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  :تقديم به
و به اميـد تحقـق    ع) بودند(نيروح پدر و مادرم كه خادم حس

  گفت:  دعاي هميشگي بعد از هر نماز پدر كه مي
  خدايا ! در شب اول قبر علي و اوالد علي را به بالين ما برسان. 
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  مقدمه 
  

خواست سـفري بـه    از زماني كه راه كربال باز شد خانم خيلي دلش مي
ر بار به دليلي از انجام آرزويش سـرباز  باشد ولي من ه عتبات عاليات داشته

زدم. يك زماني به خاطر حضور صدام، زمـاني ديگـر بـه خـاطر حضـور       مي
ها و انفجارهاي پي در پي. باالخره هر وقت دليلي براي عدم انجام  آمريكائي

  كردم. آرزويش پيدا مي
ها از عراق خارج شدند شوق زيارت او مضاعف شد، اگـر   وقتي آمريكائي

اي نبود كه حد اقـل يـك بـار تكـرار نكنـد كـه البتـه         هر روز، هفتهنگويم 
امتحانات دانشگاه دختر بهانه ديگري در اختيار بود كه اين هـم بـه پايـان    

  اي نداشتم.  رسيد و ديگر بهانه
عليرغم وجود انفجارهاي مستمر در عراق منهم كم ميل بـه ايـن سـفر    

و محروميـت برخـي از    نبودم كه مشكالت سفر زميني براي من از يك سو
زوار از زيارت سامرا و كاظمين به دليل وجود ناامني از سوي ديگـر سـبب   

خواست زماني به اين سفر مشرف شوم كـه   من بود و دلم مي  سستي اراده
  امكان زيارت همه ائمه مدفون در اين سر زمين فراهم باشد.

« نـد:  خوان صد البته شوق سفر از كوچكي در دل بود. اگر مداحان مـي 
ام.  عاشـقش بـوده  » كـوچكي  « ولي من از » ام  من از كودكي عاشقت بوده

اي كه براي حضرت امام حسين عليه  چون دقيقا به خاطر دارم اولين نوحه
  ام شش ساله بودم.  السالم خوانده

ي وجود نداشت و رسم بر اين  »مهد كودك« در گذشته نه چندان دور 
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فرستادند تا قـرآن را يـاد    گي به مكتب ميسال 5ها را از حدود  بود كه بچه
  بگيرند و من نيز يكي از آنها بودم.

خدا رحمت كند معلم قرآنم را كه مردي نحيف الجثه و خميده قامـت  
و متين و خدا ترس و طالقاني بود. او ضـمن آمـوزش قـرآن بـه برخـي از      

 هاي محرم نيز در آموخت و شب آموزان خود شيوه نوحه خواني را مي دانش
هايش را  نشست تا نوحه خواني بچه اي مي شد و در گوشه مسجد حاضر مي

آموزاني بودم كـه تحـت    ببيند تا روز بعد قلق گيري كند. من يكي از دانش
  تعليم او قرار داشتم ولي از ترس مال و پدر جرأت نوحه خواندن را نداشتم.

يكي از خوانين چهارده هر سـاله در دهـه اول محـرم در محـل مقـيم      
كـرد و   ها در خانه اربابي ده اقامت مي گرفت و شب شد و روزها دهه مي مي

هاي تاسوعا و عاشورا مساجد محـالت چهـارده كـه در دو مسـجد      در شب
دادند به سوي خانـه اربـابي    كردند و دو هيأت بزرگ تشكيل مي تجمع مي
  كردند.  حركت مي

نبـود، شـيپور   در آن زمان از بلندگو و اكو و موتور برق امروزي خبـري  
بود و طبل و سنج و يكي دو تا چراغ زنبوري كه نشانه اعيان بـودن هيـأت   

  بود و صداي حسين، حسين عزاداران حسيني.
ها هيأت ما به خانه اربابي رفت و  در يكي از اين شب 1334حدود سال 

اي  مرحوم پدر مداح و مرثيه خوان هيأت بود؛ وقتي هيأت به شـكل دايـره  
دانـم چـه    ارباب مستقر شد، پدر به من گفت: بخوان. نميدر محوطه خانه 

شد كه يك باره ترسم ريخت و با آن قد كوتاه وارد ميـدان شـدم و بـدون    
  اينكه به خان كه در بالكن خانه نشسـته بـود نگـاهي بكـنم ادامـه مرثيـه      

بود شروع به خواندن » ذوالجناح اي ذوالجناح « مرحوم پدر را كه با تكرار 
ند مرثيه را بدون ايراد خواندم و مرحوم پدر لبخند رضايتي زد كردم. سه ب

  و در گوشم گفت: بس است و خود ادامه كار را به عهده گرفت.
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هاي هـم سـن و سـال در نزديكـي مسـجد در       عصر روز بعد كه با بچه
تدارك شب عاشورا بوديم نماينده خان صدايم كـرد و هديـه اربـاب را كـه     

به من داد. از آن زمان تصميم گرفتم هر سـاله   تومان آن روز بود 10مبلغ 
در ايام محرم مرثيه بخوانم و بابت آن پولي دريافت نكنم كه هـيچ، كتـاب   

كنم پس از دهه محرم به نوحـه خـوان    اي كه براي آن سال تهيه مي مرثيه
ببخشم و اين كار تا يكي دو سال قبل بدون وقفه ادامه داشت تا جائي كـه  

كردم چون از كودكي بـا   بايجان خدمت سپاهي طي ميدو سالي كه در آذر
كردم مرثيه تركي را بدون اينكـه تركـي    قرآن آشنا بودم و نوجه خواني مي

بـود و   خواندم كه اين امر باعث تجب تـرك زبانـان    بدانم از روي نوشته مي
  شدم. اي براي خواندن مرثيه تركي دعوت مي هر شب به مسجدي و محله

» كـودكي  « ن جهت ذكر كـردم كـه بگـويم اگـر از     اين خاطره را به آ
گفـتم   حد اقل حسين، حسين مي» كوچكي « عاشق حسين نبودم ولي از 

ولي گرفتاري روزمرگي شرايط سياسـي شـوق و اشـتياق زيـارت را تحـت      
داد كـه همسـرم بـا تكـرار آرزوهـايش آتـش اشـتياق زيـر          الشعاع قرار مي

و سرانجام هم موفـق شـد كـه     كرد خاكستر درونم را به آرامي مشتعل مي
خدا خير دنيا و آخرت نصيبش فرمايد كه باالخره سعادت زيارت قبر مـوال  

  را نصيبم كرد.
سرانجام دليل ترديدم را با دوستي كه دستي در اعزام كـاروان زيـارتي   
داشت در ميان گذاشتم و از ايشان خواستم در صورت امكان سـفر هـوائي   

بعد به من خبر داد كه فالن آژانـس نوبـت    دست ما را هم بگيرد. چند روز
  هوائي دارد و چند جاي خالي هم دارد. 

ماجرا را با خانم در ميان گذاشتم و قرار شد بـراي سـه نفـر ثبـت نـام      
نمايم. باالخره خبر سفر به عتبات به گوش پسر و عروسـم هـم رسـيد تـا     

ر براي اينكه پس از مشورت با همسرم وقتي به آژانس رفتم به جاي سه نف
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  پنج نفر ثبت نام كردم.
وقتي خبـر ثبـت نـام همـه اعضـاي خـانواده را بـه خانـه آوردم همـه          
خوشحال شدند و بيش از همه عروسم خوشحال شد. بعدا شنيدم عروسـم  

  بود.  قراري كرده از اينكه همسفر ما نبود خيلي بي
ر قـرا  تا قبل از ثبت نام خانم آرزوي سفر داشت اما از زمان ثبت نام بي

شدند بـراي اينكـه    ها دور هم جمع مي زمان سفر شد. گاهي اوقات كه بچه
خانم را كه زياد با سـفرهاي هـوائي موافـق نيسـت اذيـت كننـد از خطـر        

گفت:  گفتند تا ته دل خانم را خالي كنند ولي ايشان مي هواپيما سخن مي
  ترسم. چون سفر كربالست نمي

در عـراق ده انفجـار صـورت     با توجه به اينكه بعد از ثبت نام يـك روز 
گرفت و عده زيادي شهيد و مجروح شدند، حتي اين مسئله نه تنها خللـي  
در اراده ايشان وارد نكرد بلكه شوق زيارت ايشان را چنان افزود كه خـواب  

بود تا جائي كه بحـث شـهيد و شـهادت در راه زيـارت      و آرام را از او گرفته
  كرد. اعتاب مقدسه را مطرح مي

همراه شدن پسر در اين سفر ضمن جلب رضـايت او و همسـرش   البته 
فرصت بسيار خوبي براي من بـود، چـون تمـام اوقـاتم را بـه دنبـال تهيـه        
سفرنامه بودم و فرصت همراهي با خانواده را نداشتم، ايشان اين مهم را به 

كردند كه جاي  عهده داشت و خأل عدم همراهيم را با صبر و حوصله پر مي
  كنم. بابت اين مهم برايش خير دنيا و آخرت آرزو مي شكر دارد و

  
   91دقيقه مانده به تحويل سال  48ساعت  5 –رشت  
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   صبح 6ساعت  -رشت  – 12/90/ 7 كشنبهي -آغاز سفر 
  

رســما از زنــگ ســاعت تلفــن همــراه  بــادقيقــه بامــداد  5.30ســاعت 
اشتيم و چون از شوق سفر شب را خواب راحتي ند ؛ميشد رختخواب خارج

است  كرديم كه آيا روز شده شديم و آسمان را نگاه مي هر از گاهي بيدار مي
  يا خير. 

من يك بار قبل از اين ساعت نيز از ترس جا ماندن از رختخواب بيرون 
دقيقـه بـا    4.30بودم تا نماز صبح را بخوانم كه متوجه شـدم سـاعت    آمده

  است.  اقيماندهمداد هست و تا اذان صبح هنوز يك ساعتي زمان ب
و در  يمخوانـد را نماز صبح دقيقه بلند شديم و  5.30سر انجام ساعت 

و پـس از صـرف صـبحانه يـك بـار ديگـر        ا شديز مهين فاصله صبحانه نيا
شده را كنترل كرديم و تا رسـيدن ماشـين هـر كسـي بـه       هاي بسته ساك

د ين رسـ يقه ماشيدق 6.50نكه ساعت يتا انوعي خودمان را مشغول كرديم 
  . و زنگ در خانه را به صدا درآورد

ن منتقل شـد و  يبه ماشاز آنجا اط و يبه ح يگريپس از د يكيها  ساك
پسـر و  كـرديم؛ چـون    حركـت به طرف فرودگاه ن يماشبر سوار سه نفري 

ـ  لذا تلفني گر در حركت بودند ياز جهت د معروس  ين راهـ يقرار مالقـات ب
به اتفاق وارد محوطه فرودگاه  ويم و در محل قرار به يكديگر ملحق گذاشت

  م. ينه وارد سالن شديو پس از عبور از قرنط
و حجت االسالم سيد صـفرعلي علـوي، روحـاني    ر يمدزاده،  جعفر آقائي

و منتظر نشسته ي سالن كه مشرف به بيرون است در ورود يروبروكاروان 
دال هـر  به استقبال آمـد و مـ  كاروانيان خود بودند. با ورود ما مدير كاروان 



  سفر به مسلخ عشق
 

١٨ 

با نـوار سـه رنـگ پـرچم     ز يگردن آوكارت شناسائي را كه همراهان ك از ي
جمهوري اسالمي بود به ما داد و طبق قرار قبلي بايد اين كارت شناسـائي  

  شد. از همين آغاز تا انجام به گردن آويخته مي
از شوق  يبرخ .سالن نشسته بودند يجا يجادر گروه  ،گروههمسفران 

 يسـخنور خـود مرتـب    يه انـرژ يتخل يشناختند و برا يمارت سر از پا نيز
اي متفكرانه نشسته و با يك چشم تـابلوي   گوشهز در ين كردند، گروهي مي

سـالن   يكه از سمت غرباعالنات و با چشم ديگر مراقب باند فرودگاه بودند 
نكـه ورزش  يهـم مثـل ا  هـا   يبعضـ  در معرض ديـد مسـافران بـود؛   انتظار 

مودنـد  يپ يباشد طول و عرض سالن را م مواجه شدهشان با وقفه  يصبحگاه
هـر از  بـودم كـه    ن سـطور يـ نگارش ااز سالن مشغول  يا در گوشه همو من
اي جز  زد ولي چاره م را بهم ميتمركز يگوشيغ كودك بازيج يصدا يگاه

  تحمل نداشتم.
اي كه در روز جمعه  زمان تحويل بارها فرارسيد و همه به ترتيب شماره

گفت از  به ما داده بود پشت كردن ايستاديم. مدير كاروان مي مدير كاروان
  شناسند و كاري به اسم ما ندارند. اينجا ببعد ما را با همين شماره مي

خوشـحال   25تـا   21هاي صندلي  با گرفتن كارت پرواز و ديدن شماره
هاي اول پشت كابين خلبان قـرار داريـم و چشـم     شديم از اينكه در رديف

  خواهيم داشت.انداز خوبي 
هاي الزم مـا را وارد سـالن ترانزيـت     پس از چند دقيقه پس از بازرسي

كردند كه خوشبختانه زياد معطل نشديم و اعالم كردند كه مسافران رشت 
  بغداد سوار شوند.

اعالم سوار شدن در همه از جمله مـن احسـاس عجيبـي ايجـاد كـرد.      
ي ورود بـه كـربال ايـن    تصورم اين بود كه خروج از در سالن ترانزيـت يعنـ  

شود، حـاال هـر    احساس براي اين است كه اصال عراق در كربال خالصه مي
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  خواهد باشد، باشد. شهري كه مي
دقيقه يكي، يكي سوار هواپيما شـديم. بـرخالف انتظـار     11.45ساعت 

منـد بـوديم    صندلي ما در انتهاي هواپيما بود و ازسر و صداي هواپيما بهره
لبان ضمن اعالم مسـير و ارتفـاع و درجـه هـوا و غيـره      كه پرواز كرديم. خ

  دقيقه طول خواهد كشيد. 45گفت پرواز رشت بغداد يك ساعت و 
   

  1.30ساعت  –بغداد 
م و پس از انجام يشدبغداد  فرودگاه ران وارديا به وقت قهيدق 1.30ساعت 

 توسط مأموران گمرك فرودگاهزوار  يك اكياز  يعكسبردار ژهيو به، فاتيتشر
هاي  حاضر بودند؛ ماشين محوطه فرودگاهدر ها خارج شديم. اتوبوس از گمرك

  .مين حركت كرديقصد كاظممبه مدرني هم بودند. همگي سوار شديم و 
  

  كيلومتر  7 –بغداد به كاظمين 
شد  كيلومتر گفته مي 7تا  5به اختالف قول از ن يبغداد تا كاظمفاصله 

بـا  كيلـومتر اسـت كـه     7فاصـله  ولي در تحقيقات بعدي معلوم شـد ايـن   
 حدودو طول مسير اين فاصله به بغداد خروج از احتساب فاصله فرودگاه تا 

  . رسد مي لومتريك 12، 10
م بـه  يم مستقيالبته فكر كرد .مياز فرودگاه به سمت شرق حركت كرد

ك يـ ق بـه  يـ طر يطـ  يپس از كم يم ولين در حركت هستيسمت كاظم
نـگ سرگشـاده   يكه پارككانكس وارد شديم  محصور با موانع و يا محدوده

 توقف وما در كنار اتوبوس ديگري كه در پاركينگ متوقف بود اتوبوس  ،بود
  خاموش كرد. 

هاي بعدي  بايد صبر كنيم تا اتوبوسا شدم گفتند كه يعلت را جو يوقت
ها هشت تا، هشـت   هم برسند. در جلسه توجيهي به ما گفته بودند اتوبوس
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كنند و دو اسكورت مسلح به تيربار در جلو  واني حركت ميتا به صورت كار
و دو اسكورت مسلح به تيربار در پشت سر كاروان مسـئوليت حفـظ جـان    

  زائران را به عهده خواهند داشت.
هواپيماي ما حامل سه كاروان گيالني بـود و مـا سـه اتوبـوس بيشـتر      

 دانسـتم ولـي   نميشدند،  ها از كجا بايد به ما ملحق مي نبوديم بقيه اتوبوس
دانـم چـه شـد كـه بعــد از چنـد دقيقـه توقـف حركـت كــرديم و از          نمـي 

هاي مورد نظر خبري نبود فقط يك مـأمور امنيتـي عراقـي آمـد و      اتوبوس
  جلوي اتوبوس نشست.

هاي هوائي طوالني و مارپيچ، فضـاي سـبزهاي در حـال     ها و پل خيابان
تيــر بــار و پســت ايجــاد ولــي بــدون گــل و گيــاه و نفربرهــاي زرهــي بــا 

هاي عديده در جاي جاي مسير وجود داشت تا اينكه بـه كـاظمين    بازرسي
  رسيديم.

  
  بعد از ظهر به وقت ايران 3ساعت  –كاظمين 

كاظمين = كاظم + ين تثنيه. كاظم يعني فروبرنـده خشـم و كـاظمين    
  يعني: دو فرو برنده خشم.

ولي به دليل اينكه  امامان ما فروبرنده خشم هستند اينكه همه توجه به با
  معروف شد.» كاظمين«اين شهر مدفن دو فروبرنده خشم هست به نام 

 .ديـ م كنيها را به وقت بغداد تنظـ  ر كاروان گفت ساعتين راه مديدر ب
من ساعت نداشتم و اميد  رد وليدا اختالفقه يدق 30ران با بغداد يساعت ا

كارت علـي  من به ساعت تلفن همراهم بـود كـه بـه دليـل نداشـتن سـيم      
  الحساب خاموش بود.

بودند براي كاهش هزينـه تمـاس از تلفـن ايـران      دوستان توصيه كرده
استفاده نكنيم چون به محض روشن كردن تلفن مبلـغ سـي هـزار تومـان     



  عشق سفر به مسلخ
 

٢١

شود و از طـرف ديگـر هزينـه     بابت رومينگ به حساب مشترك منظور مي
شـد بنـابراين   تر تمام خواهـد   هاي عراقي گران مكالمه نسبت به سيمكارت

  لزومي نداشت من نگران ساعت باشم.
بـود در عـراق از هـر جـائي      از سوي ديگر مدير كـاروان توصـيه كـرده   

سيمكارت نخريم چون ممكن است سوخته از آب دربيايد ولي اگر در شهر 
اقامت يا هتل محل استقرار خريداري شود در صورت مشكل قابل تعـويض  

  خواهد بود.
بوديم كه به پسـت   يم، هنوز از گاراژ خارج نشدهدر يك گاراژ پياده شد

هـا جـدا، آقايـان جـدا. از      بازرسي رسيديم و همه بازديد بدني شديم. خانم
گاراژ خارج شديم و به سـمت چـپ پيچيـديم چنـد متـر بـاالتر، خيابـان        

كرد و در خروجي همـين خيابـان در حـال     ديگري اين خيابان را قطع مي
م كـه روي ديـوار كنـار ايـن موانـع كلمـه:       تردد با مـوانعي برخـورد كـردي   

  شد و آن طرف سيطره خيابان جديد بود.  ديده مي» سيطره«
سيطره همان پست ايست بازرسي اوايل انقالب خودمان اسـت كـه در   

  خورد.  عراق فراوان به چشم مي
اين خيابان چون به خيابان جديدي متصل بود كه راه به حـرم داشـت   

بودنـد و   بتني و دروازه آهني كوتاه مسدود كـرده  مدخل خيابان را با موانع
بودند. خوب كـه دقـت كـردم ديـدم      اي هم در پاي ديوار گذاشته يك دكه

ها بايد در داخل دكه و آقايان زير همين سايبان كنار خيابان بازرسي  خانم
سانتي وجـود داشـت كـه     20تا  18بدني شوند. در نقطه بازرسي يك پله 

ايستادند تا او را بازرسي كنند. بازرسي تمام  روي آن مي زائر بايد نفر به نفر
  شد و به طرف سمت راست حركت كرديم.

باريكي بود كه در بعضي جـاي آن بـه   كوچه خيابان كه چه عرض كنم 
اندازه تردد دو خودرو و بعضي جاي ديگر حتي تردد ماشـين بـا عـابر هـم     
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رسوده و قـديمي  اي ف هاي دو طرف به گونه شد. ساختمان دچار مشكل مي
بود كه انگار وارد يك شـهر تـاريخي شـديم و يـك صـد سـالي بـه عقـب         
برگشتيم و در يك فضاي تاريخي با بناهاي قـديمي و رو بـه انهـدام قـرار     

  گرفتيم. 
ها نيمه مخروبه، بعضـي فقـط ديـوار و در و پنجـره      برخي از ساختمان

بـود و   هـا فاقـد شيشـه    چوبي بدون سقف داشت كه حتي بعضي از پنجره
بود ولـي   ها شده هاي در و پنجره تغييرات جوي باعث رنگ و رو رفتن چوب

ها عليرغم گذشت زمان و جور زمانه و دست تطـاول دشـمنان    در و پنجره
هـاي ظريـف و    هاي زيباي و نقش برجسته همچنان زيبا بود؛ با كنده كاري

هـاي   مانكـرد و سـاخت   هنرمندانه كه با تمام غربت و خرابي زيبا جلوه مي
سرپا هم قديمي و فرسوده و يا خالي از سكنه بود. اكثـر قريـب بـه اتفـاق     

هاي دو طرف كوچه يا خيابان مذكور، دو طبقه با كنسول زاويـه داري   خانه
هـاي   كـرد. از زيبـائي   بود كه حدود يك متري از فضاي كوچه را اشغال مي

ا رو در روي ها بود كه دقيقـ  هاي قديمي قرينه بودن كنسول اين ساختمان
هم ايستاده بودند و هر دو كنسول زاويه دار بـا پيشـروي خـود در فضـاي     

  كوچه حدود دو تا سه متري از فضاي را در اشغال داشتند. 
جالب تر از معماري طبقه دوم، شكل و شمايل طبقه اول بود كه بنـاي  

كه  داد و آنهم زاويه دار رو به بيرون بود ها را تشكيل مي زيرين اين كنسول
  كرد.  هاي خود مي هر رهگذري را مبهوت زيبائي

هاي جديد ساز در واقع دهن كجي به اين معماري  وجود بعضي از خانه
بود و تناسـب چنـداني بـا معمـاري      بود كه به سبك روستائي ساخته شده

  اش نداشت.   گذشته
هاي موجود در اين معبر همگي قـديمي و رنـگ و رو رفتـه بـود.      مغازه
هاي قديمي شباهت داشـت و مقـاديري    تي كه بيشتر به عطاريسوپر مارك
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پفك و چيپس تركي در پاي ديوار بيروني چيده بود و كمي آن طـرف تـر   
اي كه چند صندلي عهد عتيق پاي ديوار بيروني گذاشته و چنـد   خانه قهوه

تــر يــك  نفــر هــم نشســته مشــغول خــوش و بــش بودنــد؛كمي آن طــرف
سانتي از سطح خيابان  70،80غازه حدود اي قرار داشت كه كف م آهنگري

تر بود و آهنگر از فرط بيكاري در انتهاي مغـازه لـم داده بـود و كـل      پائين
جهاز مغازه تعدادي كـارد و چـاقو و داس و ادوات كشـاورزي و سـوهان و     

  بود.  غيره بود كه بر در و ديوارش آويزان 
هاي برق شهر  يمها را متوجه س در اين زمان يكي از همراهان همه نگاه

كرد كه در ارتفاع دو و نيم تا سه متري سطح زمين مثل تور بر باالي سـر  
هاي برق چنان تو در تو بود كـه   بود. وضعيت رشته سيم رهگذران گسترده

است. با ديدن اين مناظر از   انگار عنكبوت سراسر فضاي كوچه را تار تنيده
  ر رفت. ها از دستم د بسكه جا خوردم ديگر حساب مغازه

براي اينكه به هنگام ديدن نماي حرم غافلگير نشوم و بتوانم آرزويـم را  
راه باقيمانـده  ن كه بدانم تـا حـرم چقـدر    يبدون ابا ديدن حرم بيان كنم، 

كـه بـه حـرم حضـرت امـام       يوقتـ تا ن انداختم و قصد داشتم ييسرم را پا
لنـد نكـنم   برا (ع) نرسيدم سرم جواد االئمهحضرت امام و  )ع(كاظم يموس

ارت سـه حاجـت   ين زيدر اولاند  كه گفتهر زبان بياورم م را بيآرزوتا بتوانم 
چنـد بـار   ر حركـت كـردم   يـ از بس سر بـه ز  .شود يشروع زائر برآورده مم

در داخل كوچه كـه راه را بسـيار   توقف در حال  يها نيك بود به ماشينزد
   كردند برخورد نمايم. باريك مي

ستم ببينم چقدر راه مانده كه ناگهان چشمم خوا ،ميچ گذشتياز چند پ
بـه دو منـاره طالئـي     مه مخروبهيكوتاه مخروبه و ن يها ساختمانباالي از 

خواسـتم بگـويم؛    بودم پنبه شد، يادم رفت كه چـه مـي   افتاد. هر چه رشته
هايم را بـه خـاطر    بودم، خيلي به ذهنم فشار آوردم بلكه خواسته سحر شده
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يابم تا جايگزين كنم، نشد كه نشد و بطـور كـل كـيج    بياورم و يا كلماتي ب
بودم كه از آقا چه بخواهم. سه حاجت كلي را بدون ترتيب و مـواالت   مانده

حقيقـت را بخواهيـد خـودم چيـزي از آن      .زباني بيـان كـردم   و با زبان بي
   نفهميدم.

اي به سمت راسـت ادامـه    درجه 90در ادامه مسير خيابان با يك زاويه 
و بر سر پيچ يك دروازه مشبك فلـزي بـزرگ بـود و آن طـرفش     يافت  مي

بودنـد، گفتنـد اينجـا     حياطي وجود داشت كه چند تخته فرش پهن كـرده 
  حرم است. 

 م.يشـد  يبازرسـ هم  همه توقف كرديم. گفتند بايد بازرسي شود. اينجا
هاي كوتاه كاشته در زمين چند رديف اياب و ذهاب  با ميله يبازرسدر اين 
از بـس   تر بازرسي نماينـد.  تر و مطمئن بودند تا راحت ار ايجاد كردهبراي زو

بازرسـي  بخـش  هايم بودم كه توجـه نكـردم    مشغول به ياد آوردن خواسته
  ها در كدام سمت قرار دارد.  خانم

و از قبـل  ن بارگاه مطلقا ممنوع است يدر او دوربين بردن تلفن همراه 
از زوار كـه   يكي اتوبوس بگذاريد ولي بودند كه اينها را در داخل اعالم كرده

  ت كردند. ياو را به بخش امانات هداش را آورده بود همراهتلفن 
هايم مشروع نبوده  محوطه شديم، به خود نهيب زدم حتما خواستهوارد 

كه فراموش كردم، از خيرش گذشتم و تمـام حواسـم را متوجـه پيرامـون     
نسبتا بـزرگ بـود كـه بـا     و  شكلاي  تقريبا ذوذنقه يا محوطه .خودم كردم

  بودند.  برايش سقف درست كردهچادر 
 يحات روحـان يتـا توضـ   كـرد دعوت ر كاروان همگان را به نشستن يمد

. باشـم  تا ديد بيشتري داشـته  لبه فرش نشستمروي م. من يكاروان را بشنو
نقـش و نگـار   ديـدم   همينطور كه زمين و ساختمان و اطراف را داشتم مي

خوب كه دقت كـردم،  فرش نظرم را به خود جلب كرد. ه يد رنگ حاشيسف
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ن بخـش از  يا يها دگل فارس. فرشيب يياهداديدم روي لبه فرش نوشته: 
  ود. بدگل فارس يب ييمحوطه اهدا

در مورد امامان مدفون در كاظمين سخن گفـت و بعـد   كاروان  يروحان
مـد  بـراي مـن پـيش آ   سوال اين م. ابتدا يخواست نماز را به جماعت بخوان

توجـه  چـرا بـه جماعـت؟! بعـد م     ،دخوانن يجماعت نمبه ه را كارت ينماز ز
 !ارتيـ تا چه برسد بـه نمـاز ز   ميا ما هنوز نماز ظهر و عصر را نخواندهشدم 

بعـد بـه قصـد زيـارت     كاروان اقامه شد  ينماز ظهر و عصر به امامت روحان
  . حركت كرديم

لع غربي حـرم  صحني كه وارد شديم به نام صحن صاحب الزمان در ض
بـاب  سمت چپ مـن قـرار داشـت كـه بـر روي آن(     در  يدرب بزرگاست، 

اين ضلع داراي سه در بـزرگ بـه    .ولي بسته بودبود  ن) نوشته شدهيينوارالا
هاي: باب االبواب، باب االنواريين و باب العسكري است، البته در انتهـاي   نام

گفت باب ام  يديوار منتهي به شمال درب ديگري وجود داشت كه خادم م
  البنين است. 

هـا و   . چند غرفه كفشداري به تفكيـك خـانم  ميرفت يكفشدار يبه سو
هـاي بيضـي شـكل بـا رنـگ زمينـه        آقايان وجود داشت كه داراي شـماره 

شد كه شـماره، متعلـق بـه     متفاوت بود و از رنگ زمينه تشخيص داده مي
  كدام كفشداري هست.

در سمت راست باب االنواريين از در كوچكي كه ها  ل كفشياز تحو پس
م يرفتپايين پله  10از . ميحرم حركت كرد يبه سوبه نام باب االبواء است 

كرد  كه حالت عجيبي در زائر ايجاد ميم يشد ييدلگشاصحن واردتا اينكه 
و من تصور كردم وارد يكي از بناهاي ايران در شيراز شدم، انگـار آدم وارد  

  شد. وح و جان آدمي تازه ميباشد ر فضاي شاد و مفرحي شده
بودند توقف ما در كاظمين كوتاه هست و بايد سـريع   از قبل اعالم كرده
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به سمت نجف حركت نماييم. با عجله زيارت كرديم و دو تا دو ركعتي نماز 
  م. حركت كردينجف  زيارت دو امام را خوانديم و به قصد

يت اقتصـادي  در بين راه كه با همسفران در مـورد وضـع  م. يرون آمديب
ل  ن از ياقتصاد مردم عـراق و كـاظم  كرديم يكي گفت:  شهر صحبت مي بـق

و ها  ه پفكيكلدر مقابل  يشود ول ين ميمأران كه همان زائر باشد تيمردم ا
گفت:  ين است. روحانيها متعلق به چ لباس وه يها متعلق به ترك هله هوله

  .است رانيها از ا نيا ي، مصالح ساختمانيمحصوالت كشاورز
چون مـدير كـاروان گفـت در روز پايـاني سـفر احتمـاال بـه سـامراء و         
كاظمين خواهيم آمد من ادامه مشاهدات را به سفر مجدد موكول كردم تا 

  باشم.  ها را داشته فرصت كافي براي مشاهده همه قسمت
  

  كيلومتر 180 –كاظمين به نجف 
م. سـوار  دقيقه عصر به وقت محلي به طرف ماشين رفتـي  4.30ساعت 
كاروان براي زوار نهار گرم فراهم كرد و آن را با كمك برخي از  شديم. مدير

  بعد از ظهر به وقت محلي عازم نجف شديم.  5جوان توزيع كرد. ساعت  زوار
هـا) باعـث شـد حـدود      يبازرس(ها طرهيپشت سدر اد يز يها راه بندان

الظـاهر   يعلـ م. دياز بغداد خارج ش يقه عصر به وقت محليدق 6.15ساعت 
و سـازها در جريـان بـود. از    سـاخت  كرديم كه  ميحركت  شهره يحاش در
راه بـود و راه بـود و راه. نـه     ،ميگذشـت شكل طوالني  يقوسهاي مرتفع  پل

طره بـود كـه   يسبازرسي يا همان  يس راه. هر از گاهيراهنما، نه پل يتابلو
  گرفت.  يخودروها را م يجلو
كسـي بـه درسـتي     هسـت، فاصـله   دم تـا نجـف چقـدر   يهر كه پرس زا
. لومتر متفق بودنديك 190 يو راننده بر رو يتيمور امنأم دانست؛ تنها نمي
شديم. رنـگ شـفق در خـط افـق كـه از       كم به غروب آفتاب نزديك مي كم
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هاي انبوه قابل ديدن بود خيلي زيبا و فـرو رفـتن خورشـيد در     پشت نخل
ك يـ از دور و نزد ييهـا  چـراغ  يگـاه افق بسيار ديدني بود. هوا تاريك شد. 

اينكه ايـن  درمورد برخي پر نور و بعضي كم نور بودند؛ خورد كه  يبچشم م
اي  ي اسـت يـا بـرق ژنراتـور بـه نتيجـه      بـرق شـهر  هاي متفاوت،  روشنائي
  . نرسيديم

و اصـلي    هـاي باريـك و فرعـي    جاده دو باند رفت و برگشت و جـاده از 
 يم كه روشـن يشد يه وارد بلوارقيدق 7.40ساعت گذشتيم تا اينكه حدود 

ابتدا مقداري به سمت راست رفتيم تا بـه يـك دور برگـردان    معابر داشت. 
رسيديم و دور زديم، كمي كه جلو رفتيم از طريق شـانه خـاكي وارد يـك    
زميني شديم كه ابتدا فكر كرديم به مقصد رسيديم ولي خيلي زود متوجه 

  بگذريم.  شديم كه بايد از يك سيطره بزرگ بين راهي
پمپ بدو ورود تصوير كه در  است يگريبه گونه دها  اتوبانها در  طرهيس

رسد، چـون داراي سـقف در ارتفـاع بلنـد اسـت. وقتـي        به ذهن مي نيبنز
تر و به زير سقف رسيديم دانستم اين هم يك نوع سيطره  نزديك و نزديك

  هست، نه پمپ بنزين. 
متـر   25، 20طوالني حدود ف معبر ير آهن چند رديبا تزير اين سقف 

كننـد و   ها مي ها را وارد اين رديف ها و حتي كانتنر اند، اتوبوس درست كرده
   دهند. مورد بازرسي قرار مي

ـ يديشب به حومه نجف رس 8 حدود ساعت از زوار  يهنـوز كسـ   يم ول
هـاي   و تنها با مشاهده روشنائير يا خايم ي دهيكه به نجف رسبود مطمئن ن

  . ايم شد كه به مقصد رسيده مي  شهر حدس زده
حـدود چهـار    تا نجـف  نيكاظمگفتند  كه مين يكاظم ياهالطبق نظر 
و ايـن   مشـتي ش دايراه در پ يك ساعتيهنوز تا مقصد حدود ساعت است 

  . ها نشانه شهري يا شهرك مسير بود چراغ
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وارد بلـوار عـريض و   اتوبـوس   يق طـوالن يطر يپس از ط 8.30ساعت 
  است. » بنات الحسن «فهميديم نامش  طويلي شد كه بعدا

سمت راست ما ديوار كوتاهي قرار داشت و در پشت آن تا چشم در زير 
هاي گلي بـه چشـم    هائي مثل خانه كرد خرابه هاي خيابان كار مي نور چراغ

هـا   هاي آمريكائي ها اثرات بمباران خورد. ابتدا تصور كردم كه اين خرابي مي
ين محدوده وسيع همان گورستان معروف جهان است ولي بعدا معلوم شد ا 

  ها است. ها آرامگاه است و اين مخروبه» وادي السالم«اسالم به نام 
  

  دقيقه 8.40ساعت  –نجف 
رسـيد هتـل باشـد     ماشين در كنار يك ساختمان بزرگ كه به نظر مي

ها را خارج كـرديم. در ايـن موقـع     توقف كرد و همگي پياده شديم و ساك
هايشان آمدند. ديگر مطمئن شديم كه اينجا شـهر مقـدس    گاريباربرها با 

  نجف است.
ها تالش كردند ولي زوار به گمان اينكه بايد به  باربران براي حمل ساك

باشيم حاضر نشدند ساكشان را تحويل بابر بدهند و آنها رفتند؛  هتل رسيده
رخـي از  بعد معلوم شد حدود يك كيلومتري بايد از اينجا دورتر برويم كه ب

هـا را   همراهان باالجبار به دنبال باربر گشتند و يكي را پيدا كردند و ساك
  بار گاريش كردند.

اي ده سانتي و با ارتفـاع حـدود    گاري آنها يك جعبه مربع شكل با لبه
سانت از زمين است كه دستگيره چوبي پهن و بلند متناسب با قد باربر  30

دو تا در سمت عقب و يكي در سـمت  دارد و در زير آن سه چرخ كوتاه كه 
ها پتـوئي يـا كـارتن بزرگـي      اند. تقريبا تمام اين گاري جلو جا سازي كرده

روي كف گاري پهن كرده دارند. اول فلسفه پتو قابل هضم نبود ولي پـس  
اي ديدم يك باربر سه نفر خانم مسـن را روي گـاري خـود سـوار      از لحظه
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سفه پتو را فهميدم و معلومم شد اينهـا  برد. اينجا بود كه فل كرده، دارد مي
  ضمن اينكه باربر هستند، نفربر هم هستند. 

روي همين يك گاري كوچك گذاشتند كـه گـاري     تعداد زيادي ساك
اي از زوار در طرفين  ها را نداشت بهمين دليل عده گنجايش آن همه ساك

  ها نيفتند. گاري مراقب بودند كه ساك
فـراز و فـرود    ،ميبرد يرا كشان كشان مي خودمان ها ساكمن و پسرم 

 انو ساكمدر نتيجه ما هم تسليم شديم  كرد يسخت مبر ما ابان كار را يخ
يكـي دوتـاي    يهر از گاهها چون زياد بود  تعداد ساكم. يرا به باربر سپرد
  كرد. آن سقوط مي

ما به سمت چپ كه حدود پنجاه متر جلو رفتيم در اده شدن يپ از محل
ي در ابتداي واريمه ديك نودي يك خيابان نمايان شد كه يشمال ور سمت

آن قرار داشت. جلوتر كه رفتيم چند مانع بتني را ديـدم كـه در دو طـرف    
مسير را در حد عبور و مرور يك ماشين تنگ  بودند و گذاشته خيابان ورودي
رو  بودند و دو اتاقك در يك ارتفاع حدود يك متري در دو طرف پياده كرده

بودند تا كساني كه قصد ورود به اين خيابان را دارند آقايان در  كردهمستقر 
  ها در اتاقك سمت راست بازرسي بدني شوند.  اتاقك سمت چپ و خانم

ها را بدون استثنا كنترل كردنـد.   و ساكيا بازرسي گذشتيم طره يساز 
هـا بـه    . وقتي وارد خيابان شديم همه نگـاه مين آمدييپا ي سيطرهها از پله

ك نقطه متمركـز شـد. در انتهـاي خيابـان صـحن حضـرت اميـر(ع) بـا         ي
كرد همه نگاهها را به خـود   هاي آفتابي و سبز سيدي خود نمائي مي المپ

  بود.  جلب كرده
؛ هـر كـس بـه    صحن مبارك به وجـد آمدنـد   يدن دورنمايبا د يهمگ

دادند. بعضـي هـم بـا تلفـن همـراه فـيلم و        طريقي به بارگاه امام سالم مي
گرفتند؛ در اين لحظه تصور كردم هر كدام از زوار آرزوئي دارنـد   س ميعك
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كننـد و مـنهم آرزويـم را در دل     كه با ديدن بارگاه امام دارند زمزمـه مـي  
  مطرح كردم. 

متـر   18خيابان مذكور كه از شمال به جنـوب امتـداد داشـت حـدود     
ه در مقابـل درواز قـا  يكـه دق متر طول داشـت   300تا  250عرض و حدود 

بعدها كه نـام   .قرار داشتحضرت محوطه حرم و در ادامه به دروازه صحن 
   است.» خيابان حضرت رسول«اين خيابان را كه پرسيدم، گفتند 

ر را به سمت يكاروان مساعضاي  پاي ديوار محوطه حرم رسيديم وقتي
ك يـ وارد عبـور كـرديم و   ك يـ ك كوچه تنـگ و بار ير داد و از ييراست تغ

براي ورود به ايـن  . بود يقبلتر از  شديم كه كمي كم عرضديگري ابان يخ
خيابان بخشي از ديوار حياط حرم را دور زديم، وقتي وارد خيابـان جديـد   
شديم يك دروازه حرم در اين طرف قرار داشت و بازرسي هـم در مـدخل   

  آن مستقر بود ولي با ما كاري نداشتند. 
و حرم در انتهـاي غربـي   به شرق بود از غرب برخالف اولي ابان ين خيا

  . بود» ع)(ابان امام صادقيخ«آن قرار داشت و نامش هم 
حدود هشت، ده متر كه از اين خيابان به سمت غرب حركـت كـرديم،   

و تمـام عـرض    نـد بو جـدا كـرده  از سـواره رو  حلـب  هاي  اده رو را با ورقيپ
خيابان را در دست خاكبرداري داشتند؛ وجود يك دستگاه بيل اطلـس در  

  سط خيابان حاكي از نيمه كاره بودن خاكبرداري داشت. و
اده رو و يـ وار كاذب پيم و از حد فاصله دياده رو شديوارد سمت چپ پ

م كـه  يشـد  يوارد سـاختمان متري  50حدود م و در فاصله يها گذشت مغازه
سـر دري ايـن   آراسـته.   يگفتند: هتل است. هتل محقر، كوچك با ظـاهر 

فنـدق القصـر   «منـازل بـود سـنگيني تـابلوي      مكان كه بـه انـدازه ورودي  
  كرد. را تحمل مي» المصطفي

كـه بـه معنـي    » فنـدق «وقتي وارد البي هتل شديم نه از وجه تسميه 
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هتل است خبري بود و نه از قصرش نشان يافتم. بعبارت ديگر هتلـي بـود   
ها تعيين و تقسـيم شـد و    به اندازه فندق! با همت مدير كاروان سريعا اتاق

  هايشان شدند.  با گرفتن كليد راهي اتاقزوار 
اين فندق يا قصر تنها يك آسانسور با ظرفيت سه نفر داشت كه آنهـم  
ساخت ايران بود؛ جالب اين بود كه عليرغم برچسب ظرفيت آسانسور، يك 

هايشـان   كارگر هتل در داخلش بود تا زوار را سه نفر، سه نفر با همه ساك
رسـاند! بـه دليـل كثـرت جمعيـت پشـت در       كند و به طبقات بـاال ب  سوار 

هاي باريك با شـيب نسـبتا تنـد بـه سـمت       ها از طريق پله آسانسور بعضي
  طبقات باال رفتند.

اگر گفته شود مهمانپذيرهاي ما به مراتب از اين هتـل و قصـر بهتـر و    
تر و تميزتر و معطرتر هست سخن گزافي نيست. بوي مشمئز كننده  وسيع

ه با توقف يك ساعته از بين بـرود و غـذايش بـاب    فاضالبش چيزي نبود ك
طبع ايراني نيست. البته قصد ندارم در اين مورد حرفي بزنم چون از كشور 

  اي مثل عراق انتظاري بيش از اين معقول نيست. جنگ زده
از راهرو م و يطبقه سوم رفتاتفاق خانم و دختر به به از طريق آسانسور 

سـر   ها بچه ميشد ن شدهييوارد اتاق تعي باريك و كج و كوله گذشتيم، وقت
نهايت ظرفيت اتاق دو تخت بود كه سه تخـت و  . ندخكوب شديم يشانجا

بودند و مسافر قدرت جا به جائي  يخچال كوچك را به زور داخلش جا داده
  نداشت. 

ـ بودنـد كـه    چنـان وا رفتـه  دن اتاق يخانم و دختر با د پـذيرفتن و  ن يب
دانستند  جرأت نشستن را هم نداشتند و نمي و حتي ندبودمردد نپذيرفتن 

كه دم در اتاق روحاني ر كاروان يبه مد وكنند. آهسته خارج شدم بچه كار 
بزرگـوار بـا    يگفـتم. روحـان  بود مراجعـه كـردم و مـاجرا را     كاروان ايستاده

كـه كمـي   را  ش را برداشـت و اتـاقش  خـود  هيبالفاصله اثاثماجرا، دن يشن
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نفس آمدند و ها  بچه .داد. خدا ثواب شان دهدا ود به ماآبرومنتر از اتاق ما ب
 ؛، نـه هك بـود يـ نمـره  روحاني كـاروان   نكه اتاقيدند. البته نه ايكش يراحت
  .تر از اتاق ما بود بزرگ يكم يمنته
   

  شبدقيقه  9.30ساعت 
شام به سالن  يقه گفتند برايدق 9.30حدود ساعت  ييجاه ب پس از جا

مـن از  ن هتـل قـرار داشـت.    ير زمـ يدر ز اخوريسالن غذد. يبرو يغذاخور
 يهـا  از پلهو با احتياط آهسته خانواده جدا بودم به طرف سالن راه افتادم، 

هـا را طـي    كه شيب تندي هم داشت پايين رفتم، وقتي نصـف پلـه  ك يبار
از خـانم  قابل ديدن بـود، ديـدم چنـد     يسالن غذاخوركردم و تقريبا تمام 

هر كدام با يك دستمال نشسته و بلند سالن  جمله همراهان من در گوشه
  . كردند ميامدن ينبه بودند و به من امر  خود را گرفته ينيبكاغذي جلوي 

و وسايل ابتدائي مثل طي چند كارگر با  ايستادم و اطراف را نگاه كردم.
آب جمع شده در كف سالن  يخاك انداز و سطل اشغال مشغول جمع آور

ير مخزن ذخيره آب تركيده بـود و تمـام سـطح    شبودند. ظاهرا  يغذا خور
شـد بـوي    مـي فاضـالب  بـا فشـار وارد   آب بـود و چـون    سالن را آب گرفته

  بود. فاضالب تمام فضاي سالن غذاخوري را پر كرده
 ودم تـا تـردد در سـالن ممكـن شـد      همانجا معطل شـ  يا قهيچند دق

و اط يـ حتبـا ا و افتنـد  يبودند نجات  محصور شده يا همراهان كه در گوشه
با ران يكه از ا يريبدون صرف شام از سالن خارج شدند. شب را با نان و پن

به دستور مدير كاروان خود را بـراي رفـتن   م و يم صرف كرديبود خود برده
  به حرم آماده كرديم.
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  شب 10.30ساعت 
 يويدرصـد زوار در پاسـ   90بـا  يم. تقريارت آماده كـرد يز يخود را برا

كاروان به سمت حرم حركـت   ير و روحانيهمراه مدو به شدند هتل جمع 
حـرم  محوطـه  وارد در مـدخل حـرم از در غربـي    ش يتفتپس از  و ميكرد
  م. يشد

از كنار ديوار در دست احداث حـرم در محـل اتصـال ضـلع غربـي بـه       
اي كه ديـوار   گذشتيم روحاني كاروان به من گفت: اين نقطه جنوب كه مي
سيد محمد بـاقر حكـيم، رئـيس مجلـس     اند محل شهادت  جديد بنا كرده

  اعالي انقالب اسالمي عراق هست. 
هـاي بـه    آقايان با راهنمائي روحاني كاروان بـه سـمت جنـوب و خـانم    

بـود هـدايت شـدند و قـرار شـد در       يكفشـدار  سمت غرب حرم كه محل
  اي در داخل صحن بهم برسيم. نقطه

د بـه  ها را در سمت چپ مسير تحويـل كفشـداري داديـم و بايـ     كفش
كرديم تا به بازرسي متصل به ديوار حـرم برسـيم.    سمت راست حركت مي

بر اثر رفت بودند كه  بين كفشداري و ديوار حرم يك تخته فرش پهن كرده
  زوار از روي آن پر از خاك بود. و آمد 

مجـدد   يدم. بازرسـ يحـرم رسـ  صحن به مدخل از اين فرش گذشتم و 
ر در ورودي رسيدم كـه بـر بـازوي    و بصورت گرفت و از اتاقك عبور كردم 

  بود.  نصب » باب القبله« سمت راست آن تابلوي 
از سه پله پايين رفتم و به آستانه در رسيدم. برخي از زوار در همينجـا  

كردند. مـن   بوسيدند و بعضي نيز سجده مي زدند و آستانه در را مي زانو مي
اع كـردم و حتـي   به تصور اينكه سجده كار درستي نيست از اين كار امتنـ 

چــوب در ورودي را بــرخالف ديگــران نبوســيدم ولــي دســتي بــر روي آن 
كشيدم و بر سر و صورت خود ماليدم و سـالمي و تعظيمـي كـردم و وارد    
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  شدم. 
متـر   4متر و عرض بـيش از   8بعد از دروازه يك داالني به طول حدود 

ختمان حرم هاي زياد است؛ بين اين داالن و سا وجود دارد كه داراي پنجره
ارت وارد صـحن  يبه شوق زاي قرار دارد كه به صحن معروف است.  محوطه

  . يممطهر شد
و جمـع كـرد   در سمت چپ راهرو نكه همه را يكاروان پس از ا يروحان

ان داشت و آنگاه بـه  يرا ب )عي(ارت حضرت عليلت زيفض ي ازمقدمه كوتاه
ت يهـدا سوي حرم ه همه را باز دعا پس  .ن اهللا پرداختيارت اميخواندن ز

هتـل مراجعـه    بـه خـارج   رمحـ  ازشـب   12كرد و قرار شد قبل از ساعت 
  شد.  يل مين ساعت هم هتل و هم حرم تعطي. چون در اييمنما

ارت يـ ر زيت آداب وارد حرم شدم. خلوت بود. سـ ين با رعايريبهمراه سا
 نداشتماطراف و حركات زوار به  يتوجهزيارت من بود ن يكردم و چون اول

خواسـت   بـودم كـه فقـط دلـم مـي      چنان جذب فضاي روحاني حرم شده و
اي بايستم و با نگـاه بـه ضـريح مبـارك، عظمـت باركـاه را ببيـنم و         گوشه

دانـم چـه شـد كـه بـه يـاد        مظلوميت امام اول شيعيان را مرور نمايم. نمي
سريال امام علي افتادم و آنچه را كـه در تـاريخ خوانـده و يـا از روحانيـت      

  ودم همه را يك بار مرور كردم.ب شنيده
اينجا مرقد شريف ابر مـردي اسـت كـه كتـاب فضـلش را آب درياهـا       

كند تا سر انگشت را تر نمايـد و ورق بزنـد. اينجـا يگانـه دالور      كفايت نمي
اسالم است كه تمام اعصار و قرون به خاطر نـدارد در جنگـي بـه دشـمن     

اينجـا قرارگـاه ابـدي حيـدر     باشد.  باشد و زره كامل به تن كرده كرده پشت 
كرار است كه حتي بعد از شهادت قادر است بـه جـاي دسـت يـدالهي، دو     
انگشت يداللهي را مانند ذوالفقار از ضريح خارج نمايد و مرة بـن قـيس) را   

نموده و تبديل به سنگ سياه نمايد. چگونه ايـن زمـين عـدالت     به دو نمي
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زاري است كه امام را مخفيانـه  مجسم را در آغوش دارد؟! آيا اينجا همان ني
دفن كردند تا از دست خلفاي زمان و خـوارج در امـان بمانـد؟ آيـا اينجـا      

اند و اراده خـدا بـر آن تعلـق     همان جائي است كه آدم و نوح را دفن كرده
گرفت تا به خاطر امام اول شيعيان آنان هم شـناخته شـوند؟ اهللا اكبـر بـه     

دارد و مضـجه   در بغل سنگ نگه ميمشيت و اراده خداوندي كه شيشه را 
  نمايد. ها بدل مي شان را به كعبه دل شريف

ناگهان به ياد دعاي هميشگي مرحوم پدر افتادم كـه بعـد از هـر نمـاز     
. "خدايا! در شب اول قبر علي و اوالدانشان را به بالين ما برسان"گفت:  مي

اسـتم بـراي   پس از نماز زيارت دو ركعت نماز والدين خواندم و از خـدا خو 
  اين نماز را به روح والدينم برساند. باجابت دعاي پدر ثوا

قبل از خروج به ياد دوستي افتادم كه قبل از سفر اصرار داشت از مـن  
قول بگيرد تا هر كجا رفتم دو ركعـت نمـاز ويـژه فقـط بـراي او بخـوانم و       

چـه   خوانند. اگـر  هائي نباشد كه براي همه مي كرد كه از آن نماز تأكيد مي
قولي به او ندادم ولي حيفم آمد دو ركعت نماز براي او نخوانم كه اصرارش 

  خود وسيله يادآوريش بود و چنين كردم.
بعد از نماز براي لحظاتي چشمانم را بستم تا ببينم چـه كسـاني را بـه    

هـاي چنـد روسـتا دور تـر از      آورم. روحم به پرواز درآمد و از آدم خاطر مي
سير نمودم و از مسير اصلي آمدم، بازارها و خانـه،ها  روستاي من شروع به 

و همه ساكنان و كسبه را يكي پس از ديگري به خاطر آوردم آنگاه در عالم 
خيال وارد رشت شدم؛ ابتدا از رئيس دفتر تا سرباز دم در و در بيت، از آقا 
تا نگهبانان دم در، سپس در مسـير تـردد مـن در شـهر و آنگـاه از مسـير       

اقامت گذشتم، بقال و ميوه فروش و ماهي فروش و قصـاب و   شهرك محل
ام  نانوا گرفته تا اهالي كوچه همه را از نظر گذراندم و بر در خانـه همسـايه  

كه سيد بزرگوار و نازنيني اسـت و از مـادر پيـر و نـاتوان خـود نگهـداري       
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كند توقف كردم و سـالم دادم. وقتـي چشـمانم را بـاز كـردم از اينكـه        مي
بارگاه سيد عـالم هسـتي را بـه در خانـه اوالدش گـره زدم لبخنـد        ارتباط

رضايتي بر لب نشست و براي مادر آن سيد جليل و خودش و دختر مؤدب 
و محجــوبش دعــا كــردم و از داشــتن نعمــت همســايگي چنــين شــخص  
بزرگواري سپاسگزاري كردم و برخاستم و بـه نيـت آنـان دو ركعـت نمـاز      

  خواندم.
بودم  مجددي كردم. موقعي كه به ضريح چسبيده قبل از خروج، زيارت

فشار ماليمي را بر پهلو احساس كردم، نيم نگاهي به طرفش انداختم، يك 
به نظرم رسيد كه يكي از اهالي روستايمان است كه با آن قد كوتـاه    لحظه

خود سعي در رساندن دستش به ضريح را دارد، خوشحال شدم كه همسفر 
م را به او تقـديم كـردم خواسـتم بـا او چـاق      بچه محل خودم هستم، جاي

سالمتي كنم كه متوجه شدم اين زائر فقط شباهت عجيبي بـا همـواليتي   
من دارد ولي خودش نيست. بر سعادت او غبطه خوردم كه خداوند چگونه 

هائي كه نسبت  وسيله ساخت تا اين شخص از قلم افتاده را به پاس محبت
كند در ايـن مكـان    ابراز عالقه شديد ميبه من دارد و هميشه با ديدن من 

  مقدس بخاطر بياورم و جاي او را اينجوري خالي نمايم.
گيج و گنگ از حرم خارج شدم، از ايوان گذشتم، وارد صحن مفـروش  

 ترسـرد  يورود كمـ وقـت  هـوا بـر خـالف    شدم و منتظر همراهان مانـدم.  
د يوز ي ميسرد باد يولبود آسمان صاف و پر ستاره عليرغم اينكه بود.  شده

كـردم   يچون تصور مـ نشست. آخر بهنگام آمدن به حرم  و سرما به تن مي
بـاالخره همـه    بـودم.  به حرم آمـده  يبدون تن پوش اضافمطلوب است هوا 

  زوار آمدند و به اتفاق به هتل برگشتيم.
ام را ديدم كه در صحن روبروي ايوان  به هنگام بازگشت همان همسايه

دعا است. تعجب كردم! منكه شب قبل از حركـت بـه   طال ايستاده مشغول 
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ام را به او سپردم، چرا به من نگفـت كـه او هـم     اش رفتم و كليد خانه خانه
مسافر است؟! خواستم به سمت او بروم كه او به سمت مـن راه افتـاد و بـا    
نزديك شدن به من متوجه شدم اين شخص هم شبيه همسايه است ولـي  

از همانجا براي او و مادر زمينگيـرش و بـراي   خودش نيست. يك بار ديگر 
  يگانه فرزند دخترش دعا كردم بعد همراه كاروان شدم.

در طول راه در اين فكر بودم كه خداوند چگونه وسـيله نجـات و فـالح    
هـا   كنـد! آرزو كـردم از ايـن توفيـق     بندگانش را در چه جاهائي فراهم مـي 

  اهللا.  شاء نصيب ما هم بشود. ان
  

  8/12/90دوشنبه 
  قه يدق 4.50ساعت 

دار شدم و بـا عجلـه   يبه وقت نجف از خواب بدقيقه صبح  4.50ساعت 
تمام  نمازگزارت ي. جمعشدم صبح عازم حرمجماعت شركت در نماز  يبرا

ان و يـ متعلق بـه آقا  يبخشدر اين سمت(قبله)، بود.  كردهپر را صحن قبله 
ك يـ جداكننـده و   ك راهروي. تنها با ستمتعلق به خانم ها شگريبخش د

  .كند اين دو بخش را از هم جدا ميمتحرك  يسنتور يليفاصله ساز است
پـس از   .ميو نماز را اقامه كردپيدا كرديم  ييمن و پسرم به زحمت جا

ن اهللا را يارت امـ يها قصد خواندن ز بعضي .ميافتيرا  ماننماز همراهان خود
در آسـتانه در اذن   و يموارد حـرم شـد  ، بعد بـه اتفـاق   خواندند كه داشتند

يادم آمد كه دو ركعت نماز والـدين و چنـد دو    .ارت و نمازيزدخول و بعد 
  ركعتي نماز براي سفارش كنندگان بخوانم و چنين كردم.

حـرم  شـرقي  در بخـش  پس از فراغت از زيـارت گشـتي در حـرم زدم.   
زيبـائي قـرار دارد. از خـادم نـام مسـجد را       مسـجد رواق، متصل به  ،مطهر

اسـت ولـي در تحقيقـات بعـدي     طالب  يبه نام مسجد ابكه گفت  پرسيدم
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كـه  اسـت   شـده  ينـه كـار  يتمامـا آ گوينـد و   ديدم آن را مسجد باالسر مي
  . شرحش در جاي ديگر خواهد آمد

پـس از صـرف    .د و بـه هتـل برگشـتم   يان رسيبه پاوارسي داخل حرم 
در  تـا گشـتي  روانه حرم شـدم   9حدود ساعت  ي كوتاهصبحانه و استراحت

  اطراف بزنم.
  

  صبح 9ساعت 
ر يـ زهـاي دو طـرف خيابـان يـا      رو از در هتل شروع كردم. تمـام پيـاده  

رو  ادهيـ به نـام پ  يزي. چها قرار دارد و يا سرپوشيده است ساختمان  كنسول
داران در بيرون مغازه خودشان هم بسـاط    مغازه .روباز در اين فاصله نديدم

چند متر دستفروشي كهنسال بـر لبـه    كنند به فاصله چند متر به پهن مي
رو نشسته مشغول عرضـه كاالسـت. نوجوانـان و جوانـان دسـتفروش       پياده

هـا در   بيشتر سيار هستند و در مواقع خروج زوار از حرم، به ويـژه در شـب  
  كنند.  كنند و به زوار پيله مي مدخل خروجي حرم تجمع مي

  
  بازرسي) حرم(سيطره

باشد و هر بـابي(در) كـه بـه     رم راه داشتهاي كه به محوطه ح هر دروازه
صحن راه داشتهبياشد بدون استثنا داراي بازرسي بدني خواهران و برادران 

  به صورت جداست. 
دو طرف دروازه ورودي سمت چپ و راست محـل بازرسـي بـدني زوار    

ها داراي اتاقك است و از بيرون قابل رويت نيست ولي  است كه بخش خانم
فقط سرپناه دارد. بين اين دو اتاقك چند مانع بتني اسـت  بازرسي برادران 

  و محل خروج است و بازرسي ندارد.
قبل از هر بازرسي در دروازه ورودي، معبر باريكي به وسيله نرده فلزي 
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انـد تـا بتواننـد همـه را بـا حوصـله و دقـت         براي ورود يك نفر ايجاد كرده
ها تعبيه شـده و   ين نردهتفتيش كنند ولي در ورود به حرم چند رديف از ا

اند كه در صـورت كثـرت زائـر زنجيرهـا بـاز و       ورودي آن را با زنجير بسته
ها يـك سـكوي(پله)    يابد. در تمام بازرسي تعداد بازرسي كننده افزايش مي

اند كه زائر بايـد روي آن بايسـتد تـا بازرسـي      ده تا پانزده سانتي قرار داده
ربين عكاسي بـه داخـل حـرم ممنـوع     شود. بردن هرگونه تلفن همراه و دو

است. اين شيوه بدون استثنا در تمام امـاكن زيـارتي، حتـي مسـاجد الزم     
  االجراست. 

من هميشه از داخل خيابان امام صادق(ع) به دليل نزديكـي بـه هتـل    
ديـدم تعـداد انگشـت شـماري از      شـدم. گـاهي مـي    وارد محوطه حرم مـي 

ن در اختيـار دارنــد در  دستفروشـان كـه وسـايل كـم حجـم و قابـل پنهـا       
هائي از اين محوطه ايستاده و به آرامي و بـه دور از چشـم مـأموران     گوشه

  حرم مشغول تبليغ كاالي خود هستند.
د يـ داد و با مـي اذان ظهـر را خبـر    يكـ يزنگ ساعت منـاره، نزد  يصدا

 كارم را پيتا پس از اقامه نماز كردم  ميل يتعط ان جا موقتيگزارشم را در ا
   م.فتگر مي

اذان  يصـدا  بـودم بـا   مشرف به شمال نشستهطال، وان يا يمن در انتها
ها با شـتاب از بـاب    خانم بودند وو زوار در حال بستن صف نماز  مبلند شد

شـدند   ميقرار دارد وارد و ضلع شمالي باب الساعه بين ل كه يمسلم بن عق
نشسـتن نداشـت خـدام     يبرا ييجا يخ طوسيصحن ش يچون بخش شرق

 يلـ يمـوذن خ  يصـدا گرچـه  . كردنـد  ميت يهدا يگريرا به بخش د ها آن
بـراي  اسـت   ياخطارولي خود با قرائت قرآن ندارد  يست و تفاوتيخوش ن

  .اقامه نماز و بهره جستن از فضيلت نماز جماعت است
بـدنبال  نمـازگزاران  انبـوه  خته يان صفوف به هم رينماز اقامه شد. در م
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نـد و پـس از   م آمدير كـاروان بـه سـو   يمـد روحـاني و  راه خروج بودم كـه  
   .آشنا كنم يزيبا چرا خواهم شما  يممصافحه به من گفت: 

اي  تا اينكه به در حجرهم يصحن حركت كرد يبا هم به سمت ضلع غرب
آوري نذورات را بر پيشاني  رسيديم كه تابلوي جمعده به باب ساعت يچسب

  داشت. به اتفاق وارد شديم. 
و مبلمان اداري؛ يـك جعبـه كـارتوني در مقابـل      اتاق وسيع با ميز كار

بـود   روي ميز بود. شخصي پشت ميز بـا جـوانكي كـه در مقـابلش نشسـته     
سرگرم گفتگو بود و يك نفر روحاني هـم در سـمت راسـت اتـاق مشـغول      

  مطالعه بود. 
روحاني كاروان بدون تأمل بسوي كارتون رفت و منهم دنبـالش رفـتم؛   

پارچـه سـبز بـود. وي در حاليكـه يكـي از آن      داخل كارتون پر از قطعات 
است و يكي را هم به  داشت گفت: اينها تبرك شده هاي سبز را بر مي پارچه

من داد. سپس با يك چرخشي به سمت شرق حجره كه مشرف به صـحن  
اي را بـه مـن نشـان     و حرم است در گوشه سمت چپ اتاق يك برجستگي

دازه مختلف رو به بيـرون، بـر   داد كه يك پارچه سبز و دو قاب عكس در ان
د عبدالحسـن  يمرحـوم آسـ  كوچك، ن عكس يا :گفت روي آن قرار داشت.

مرحوم آخونـد  هست متعلق به وار يددر طرف كه بزرگي و عكس  ياصفهان
و اينجـا  اسـت   »هيـ كفا«معـروف بـه    »ت االصـول يكفا«صاحب  ي،خراسان

  . آرامگاه اين دو بزرگوار است
به قصد خـروج از صـحن بـه سـمت بـاب       م ويآن گاه با هم خارج شد

يكـي از  كـه  دروازه باقي بود به  يم. هنوز چند حجره ايالقبله حركت كرد
 اند، در اين حجره يك استاد و شاگرد آرميدهگفت: ها را نشانم داد و   حجره
آرامگـاه مرحـوم    يگـر يو دصاحب مفاتيح الجنـان   ي،خ عباس قميحاج ش

. كه در كنار هم قـرار دارد  است يمخ عباس قياستاد حاج ش ي،ن نوريحس
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  وان طال قرار دارد. يا يضلع جنوب يقا روبرويآرامگاه استاد و شاگرد دق
و  يانصار يخ مرتضيآرامگاه آشقبل از رسيدن به دروازه خروجي حرم 

   .را به من نشان داد يسادات خلخال يآرامگاه خانوادگ
قـا  يدقحـرم،  طـه  محوبيرون در  ؛مياز باب قبله به قصد هتل خارج شد

ـ دودي شه و پنجره يك ساختمان با شالقبله يباب  يروبرو  يشـكل  يمحراب
 يت اهللا العظمـ آيـ ن بنا كتابخانـه  يا :كاروان گفت يوجود داشت كه روحان

بعـد بـه سـوي هتـل      شان اسـت. يرامگاه اآن يم و همچنيد محسن حكيس
كوفـه   رفتيم تا بعد از نهار و استراحت كوتاه بـه زيـارت مسـجد سـهله در    

  عزيمت نماييم.
  

  ع)(وضعيت صحن امير المؤمنين
متـر   10تـا   8حـدود  پس از عبور از در باب القبله يك رواقي به طول 

و  يآرامگاه خانواده سادات خلخالوجود دارد كه در سمت غرب اين ورودي 
  . قرار دارد يانصار يخ مرتضيآرامگاه آش شرق آن نيزدر سمت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

متر مساحت دارد از سـه جهـت:    13240شود  مي حرم مطهر كه گفته
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شمال، غرب و جنوب داراي صحن است و سمت شرقي صحن ندارد و دور 
هاي شكيل دو طبقه هست كه در بخش شـرقي   تا دور صحن داراي حجره

هاي طبقـه پـايين    ها به ساختمان حرم متصل است. بعضي از حجره حجره
  به بخش اداري اختصاص دارد.

بـا  حجـره   14 )سمت قبلهي(ه دقت كردم ضلع جنوبكصحن را داخل 
در طبقه دوم دارد. در ضلع حجره  14در طبقه اول و  ي،احتساب در ورود

در طبقـه اول  حجره  14در يو باب الح يز با احتساب باب الطوسين يشمال
با احتساب باب الساعه و باب  يضلع غرب .ن مقدار در طبقه دوم دارديو هم

 ن مقدار در طبقه دوم استيدر طبقه اول و هم هحجر 15ل يمسلم بن عق
، بين باب مسلم و ضـلع  ن ضلعيهمدر طبقه اول  ئيت اهللا خويآرامگاه آو 

  . شمالي واقع هست
هاي طبقه پايين به جز آن تعدادي كه آرامگاه بزرگان دين  همه حجره

است كه زوار به صورت گروهي و فـردي روي    است بقيه داراي صفه(ايوان)
پردازنـد ولـي سراسـر تمـام      نشينند و به خواندن ادعيه مي ها مي يواناين ا
مـانع ورود   انـد تـا   سـفيد پوشـانده   يبا تـور هاي طبقه دوم را  حجره  ايوان

  .براي النه گذاري شوندپرندگان 
هاي صحن در طبقه همكف بـه فاصـله يـك در     هاي حجره بر روي پايه

ـ  ميان يك نيم گلدان برجسته بـزرگ نصـب كـرده    د كـه قسـمت بـاالئي    ان
گلدان(دهانه گلدان) داراي سه سوراخ است و در داخل هر سوراخ يك شير 

هاي يكبار مصرف نيز بـر   اند و ظرف نگهداري ليوان آب كوچك تعبيه كرده
روي ديوار نصب است تا زوار در صورت نياز به آب خـوردن بتوانـد از ايـن    

  شيرها و ليوان يكبار مصرف استفاده نمايد.
ر دوم در بخش انتهائي ضلع غربي، دقيقا مقابل آرامگاه آيـت اهللا  در سف

بودند كه در  خوئي يك وضو خانه شيكي به ارتفاع حدود يك متر قرار داده
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  سفر اول وجود نداشت
ها براي حركت  دور تا دور صحن از پاي ديوار حرم گرفته تا پاي حجره

اي  هروئي با فرش كنارهاند و از هر باب هم يك را زوار راهروئي تعيين كرده
هاي متحرك كوتـاه كـه بـا زنجيـر بهـم متصـل        اند و با ميله قرمز باز كرده

دارند و به هنگام نماز خـدام بـا حضـور در     هستند اين مسير را باز نگه مي
كننـد از نمـاز خوانـدن زوار در ايـن راهـرو جلـوگيري        اين مسير سعي مي

كـه معمـوال چنـدان موفـق      نمايند تا عبور و مرور با مشكل مواجـه نشـود  
  شوند. نمي

شود. باب القبله در  تمام صحن به وقت نماز به چهار قسمت تقسيم مي
جنوب و باب الطوسي در شمال تقريبـا صـحن را بـه دو قسـمت شـرقي و      

  كند.  غربي تقسيم مي
ها است كه  جنوب شرقي و شمال شرقي، محل اقامه نماز خانم - 2و  1

  دو امام جماعت دارد.
جنوب غربي و غرب تا انتهاي ايوان طال و تا باب مسلم محل اقامه  - 3

  نماز آقايان است كه يك امام جماعت ديگر دارد.
از باب مسلم بن عقيل تا انتهاي شمالي ايوان طال و بخـش غربـي    - 4

  كند. باب الطوسي يك امام جماعت ديگر براي آقايان اقامه نماز مي
هـاي ايرانيـان    نه از روحانيون كـاروان معموال تمام امام جماعت چهارگا

  است كه در دو نوبت روحاني كاروان ما امامت نماز زوار را به عهده داشت.
هـاي ضـلع جنـوبي     حرم مطهر از هر طره سـه درب ورودي دارد، درب 

ها است و ورودي ايوان طال كه در غرب و روبروي باب سـاعت و   ويژه خانم
اي كه در ادامـه   ح كامل آن در نقشهدرهاي شمالي ويژه آقايان است و شر
  شود.  گزارش ارائه خواهد شد مشخص مي
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   ايوان طال
ايوان طال در ضلع غربي حرم، كمي بيشتر از فاصله دو مناره اين ضـلع  

متر است كه فاصـله دو منـاره    42و طول آن  7.50قرار دارد. عرض آن به 
  متر است.  27حدود 

متـر داراي   4و جنوب بـه عـرض   ورودي ايوان طال در دو طرف شمال 
استيلي طالئي اسـت و زيـر آن داراي دو     هاي سقف است كه روي آن قاب

هـاي   اتاقك طرفيني بدون در است كه امروزه از آن براي نگهـداري فـرش  
  كنند  صحن استفاده مي

سانتي از كف صحن بلند تر است و  20خود ايوان از سمت غرب حدود 
سانت دارد كه بر روي اين نيم ديوار  50حدود يك ديوار مرمرين به ارتفاع 

  قاب مستطيلي استيل طالئي با شبكه قرار دارد.  15تعداد 
گذاري، پس از عبور از محدوده  وقتي از سمت قبله پا بر روي ايوان مي

مسقف در داخل ديوار حرم دو در به رنگ چـوب بـه فاصـله كمـي از هـم      
كـه  كي در سمت چپ وجود دارد وجود دارد؛ پس از عبور از مناره يك اتاق

مقـدس  معروف بـه   ي)ليخ احمد محمد اردبين الشياستاد المجتهد(آرامگاه
  در آن قرار دارد. يلياردب

 3در  3وسـعت  اتاقك سنگ مرمر شده بـه  مدفن مقدس اردبيلي يك 
كـوچكي و در بخـش   ن اتاقـك كتابخانـه   يا يسمت شمالدر است كه متر 

بـا پارچـه سـبز سـر تـا سـر آن را       شرقي دري بدون چهارچوب است كـه  
وار ســمت يــارتبــاط دارد. درواق اهر بــه داخــل ظــال يعلــانــد و  پوشــانده
ـ  سـ شـكل ا  يمحراب يسه طاق ين اتاقك دارايا) قبلهجنوبي( و  يت كـه اول
ك سطح زمين ارتفاع دارد و طـاقي سـومي يـ   از  سانت 180حدود  سومي

آرامگـاه آن   شود محـل  دارد كه گفته ميشكل منقش  يمحراب يدرب چوب
عالم جليل القدر است. محرابي وسط با ظاهر دو محرابي ديگـر فـرق دارد.   
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ي وجـود دارد؛ محـراب اول از سـطح    چهار محراب تو در تـو در اين طاقي 
سانتيمتر است، سه محراب ديگري  20سانت با عمق حدود  180زمين تا 

اع دارد كه در داخل آن قرار دارد همگي حدود يك متر از سطح زمين ارتف
سانتيمتر در عرض و عمق نسـبت   10ها به اندازه  و هر كدام از اين محراب

سـانت   30به ديگري فرق دارد كه در مجموع كف اين سه محراب حـدود  
  اند. عرض دارد و يك رحل با قرآن در وسط طاقچه آن گذاشته

درب بعد از آرامگاه مقدس اردبيلي هميشه بسته است و ظاهرا راه پلـه  
است، بعد از آن، درب اصلي ورود به حرم قرار دارد كه از ديوار حـرم  مناره 
متري هم عرض دارد  3متر به داخل ساختمان قرار دارد و حدود  3حدود 

  كه ديوار طرفيني و باالي آن پوشيده از طالست. 
از اينجا ضريح در مقابل و مراد بـه شـرط خلـوص در پـيش روسـت؛       

ي از همينجا بيان كني. اما ورود به حرم توان خواهد مي هرچه دل تنگت مي
  . آداب ديگري دارد كه در جاي خود بيان خواهد شد

ادامه ايوان طال بعد از در بزرگ حرم، يعني در نيمه شمالي هم مشـابه  
نيمه جنوبي است. يك در مثل آرامگاه مقدس اردبيلي است كه بـه داخـل   

  حرم راه دارد و محل تردد زوار است.
د يمحل آرامگاه آسدوم، دو اتاقك ديگر قرار دارد كه اولي  بعد از مناره

ب يـ قردارد و ارتفاع و اندي ن اتاق حدود دو متر ي. ااست ينيخم يمصطف
ست سانت يسقف و حدود بو ده از سنگ مرمر يسانت آن از كف پوش 180
و بعد از آن نيز يـك اتاقـك ديكـر    است  ينه كاريآآن  يجانبهاي  وارياز د

  ه در آن بسته است.است كه هميش
شـود؛ چهـار درب    درب مشـاهده مـي   6به عبارت بهتر در ايـوان طـال   

كوچك قبل از منارتين و دو درب آمد وشد در وسط است. در وسط كه در 
ورودي حرم حدود دو متر و شصت، هفتاد سانت عـرض دارد و طالكـاري   
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  است.  شده
متر وجود  6 از در وردي كه وارد حرم شوي ابتدا رواقي به عرض حدود

كنـد. پشـت در دوم    دارد و در مشابه ديگري اين رواق را به حرم وصل مي
بايد ايستاد و با خلوص نيت دعاي اذن دخول كه در پهلوي راست ايـن در  

  نصب است خواند. 
طوسي به داخل صحن و از  باباز را شاهد بودم كه اموات من خود 

ز در بخش شمالي حرم بخش شمالي ايوان طال و در اصلي وارد حرم و ا
  كردند. خارج مي

  
  مسجد باال سر)(طالب مسجد ابي

در ف سـتون  يرد 4 كه در ضلع شرقي حرم قرار دارد داراي ن مسجديا
ك يـ ستون تا ارتفاع حدود هاي  هي. پااستطول در ف ستون يرد 6عرض و 

و است مت يسنگ مرمر گرانق با يلوزاز زمين كرسي دارد و به صورت  متر
به صورت مربع به فاصله عـرض كـف   هار ستون استوانه كرسي چروي اين 

؛ هـر  سقف ادامه دارد يك متريتا حدود يك دست از هم كاشته شده كه 
شـود كـه حـدودا     يبه سقف متصل م يك هشت ضلعچهار ستون توسط ي

ه يـ آن تهو يو در چهـار سـو  ارتفـاع دارد  شـتر  يب يد كميا شايك متر و ي
متـر از هـم    4متـر در   4ها حـدود   ن ستونهاي اي پايهمطبوع نصب است. 

ه يتعبكوتاه گنبد مدور ها يك  فاصله دارند و در محل سقف بين اين ستون
فاصله چنداني به حرم مطهر كه  يبه درب ورود يگنبد منتهكه تنها شده 

   .است يضلع 8گنبدش در وردي شرقي حرم ندارد، 
مسجد ابيطالـب  « از خادم حرم نام اين مسجد را سوال كردم كه گفت 

است ولي بعدها كه در تالش تكميل گزارش به دنبال اطالعات و نقشـه  » 
هائي به دست آمد كه اين مسجد را(مسجد باالسـر)   در اينترنت بودم نقشه
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  قيد كرده بودند.
متر است كه  30دو مناره در ايوان طال دارد كه ارتفاع هر مناره حدود 

گوينـد   شود. گنبد حرم مي كمتر مي رود ارتفاع آن هر چه به طرف باال مي
كـه نمـاى بيرونـى گنبـد مطهـر در ميـان       اسـت  متر  18به ارتفاع حدود 

  مساجد دنيا بى نظير است گنبدهاى ساير عتبات وحرم هاى مطهر و
زوار وجود دارد كـه  متر  4به عرض  يرواقمرقد مطهر دور تا دور حرم 

و در كننـد   تجمـع مـي  هـا   بيشـتر در ايـن رواق  خواندن نماز و قرآن  يبرا
 يا به رنگ قهوهتك پايه شده  يل خراطيشك يمانع چوبمعيني  يها فاصله

  است. ه شدهيروشن تعب
   

  محوطه حرم اميرالمؤمنين
هائي جنـوبي   ساختمان حرم دور تا دور محوطه روباز دارد كه در بخش

و غربي و شمالي باريك و در ضلع شـرقي تقريبـا سـه برابـر سـاير اضـالع       
خشي از محوطه جنوبي به وسيله سايبان شكيل منحني و مرتفـع  هست. ب

هاي فلزي پـاي ديـوار    ها از يك طرف به پايه شده و اين سايبان سر پوشيده
دو طرف متصل و طرف ديگر آن مثل نقاب كاله آزاد است و با فاصله كمي 

  از هم قرار دارند. 
 »بـاب القبلـه  «در سمت جنوب يـا طـرف قبلـه يـا      –جنوب محوطه 

متر است كه جدا كننده اين محوطـه   20محوطه حرم نيز به عرض حدود 
با خيابان حضرت رسول يك دروازه با ديوار طرفيني كوتاه است. البته ايـن  
ديوار به سمت غرب تا انتها ادامه ندارد و به يك سـاختمان كوچـك مثـل    

هـاي بهداشـتي    انباري متصل است و در سمت شرق نيـز بعـد از سـرويس   
هاي مسكوني و مدرسه طالب متصل است. باب القبلـه،   ساختمان مدرن به

  به طور مستقيم روبروي دروازه جنوبي و خيابان حضرت رسول قرار دارد. 
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هـاي مختلـف قـرار دارد و     در دو طرف خيابان حضرت رسول فروشگاه
بيت آيـت اهللا سيسـتاني و در سـمت غـرب و در سـمت شـرق آن كوچـه        

قرار دارد كه گفته شد منزل امـام راحـل در    باريكي با ورودي طاقي شكل
  است.  اين كوچه قرار داشته

واقـع شـده و در    يكفشـدار در سمت غرب محوطه جنوبي چند غرفه 
هـاي بهداشـتي مـدرن و     هاي تبليغـات و سـرويس   سمت شرقي آن اتاقك

  است. 1324تأسيس سال  ،متحرك و در ادامه مدرسه قزويني
ت غرب يا روبروي بـاب السـاعت   حرم از سم  محوطه -غرب محوطه 

 40كوتاه روي كرسـي    متر عرض دارد و با يك نرده 20نيز كمي بيشتر از 
سانتي و سه دروازه در ابتدا و وسط و انتها محوطه را از بازار بـزرگ نجـف   

هاي  كند. در داخل محوطه به فاصله كه آن سوي محوطه قرار دارد جدا مي
انـد. در ابتـداي ايـن سـمت از      اختهمعين در دو نقطه وضـوخانه روبـاز سـ   

هاي كفشداري  بازرسي خيابان امام صادق(ع) تا نيمي از طول محوطه غرفه
و محل نگهداري امانات آقايان در پاي حصار محوطه است و بعـد از اولـين   
وضــوخانه و دروازه روبــروي بــاب ســاعت، كفشــداري و نگهــداري امانــات 

ها و محل نگهداري امانات  داريخواهران چسبيده به ديوار حرم است. كفش
هاي كوتاهي هستند كه با توجـه   خواهران و برادران در تمام جوانب اتاقك

  شود در آينده تغيير نمايد.  به ساخت آنها احتمال داده مي
محوطه بخش شمالي حـرم هـم تقريبـا هـم عـرض       –شمال محوطه 

رود و جنوبي و غربي است. انتها ترين نقطه شمال غربي ايـن ضـلع يـك و   
شود و از سمت راسـت بـه    خروج دارد كه به يك خيابان باريك متصل مي

شود  بلوار شيخ طوسي كه بلواري جديد التأسيس و عريض است متصل مي
  است. كه بعد از آن حوزه علميه حكيم واقع شده

در سمت چپ دروازه حرم مسجد شيخ طوسي، كمي دورتـر در ادامـه   
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  .اهللا خوئي قرار داردمدرسه كاشف الغطاء و مدرسه آيت 
در ضلع شمالي محوطه حرم ابتدا بازرسي، سپس سقاخانه قـرار دارد و  
با فاصله چند متري يك سالن اجتماعات به موازات حرم تـا انتهـاي خـود    

تـر از سـوله و بـا     كمـي بـزرگ   ساختمان حرم ادامه دارد. سالن مورد نظـر 
آجـري  كامل بطور ي(شمالي) آن پشتاست و ديوار  يا چ و مهرهيپ يسربند

اي  و بخش غربي و شرقي آن كـامال پوشـيده و داراي دو در بـزرگ سـوله    
  است.

اند روز صورت گرفت سالن مـذكور   در سفر دوم كه به فاصله يك ماه و
  ديوار پشتي نداشت و كامال باز بود.

سانتي  جنوبي سالن كه مشرف به حرم است يك ديوار حدود پنجاه ضلع
  و پنجره و دو در كوچك به سمت حرم دارد. دارد كه روي آن شيشه 

كف اين سالن فرش است منتهي به عرض دو در ورودي غرب و شـرق  
نماينـد،   كف سالن بدون فرش است كه از آن به عنوان راهرو اسـتفاده مـي  

اين راهرو به وسيله دو راهرو ديگـر كـه بـه انـدازه عـرض دو درب بخـش       
ارد. راهـرو بـزرگ غـرب بـه     جنوبي است فرش ندارد، به سمت حـرم راه د 

كنـد كـه قسـمت     شرق سالن را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم مـي 
جنوبي بـه دليـل وجـود دو درب ورود و خـروج بـه سـه قسـمت تقسـيم         

  است.  است و در مجموع اين سالن به چهار بخش تقسيم شده شده
ــي  ــرغم اينكــه درب غرب و درب شــرقي  )النســا تاســتراحي(تابلوعلي

تراحت الرجال) نصب دارد ولي من چيزي از اين تفكيك نديـدم  تابلوي(اس
چون هر تعداد زواري كه آنجـا بـه صـورت پراكنـده نشسـته يـا در حـال        
استراحت بودند به صورت خانوادگي بودنـد و تفكيكـي در ميـان آنهـا بـه      

  خورد. چشم نمي
ظاهرا در فصل سرما يك قسمت اين سالن در جنوب غربـي بـه محـل    
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شود و در فصـل بهـار نمـاز ميـت را در      اختصاص داده ميت ياقامه نماز م
ن نقطه منتقـل  ياموات به ا كنند. فضاي باز بين سالن و سقاخانه برگزار مي

  . بردند مي جهت طواف به داخل حرمميت و پس از اقامه نماز 
در قسمت استراحت الرجـال كـوهي از    -شمال شرقي  –سالن  يانتها
  كردند.  ياستفاده م هاو استراحت از آن يشب خواب ي. ظاهرا زوار براپتو بود

محوطه بخش شرقي حـدود سـه   در سفر اول عرض  – يشرقمحوطه 
ها بـود كـه در ايـن محـيط چادرهـاي برزنتـي گروهـاني         ساير بخشبرابر 
اي به صورت شرقي غربي در كنار هم نصـب كـرده و كـف آن را بـا      عديده
و ارتفـاع حـدود    50در  30 هاي فايبرگالس مستطيل شكل به ابعاد قوطي

بودنـد تـا مـانع نفـوذ سـرماي        سانت پوشانده و بر روي آن فرش كرده 20
ها كـه بگـذري پـارك     زمين به بدن استفاده كنندگان شود. از بخش چادر

  موتوري حرم و آتش نشاني قرار داشت.
اما در سفر دوم از آن همه چادرها خبري نبود تنها يك رديف چادر به 

متر از ديوار حرم و به موازات خود حرم وجود داشـت و   20از  فاصله كمتر
پشت اين چادرها را به عمق بيش از يك كيلومتر تا نزديك مسـجدي كـه   

كـرد   در انتها قرار داشت و يك كارگر خدماتي از آن به صافي صفا ياد مـي 
  هر چه بود تخريب و گودبرداري كرده و در حال كوبيدن ميخ زيربنا بودند. 

  
  ر نجف بازا

بازار بزرگ نجف كه از معروفيتي برخوردار هست در غرب حـرم و بـه    
هـاي محوطـه حـرم قـرار دارد و      متري متصل به نـرده  8فاصله يك كوچه 

داراي دو بخش جديد و قديم است كه بخش جديد آن تماما سرپوشيده و 
هـاي قـديم داراي معبرهـاي     با راهروهاي عريض و طويل است ولي بخـش 

يك و پيچ در پيچ است كه به خيابان امام صـادق(ع) نيـز وصـل    تنگ و بار
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  هاي زوار در اين بازار وجود دارد. شود و همه نيازمندي مي
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  كيلومتر 5فاصله  - كوفه 

همگي سوار بر اتوبوس و به سوي كوفـه حركـت كـرديم. ابتـدا تصـور      
كردم كوفه همانطوري كه در محاورات عمومي جاريست و بـه هرجـاي    مي
اي بـيش   شود اين شهر نيـز بايـد خرابـه    ت و تاريك و ويران گفته ميساك

  نباشد. 
اتوبوس مسيرش را دور زد و از كنار وادي السالم ادامه داد. ديوار كوتاه 
با مقابر بلند و مخروبه در يك پهنه بسـيار وسـيع. روحـاني كـاروان گفـت      

دارد و آرامگــاه دو پيغمبــر بــه نــام هــود و صــالح در ايــن قبرســتان قــرار 
هاي موجود در اين گورستان چون خانوادگي است برخي از آنها بـه   آرامگاه

  وسعت يك ساختمان مسكوني وسيع است. 
از ديوار وادي السالم كه گذشتيم چشمم به يك بنري افتاد كه رويـش  

تر تابلوي جامعـة   دالر و كمي آن طرف 750بود: ثبت نام عمره  نوشته شده
معلوم شد كوفه و نجف به دليل توسـعه افقـي شـهر    ال... كوفه را ديدم كه 

  بهم متصل هستند و تشخيص حريم اين دو شهر مشكل است.
 )عي(علـ حضـرت  شهر كوفه، مقر حكومت روحاني كاروان توضيح داد: 

اسـت كـه بـا     ئيايـ هـا و مزا  يژگيو يدارد كه هر كدام دارا يجد فراوانامس
به فردا كه امام است  محل شهادت ،ن آن مسجد جامعيو مهمتر ترينارزش

 )مسجد سهله(تيمسجد با اهمبعد از مسجد كوفه و زيارتش خواهيم رفت 
  لت است. يفض دارايهست كه 

  
  دقيقه 3.45ساعت  –مسجد سهله 

اتوبوس در پشت ديوار نسـبتا بلنـدي ايسـتاد و زوار را پيـاده كـرد. در      
از بلنـد  ها صـداي سـاز و آو   سمت چپ چند خانه بود و در يكي از آن خانه
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بود و چند ماشين شاسي بلند هم دم درخانه پارك بود و گفتنـد مجلـس   
عروسي است. ديوار سمت راست را نشانمان دادند كه ديوار مسـجد سـهله   
هست و آن ديوار ضلع شمالي مسجد بود؛ از معبري گذشـتيم كـه معلـوم    
نبود آسفالته هست يا خاكي؛ وارد محيطي در ضلع شرقي مسـجد شـديم   

مسجد تعلق داشت، يـك ديـوار هشـتاد سـانتي ايـن محوطـه را از       كه به 
كرد و درب ورودي مسجد نيـز   محوطه بيروني كه فضاي بازي بود جدا مي

  در همين سمت قرار دارد. 
بعد از بازرسي وارد محوطه شديم. زيارتنامه بلندي بر روي ديوار نصب 

  ن گفت: بود. پاي زيارتنامه تجمع كرديم؛ خلوت بود؛ روحاني كاروا
را نفرستاده كـه در   يغمبريپخداوند هست كه  يمسجد، سهلهمسجد 

  خوانده باشد. نمسجد نماز اين 
بـودم كـه فرمـود: مـن      )ع(در خدمت امـام صـادق  : ديگو ير ميابن بص

در مسجد سهله مقر و مسـكن  (ع) بعد از ظهور قائم آل محمدكه نم يب يم
چ يه: خواهد كرد و فرمودن جا مسكن يغمبر هم به ايس پيد. ادركرخواهد 

كـه در   يكسـ  .باشد اين مسجد نماز نخواندهكه در  همبعوث نشد يغمبريپ
اگر من  :دوغمبر است. امام فرميمه پين جا اقامت داشته باشد انگار در خيا

ك يـ اگر وي ادامه داد: خواندم.  يجز مسجد سهله نماز نم ييكوفه بودم جا
شود برابر با تمام نمازها خواهـدبود.   ن مكان خواندهيركعت نماز خالصه در ا

  زيارتنامه خوانديم و از دروازه گذشتيم و وارد صحن مسجد شديم.
بزرگــي در مقابــل بــود. پــاي ديوارهــاي داخلــي حصــار يــك   محوطــه

متر وجود داشت و بقيه محوطـه بـه ارتفـاع     3گردشگاهي به عرض حدود 
در واقع سـكوئي  و  ن و فرش شده بوديسانت بلندتر از سطح زم 40حدود 
در وسـط ايـن سـكو و در     بودند تا زوار بر روي آن به نماز بپردازند. ساخته

متـر و بـه    2سمت جنوب(رو به قبله) يك بناي كوچك به انـدازه يـك در   
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متر قرار داشت. همگي به سوي آن بنـا رفتـيم و از پشـت ايـن      2.5ارتفاع 
  االي سكو رفتيم.ها را در كنارش درآورديم و بر ب ديوار گذشتيم و كفش

سه طـرف  از  وقتي در برابر بنا قرار گرفتيم معلوم شد محراب است كه
دارد و سمت شمالي آن بدون ديوار است و از نرده فلزي چسبيده به وار يد

ديوار جانبي معلوم بود كه در مواقع لزوم از اين نرده به عنوان ديوار چهارم 
 مقـام «ين داشت. اين مكـان  كنند. محراب سه پله به سمت پاي استفاده مي
  نام دارد كه داراي دو ركعت نماز تحيت است. »(ع)امام صادق

به فاصله معبـري كـه از آن گذشـتيم ديـوار      )ع(پشت مقام امام صادق
كاذبي از ورق حلب كشيده بودند و آن طرف ديوار سـاخت و سـاز جريـان    

اني العابدين در آن موضع قـرار داشـت و روحـ    داشت كه مقام حضرت زين
كاروان در ادامه گفت: حضرت سجاد(ع) در ايام اسارت كه بـه كوفـه آورده   
شدند چند روزي در اين مكان اقامت داشتند و در اين مكـان اقامـه نمـاز    

  شد.  كردند كه نماز تحيت آن مقام نيز در همين جا خوانده
روحاني كاروان ادامه داد: پشت سر شما(زوار)، يعنـي در منتهـي اليـه    

  لي، تقريبا متصل به ضلع شرقي، مقام انبياء و صالحين قرار دارد. ضلع شما
پس از نماز تحيت مقام امام صادق(ع) من با استفاده از خلوتي محراب 
وارد آنجا شدم تا دو ركعت نماز والـدين بخـوانم. وقتـي بـه سـجده رفـتم       
نزديك بود بوي زننده فرش محراب مرا بيهوش كند و بطور كل حواسـم را  

شـاءاهللا كـه خـدا     ها رسيد يا خير؟ ان دانم نمازم تا باالي پله رد. نميپرت ك
  قبول بفرمايد.

روحاني كاروان در مورد مقام امام زمان(ع) كـه ايشـان در آنجـا نمـاز      
اسـت و   يمسـتحب نمازهـا،  ن ياما همه ااند توضيح داد و بعد افزود:  خوانده
بلكـه خـوب   ندارد  يالاشكشود نه تنها  نمازهاي مستحبي خواندهم ااگر تم

كـه بايـد   واجب اسـت   ينمازها تر مهماز نمازهاي مستحبي  يولهم است 
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  طوري حركت كنيم تا به نماز واجب مغرب و عشا برسيم.
بعد از اين توضيحات و چند نماز دو ركعتي تحيت، بازديد را از بخـش  

راهروئي كه ذكرش به ميان آمد ادامـه داديـم و   از محل غربي آغاز كرديم 
ادامـه  جنـوب  شديم و مسير را به سمت  يشكل ضلع غرب يطاقرواق وارد 

  داديم.
گـرديم كفشـم را در    من به خيال اينكه دو باره به اين مسـير بـاز مـي   

همان بدو ورود درآوردم و رها كردم و به دنبال روحاني كاروان دويدم تا از 
س يام ادرم. مقيديس رسيبه مقام ادرتوضيحاتش چيزي را از قلم نيندازم. 

   متصل به غرب قرار دارد. يسمت جنوبديوار  يدر ابتدا
شـود كـه در جاهـاي مختلـف      تر مـي  كمي عريضساختمان  ن جايااز 

  كند. عرض بنا نيز تغيير مي
متـر قـرار دارد    10مقام خضر نبي به فاصله حدود س يمقام ادربعد از 

محـراب ادريـس    البته تابلوئي فلش دار در بااليشد.  دو ركعت نماز خوانده
  داد.  نبي ادامه مسير را نشان مي

كه امـام زمـان در آن جـا     ي. مقامسپس به مقام امام زمان(ع) رسيديم
شان در زمـان  ين جا محراب ايشود ممكن است هم ينماز خوانده و گفته م

در سمت شمالي اين مقام، ضريح كـوچكي قـرار دارد   . باشدحضور ظهور و 
ريزنـد.   بندند و نذوراتي به داخل ضريح مـي  يكه نيازمندان به آن دخيل م

سـپس  شـد   ن مكان خوانـده يدو ركعت نماز به احترام مقام امام زمان در ا
  قصد خروج از بنا كرديم.

شـان را در دسـت    به هنگام خروج متوجه شدم هر يـك از زوار كفـش  
هايم را در همان ابتداي ورود به اميد اينكه از مسـير   دارند اال من كه كفش

   .بودم ته باز خواهيم گشت رها كردهرف
از پسرم خواستم به دنبال كفشم برود و او رفت، پـس از اينكـه پسـرم    
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هايم را در يك كيسه پالستيكي بهمراه دارد و به  رفت ديدم همسرم كفش
من داد كه از اين كارشان شرمنده شدم و از دخترم خواستم كه به دنبـال  

گاه همه با هم از پشت ديوار كاذبي كـه  برادرش برود تا سر گردان نشود. آن
  شرحش قبال آمده خارج و وارد محوطه وسيع مسجد سهله شديم.

در بدو ورود به اين محوطه شايد كاروان ما دومين يا سـومين كـاروان   
بود ولي در بازگشت تمام سكو پر از جمعيت بـود و جـائي بـراي نشسـتن     

  نداشت. 
د كه با در خروجـي فاصـله   هنوز به گوشه انتهائي سكوي محوطه مسج

چنداني نداشت نرسيده بوديم كه يكي از همراهان مرا متوجه كارواني كرد 
داد. وقتـي   كه در ابتداي سكو نشسته و به توضيح مدير كاروانش گوش مي

به آن سو برگشتم يكي از داخل آن كـاروان بـراي مـن دسـتي تكـان داد.      
ود. حـال و هـواي مـن    خوب كه متوجه شدم همكالسي دوره ابتدائي من ب

عوض شد. او از مدير كاروان اجازه گرفت و از گروه جدا شد و به سوي من 
آمد و گرم همديگر را در آغوش گرفتيم و خوشـحالي مـان مضـاعف شـد.     

بود. چـون كـاروان    همكالسي با كاروان تهران و بهمراه خانواده مشرف شده
اروانيـان سـوار بـر    ما در حال عزيمت بود از هم جدا شـديم و بـه اتفـاق ك   

  ماشين و به سوي مسجد كميل راه افتاديم. 
به  21/1/91دقيقه بعد از ظهر روز دو شنبه  3.40در سفر دوم، ساعت 

مسجد سهله رفتيم تغييرات كلي را مشاهده كردم. آن نيم ديوار قبلي كـه  
شد و جايش را به يك ديوار  شد اثري ديده نمي حصار مسجد محسوب مي

بود و دو در ورودي دقيقا مقابل   ار قبلي مسجد با آجر نما دادهبلند مثل ديو
بودند. در محلـي كـه    در ورودي مسجد با همان شكل و شمايل نصب كرده

بوديم محوطه سازي شـده و   در سفر اول ايستادهبوديم و زيارتنامه خوانده
اي به ارتفاع حدود يك متر و سكوي كنـاري بـه    يك حوض كوچك دو پله
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سانت براي وضو در سمت راسـت دروازه ورودي قـرار داشـت و     40ارتفاع 
  بود. دور تا دور ديوار هم آجر نما كارشده

دروازه ورودي محوطه و دروازه ورودي مسجد دقيقا مثـل هـم و رو در   
   30هاي ورودي دو بـه دو و بـه فاصـله حـدود      روي هم فرار داشت. دروازه
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متـر و عـرض آن    3ين درها بيش از سانت در كنار هم قرار دارند و ارتفاع ا
سانت است. در حياط مسجد نيز آن سـكوي سـفر اول بـه دو     2.40حدود 

بود و روي محراب مقام امام صـادق(ع) يـك نـيم گنبـد      سوم كوچك شده
بودند و ديوارهـاي داخلـي مسـجد را هـم بـا آجـر نمـا كـار          سبزي ساخته

شـمال شـرقي و   هـاي شـمال،    هاي آبرومندي در بخـش  بودند و رواق كرده
بودند. و در ضلع جنـوب غربـي و جنـوب     غربي ايجاد و همه را فرش كرده

  بودند.  چندين كولر گازي ايستاده تعبيه كرده
  

  اد يل بن زيكم آرامگاه
در سفر اول از مسجد سهله رهسپار آرامگاه كميل بن زياد شـديم و در  

د حيـاط  جنوب اين مسجد از ماشين پياده و پـس از عبـور از سـيطره وار   
  مسجد شديم.

كيلومتري شمال شرقي حرم امـام علـي(ع)،    2.5مرقد مطهر كميل در 
كوفه قرار دارد، قبر مطهـر كميـل    -نجف  يدر محله حنانه و در جاده اصل

كـه مرمـت و   است داراي گنبدي آبي رنگ و حياطي نسبتا وسيع بن زياد 
   .آن در حال اتمام بودبازسازي 

محوطه و مصالح به كار رفته و همچنين شيوه  در نگاه اول به آرامگاه و
اسـت؛ يعنـي همـان     شد كه توسط ايرانيان تجديد بنا شده اجرا فهميده مي
اجرا كه تقريبا در اكثر پياده روهاي شهرهاي شمالي كشور  مصالح و شيوه 

  شود.  مشاهده مي
و با ن قرار دارد يزمديوارهاي مسجد تازه و با معماري شكيل در وسط 

   .رسد يوان رو به قبله ميپله به ا 14 عارتفا
 9متـر اسـت كـه داراي     6متر و عرض  19اصلي مسجد به طول  وانيا

ستون است و عرض دو ستون مقابل در ورودي آرامگاه عريض تـر از بقيـه   
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 5متـر و عـرض    4است. درب ورودي حرم از ديوار اصلي مسجد به عمـق  
سعت كه تا آغاز ايوان ادامـه  متر عقب تر قرار دارد و سرسرايش به همين و

دارد بر روي دو ستون قرار دارد كه در قسمت باال به شـكل محـراب بهـم    
متصل است. اين بخش از بنا حدود يك متـري جلـوتر و بلنـدتر از سـقف     

عرض ايوان روباز اين سمت بدون در نظـر گـرفتن تـو رفتگـي      .حرم است
دو گنبـد  جنـوبي  وان يـ دو طـرف ا  يدر انتها متر است. و 3ها بيش از  پله

  قرار دارد.و كم ارتفاع كوچك سبز 
اين مسجد بغير از ايوان ورودي(سمت قبله)، سه طرف ديگر ايواني بـه  

در زمان بازديد هنوز محوطه سازي آن بـه پايـان    و ادامه دادمتر  2عرض 
  است. رسيده

در سمت شرقي ايوان نشستيم تا توضيحات روحاني كاروان را بشـنويم  
  هايش چنين بود:  گفته  كه خالصه

اسرار از اصحاب خاص موال و محرم است كه  يت بزرگواريل شخصيكم
ـ  صاحب جمـع امـوال امـام     تيو مد(ع) ريامحضرت  ل از جملـه  يـ ود. كمب

ادعيه بـه  از  ياريشتر مواقع با امام بود و امام بسياست كه ب ييها تيشخص
  .ويژه دعاي معروف كميل را به او آموخت

وي را  يريدسـتور دسـتگ  وقتـي حجـاج    حجاج زنده بـود. تا زمان وي 
اش را در فشار قـرار داد   خانواده ولي حجاج فرار كردبه حجاز  او دصادر كر
م و يتسـل بـه  ز ينـاگر او بـه خـاطر خـانواده    كـرد و   يريگروگانگ يو به نوع

 يوسف ثقفـ ياران امام به دست حجاج بن ياز  ياريد شد. بسيشهسرانجام 
   ند.د شديشه

 بعضـي  .ل ! مردم سـه دسـته هسـتند   يكم يا :ل فرموديبه كم(ع) ريام
 رخـي ا بيـ اند.  ت شدهيو هدا  دهيرس يهستند كه به مقامات اله يعالم ربان
ن، نظـر،  يـ د يچهـ گروهي هم ت در حال آموختن هستند و ير هدايدر مس
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هـر  ل بود كـه انسـان   يمنظور امام هشدار به كم ده ثابت ندارند.يو عق أير
   .د بلغزدينبا فتقرار گر يدو راه وقت بر سر

در پايان توضيحات برخاستيم و در كنار در ورودي زيارتنامه را بهمـراه  
روحاني كاروان خوانديم و در پايـان وارد آرامگـاه شـديم. ضـريحي وجـود      

  داشت، زيارت كرديم و نمازي خوانديم و از آرامگاه خارج شديم.
آن شـود سـمت راسـت     يمـ ح باز يقا مقابل ضريدقحرم كه  يدر ورود
ضريح رواقـي بـه   پشت سر  .هاست ژه خانميان و سمت چپ ويمتعلق به آقا

 يح مسـجد يضر يبه عرض سه متر قرار دارد و سمت شرقو متر  17طول 
 20متر و طـول آن حـدود    5ن رواق يعرض ا قرار دارد كهه يبا رواق دو ال

سـت و  يود بقا به طول خود ساختمان است حديمتر است و رواق دوم تحق
  متر عرض دارد. 4طول و  يا خرده

هاي بلند بسيار نورگير و دلگشـا اسـت و    ها به دليل داشتن پنجره رواق
  ها نيز داراي دو نورگير هشت ضلعي است.  سقف رواق

  
  :مسجد حنانه

از آرامگاه كميل خارج و سوار بر ماشين شديم چيـزي بـه اذان مغـرب    
ق يل ضـ يـ به دلاز جماعت مغرب و عشاء و بود. با اولويت دادن به نم نمانده

و كاروانيـان مـا موافقـت بـه     م يافتينرا د از مسجد حنانه يوقت فرصت بازد
  بازگشت كردند.

روحاني كاروان در طول راه توضـيحاتي در مـورد مسـجد حنانـه داد و     
بـه ايـن اسـم    ل يـ دو دلبـه  اسـت و   يه و زاريـ گر ينانه بـه معنـ  گفت: ح

  است.  نامگذاري شده
آن حضـرت  كر پاك يرمضان پ 21ر در يپس از شهادت حضرت ام - 1
بـه گـوش    يسـوز  نن هنگام ناله جايمنتقل كردند كه در ا مكانن يرا به ا
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  .نام گذاشتند »حنانه«ن جا مسجد ساختند و يدر اها  بعدو د يرس

سـجد عبـور   من يـ از كنـار ا و كربال را به كوفه آوردند  ياسرا يوقت -2
اسرا را  يشود كه چند روز يشد و گفته م دهين شنيحزدادند همان ناله  مي
قبـول ندارنـد.   ايـن مسـئله را   از علما  يلين مسجد نگهداشتند كه خيدر ا

  نماز كردند. اقامه ن مسجد يبعدها امام صادق ع در ا
و اتوبوس راهش را به سـمت حـرم   م يديوار مسجد حنانه رسيد يبه پا

هاي روحاني بودم  ياد داشت گفتهادامه داد و من در داخل اتوبوس مشغول 
شـاء اهللا در   و نتوانسنم مسجد حنانه را ببينم ولي ديگران آن را ديدنـد. ان 

  سفر بعد.
ايـن توفيـق را    21/1/91دقيقه روز دو شنبه  5.55در سفر دوم ساعت 

  داشتيم كه از مسجد حنانه بازديد كنيم.
ي زيبـايي  اين مسجد از سه طرف به خيابان وصل است و داراي سر در

است. دروازه ورودي مسجد تقريبا در ضـلع جنـوبي شـرقي واقـع اسـت و      
محوطه آن كف سازي شده و سه چهارم مسير دروازه تا در ورودي مسجد 

اي پـنج   از دو طرف داراي آب نما است كـه آب نمـاي سـمت راسـت پلـه     
قسمتي و آب نماي سمت راسـت بـادامي شـكل اسـت. در سـمت راسـت       

  اي جدا از ساختمان مسجد وجود دارد.  ارهورودي مسجد يك من
متر طـول دارد كـه سـقف     40متر عرض و حدود  28مسجد به حدود 

اي چوبي و بلند به فاصـله   مسجد كناف كاري زيبائي دارد. ضريحي استوانه
متري در ورودي در داخل مسجد قرار دارد كـه برخـي معتقدنـد     4حدود 

  است.  بوده اينجا مكان قرار گرفتن سر امام حسين(ع)
مـا را در انتهـاي ديـوار    اتوبوس در سفر اول به هنگام بازگشت به هتل 

ن و اده كـرد. مـ  يـ پو در يك جاي ناآشنا الحسن السالم در بلوار بنات  وادي
سـالنه سـالنه   پسرم به گمان اينكه مسير را به راحتي پيدا خـواهيم كـرد   



  سفر به مسلخ عشق
 

٦٢ 

كه محل  )ع(م صادقافتن شارع اماي يبرا وم يم و از كاروان عقب مانديآمد
سرانجام با  ؛ميخ عرب بوديزبان كه از ب .ميبود با مشكل مواجه شدما هتل 

نشـانمان داد و وارد  ر را يمسـ نشان دادن كـارت هتـل بـه مـأمور سـيطره      
خيابان مورد نظر شديم كه اين تأخير سبب شد فضيلت نماز جماعت از ما 

  دار همسفران.فوت شود و به ناچار به هتل رفتيم و شام بود و دي
  

  وادي السالم 
و دوم چون زمان سفر كوتاه و بازديدها فشرده بـود موفـق    در سفر اول

به بازديد از اين مكان نشدم به ويژه اينكه از امنيـت وادي السـالم تعريـف    
خوبي نداشتند و ياري هم براي بازديد نيافتم اين توفيق از بنده سلب شد، 

  انشاء اهللا در سفر بعد.
تكميل سفرنامه در مورد وادي السالم اطالعاتي از سايت سيد  اما براي

  نمايم. مهدي موسوي به دست آوردم كه عينا نقل مي
  

  قبرستان وادي السالم  يمعرف
السالم جمع  ين در واديده وارد است كه ارواح مؤمنيات عديدر روا"

م 'سلَـ» .ت و سالمت استيامن و امن يكه واد السالم يشوند؛ واد يم
يلَعتُمبط ا خَـ كُمخُلُوهفَاد'دفرشتگان  يسوره زمر)؛ ندا 73ه يآ(نَيل

نك در يد و ايزه شديسالم خدا بر شما باد، پاك و پاك«كه  است به مؤمنان
 ينيا، سرزمين دنيدر ا يو ظهور آن واد .«ديجاودان وارد شو يها بهشت

در پشت  ينعيكوفه؛  ت است در ظَهريوال ياست در نجف اشرف كه واد
 نيرالمؤمنيام قبل از دفن جسد مطهر حضرت أميكوفه، چون در سابق اال

ك يبوده  يابانياست، بلكه ب نبوده يه السالم در نجف اشرف، نجف شهريعل
  .نديدورتر؛ و لذا نجف را ظَهر كوفه گو فرسنگ از كوفه
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السالم در قسمت شمالي حرم امام علي(ع) در شهر نجف  يقبرستان واد
ن قبرستان يباشد. ا است و بزرگترين قبرستان خاورميانه محسوب ميواقع 

شارع (كوفه -نجف يابان اصلي(ع) و خياز جنوب به حرم مطهر امام عل
 ياز شمال به منطقه ح ،كربال -طالب) از شرق به جاده نجف يبن اب يعل

  .گردد يسابق نجف محدود م ياين و غرب به دريالمهندس
آيند و هر  مومنين در اين قبرستان گرد هم مي در روايات است كه ارواح

آورد و هر كس كه در  مني كه از دنيا برود ملكي روحش را به اينجا ميؤم
  شود.  اين قبرستان دفن شود عذاب قبر از او برداشته مي

 ،قبور مردم مختلفي از ايران ،در اين قبرستان عالوه بر قبور اهالي عراق
السالم قبور  يشود در قبرستان واد ده مي.. دي.لبنان و ،پاكستان ،هند

 لين آنها به شرح ذيبسياري از علما و انبياء الهي وجود دارد كه مهمتر
  باشند: مي
  ع) كه در ورودي قبرستان قرار دارند.(مرقد مطهر حضرت هود و صالح •
مرقد آيت ا... سيد علي قاضي طباطبايي عارف و عالم برجسته در  •

  .ك مقام حضرت هود و صالح(ع)يالم و نزدالس يواد يقسمت جنوب
  السالم. يواد يصاحب لمعه در قسمت شمال ،شهيد اول •
رمردان تنگستان بوشهر كه در نبرد با يرئيس علي دلواري از دل •

  د.يها به شهادت رس يسيانگل
  

  عج) و امام صادق(ع):(مقام امام زمان
مقام وجود دارد كه  در داخل وادي السالم عالوه بر قبور انبيا و علما دو

باشد، مشهور است كه امام  عج) و مقام امام صادق(ع) مي(مقام امام زمان
اند و همچنين برخي از علما از  صادق(ع) در اين محل به عبادت پرداخته

جمله سيد مهدي بحرالعلوم و سيد ابوالحسن اصفهاني و... در اين محل به 
  ."اند زيارت حضرت مهدي(عج) نائل آمده
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  شب 9عت سا 

جماعتي از همسفران به سوي حرم براي زيارت رفتنـد كـه مـنهم بـه     
اتفاق عايله همراهشان بوديم. اينبار از باب ساعت وارد شـديم. همـانطوري   
كه گفتم باب ساعت روبروي ايوان طال است. وقتي از دروازه گذشتم، يـك  

ي از هر ايراني روبروي ايوان طال مشغول عزاداري بود و جماعت زياد  هيأت
زدند. هيأت عـزاداري   كارواني در جمع عزاداري حضور داشتند و سينه مي

جوانان(زواره) ميدان دار بودند. جواني در وسط جمعيت بدون بلندگو نوحه 
رسـد بـه آرامـي دور خـود      كرد؛ چـون صـدايش بـه همـه نمـي      سرائي مي

ا مهـم  خواند. برداشتم از سينه زنان اين بود كه بـراي آنهـ   چرخيد و مي مي
خواند بلكه مهم اين بود كه براي سرور و مـوالي پرهيزگـاران    نبود چه مي

خواند؛ همان نامي كه شنيدن و گفتن نامش براي جـاري شـدن اشـك     مي
كردنـد. عليـرغم اينكـه     زدنـد و گريـه مـي    كافي است. زن و مرد سينه مي
رسـيد ولـي وقتـي بـه:(عليجانم، عليجـانم،       صداي نوحه خوان به همه نمي

شد  رسيد، مثل اينكه تمام صحن ايوان طال به فرياد تبديل مي ليجان) ميع
  زدند:(عليجانم، عليجانم، عليجان).  و همه يكصدا فرياد مي

صداي عليجانم با ناله جوانان و گريه پيران و ضجه دردمندان رعشه بر 
هـاي روزهـاي    انداخت و يكسره آدم را بـه عـزاداري   اي مي اندام هر بيننده

برد. صداي در گلو مانـده مـن كـه از شـدت بغـض در       ا و عاشورا ميتاسوع
آمد؛ ناگهان صداي ضجه مادري كه دخترك هفت، هشت ساله بيمـار   نمي

بود بغضـم را تركانـد و در آن حالـت از مـوال      خود را براي طلب شفا آورده
  خواستم اميد اين مادر را نااميد نكند تا در ايمان و باور او خللي وارد نشود.

دخترك زيبا و آرام بـود ولـي تـوان راه رفـتن را نداشـت امـا هميشـه        
لبخندي بر لب داشت و هر از گـاهي بـا صـداي ريـزي كـه داشـت چنـد        
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كـرد. كاروانيـان او را دوسـت داشـتند و بـه او       اي بر زبان جاري مـي  كلمه
  گرفت.  كرد و او هم مي كردند و هركسي چيزي به او تعارف مي محبت مي

وبروي ايوان طال شور بود؛ هر بار كه دم مرثيـه از زبـان   سراسر صحن ر
كرد و به عمـق و جـان    تري پيدا مي شد انگار حرم جلوه تازه زوار جاري مي
كـرد و   كرد و انسان از صميم قلب براي غربت علي ناله مـي  آدمي نفوذ مي

  ريخت. اشك مي
ا آوردم اي و زيارتي و نمازي به ج براي زيارت وارد حرم شدم. زيارتنامه

و براي همه التماس دعا خواهان و دوستان و آشـنايان ديـده و نديـده بـه     
ويژه جوانان و... دعا كردم. دعا كردم تا مشمول دعاهـاي آنـان شـوم. ايـن     

  دقيقه شب به طول انجاميد، آنگاه راهي هتل شدم.  11.40ديدار ساعت 
  

  قه بامداديدق 4.45ساعت  - 9/12/90سه شنبه  -نجف 
دار كـرد. پـس از   يـ شركت در نماز صـبح ب  يما را براهمراه ن زنگ تلف

با كه سرد بود  يليخ ،ديوز يم يم. باد سرديد مقدمات عازم حرم شديتمه
روز بـه روز  هـواي صـبحگاهي   تفاوت داشـت. ظـاهرا    يليصبح روز قبل خ

م بود تصور يطول روز هوا مطبوع و بهاراز آن جائي كه در شد.  يسردتر م
با تحمل  درست نبود؛ يمنيش بيظاهرا پ ،رود مي يرو به گرم هوا ود كه اين

سرما نماز جماعت انجام شد و سپس همه نمازگزاران براي زيـارت رفتنـد   
اي در  نمـود. چـون زيـارت دوره    كه بر اثر كثرت جمعيت زيارت دشوار مي

  پيش بود باالخره از دور زيارتي شد و براي صرف صبحانه عازم هتل شديم.
  

  بحص 8ساعت 
ر يـ مقتـل ام  كه معروف به مسجد كوفه ،به مسجد جامع كوفه بودقرار 
   .ميبرو) است، ع(نيالمومن
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همچنـان  ، هوا عليرغم آفتـابي بـودن ولـي    از هتل خارج شدملحظاتي 
هتل برگردم و در جمع داخل ح دادم به يد. ترجيوز يم يباد سرد بود.سرد 

نم. كنـار  يبنشبودند،  ن نشدههنوز وارد ساله زوار كه يبقدر انتظار منتظران 
  كاروان نشستم.  يروحان
. بود ييرايوه آماده پذيو آب منوشين ك جعبه كلوچه ير كاروان با يمد

د كـه  اد يوه مـ يـ آب ميك ك كلوچه و شد ي ي كه وارد سالن ميبه هر زائر
ـ تصورم اين بود كه در طول . بودامروز  ره صبحيج كـه در زيـارت    م روزين

اتوبـوس آب   اعالم شد در داخل دا نشود.يپ يله خوراكيوساي هستيم  دوره
  . وجود دارد ديگر نيازي به آوردن آب نيست همه يبرا يكاف

ارت، يـ به فكـر ز  يبرخ ؛ندبودزوار نشسته دور تا دور سالن انتظار هتل 
ـ بخر از كجـا بخرنـد و  چه  ي،ك بودند كهد يمشاوره خرحال در  يبعض و  دن

  ها.  ل حرفين قبيا
 يم. پـس از طـ  يمسجد كوفه حركت كـرد  يقه به سويدق 8.15ساعت 
ـ  يس بـرا ين و موتور پليك ماشيم كه يديرس ير به تقاطعيچند مس ن ياول

  . خورد در اين نقطه به چشم ميبار 
داشت و الينقطع را در دهن  يسوتكه سر چهار راه ايستاده بود  يسيپل

ني كه بـه بـاز   كرد مگر زما اي صدايش را قطع نمي دميد و لحظه در آن مي
سوت سوتك دست ايـن پلـيس دادنـد؟    گفت:  ي. زائركرد دم نياز پيدا مي

ابـان  يخ يقـه بـرا  يدق چندحدود پليس بود. ن يسوت امتوجه  همه نظرها
ر مـا  يبـه مسـ  و سـرانجام آن مسـير را بسـت و    نقطـع زد  يسوت ال يجانب

بـراي  و سـوت زدن را  و دستور حركت را با تكان دادن دسـت داد  برگشت 
و كـارش   بـود  ر كـرده ييتغآهنگ سوتش ن بار يآغاز كرد كه اها  ين طرفيا

ادامه داشت تا اينكه نوبت حركت اتوبوس مـا رسـيد و مـا گذشـتيم ولـي      
  آمد. همچنان صداي سوتش مي
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ثبـت نـام حـج     ياشاره كرد كه بـرا  يير كاروان به تابلوين راه مديدر ب
هـا   نيـ دادنـد كـه ا   حيكـرده بودنـد. توضـ    يآگهدالر  785به قيمت عمره 

زائـران را بـه    ،ژهيـ و يهـا  بـا اتوبـوس  » دار حمله«ران را ندارند و يانسجام ا
   .و خوراك به عهده زوار استنه هتل يبرد و هز يعربستان م

اي است كه تا چنـدي قبـل در ايـران هـم اسـتعمال       كلمه» دار حمله«
يـن واژه  هاي پيروزي انقالب، به ويـژه بعـد از انقـالب ا    داشت ولي نزديكي

  داد ولي در عراق همچنان رايج است. كاروان ديرمجاي خود را به 
كوفه شـديم و از آخـرين قسـمت    صبح وارد محدوده مسجد  9ساعت 

گذشتيم گنبد و بارگاهي در سمت چـپ مـا رؤيـت شـد. از      خيابان كه مي
انتهاي همين خيابان وارد صـحراي بسـيار وسـيع و همـواري شـديم كـه       

زدند. پارك موتوري  وسعت آن را ده هكتار حدس مي دوستان فني همراه،
متـر جلـوتر يـك     300در ابتداي محوطه قرار داشت، پياده شديم. حـدود  

رشته خياباني به نظر رسيد كه به صورت مورب از جنوب غربي بـه شـمال   
امتداد داشت. در سمت جنوب غربي يك زيارتگـاه و در سـمت شـمال آن    

به قلعه و در كنارش يك خانه كوچك بـا دو  نيز يك بنائي با ديواري شبيه 
  خورد.  گنبد سبز و طالئي و چند مناره به چشم مي

به سوي خيابان مورد نظـر حركـت كـرديم و وارد آن شـديم. خيابـان      
سـانتي متـر از    20رو دو طـرف آن كـه حـدود     متر عرض و پياده 6حدود 

سبز بود  متر عرض داشت و داراي فضاي 2تر بود حدود  سطح خيابان بلند
بود خودش به رنـگ   ولي تمام فضاي سبز از بسكه خاك بر روي آن نشسته

درآمده بود. كاروان ما در مقامي قـرار گرفـت كـه بـه زيارتگـاه       خاكستري 
  تر بود.  جنوب غربي نزديك

روحاني كاروان گفت: زيارتگاهي كه در سمت جنوب غربـي قـرار دارد   
سازي تعطيل است و به كسي اجازه است كه به دليل بازثم تمار يآرامگاه م
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گردند. آنگاه بـه سـمت    روند و بر مي دهند و زوار تا پاي ديوار مي ورود نمي
شمال اشاره كرد و گفت: آن ديوار بلند مسجد كوفه هست؛ اگر مايليد مـا  

گرديم كـه بـا موافقـت     رويم و برمي هم تا پاي ديوار آرامگاه ميثم تمار مي
  بر اين شد كه به سمت مسجد كوفه برويم.زوار مواجه نشد و تصميم 

جد ثم تا مسـ ي. فاصله آرامگاه ممسجد كوفه راه افتاديمطرف همگي به 
به سمت مسجد كوفه راه افتاديم چند . شود ي ميلومتريك كيحدود كوفه 

گنبد سبز و طالئي و چند مناره به ويژه ديوار مشابه قلعـه فلـك االفـالك    
   بود. لب كردهخودمان نظر همگان را به خود ج

 (ع)ريـ خانـه حضـرت ام  روحاني كاروان گفت: اولي كه گنبد سبز دارد 
است و گنبد دومي متعلق به آرامگاه مسلم بن عقيل است و آن ديوار بلند 

  و مناره ساعت دار نيز متعلق به مسجد كوفه است.
كنار خانه حضرت علي از مسجد كوفه  يبه هنگام رفتن به سمت ورود

اي در جلو داشت و موقع رفتن چنـدان   به شمال و محوطهگذشتيم كه رو 
به آن توجه نداشتيم چون همگي تحت تأثير آن برج ساعت و ديـوار بلنـد   

  بوديم.  
بلندي بود و ضلع غربي بنا را وار يم. ديديوار مسجد كوفه رسيد يپابه 

طوالني  يليخقرار داشت كه ن ييبه پا ييها وار پلهيوسط د داد. تشكيل مي
شـمالي و   يبـه دو قسـم مسـاو   را ها  پلهوسط شده  يو با چوب خراطبود 

ن يـي ر رفـت و برگشـت تع  يد دو مسـ يبه نظر رسبود و  جنوبي تقسيم كرده
هاي آهنين نرده گذاري و مسدود  ها را با ميله و ابتداي همين پلهند ا نموده
 بودند و دو دكه نگهباني در طرفين اين نرده و در كنـار خيابـان قـرار    كرده

هـا بـه    در انتهاي همين پله. داشت و چند نفري هم در آنها حضور داشتند
  خورد.  سمت پايين در بزرگ ورودي به چشم مي

ها به سمت شمال رفتيم چند غرفه در داخل خيابـان و   از كنار اين پله
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قرار داشت و چند كانكسـي  كفش و امانات تحويل  يبرادر پاي ديوار بلند 
ها  . كفشيوار و روبروي دروازه موصوف قرار داشتطرف مقابل د  هم در آن

بـدني   يبازرسـ پس از م تا يگشت يبر مبه عقب  يكمبايد م. يل داديتحورا 
  شديم.  وارد مسجد مي

كوفـه   سـجد داخـل م  . گفتنـد ميساخته بودنگر وضو يمن و چند نفر د
 يقرضـ  يهـا  ييد. باالجبار بـا دمپـا  يرون وضو بسازيد بيوضو خانه ندارد با

م. گفتنـد كـه در   يگر به دنبال وضو خانـه گشـت  يراه پسرم و چند نفر دبهم
همه به آن سمت رفتند اال من و پسرم كـه  وضو خانه هست، وار يد يابتدا
 يهـا  نيزمـ  يبـرا خوبي از لوله خارج و آب رفتيم و از ابان يخ طرفآن به 

و پـس از  ، آب سـردي داشـت برگشـتيم    تميوضـو سـاخ  اطراف جاري بود 
  م.يمسجد شد يراه يازرسگذشتن از ب

  
  مسجد كوفهقدمت 

مسجد كوفه كه به فرموده حضرت علـي(ع) چهـارمين مسـجد جهـان     
اسالم پس از مسجد الحرام، مسجد النبي و مسجد االقصي است در زمـان  
خليفه دوم ساخته شد كه شرح آن به نقل از سايت شمساء بـه ايـن قـرار    

  است:
ئن حضور داشتند. آب و هواي هـ. ق.)، لشكر اسالم در مدا17(در سال"

بـه   ،كـرد  مـي  مدائن سربازاني را كه از سرزمين حجاز آمـده بودنـد، اذيـت   
طوري همه آنها ضعيف و الغر شـدند. حذيفـه كـه ايـن وضـعيت را ديـد،       

اي به عمر نوشت و او را از وضعيت آگاه كرد. خليفه به سـعد بـن ابـي     نامه
وانه كن تا سرزميني مناسب وقاص نامه اي نوشت كه: سلمان و حذيفه را ر

  بيابند. 
پس از دريافت نامه خليفه، سلمان و حذيفه حركت كردنـد، سـلمان از   
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طرف باختر رود فرات و حذيفه از طرف خاور رود فرات راهي شدند و هيچ 
سرزميني را نپسنديدند تا اينكه هر دوي آنان به سرزمين كوفـه رسـيدند.   

ر مناسـب ديدنـد. دو ركعـت نمـاز     هر دو آن سرزمين را براي اقامت لشـك 
  خواندند و از خدا خواستند آنجا را جايگاه آرامش و استواري قرار دهد. 

سـرزمين كوفـه    هنگامي كه سعد بن ابي وقـاص همـراه لشـكريان بـه    
رسيدند، دستور داد پيش از ساختن هر بنايي، مسجدي بسازند. ابو هيجاء 

اخت. به اين صورت حـدود  اسدي در مكاني ايستاد و بر هر طرف تيري اند
   ."مسجد كوفه، مشخص شد

  
  وضعيت مسجد كوفه

متـر وارد   3و عبور از يك سطح مسـطح بـا عـرض     يبعد از اتاق بازرس
فرش  يمتر 6تخته فرش  7سرازيري شديم كه شيب به پايين داشت و با 

و عرض آن كمي متر  14حدود  رمپن يطول ابود و طبق حساب من  شده
حـدود  وقتي به انتهاي رمپ رسيدم پاگردي به طـول   .ودمتر ب 6بيشتر از 

قرار داشت و دقيقا قرينـه ايـن رمـپ در آن سـوي     متر  8و عرض متر  12
   ورودي نيز وجود داشت.

بـه  ل و مفـروش  يشـك  هـاي  رون انداختم. پلـه يبه ب ينگاهاز اين محل 
مسـجد   يدر اصـل نسـبت بـه   ابان يسطح خ يعنيدر مقابل بود. سمت باال 

ن يمسـجد در زمـ   باالتر قـرار داشـت و   يسانت 18 ،17پله  10قا يقكوفه د
هـاي ورودي در   هـاي دو طـرف و همچنـين پلـه     رمپ بود. پست واقع شده

  شد.  بودم منتهي مي نهايت به اين پاگردي كه ايستاده
ب ورودي، بزرگ و ضخيم و زيبا بـا سـردري محرابـي شـكل كـه از      در

با هيبت واقعا داد و  را تشكيل ميحيث ارتفاع حدود يك سوم ديوار بزرگ 
تابلوئي در جنب در نصب بود كه خواندن . قابل قرار داشت درست  يدنيدو 
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آن نوع خط، مشكل بنظر رسيد و از راهنما حاضر در آنجا كه فارسـي هـم   
  است.» ه رحمباب ال«ن باب يا دانست نام باب را سوال كردم گفت: مي

باشـد چـون در    ري هـم داشـته  هـاي ديگـ   رسد اين باب نـام  به نظر مي
  هم برخوردم.» باب الرئيسي، باب الكنده« هاي  تحقيقات بعدي به نام

بعد از آستانه در باز يك پله ديگر به پايين وجود داشت و آنگاه به رواق 
  .رسد تر به صحن مي و يك پله پائين

اي وسـيع   در ابتداي ورود به صحن منظره جالب وجود داشت. محوطـه 
يد فرش شده، دور تا دور داراي رواق، دو مناره و يك گنبد در با سنگ سف

سمت راست ضلع شرقي كه متعلق به آرامگاه حضـرت مسـلم بـن عقيـل     
است و يك برج ساعت در روبرو(وسط ضلع شـمالي) كـه چهـار وجهـي و     

اي و قرآن نوشته در سه طبقه از پائين  داراي ساعت با كاشي كاري فيروزه
تر است و ساعتي بر باالي آن قـرار   باالئي كوچكبزرگ، وسطي كوچك، و 

خورد. در انتهاي همـين   دارد و بعد از ساعت يك گنبد طالئي به چشم مي
  چهار وجهي قرار دارد.  يا منارهضلع(شرقي) در سمت چپ، 

تر وارد حياط شده و  بهمراه كاروانيان از رواق گذشتيم و يك پله پايين
در رواق شمالي و در كنار مقام ابراهيم  به سمت شمال ادامه مسير داديم و

مستقر شديم؛ از قضا در سفر دوم نيز در همين نقطه نشستيم و اعمـال را  
  به جا آورديم.

 )ع(امـام صـادق  روحاني كاروان در تشريح موقعيت مسجد كوفه گفت: 
ست كـه در  ين يچ فرد صالحيو ه يامبريچ پيه ي،چ فرشته مقربيه :دوفرم

ن جـا  ين ايبنابرا .اسالم يامبر گراميپ يانده باشد حتمسجد كوفه نماز نخو
بـه رنـگ    ييتابلوكه  –ضلع جنوبي  –شما  يروبرو. لت استيار با فضيبس
است و امـام در ايـن محـل ضـربت      )عي(محراب امام علدارد محل  ئيطال

  است. خورده
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مكان مورد اشاره روحاني كاروان را كه دقت كردم، ديدم برخالف ساير 
انـد و   وي سه دهنه از رواق را با شيشه و پنجره محصـور كـرده  ها جل بخش

  اند و در هم باز بود. براي ورودي آن دري قائل شده
  روحاني كاروان ادامه داد: فرق امام اول شيعيان در اين محراب شكافته

و بعـد از  ن ين العابـد يـ مقـام امـام ز  است و قبل از محـراب شـهادت،    شده
به سمت شرق، محراب نافلـه امـام علـي(ع)    محراب شهادت با كمي فاصله 

ن يـ اوي افـزود: در   .قرار دارد و يك محراب هم در اين مكان موجود است
  اش مقام نام دارد.  اش نماز دارد كه هر نقطه ست نقطهيمسجد حدود ب

مقـام حضـرت   مـا،  م و سمت چـپ  يسمت راست ما مقام حضرت ابراه
 يرت نوح است و كشـت مقام حض ،وسط محوطه كه حوض قرار دارد ،خضر

عمـود بـر زمـين     يسـنگ يك لوله ن جا ساخته شده و جلوتر كه ينوح در ا
اسـت و  مـا  امبر يمقام پاست، نمايد ساعت شرعي است و سمت راست آن 

ا يـ مقام حضـرت زكر  و نزديك ضلع جنوبي، يضلع غربما در سمت راست 
لم مسـ و آرامگاه حضرت مقام از سمت جنوب شرق  ابتداي ضلعاست و در 

در انتهـاي ضـلع شـرقي و در    بن عروه  ين مزار هانيهمچن استل يبن عق
اي كـه در نزديكـي آرامگـاه     نزديكي سمت شمال قرار دارد؛ اين دو نشـانه 

هاني در داخل محوطه به فاصله كمي از هم قرار دارد يكي مقام طشـت و  
  ديگري دكة القضاست.

است ايـن اسـت   مستحب موكد اولين اقدام در ورود به اين مسجد كه 
هـا دو ركعـت    همه مقـام  شود. مسجد خواندهت يدو ركعت نماز تحكه بايد 

كـه خـوب    كه دو نمـاز دو ركعتـي دارد  م يمقام حضرت ابراهنماز دارد اال 
و در دو ركعت دوم سوره قدر ، ديسوره توح يبه جااست در دو ركعت اول 

  شود.  معوذين خوانده
طشت گفت: موضوع مقام طشت  وي در توضيح مقام دكة القضا و مقام
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دنـد كـه بـدون شـوهر     يرا د يدختر )عي(در زمان علاز اين قرار است كه 
ت و يـ اذمورد و او را شدند به او مشكوك  شبرادران .دارد گيحامل يتوضع
د. امـام  يرسـ  )عي(به امام علـ خبر نكه يبر منتشر شد تا اخند. داد قرار آزار 

 يزيـ هـا چ  داد، آندختـر را  نـه  يمعا دسـتور هـا   ؛ به قابلـه همه را فراخواند
آب را از حاضر و داخـل آن   يدستور داد طشتامام پس از تفكر  ؛دندينفهم

دختـر را  دستور داد و را با چادر محصور كردند و دور آن پر كردند و لجن 
بـزرگ و فربـه از او    يك زالـو يـ  ينشانند. بعد از مدتببرهنه در داخل آن 

بـود و بـا رشـد زالـو روز      م اين دختر شدهكه به طريقي وارد شكخارج شد 
شد كه شباهت به حاملگي داشت. چون ايـن   تر مي بروز شكم دختر برآمده

مقـام  «شـد ايـن محـل را بـه نـام       تدبير امام باعث اثبات پاكدامني دختر
  نامگذاري كردند.» طشت

نشسـت و در   دكة القضا نيز مكاني است كه امام علـي(ع) در آنجـا مـي   
  كرد. لمين قضاوت ميمورد امور مس

شـد و در   با توضيح روحاني كاروان نمازها يكي پس از ديگر خوانده مي
  شد.  پايان نماز نيز ادعيه وارده توسط ايشان قرائت مي

ها بسـيار؛ از روحـاني كـاروان سـؤال كـردم بـا        وقت تنگ بود و ديدني
ال ها كدام است كه من مراسمش را انجام دهم و به دنبـ  فضيلت ترين مقام

كارم بروم؟ چهار مقام را براي من شمرد و من آنها را انجام دادم و از جايم 
هـا و محـيط اطـراف     برخاستم و از كاروان دور شدم و بـه بازديـد از مقـام   

  پرداختم. 
محوطه مسجد تقريبا مستطيلي شكل است و دور تا دور داراي بناست. 

دهنـه   11وب دهنه و شـمال و جنـ   13 شرق و غربهاي  تعداد شاه نشين
   .اط قرار دارديدر وسط ح يك حوض آب كوچك و كم ارتفاعيو  است

بـه محوطـه   هـاي منتهـي    ها دو نوعند. سـتون  ن شبستانياهاي  ستون



  سفر به مسلخ عشق
 

٧٤ 

قـدم  حـدود يـك و نـيم    ل شكل و به طول دو قدم و عرض يمستطمكعب 
 يفرورفتگـ كه بخش طولي آن به سـمت محوطـه قـرار دارد و داراي    است 
شبسـتان   يسـنگ سوم سـتون  ك در وسط اين قوس يشكل است و  يقوس

شـده و در    اي شكل است، با يك ارتفاع كمتـري در آن كاشـته   كه استوانه
 80ها يك كادر مسـتطيلي شـكل بـه ارتفـاع حـدود       باالي اين نيم ستون

داخـل آن بـه   سانت وجود دارد كه با نصب آجر نما آن را لبه دار نمـوده و  
اشـهد ان محمـد    :عباراتاز  يكآنان را ي داخل هر يك ازرنگ كرم است و 

ن كـه در  يا ياست. برا ب طال نوشته شدهآا با يول ياشهد ان عل ،رسول اهللا
بـا روشـن كـه    يتقر يك تـور يـ بـا  النـه نكننـد   پرندگان ها ن فضاياداخل 
  اند. روي اين قاب مستطيل را پوشاندهقت دارد داز به يص آن نيتشخ

ا بـا شـكل محـراب بهـم متصـل      فاصله دو ستون منتهي به محوطـه ر 
  است.  اند و بر باالي اين محراب آياتي از قرآن نقش بسته كرده

با ظرافت كار ك پارچه مرمر است يو  يا استوانه  هاي داخل رواق ستون
سـنگي بـا ارتفـاع    ره يداها از روي زمين روي شش  شد. اين ستون گذاشته

  متفاوت استوار است. 
طر از همه بزرگتر اسـت روي زمـين قـرار    اي كه از جهت ق ين دايرهاول

كـه  ره دوم يـ دا دارد داراي ارتفاعي به اندازه سه انگشت باز متوسط اسـت؛ 
دارد كـه  ارتفـاع  اندازه چهار انگشـت بـاز   به ارتفاعش از همه بزرگتر است 

انگشـت   سـه ره سـوم بـه ارتفـاع    يداهاي آن بيش از همه ابزار خورده،  لبه
ارتفاع و قطر از همه كوچكتر است و پنجمـين   از لحاظره چهارم يدا بسته؛

دايره ارتفاعي به اندازه چهار انگشت باز دارد و داراي نقش برجسـته بـرگ   
كوچك دو به دو است و ششمي از حيث ارتفاع به اندازه سه انگشت بسـته  

  است و از لحاظ قطر به اندازه دايره چهارم است و به رنگ طالئي است.
اي بـه شـكل و انـدازه دايـره سـنگي       يك دايره اي باالي ستون استوانه
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رديف چهارم زيرين است و روي آن يك چند وجهـي منقـوش بـه ارتفـاع     
 يمتر 4حدود  يا ستون استوانهشود.  سانت به سقف متصل مي 80حدود 

  است.  شده سه تكه ساختهسنگ مرمر از  اتمامارتفاع دارد كه 
اي ديوار تا ستون مساوي هم است و از پعرض شبستان غرب و شمال 

قدم اسـت و در   6قدم و از ستون وسط تا ستون منتهي به حياط  7وسط 
هاي شـمالي، جنـوبي، غربـي     وسط يك رديف ستون دارد و در وسط رواق

يك ستون زوجي(دوبله) به فاصله عبور يك دست دارد و عـرض شبسـتان   
  جنوبي و شرقي دو برابر عرض بقيه شبستان است.

هم قرار دارد  يمتر 2وان يك اين رواق يور تا دور اعالوه بر شبستان د
 مسـجد  )محوطـه (ك پله وارد صحناختالف يكه خارج از سقف است و با 

   .شود مي
كنيد معماران  كه مشاهده مين بنا را يگفت ا يمسجد كوفه م يراهنما

  اند.  بنا كرده يش امامش يهند
ـ  يكيو در نزد ير ضلع شمالد بـاب  (بـه نـام   يك خروجـ يـ  يضلع غرب

ن باب يه ايام يگفت در زمان بن يراهنما م قرار دارد.) باب الفيل –عبان الث
ـ اسـم  بـه  هـا   ر نام داده بودند كه بعدييتغ )ليالف ببابه(را  برگشـت   شاول

  است. شده داده
كه به ترتيب اهميت به قرار  دارد يتراينقطه ز 5مقام و  9جد كوفه سم

   زير است:
ـ   يكيو در نزد يضلع جنوب يم = كه در ابتدايمقام ابراه -1  يضـلع غرب

 قرار دارد 

 شرقيمقام حضرت خضر = در ضلع  -2

كه در داخل محوطـه و در نزديكـي ضـلع شـمالي و     ت الطشت = يب -3
  شرقي قرار دارد.
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، در نشسـت  مـي  قضـاوت  يبـرا  يكه حضرت عل يدكه القضا = محل -4
  نزديكي بيت الطشت قرار دارد.

محوطه قرار ر در وسط له مستقيجنب م = )ص(مقام حضرت محمد -5
  دارد.

 يورودو قبل از در ستون اول  ي،در ضلع جنوب )ع(مقام حضرت آدم -6
  ) قرار دارد.محراب شهادتي(مقام حضرت علبه 

ورود محـل  قبل از كه ستون دوم  يدر ضلع جنوب )ع(ليمقام جبرائ -7
 ي(ع) قرار دارد.شهادت حضرت عل

  ي است.و غرب ينوبحد اتصال ضلع جدر  )ع(نين العابديمقام امام ز -8

  ي است.ك به ضلع جنوبينزد يدر ضلع غرب )ع(مقام حضرت نوح -9

 يا محراب شهادت امام اول شيعيان، )عي(مقام شهادت حضرت عل -10
واقع هست كه با ديوار ورودي شيشه سوم و در شاه نشين  يدر ضلع جنوب

و پنجره محصور است و محراب مبارك دقيقا در مقابل در وردي اين شـاه  
 ن قرار دارد.نشي

كه با يك شاه نشين فاصـله از محـراب    )عحضرت علي(مقام نافله  -11
  .محراب است يداراو قرار دارد  يدر وسط ضلع جنوبشهادت 

واقع  يقبل از حرم حضرت مسلم در ضلع شرق )ع(مقام امام صادق -12
  هست.

ي بعـد از عبـور از ضـلع    شـرق ابتداي ضلع = در  يمرقد مختار ثقف -13
  جنوبي است.

 .ه ساعتمنار -14

وجهي است كه طـول هـر    12كوچك   ضحو(ع) نوح يمكان كشت -15
نرده وجه آن حدود يك متر است. دور اين حوض به فاصله حدود يك متر 

ها به وسيله  هين جدا كننده از سنگ مرمر و فاصله پاياهاي  هيو پا يپ .دارد
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بين حوض و نرده حفاظتي حـدود يـك متـري     بهم وصل است. يلوله فلز
در  20به عـرص و عمـق    يكيبار يجود دارد و زير پاي حوض فاصله وجو

 80حدود دارد و ارتفاع حوض از كف جو تا باال ز يه آب سرريتخل يبرا 20
كمي كـار شـده   با فاصله  30در  20ها  لبه حوض سنگروي و  استسانت 

در شـمال و   يورود تا آب اضافي از طريق شيارهاي آن تخليه شود. دو در
 سانت ارتفاع دارد.  50حدود ين حوض تعبيه شده كه در اطراف اجنوب 

(ع) در ابتداي ضلع شرقي بعد از ضلع جنوبي ليمرقد مسلم بن عق -16
خواهند به زيارت مرقد مختـار برونـد ابتـدا بايـد وارد      است. كساني كه مي

حرم حضرت مسلم شوند و با يك گردش براست در داخل حرم بـه سـمت   
 مرقد مختار بروند.

در انتهاي ضلع شرقي متصل به ضلع شمالي  بن عروه يآرامگاه هان -17
  قرار دارد.

هاي مكعب مستطيلي به طـرف رواق نـام    البته در قسمت پائين ستون
  اند.  ها را نوشته اكثر مقام

ستون با احتساب ستون و پنج رديف  يدارا يقسمت جنوب يعرض بنا
كـه   است ييف وسط چهار ستون دو تاي. ستون رداستمشرف به محوطه 

هـم هماننـد عـرض     ي. عرض ضلع شـرق در يك خط عرض رواق قرار دارد
سـانتي از   50رمپ حـدود   كيل يمرقد مسلم بن عقورودي  .است يجنوب

. از داخل آرامگاه حضرت مسلم با يـك گـردش بـه    رواق باالتر استسطح 
   راست ضريح ديگري قرار دارد كه متعلق به مختار ابو عبيده ثقفي است.

اي طراحـي شـده كـه در نگـاه اول      سلم و مختار بگونهضريح حضرت م
برابـر   چهـار . آرامگاه مسلم حدود هاي ماست تعزيه خوان زرهتداعي كننده 

  وسعت آرامگاه مختار است. 
رسي و قبـل از   به دو در بسته مي يرا كه ادامه بده ين ضلع شرقيهم
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بـا درب ورودي   يك اتـاق كـوچك  يـ  ي همين ضـلع برسـي  به انتها آن كه
ح آن يضـر  هنين قرار دارد كه آرامگـاه هـاني در داخـل آن واقـع اسـت و     آ

از اسكلت سانت  120داراي دو قسمت است. از روي زمين به ارتفاع حدود 
 يهـان ضريح . قرار دارد يشبكه چوبو با پوشش ورق آهن و روي آن  يفلز

   با ديوار فاصله دارد.متر  2حدود از هر طرف بن عروه 
بـه ارتفـاع حـدود     يله بتنيك مداخل حياط يدر سمت جنوبي حوض 

شد به  و گفتهدارد  يو اطراف آن نرده فلزسانت عمود بر زمين است  1.70
  .است هشد يص داده ميظهر تشخ يزمان شرعوسيله سايه آن 

وقت توقف در مسجد كوفه به پايان رسيده بود و مـن چـون جـداي از    
م آمـد و بـا هـم از بـاب     كاروان مشغول ثبت مشاهدات بودم پسرم به دنبال

بـه  الثعبان خارج و به همراهان كه در كفش كن منتظر بودند پيوسـتيم و  
  ي(ع) راه افتاديم.اتفاق به سمت خانه حضرت عل

در سفر دوم كه به مسجد كوفه وارد شدم دقت بيشتري كردم تا از قلم 
 بود نمـاز ظهـر و عصـر را در ايـن     ها را نگارش كنم و چون قرار شده افتاده

  مسجد بخوانيم فرصت كافي هم در اختيار داشتم.
بخشي از رواق جنوبي از نقطه آغاز غربي تا بعد از محراب شـهادت بـه   

رواق محصور به در و پنجره هست و مقام نوح و محـراب شـهادت    7تعداد 
  در داخل اين محدوده قرار دارد. 

 هاي مساجد تو رفتگي بـه  از محراب شهادت ديدن كردم؛ مثل محراب
اي اسـت كـه بـه دو قسـمت      داخل ديوار دارد و جلوي آن يك ضريح نقره

  است بهمين دليل بيشترين قسمت محصور شده مردانه و زنانه تقسيم شده
ها قرار دارد. در سمت مردانه محراب ديگري بعد از محـراب   در طرف خانم

  اند. شهادت در عمق زمين براي امام جماعت درست كرده
كه به فاصله سه رواق از محل محصور شده قرار دارد محراب نافله امام 
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به اندازه يك كاشي در ديوار فرورفتگي دارد و با چوب محرابي برجسته بـا  
  اند. دو بازوي و طاق محرابي شكل براي آن ساخته

اند باب  اي و نقش قرآني ساخته در زير مناره ساعت كه با كاشي فيروزه
  مالك اشتر قرار دارد.

از باب الثعبان كه در سمت شمال قرار دارد بيرون رفتم؛ به  قبل از نماز
نظرم رسيد در پاي ديوار شمالي يك خيابان باريكي وجود دارد و آن سوي 

اسـت. دقيقـا    خيابان بازار است كه بانرده فلزي از ايـن خيابـان جـدا شـده    
روبروي باب الثعبان بارگاهي با گنبد كوچكي قرار دارد كه بر روي تـابلوي  

طالــب كــه داراي  ودي آن ضــريح ســيده خديجــه بنــت علــي ابــن ابــيور
تشكيالت مستقل و بازرسي است. در نقطه اتصال شمال به غـرب مسـجد   

  كوفه يك مناره ديگري به ارتفاع برج ساعت قرار دارد.
وقت نماز شد، خود را به زحمت زياد به داخل محدوده محراب شهادت 

چون مسجد كوفه از جمله جاهاي  رساندم. جمعيت زياد بود و جا محدود.
توان نماز را كامـل خوانـد سـعي داشـتم حتمـا در       محدودي هست كه مي

دادم مكـان قـديمي    مكاني كه محراب شـهادت قـرار دارد و احتمـال مـي    
  مسجد باشد نمازم را بخوانم. 

بهنگام نماز كه من در ميان دو جوان ايراني قرار داشتم متوجـه شـدم   
خوانند. در بين صالتين به آنـان گفـتم كـه     كسته ميجوانان نمازشان را ش

  است. نمازشان كامل است فهميدم كسي به آنان اين مسأله را نگفته
قبل از نماز مكبر كه صدائي بسيار رسا داشت به زبـان عربـي و بسـيار    
بلند نام امام جماعت را اعالم كرد و گفت كه ايشان نماينده حضرت آيـت  

ايان به سبك ايراني از مردم خواست كه صـلواتي  اهللا سيستاني است و در پ
  ختم نمايند. 

در هر دو سفر پس از خروج از مسجد كوفه به طرف خانه حضرت علي 
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رفتيم كه من در سفر دوم با توجه به مشاهدات سفر اول و رفتـار كالشـان   
  مستقر در آنجا وارد خانه نشدم. 

  
  خانه امام علي(ع)

م. ياز كنارش گذشته بـود  آمدنكه وقت ر بود يمس يخانه در ابتدااين 
د وشـ  يكه دربش به سمت شمال باز م اي روزهيكم ارتفاع با گنبد ف يا خانه

تـا مسـجد كوفـه     اي كوتاه است و اي روباز با ديوار محوطه و داراي محوطه
   رد.شتر ندايمتر فاصله ب 40تا 35حدود 

ـ    خانه علـ حياط  يدر قسمت شرق ه ي(ع) و در پشـت ديـوار محوطـه ب
معلـوم   پايين تر از كف حياط قرار داشت و يمسطح يصحراسمت مشرق 
  د. يهكتار به نظر رسحدود چند ند و ا ح كردهيبود آن را تسط

همگي پاي ديوار شرقي محوطه جمع شديم و روحـاني كـاروان گفـت:    
وقتي امام بـه  وجود دارد كه  ينجا مكانيا .است )عي(نجا خانه حضرت عليا

هم در آن جا وجود دارد.  يو چاهاتاق غسلش دادند شهادت رسيد در آن 
ن آب را يكه آلوده تريند آبش متبرك است در حاليگو يم ي اينجاها كالش

  رند.يه دادند تا از مردم پول بگينجا را توصيها ا ن آدميدارد و هم
ذكـرش قـبال آمـده،    كـه   يمسطح شرق يسپس با اشاره به صحراوي 

. اسـت  ح شـده يزار بود كه االن تسـط ينل قبن محوطه تا چند سال يا: گفت
كه حضـرت مسـلم را از    يا د اهللا بوده، همان داراالمارهيداراالماره عباينجا 

د امـروز  يـ نيب يمكه   همانطوريد شود. ين پرت كردند تا شهييبام آن به پا
، مسجد كوفه، مرقد مطهر يخانه عل يست ولياز آن داراالماره ن يچ اثريه

. زوار شـود  مـي ا پرجا و روز به روز پر رونـق تـر   پن همچنا )عي(حضرت عل
  ع برگردند. يد وارد خانه شوند و سريتوانند جهت بازد مي محترم
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  ورود به خانه علي(ع)

هـايم   زوار به قصد زيارت و بازديد خانه امام اول راه افتادنـد ولـي قـدم   
ن سنگين شد و در رفتن و ماندن مردد شدم؛ پس از كمي درنگ عزم رفـت 

  كردم و آهسته راه افتادم تا به پاي پله رسيدم.
البـاب و اذن   براستي اين خانه علي است؟ آيـا بـه راحتـي و بـدون دق    

اي شـد كـه بـانوي آب و آئينـه در آن زنـدگي       تـوان وارد خانـه   دخول مي
اي است كه سيد شباب اهل جنت و پيام رسان  كردند؟ اين همان خانه مي

كردند؟ آيا بدون اجازه پاسدار حرم، حضـرت   يواقعه كربال در آن زندگي م
هـاي معمـولي بـدون     توان داخل خانه شد؟ وقتي در خانه آدم ابوالفضل مي
هـايش   اي شـد كـه آدم   توان وارد خانـه  توان وارد شد چگونه مي اجازه نمي

  باعث خلقت هستند؟! 
شـد كـه بـه ذهـنم      كم ترديدم داشت قوي تر مي كمي تأمل كردم، كم

اش  زيارت عتبات نصيب شد يعني مجوز ورود به اماكن مقدسهرسيد وقتي 
  توان وارد شد. نيز صادر شده، پس مي

آهسته به پاي پله رسيدم، خانه ايوان كوچكي داشت. تمـام حواسـم را   
در گوشم متمركز كردم؛ انگار صداي گريه و زاري فرزندان علي در شهادت 

ت كه علي پـس از ضـربت   اي اس رسيد. آيا اين همان خانه پدر به گوش مي
خوردن در آن بستري شد، نگاهي به ورودي خانه انداختم؛ آيا ايـن همـان   
دري است كه آن را سوزاندند و بـا لگـد آن را گشـودند؟ آيـا ايـن آسـتانه       
همانجائي است كه حضرت زهرا(س) بر اثر فشـار در بـه سـينه و پهلـو در     

مانجائي است كـه  آنجا غش كرد و محسنش را سقط كرد؟ آيا آن بيرون ه
هـاي منـدرس و وصـله دار و چشـماني اشـكبار در       يتيمان كوفه با لبـاس 

شـيري را در دسـتان نحيـف      بودند كاسه حاليكه گردن غريبي را كج كرده
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اي بـه   بودنـد؟ لحظـه   فشردند و براي پدر و موالي خود شير آورده خود مي
درون  سمت محوطه برگشتم چون احساس كردم مريدان و ياران علـي در 

محوطه به خاطر مواجهه با فاجعه بزرگ در اضطراب و ماتمند. پايم يـاراي  
اي كـه امـام اول شـيعيان، عـدالت مجسـم در بسـتر        رفتن به داخل خانـه 

   بود را نداشت. شهادت آرميده
نمـود و از در   خانه با آن سقف كوتاه و ديوار رنگ و رو رفته قديمي مي

  باريد.  و ديوارش همچنان غم مي
ه زحمت از يك پله باال رفتم و روي ايوان خانـه ايسـتادم. تـرس بـرم     ب

بود كه بروم يا نه؛ آخر خانه علي است، جائي كه حضرت زهرا در آن  داشته
بودند؛ شير زنـي چـون    سكونت داشته و حسنين در آنجا رشد و نمو نموده

بودنـد.   زينب و اسوه ادب و وفا و شجاعت چون عباس در آن پرورش يافتـه 
  لرزيد.  هايم مي دمق

گرفـت آيـا نبايـد اذن دخـول      وقتي جبرائيل بـه هنگـام ورود اذن مـي   
گرفت؟ براي اذن دخول چه بايد گفت؟ باالخره نهيبي بر خود زدم و بسـم  

  اهللا گفتم و ترسان و لرزان وارد شدم و بي اراده سالم كردم. 
ـ      ه همين ابتداي ورودي ايستادم تا بر خـودم مسـلط شـوم. اطـراف را ب

دقت زير نظر گرفتم تا تناسبي با خانه علي(ع) پيدا كنم. همه جا ساكت و 
  آرام بود. 

بيسـت متـر مربعـي    حدود بودم مثل يك سالن  اي كه ايستاده محدوده
بود كه سمت راست در همـين ابتـدا يـك راهـرو و سـمت چـپ از ديـوار        

و روبروئي نيز يك راهرو باريك ديگر داشت. اين سـالن از دو سـوي شـرق    
متر مربعي وجود داشت كه زائـري   9غرب يك پخي مربع شكل در حدود 
  در پخي سمت چپ مشغول نماز بود. 

به آرامي جلو رفتم و وارد راهروي سمت چپي كه در انتها قرار داشـت،  
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ز يـ چشدم و از يك راهرو باريك و كوتاه گذشتم و به اتـاقكي رسـيدم كـه    
و بود  و به طرف ديوار ايستادهنيمرخ، ر يعربمرد ن كه يجز انداشت  يخاص

دلم از ديـدن ايـن مـرد    كرد.  يم يمردم را دعوت به حضور و پرداخت نذر
   .برگشتمبهم خورد و 

در پيش گرفتم كه در نزديكي در ورودي قـرار  سمت راست را  يراهرو
گر يكـد يكه بـه  متر مربعي  4تا  3چند اتاق داشت. در سمت راست راهرو 

ي گفت اين اتاق حضرت امـام حسـن(ع) اسـت و    قرار داشت. يكراه داشت 
آن يكي محل نمـاز امـام حسـن(ع) اسـت و سـومي محـل نشسـتن امـام         
حسين(ع) است و چهارمي محل نماز امام حسـين(ع) اسـت. روي آخـري    
توقف كردم، چون گفتند اينجـا مغسـل امـام علـي(ع) اسـت كـه پـس از        

  شهادت در اين اتاق حضرت را غسل دادند. 
هاي رديف شمال و جنـوب در   راهرو برگشتم بين اتاقبه سمت جنوب 

انتهاي ساختمان كه سمت غربي خانه باشد به چاهي برخوردم كه روي آن 
 2بودنـد و يـك لولـه آب     اي شكل بلند مسدود كـرده  را با يك لوله استوانه

بود. اين همان چاه پول سازي است  شده اينچي از بغل آن به بيرون كشيده
بود كه  ترين آب منطقه نام برده ن از آب آن به عنوان آلودهكه روحاني كاروا

گذاشتند. البتـه در روز بازديـد سـقاي آب     ليوان، ليوان آن را به فروش مي
  فروش حضور نداشت.

دو مـرد   –جنـوبي   –متصل به ديوار پشت خانـه   يها از اتاق يدر بعض
پهـن   عرب در دو اتاق، پارچه سياه و پـرچم سـبز عـزا را بـه سـمت قبلـه      

را به زيارت و ريختن نـذري بـر روي آن   مردم به زبان فارسي و بودند  كرده
كردند. مردي را ديدم كه پيش اين پارچه سـياه زانـو    ترغيب و تشويق مي

بيـت نيـز بـه عشـق علـي و       كرد! و مردم عاشـق اهـل   بود و سجده مي زده
س و كردند و برخي با دست آن را لمـ  ها سجده مي اوالدش روي اين پارچه
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  ختند. ير يپول مماليدند و رويش  به صورت خود مي
تحمل اين وضع براي من مشـكل شـد كـه در خانـه مقـدس بـا سـوء        
استفاده از عشق و عالقه علي و اوالدانشان دكان بازار باز كـرده و مشـغول   
كاسبي بودند؛ سريع از محل دور شدم كـه سـاكنين ايـن خانـه بـه بهانـه       

و آن ابهــت پــيش فــرض مــرا از بــين كردنــد  تقــدس آن ســوداگري مــي
  بودند. برده

از اين خانه به سمت پاركينگ خودروها حركت كرديم.  يهمگسرانجام 
وقتي به آنجا رسيديم اتوبوس بود ولي از راننـده و مـأمور امنيتـي خبـري     
نبود. زوار در به در به دنبال راننده گشتند؛ پس از معطلـي كوتـاه بـاالخره    

ولـي همچنـان مـأمور امنيتـي ناپيـدا بـود و تلفـن        راننده را پيـدا كردنـد   
داد. مدير كـاروان گفـت همگـي سـوار شـويد تـا        همراهش هم جواب نمي

و سوار حركت كنيم، من جواب مأمور امنيتي را خواهم داد و چنين كرديم 
  م.ين به طرف نجف حركت كرديبر ماش

بعد  اي هست كردم مأمور امنيتي چه صيغه تا قبل از اين اتفاق فكر مي
فهميدم مقامي جز راهنماي مسير نيسـت و همـه كارهـا بـه عهـده مـدير       

  كاروان است. 
ـ  نجفبه  نظهر كاروا 12.30ساعت  وقـت نمـاز   از چـون   يبرگشت ول

  به اقامه نماز و صرف نهار پرداختتيم.و  يمهتل شد يگذشته بود راه
  

   بازار نجف – بعد از ظهر 1.30ساعت 
ح دادم يمن تـرج  يول شدمشغول  يه كارب يهر زائربعد از صرف نهار، 

براي خودم بخـرم تـا از    ييك جفت دمپابتوانم يدر بازار بزنم بلكه  يگشت
بخشي شدم چون نموفق  ين كردم وليو چنشر كفش خشكم خالص شوم 

از بازار تعطيل بود و آنهائي هم كه باز بودند معامله با پول ايـران برايشـان   
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ن يـ تحمـل ا كردند.  پول عراق مطالبه ميبيشتر از درصد  50مشكل بود و 
بد بر ما  يليخاز اين بابت بود و خيلي مشكل ر دوستان يمن و سا يامر برا

با بعد از ظهر كه  4ح دادم به حرم برگردم و تا قبل از ساعت يگذشت. ترج
  م خودم را به هتل برسانم. يوعده بازار داشتزائران 

سـپس بـا   ر را خوانـدم.  ظهـر و عصـ  نماز . وارد حرم شدم 2.30ساعت 
تـا  از حـرم خـارج شـدم     وارت كـردم  زيـ ت آداب وارد حـرم شـدم و   يرعا

هاي مختلف اطراف حرم را بازديد كنم و در ساعت مقرر خودم را به  بخش
همراهان رساندم و با چند نفر راهي بازار كه بين هتل و حرم قـرار داشـت   

  گشتي زديم.
  

  بعد از ظهر  5ساعت 
ن گيري نديدم، فقط سـير و سـياحت بـود تـا اينكـه      در بازار چيز دندا

م ينماز حاضر كرد يسرعت خودمان را براصداي قاري قرآن بلند شد و به 
از  يارت بود. برخـ يم و متعاقب آن زيدينماز جماعت مغرب و عشا رسبه و 

  شام به هتل برگشتند. يبرا به بازار رفتند و بعد ارتيبعد از نماز و ز همراهان
   

  شب  10.30ساعت 
به  گيهمفردا عازم كربالي معلي شويم صبح  7ساعت قرار است چون 

در صحن باب القبلـه نشسـتيم و روحـاني    . يمرفتبه حرم ارت وداع يز قصد
اي، بعـد همگـي    كاروان صحبتي كرد و ذكر مصيبتي و دعائي و زيارتنامـه 

  راهي حرم شديم.
 مشغول عـزاداري  در اين زمان جماعتي از زوار ايراني در پاي ايوان طال

ارت يـ كه تمام كردند بـه ز ها  در كنارشان ماندم و هم ناله شدم. آنبودند، 
  سرد بود.  يليرفتم. هواخ
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ـ  9صـبح تـا    9از سـاعت  . نجف دو گانه است يوضع هوا شـب   10يال
رد كـه  يـ گ يدن ميباد سرد وزبه بعد شب  10-9از  يرم است ولگخوب و 

نمـاز صـبح   در موقع كند و  يم ييسرما خود نما يشب به خوب 12-11در 
  كند.  يها را طاق م يليتحمل خ

كردم. سپس خارج شدم  يريارت سيز ؛حرم خلوت بودوارد حرم شدم. 
و اي نشسـتم   روي لبه صـفه و در محل ساعت كه مكان قرار با خانواده بود 

  مشغول نوشتن خاطرات شدم. 
گفت من  يبود به لهجه رشت يك آبخوريدر كنار من كه  يناگهان كس

 يلكـ يگاراده بـه   بي ،م جالب شديبرا .آب بخورم يد كميام اجازه بده تشنه
طـرف  ك شـد.  يـ ن جمله سرآغاز سالم عليا)يد؟ حرارت(ايد يا گفتم: تشنه

داران  از گـاراژ  يكـ ياو نويسـي؟   آشنا از آب درآمد. گفت اسم ما را هم مي
  كه با هم ارتباط كاري داشتيم.  رشت بود

 يكـ يناگهان  شدم،كارم ورد و رفتن آن آقا من مشغول بعد از اين برخ
بـودم بـه    اش نشـده  بود و تا آن لحظه متوجه كه در سمت چپ من ايستاده

وقتي اسم مرا برد به طرفش برگشتم ولي نتوانستم  ي.فالن يآقا: گفتيكي 
وان يـ از طـرف ا  يدم خـانم يد او را به جا بياورم؛ به طرف نگاهش برگشتم؛

مرد دوباره تكـرار  م. بود هديتا آن لحظه ندكسي كه د. يآ يمبه سوي ما طال 
گفت: من معلـم  با خنده هستند. خانم جوان  يفالن يشان آقايا !: خانمكرد
  شناسم.  ياتم را خوب ميادب

در آن شرايط و شهر و ديار غريب حرف خانم احساس عجيبي در مـن  
ل يـ را تعط مكـار  اي در من ايجاد كـرد، الزم ديـدم   ايجاد كرد و انرژي تازه

فضـاي كـالس درس و مدرسـه    انگـار در  يك لحظه احسـاس كـردم   م. نك
دارم. نشئه مطلوبي در من ايجاد شـد و خـانم بـا همـان شـوق و ذوق      قرار

اي نزديك شد و با همان حرارت دانش آموزي سالم كرد؛ اگـر چـه    مدرسه
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بلنـد   در آن شرايط نتوانستم او را به جا بياورم ولي به حكـم ادب از جـايم  
شدم به او و همراهانش اداي احترام كـردم. پـس از چنـد دقيقـه گفـت و      
شنيد و اظهار لطف از هم خدا حافظي كرديم و آنها از من دور شدند و من 
بعد از ده سال دوري از مدرسه دو باره به فضاي مدرسه برگشتم و از لذت 

كه در دوران اين برخورد كارم را رها كردم و رو به حرم از خدا تشكر كردم 
معلمي كاري نكردم كه شاگردانم از من روي گردان شوند و همچنـان مـرا   
به عنوان معلم پذيرا باشند و احترام بگذارند و از آن دوران به عنوان دوران 

سر رسـيدند و بـه   خانواده اعضاي  طالئي ياد كنند. در همين فكر بودم كه
م و ياتاق خودمان رفتـ  ك بهيم و هر يبه هتل آمداتفاق، شنگول و شاداب 

  شدم.  ممن مشغول نوشتن ادامه خاطرات
بامـداد را نشـان    1سـاعت   يهـا  كـه عقربـه  شتم نو يور را زمانطن سيا

  د. رك يون تماشا ميزيده و تلويدراز كش يد و پسرم در تخت كناراد يم
به حرم برويم و بعـد از نمـاز جماعـت     4.45ساعت بر اين شد كه قرار 

را به سالن انتظار هتل منتقل و پس از صـرف صـبحانه    ها و ساكم يبرگرد
  شويم.  كربالسوي به صبح آماده حركت  7در ساعت 

  
  10/12/90چهارشنبه 

پـس از   .مينماز جماعت وارد حرم مطهر شد يادا يصبح برا 5ساعت 
م تـا خودمـان را آمـاده رفـتن     يسرعت به هتل مراجعـه كـرد  ه بنماز اقامه 

سـرد   يلـ يخقبل روز ، تب بهتر از روز قبل بودبمرا يسحرگاه يم. هوايكن
   .بود
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  دقيقه صبح  6.20ساعت  -حركت به سوي كربال 
  

 يصـدا يم. بعد از صـبحانه  به رستوران رفتجهت صرف صبحانه  يهمگ
سـالن انتظـار   ها بـه   . ساكبود فضاي هتل را پر كردهها بود كه  چرخ ساك

هـا را   ام تـا سـاك   آمـده  ،هستم يچيآمد كه من گار يكهتل منتقل شد. ي
  ببرم.

فكر كـردم همكـارانش در   بود.  اي هيف البنيف الجثه و ضعينح يجوانك
رون آمدم تا همكارانش را ياز هتل ببيرون از هتل هستند روي همين فكر 

برگشـتم از او  حضـور نداشـت.   رو خلوت خيابـان   در پياده يكس ولينم يبب
د؟ يـ بارها را حمل كنن همه ايد يخواه يد كه ميسوال كردم چند نفر هست

بـا چـه    ديـدم؟  . ولي من نفري غير از ايشـان نمـي  گفت: چهار نفربا خنده 
نشـانم داد كـه   هيـوالئي را  ز يك چيد؟ يقرار است بارها را حمل كن يزيچ

   بيشتر به شاسي كاميونت شباهت داشت تا گاري!
متر كـه   6متر و به طول  1.5يگ چهار چوب از ستون چوبي به عرض 

انتهـاي آن يـك جعبـه    ابتدا و  .بودند ي آن را با تراورزهاي نراد پوشاندهرو
بود تا باربر بتواند در ميان آن قرار بگيـرد و   ميان تهي از نوع خودش وصل 

جسم سـنگين روي يـك جفـت    ن يابود كه ن يجالب ا اين هيوال را بكشد.
ه كـه بـه حجـم و وزن آن اضـاف    طاير خودرو با رينگ مربوطه قرار داشـت  

  كرد. يم
ها را يكي پس از ديگـري بـا يـك     وقت رفتن فرا رسيد و جوانك ساك

ن يو همـ بسـت  آن را محكـم  نخي   تسمهبا يك د و يچترتيبي روي گاري 
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ن قرار گرفت و آن را حركت داد. همـه زوار  يف الجثه پشت كابيجوانك نح
 ها را در بودند كه نكند ساك يچيحركت كردند. چند نفر فقط نگهبان گار

هر و يا در سرباالئي و سرپائيني خيابان دچار مشكل شود. زائران  ريزدراه ب
رو و بـرعكس   رو به پياده ها و عبور از سواره كه كاريچي در سر پيچ ياز گاه

بـر او   دادند تـا كـار   مي هلكاريش را و  رفتند يم شبه كمككرد  مكثي مي
  آسان شود. 

پـارك بـود، رسـيديم.    سـن  ابان بنات الحيبه اتوبوس كه در خسرانجام 
ها را دست به دست به اتوبـوس   ساكبدون استثنا كمك كردند، همه زوار 

بـه قصـد آرامگـاه دو طفـالن مسـلم       وو سپس سوار شديم منتقل كردند 
  حركت كرديم.

  
   تاريخچه نجف

و  يشمال 31٫99°در مختصات  بغدادجنوب  يلومتريك 160نجف در 
ــ °44٫33 ــه و جمع  يغرب ــرار گرفت ــق ــال ي ــ 2003ت آن در س ، يالديم

 است. نفر برآورد شده 585،600
ان و يعيشـ  ين شهرهايتر ن شهر مركز استان نجف است و از مقدسيا

  رود. يان در عراق بشمار ميعيش ياسيمركز قدرت س
اسـت.   شهر كوفه قرار گرفتـه  يكيدر نزد ييايجغراف شهر نجف از لحاظ

ن دو شـهر را از  يـ تـوان ا  ياست كه نم يبه نحو كوفهشهر نجف و  يكينزد
  گر مجزا دانست.يهمد

{ ضـربت   پـس از  نـدارد.  يسـابقه طـوالن   يخيشهر نجف از لحاظ تـار 
، او به طـور  يت ويطبق وص ابن ملجمتوسط  طالب يبن اب يعل خوردن }

  دفن شد. كوفهك به شهر ينزد يا ناشناس در منطقه
، هـارون  يفـه عباسـ  يش از صد سـال بعـد خل  يت شده كه بين روايچن
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پناه بـرد كـه    يزن در خارج كوفه رفت و گوزن به محلد، به شكار گويالرش
ن ياو را دنبال نكردند. در پرس و جو كه راز ا يشكار يها در آن محل سگ

اسـت.   يشد كـه آن محـل دفـن علـ     د گفتهيست، به هارون الرشيمكان چ
د شـد،  ييـ تأ جعفـر بـن محمـد   ن امر توسـط  ينكه ايد بعد از ايهارون الرش

شـهر   يشود و در زمـان كوتـاه   در همان محل ساخته يا دستور داد مقبره
 يعلشود مدفن  يكه ادعا م يكرينجف در اطراف مقبره رشد كرد. مكان د

  باشد. يم افغانستاندر  فيمزارشراست، شهر  طالب يبن اب
اسـت   خ نشدهيبه نام نجف در طول تار يا اشاره يخيگرچه در متون تار

رفـت.  ن مكان آرام گينوح در ا يث كشتيات و احاديروا ياما بر اساس برخ
اد شدن نسـل در  ين مكان روزگار گذراندند و پس از زيو فرزندان نوح در ا

اسـت كـه نجـف، منـزل      ن نقـل شـده  يسراسر جهان پراكنده شدند. همچن
 يبـرا  يگونـاگون  ي، اسـام يخياست. در متـون تـار   م(ع) بودهيحضرت ابراه

ان، مشهد، نجف اشـرف، الطـور،   يا غري يغر: از جمله نجف ذكر شده است
   ا و اللسان.ي، الربوه، بانقير، الجودالطه
  »بر گرفته از سايت ويكي پديا« 
  

  صبح 8ساعت  - كيلومتر 116فاصله  -دو طفالن مسلم 
به سمت آرامگـاه دو طفـالن مسـلم واقـع در منطقـه      از نجف اتوبوس 

. يمالسالم گذشـت  يوار واديقبل از كنار د يب حركت كرد. مثل روزهايسم
شه از كنـار  يهم يا ارت دورهينجف و رفتن به زدر  در مدت اقامت دو روزه

اسـت   يالسالم از لحاظ وسعت خـودش شـهر   يم. واديوار گذشتين ديهم
واجـور   جـور  يها كه در نگاه اول به منطقه زلزله زده شباهت دارد. آرامگاه

  .است ار بزرگيبس يبزرگ و برخ يبرخ دارد كه
دانسـت. تنهـا    نمي را )دو طفالن مسلم(نجف تاكسي به درستي فاصله 
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واحد محاسبه ما ساعت بـود و در جـاده هـم تـابلوي راهنمـائي مشـاهده       
 يجاده فرعيك م وارد يگذشتكه لومتر يك 12تا  10نجف حدود  نكردم. از

فـرات وارد   يبـر رو  يق و عبور از پلـ يطر ي. پس از طشديمسمت راست 
  داشت. هم  رفت و برگشت با فاصله از دم كه دو بانيشد يديك اتوبان جدي

، يگنـدمكار وسـيع   يصـحرا رسـيديم كـه    )فـل كِاي بـه نام(  به محلـه 
ح شده و كـرت  يتسطهاي  نيالبته زم داشت.نخلستان انبوه با كانال پر آب 

تـر   كيـ ب نزديهرچه بـه مسـ   وشد  يده ميهم د يعيار وسيشده بس يبند
وق يـ ع(خورد. از كنار آرامگاه يادتر به چشم ميها ز نين نوع زميا شديم يم
  . ميديرس يك بازرسيم به يگذشت ي)بن

متوجه سمت چپ جاده كه بانـد مقابـل بـود شـد.     ها  ناگهان همه نگاه
 و بـود  در وسـط گرفتـه  مـدل پـائيني را   ن يك ماشين مدل باال يچند ماش

و قصد رفتن به نجف را آن قرار داشت بار بند  يرو برده يچيدر پتوپ يتابوت
در اختيـار نداشـتند   ك آمبـوالنس  باال يمدل ن يداشتند. چرا آن همه ماش

  بود.سوال  يخود جا
ةم كه يوارد منطقه بابل شد 8.40  يا مجموعـه دانشـگاه  يالبابل  جامع

ر ي. در مسـ در سمت چپ ما قرار داشتبود  ع و گستردهيوس يليكه خبابل 
هـائي شـبيه بـه     ها و يـا وانـت   زرهي در بازرسي يها هر از گاهي با خودرو

نگ خودمان كه تيرباري بر روي آن نصب و سـربازي نيـز   تويوتاي زمان ج
بكـر بـن   (. در سمت چپ آرامگـاه شد مي بود در حركت ديده پشتش نشسته

خودمـان  ه مسكن مهـر  يشب، در دست احداث يمسكونهاي  مجتمع ي)،عل
  . خورد به چشم ميقابل توجه در حد 

 م كـه ين اسـكورت برخـورد  يماشچند به يك بار در محدوده شهر بابل 
د يبلنـد سـف   ين شاسـ يكرد و چند ماشـ  يها را امر به كنار رفتن م نيماش

  . ندكرد يرنگ را اسكورت م
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، بوددخل شهر دردست احداث مدر  يپل روگذر. ميوارد شهر بابل شد
 يا آمـاده بهـره بـردار   يـ ا در دست احـداث و  يمدرن  ها از ساختمان يبرخ

پر آب  يآخر شهر به رودباشد. در  يرسد بابل شهر بزرگ ي. به نظر مبودند
» پـل بـال   « بسـته بودنـد. ظـاهرا بـه آن     » پل « ن آ يم كه بر رويديرس
ل آن پهلوگرفتـه بـود. اكثـر    حدر سـا  يق موتـور ياتعـدادي قـ  گفتند و  يم
ن ياديـ ا السالم است كه در وسط ممهيشهر بابل شمائل ائمه عل يها لمانيا

   قرار دارد. ياشكال هندس درنحوي به 
جـاده،  اطراف هاي  در دشتري كه از شهر بابل دور شديم چند كيلومت

 يا گلخانـه و  يد محصوالت كشـاورز ياه و توليپرورش گل و گايستگاههاي 
 يفرعـ جـاده  خـارج و بـه   اصلي ر ياز مس ييك جايخورد. در  يبه چشم م

ايـن   .لومتريك 12تا دو طفالن مسلم بود:  شده روي تابلوئي نوشتهم كه يرفت
تـا  فاصله نجف همراهان ديديم؛  اهنمائي بود كه در جاده مياولين تابلوي ر

   كردند. محاسبه ميلومتر يك 120تا  100حدود را دو طفالن مسلم 
زوار محترم در جريان كه  ح داديكاروان در داخل اتوبوس توض يروحان

توانيم در آرامگاه دو طفالن مسـلم   باشند كه ما به دليل امنيتي خيلي نمي
شيم، سعي كنيد پس از زيارت بالفاصله برگرديد و به دنبـال  با توقف داشته

خريد نرويد و زود سوار شويد تا به موقع به كربال برسيم و چون دوربـين و  
جـوئي در وقـت و    گذارند وارد صحن كنيد بـراي صـرفه   تلفن همراه را نمي

هـاي امانـات همـه ايـن چيزهـا را در       عدم توقف و معطلي در جلوي باجـه 
  س بگذاريد.داخل اتوبو
 در دو  اتوبـوس دقيقه صبح به دو طفالن مسـلم رسـيديم. چنـد     9.45

اده يـ پهـا   جاده باريكي به صف كشيده بودند. ما هم در ميان همـين ف رط
هاي كوچـك   كه دو طرف آن را با غرفهم يگذشت ير كوتاهياز مسو م يشد

باعث  ها بودند؛ حضور زوار در پيشخوان دكه عرضه كننده البسه ديوار كرده
  داد. بود و ميزان جمعيت را زيادتر نشان مي تنگي معبر شده
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از خيل جمعيت و كسبه كه تنها معبر ان بود. يتك مناره بلند از دورنما
بودند عبـور كـرديم و بـه يـك محـدوده كـم        منتهي به حرم را تنگ كرده

متر  25تا  20تر از جاده ورودي رسيديم كه حدود  جمعيت و نسبتا وسيع
طه حرم فاصله داشت. يـك ايلمـاني بـا شـمايل نحـوه شـهادت دو       با محو

  طفالن مسلم و مكان شهادت آنان در مقابلمان قرار داشت. 
اي شديم كه در ضـلع جنـوب و غـرب     بعد از بازرسي اول وارد محوطه 

بود و ضلع جنوبي بـه ادامـه    بود و با نرده كوتاهي حصار كشي شده گسترده
اه ورود به داخل حرم نيز در اين سمت بود و خيابان ورودي متصل بود و ر

  در بخش غربي يك سايبان نسبتا وسيعي براي استقرار زوار قرار داشت.
هـا از بازرسـي دوم    به سمت حرم راه افتـادم و پـس از تحويـل كفـش    

گذشتم وارد محوطه كوچك مستطيلي روبازي شدم كـه وسـعت چنـداني    
. ديواري و دروازه بزرگ نداشت. از اين محوطه به سمپ چپ حركت كردم

محرابي شكل به نام(باب البغداد) در مقابل ما قرار داشـت كـه يـك منـاره     
كرد. از ايـن   كوچك مكعب مستطيلي ساعت دار بر روي آن خودنمائي مي

  دروازه گذشتيم و وارد صحن مستطيلي حرم شديم. 
 اي در ابتدا و انتهـاي سـاختمان بـه    ساختمان حرم با دو مناره استوانه

  بود. كاشي منقوش به نام مبارك(علي) تزئين شده
حرم دو طفالن مسلم دو در ورودي دارد كه با كمي فاصله از هم قـرار  

متعلـق  غربـي  سمت روي ضلع جنوبي است كه  شده، مناره گفتهدو دارد و 
  . استمربوط به محمد بن مسلم شرقي م بن مسلم و سمت يبه ابراه

در ورودي زيارتنامه چـاپ شـده بـر     حرم دو در ورودي دارد و بين دو
تـابلوي   روي بنر از لبه بام تا سطح زمين از روي داربست آويـزان اسـت و   

هـاي نقـدي در نـزد بانـك... متعلـق بـه        شماره حساب جمع آوري كمـك 
  .خورد به چشم ميا نب يشانيپ ين رويعتبات قزو يبازساز
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 4رواق به عرض  9اي حرم طول ديوار ضلع شرقي به دليل اتصال به بن
قـدم اسـت و طـول ضـلع      1.5هاي بزرگ به طول دو قدم در   قدم و ستون

رواق با احتساب دروازه ورودي بـه انـدازه دو برابـر عـرض سـاير       8جنوبي 
 19ها قرار دارد ولي ضلع غربي به دليل فاصـله از ديـوار حـرم داراي     رواق

هاست كه در سفر  قيه رواقرواق جلوئي آن دو برابر عمق ب 5رواق است كه 
اول دو رواق اولي داراي تابلوي(موكب دو طفالن مسلم) بود و در سفر دوم 

متر عرض دارد  10متر طول و  22بود كه  اين مكان به مسجد تبديل شده
  و در بخش شمالي حرم سرويس بهداشتي و وضو خانه قرار دارد.

گـو   نفر بـا بلنـد   دفتر بازسازي حرم در ضلع غربي استقرار دارد كه يك
هـاي   كرد و در ازاي كمك هاي نقدي تشويق مي مردم را به پرداخت كمك

  نمودند.  مالي رسيد ارائه مي
براي زيارت پس از خواندن زيارتنامه وارد حرم شدم. ضريح محمـد در  
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سمت غرب و ضريح ابراهيم در شرق به فاصله كمي كه با يك ديوار از هم 
  شود، قرار دارد. جدا مي
اي مسيب(دوطفالن مسلم) به دليل توصيفي كـه ديگـران داشـتند    فض

فضاي خوف بود و حضور نگهبانان مسلح در معبر ورودي يك كمي فضا را 
نمود. زوار پس از زيارت در فرصـت تعيـين شـده بـه سـوي       تر مي سنگين

  اتوبوس برگشتند. 
بود كـه   ديگر اتوبوس در جاي قبلي خود نبود بلكه وارد پاركينگي شده

تعدادي از اتوبوس حامل زوار نيز در آنجا پارك بودند. همگي سوار و پـس  
  از آمارگيري به قصد كربال حركت كرديم.

  
  دقيقه صبح 10.45 ساعت

حركت كرديم. هنگام حركت شدت گرد و غبار باال گرفت به ب ياز مس
را  كرد؛ غبار همه جاي حرم و نخلسـتان  حدي كه شعاع ديد را محدود مي

  براي رفتن به كربال مسير ديگري را در پيش گرفت.  بود. اتوبوس هگرفتدر بر
  

  صبح 11ساعت  -كيلومتر  38 -مسير كربال 
نيفست(اسـامي  مابازرسان اصل م. يمتوقف شددر بازرسي مسير جديد 

اصـل   خواستند ولي مدير كاروان كپي آن را در اختيار داشت و زوار) را مي
مأموران قصد داشتند  .ود به كربال بفرستدو قرار ببود  هنجف گرفتنيت را ام

اجـازه  ، پس از مـذاكرات و ارتبـاط بـا نجـف     زوار را به نجف برگردانند كه
  د.يقه طول كشيدق 20ن زمان حدود يشد. ا حركت داده

  
  موكب

هـاي زيـادي بـا شـكل و ظاهرمتفـاوت بـه چشـم         در طول راه(موكب)
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عـدادي بـه صـورت    خورد. برخي كپري، بعضي اتاقك نسـبتا بـزرگ و ت   مي
اي بود.  مغازه و تعدادي هم شكيل و ساختمان وسيع يك طبقه و دو طبقه

هاي بهداشـتي متناسـب بـا نـوع سـاختمان       ها سرويس در كنار اين موكب
هاي فايبر گالس به تفكيك مردانه  وجود داشت از كپري گرفته تا كيوسك

  ها نيز نامي داشتند. و زنانه و هر كدام از موكب
هاي جور واجور را پرسيدم. روحـاني كـاروان    ودي اين موكبفلسفه وج

  گفت: در مسير نجف به كربال بيش از دو هزار موكب وجود دارد. 
سوگواري هست كـه در ايـام عـزاداري جمعيـت       (موكب) همان هيأت

مسلمان عراق از اين اماكن بصورت دستجمعي و با پـاي پيـاده بـه سـوي     
هـا   ايـن عـزاداران نيـز در ايـن موكـب     كنند و گروهـي از   كربال حركت مي

  مانند تا زواري كه بايد از اينجا بگذرند پذيرائي كنند.  مي
تفاوت ساختمان(موكب)ها براي اين است كه افراد هيأت بـا توجـه بـه    

اند؛ فقرا كپري، متوسطين دكه و مغازه و  وضعيت مالي خود اينها را ساخته
ـ    متمولين ساختمان ا تمـام امكانـات رفـاهي    هاي يك طبقـه و دو طبقـه ب

اند. نكته جالب در مورد فقراي جامعه اين است كـه آنـان در طـول     ساخته
كنند تا بتوانند در اين ايام از زوار امام  سال از قوت اليموت خود ذخيره مي

  پذيرائي كنند.
   



  سفر به مسلخ عشق
 

٩٨ 

  
  
  

   12.25ساعت  -كربال 
  

 بـه راننـده  كمي كه طي طريق كرديم م. يوارد محدوده شهر كربال شد
كه از دور نمايان بود به زوار نشان ح حضرت عباس را يضر زبان عربي نماي

همه را بلند كرد و من همچنان به آن نگاه نكـردم تـا   صلوات  صدايو داد 
در اولين ديدار اگر تحت تأثير قرار نگرفتم و دستپاچه نشدم بلكـه بتـوانم   

  . ام را بيان كنم خواسته
از حـرم دور اسـت يـا نزديـك؟     در طول مسير بحث اين بود كه هتـل  

دانست. اگر دور است آيا هتل ميني بوس براي  كسي جواب اين سؤال نمي
اياب و ذهاب دارد يا نه؟ همه نگران دوري و نزديكي هتل به حرم بودند تا 
اينكه اتوبوس از مسير اصلي خود خارج شد و آنهائي كه اين سفر را تجربه 

هـاي همـه آشـكار     م كردند كه نگرانيبودند دوري هتل از حرم را اعال كرده
اي جـز تحمـل وجـود     شد؛ برخي دلخور و گروهي مغبـون بودنـد و چـاره   

  نداشت.
هتـل   يابان ركـن البسـتان جلـو   يدر خ 11.30ساعت باالخره اتوبوس 

عليرغم اينكه يقـين  . و امر به پياده شدن زوار نمود ثم التمار توقف كرديم
 يها در جستجو همه چشممع الوصف  بود كه هتل از حرم فاصله دارد شده

بلكه اين فاصله را بتوان پياده  بود )ع(نيامام حسحرم گنبد يافتن مناره و 
  طي طريق كرد.

در همين گير و دار در حال پياده كردن اسباب و اثاثيه بوديم كه سر و 
داد كه كسي حوصـله   پيدا شد و دستوراتي را مي س بد اخالقيپلكله يك 
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ت و پليس نيز به خاطر اين كم محلي همگـان عصـباني   شنيدنش را نداش
هـا را بايـد در گـاراژ آن     گويد ساك بود. وقتي مدير كاروان گفت پليس مي

هاي زوار فراموش شد و همگـي   سوي خيابان تخليه نماييد حرف و حديث
ها را خالي و به داخل هتـل    ها چسبيدند و در يك طرفة العين آن به ساك

ند و پليس عصباني ديگر از نتيجه مشاجره پليس و راننده بردند و راننده ما
  ندارم كه به كجا رسيد و آيا راننده جريمه شد يا خير؟ اطالعي

تـر   ظاهر هتل با هتل نجف زمين تا آسمان فرق داشت و خيلي آراسته
  بود و از بوي مشمئز كننده آنجا خبري نبود. 

و كليـد  مشخص را ها  اتاقمدير كاروان به كمك روحاني كاروان سريعا 
ها منتقل كننـد و بـه نمـاز و     ها را به اتاق ها را تحويل زوار داد تا ساك اتاق

بـراي تشـرف بـه حـرم     قـه  يدق 3.45سـاعت  نهار مشـغول شـوند و بـراي    
   باشند. آماده
  

   بعد از ظهر قهيدق 3.45ساعت 
همگي سوار بر ميني بوس بـه سـمت حـرم راه افتـاديم. پـس از طـي       

يابان ركن البسـتان گـردش بـه چـپ كـرديم و وارد بلـواري       مقداري از خ
شديم. حدود يك كيلومتري كـه جلـوتر رفتـيم بـه يـك بازرسـي بـزرگ        

  رسيديم.
رو را هـم شـامل    اين بازرسي مسقف تمام عـرض بلـوار و حتـي پيـاده    

متـر   10متر طول داشت و در عرض سـواره رو حـدود    50شد و حدود  مي
ها مسير موازي  هاي موازي براي خودرو با نردهارتفاع داشت و اين فاصله را 

بودند و داراي سقف قوسي شكل بود كـه دو طـرف قـوس بـه      درست كرده
رو  تـر از سـقف سـواره    ها پايين رو رو بود و ارتفاع سقف در پياده سمت پياده

شد كه با شـيب ماليـم بـه سـمت خـارج از       متري مي 8يا  7بود و حدود 
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روها را با سيستم الكترونيكـي كنتـرل و اجـازه    رو ادامه داشت و خود پياده
  دادند.  عبور 

البته از چند ده متر مانده به اين بازرسي در سمت راست بلوار منطقـه  
نظامي قرار داشت كه با ديوار پيش ساخته بتني سه متري محصـور بـود و   

  شد ادامه داشت.  تا حدود يك كيلومتر كه به يك پيچي منتهي مي
بلوار و داراي سيطره بعـدي بـود؛ معبـر باريـك و      پيچ مذكور خروجي

براحتي قابل كنترل بود. بعد از اين بازرسي با گردش بـه راسـت وارد يـك    
» امـام مهـدي(ع)  «تري كه در اصل خيابان ديگري بـه نـام    وسيع  محدوده

است وارد شديم و مستقيم از عرض خيابان گذشتيم و وارد خيابان ديگري 
  شديم كه در مدخل آن نيز بازرسي قرار داشت.» باب البغداد«به نام 

خـورد، مـدير كـاروان گفـت آن      دو مناره در نزديكي ما به چشـم مـي  
ها متعلق به حرم حضرت عباس اسـت. همگـي صـلوات فرسـتادند و      مناره

ها بـود كـه برلبـان زوار جـاري بـود. حـدود        طبق معمول ذكرها و خواسته
كرد و زوار را دعوت به پيـاده   بوس توقف پنجاه متري كه جلو رفتيم ميني

  شدن نمود. 
همگي پياده شديم. مدير كاروان گفت: اين تابلو را به خـاطر بسـپاريد؛   

آل البيت) را فراموش نكنيد، اين جا را نشان كنيد، ما از اين ببعد  دلةهتل(
شويم. بعد سمت قبله را نشان داد و گفـت: همـه بـا     اينجا پياده و سوار مي

رويم. آن وقت به اتفاق روحـاني كـاروان كـه     الحرمين ميهم به سوي بين 
  كرد به سوي هدف راه افتاديم. پيشاپيش زوار حركت مي

شدند و قبل از آن ديوار  تر مي تر و بزرگ ها لحظه به لحظه نزديك مناره
اي دور تا دور آن روي داربست آويزان بود. همه نگاهها به مناره  بلند و پرده

ازسازي بود و با شتاب و بدون توجه به اطراف پـيش  و ساختمان در حال ب
  رفتند كه ناگهان صداي مدير بلند شد: بايستيد تا بازرسي شويد.  مي
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در نوبت بازرسي ايستاديم. اينجا بود كه متوجه شديم در چنـد متـري   
  حرم قرار داريم و بايد بازرسي بدني شويم تا وارد محدوده حرم شويم.

متري حرم حضـرت عبـاس قـرار دارد. در     20بازرسي در فاصله حدود 
عرض دو طرف پياده رو و حتي بخشي از خيابان ديوار داشت و بقيه سواره 

اي و بـين   رو دكـه  رو را با مانع بتني كوتاه مسدود و در سمت چـپ سـواره  
  دكه و ديوار راهروئي وجود داشت. 

و شـدند   آقايان در داخل اين دكه كه از سه طرف باز بود بازرسـي مـي  
ها بعد از عبور از آن راهرو باريك در داخـل كـانتري كـه چنـد قـدم       خانم

  شدند. جلوتر قرار داشت بازرسي مي
از بازرسي گذشتيم و وارد خيابان شديم؛ حرم حضرت عباس(ع) كامال 
در مقابل بود. عالوه بر خياباني كه در آن قرار داشتيم خيابان ديگريـي در  

كرد. دو طرف  ا در قسمت دو بر ميسمت شرق حرم وجود داشت و حرم ر
اي بزرگ و پهن از بـاالي داربسـت    بناي حرم داراي داربست داشت و پرده

هـاي سـنگ    بودند تا بهنگام كار مزاحم عابرين نشـود و بسـته   آويزان كرده
مرمر و آجرهاي فشاري با مارك ايراني و ساير مصالح بـه وفـور در داخـل    

  خورد.  خيابان به چشم مي
غرب  -اب البغداد از اينجا به طور قوسي شكل به سمت راست خيابان ب

شد. بخش در دست احداث حرم چنـد قـدمي بيشـتر بـا مـا       مي  كشيده -
فاصله نداشت ولي درب ورودي چند متر جلوتر بود و دو كانكس به موازي 

  كن قرار داشت.  ساختمان بين خيابان و در ورودي و كفش
حضرت عباس خواهيم رفت و از اينجا  تصورم اين بود كه اول به زيارت

  اجازه ورود به حرم حضرت ابا عبداهللا را خواهيم گرفت.
در ادامه مسير از دو كانتنر گذشتيم و به يك ورودي كه داراي نگهبان 

هاي حرم حضرت ابـا عبـد اهللا در سـمت     بود، رسيديم و قبل از ورود مناره
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اي  ذشتيم و وارد محوطـه راست قابل ديدن بود، بدون بازرسي از بازرسي گ
شديم كه براي همه آشنا بود و بارها و بارها آن را در ايام تاسوعا و عاشـورا  

بــوديم. پــس از ســالمي از راه دور بــه حضــرت  از طريــق تلويزيــون ديــده
عباس(ع) قرار شد ابتدا به حرم حضرت ابا عبداهللا برويم، سپس بـه اينجـا   

  برگرديم.
بـه راسـت كـرديم دقيقـا داخـل       چند قدمي كه دور شـديم و گـردش  

محدوده شرقي بين الحرمين قرار گرفتيم و حرم حضرت امـام حسـين(ع)   
در انتهاي محدوده و در بخش غربي ايـن محـدوده و در روبـروي مـا قـرار      
داشت؛ سالم كرديم. به نظر رسيد حرم حضرت ابـا عبـد اهللا(ع) در محـل    

  رسيد. تر به نظر مي رگشديم بنا بز تر مي پستي قرار دارد و هر چه نزديك
بله اينجا بين الحرمين است. مكاني كه تلويزيون بارها و بارهـا صـحنه   

داد؛ بـا دو رديـف نخـل و     عزاداري شيعيان را در اين محوطه نمـايش مـي  
  ها. هاي بين نخل سايبان

بين الحرمين از شرق به غرب امتداد دارد و اين محدوده را بـا كاشـتن   
هاي معين به دو بخش شمالي و جنـوبي تقسـيم    ههاي كوتاه در فاصل ميله
هـاي آب   ها بر روي يك چهار پايه فلزي كوتاه فالسـك  اند و بين ميله كرده

  اند. خوردن گذاشته
بعبارت بهتر بين الحرمين يا زمين واقع بين دو حرم شريف از شرق به 
غرب كشيده شده و بارگاه ملكـوتي حضـرت اباعبـداهللا در غـرب و بارگـاه      

  ي حضرت عباس در شرق آن قرار دارد.نوران
جمعيتي نه چندان زياد در بين الحرمين حضور داشـتند و زوار مـا بـه    
ديوار صحن غربي حرم اباعبداهللا و بـر بـاالي آن بخشـي از گنبـد و منـاره      

  بودند. شد چشم دوخته بارگاه امام ديده مي
ظاتي آهسته، آهسته به سمت حرم اباعبد اهللا حركت كرديم. در اين لح
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گشتم و چـه چيـزي    دانم به دنبال چه مي شدم نمي كه به حرم نزديك مي
  خواستم.  مي

اگر مبالغه نباشد من در مسايل توصيفي تا حـدودي توانـائي در خـود    
سراغ دارم ولي در اين جـا و ايـن حالـت انگـار مشـاهداتم در ذهـن ثبـت        

عكس شد، فقط نگاه بود و نگاه. هر چه از طريـق چشـم بـه ذهـن مـن      نمي
خواست تمـام   تمايلي به ثبت و ضبط آن نداشت و مي  شد انگار حافظه مي

دانم چرا نگاهم فقط  حواس را فقط براي ديدن در چشم متمركز كند. نمي
  ديد. به ديوار حرم متمركز بود و اصال گنبد و مناره را نمي

تابيد و سايه خـود را بـر ديـوار مقابـل حـرم       خورشيد از پشت حرم مي
بود. حرم انگار در يك پستي قرار داشت؛ هر  عبد اهللا(ع) انداخته حضرت ابا

شـد تـا در    شديم ديوار مقابـل بلنـد و بلنـدتر مـي     چه به آن نزديك تر مي
مقابل حرم و انتهاي سايبان رسيديم توقف كرديم. سمت راست ساختمان 
حرم در دست بازسازي بود فقط تردد از مقابل و سـمت چـپ مـا جريـان     

  داشت.
كاروانيان رسيدند؛ روحاني كـاروان اذن دخـول را خوانـد، سـپس     همه 

ها و آقايان را مشخص كرد و قرار گذاشت پس  كفشداري و در ورودي خانم
اي بين اين دو در منتظر بمانيم تا همگي  از ورود به داخل صحن، در نقطه

  به گروه ملحق شوند. 
آقايان قرار شد از ها از باب الحاجات كه در مقابل ما قرار داشت و  خانم

متري از اين باب به سمت جنوب قرار داشت بـه   20باب الشهدا كه حدود 
ها را تحويل داديم و به طرف  داخل حرم وارد شوند. حركت كرديم و كفش

  حرم رفتيم. 
اي باريك و تنگ و كوتاهي شديم؛ سمت  با گردش به راست وارد كوچه

متـري   9ار داشـت؛ حـدود   راست، ديوار حرم و سمت چپ، ديوار كاذب قر
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گذشتيم و به بازرسي رسيديم كـه حـدود يـك سـوم معبـر را در اشـغال       
متر سطح مسطح را طي كرديم و وارد يك  4داشت. پس از بازرسي حدود 

قدم شديم و بعد از آن به يك سطح صـاف و مسـطح    9سرپائيني به طول 
رار قدم رسيديم كـه در بـزرگ ورودي در ايـن نقطـه قـ      4ديگري به طول 

  متر با صالبت و هيبت. 3داشت. دري به عرض حدود 
كرد. برخي آن را لمس و به سـر   هركس به طريقي اين در را زيارت مي

بوسيدن دو طرف صورت خود را به  اي پس از  ماليدند، عده و روي خود مي
ديدنـد قبـل از آسـتانه     ماليدند و بعضي نيز كه مسير را خلوت مـي  آن مي

كردنـد.   بوسـيدند و گـاهي نيـز سـجده مـي      و آن را مـي زدند  درب زانو مي
  داد.  باالخره هر كس به طريقي ارادت قلبي خود را نشان مي

متر سطح صاف را ادامه داديـم و بـه يـك     2پس از درب بزرگ حدود 
قدم طول به سمت پائين داشت و پس از عبـور   20سرپائيني رسيديم كه 

ز صحن گذاشتيم كه بايد بعـد  دار قدم بر روي تك پله قبل ا از سطح شيب
  شديم. از آن وارد صحن حضرت مي

  
  (ع) رود به حرم ابا عبداهللاو - 4.30ساعت  -  10/12/90چهارشنبه 

اي روي پله مكث كردم تـا پـيش رو و اطـرافم را خـوب ببيـنم؛       لحظه
دنياي تازه و با عظمت و بزرگي در مقابل ديدگان من قـرار داشـت. اولـين    

سيد اين بود كه براستي اينجا همـان گـودال قتلگـاه    چيزي كه به ذهنم ر
است؛ چون همچنان در گودي قرار دارد، گودالي كه ديگـر ميـدان كـارزار    

رسـيد و از نيـزه و    نيست و هلهله دشمنان و شيهه اسبان بـه گـوش نمـي   
اي از ميـدان   هاي سـوخته اثـري نبـود و نشـانه     ها و خيمه شمشير شكسته

رسـيد   د و صداي العطش كودكان به گوش نمـي ش كارزار عاشورا ديده نمي
رسيد صداي صلوات از يك طرف و صداي ياحسين،  بلكه آنچه به گوش مي
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  ياحسين از طرف ديگر بود.
دانستم كجا و كدام سمت را ببيـنم   بودم كه نمي انگار وارد بهشتي شده

و به كدام جهت بروم. هر چه بود عميق و جذاب و زيبا بود ولي مـن درك  
كردم چشمم هـيچ جـا،    از آن همه عظمت را نداشتم، احساس مي درستي

بودم و  بيند. گيج و منگ روي پله مانده جز روبرو كه به من نزديك بود نمي
بودم  دانستم چه بايد بكنم، همه قرار و مرارهاي قبلي را فراموش كرده نمي

كه يكي به من گفت ياران ما آنجا هستند. كجا ؟ همه جا مثـل هـم بـود.    
كشيدم دو باره از ايشان بپرسم كجا هسـتند، حتـي بـا دسـت      جالت ميخ

بودم. به ناچار دنبالش راه افتادم تا به نقطـه   بود باز متوجه نشده نشانم داده
  تجمع رسيدم. 

روحاني كاروان منتظر همراهان بود از مدير كاروان خبري نبود، پس از 
اده تا آنها را به اين سو اي او را ديدم كه دم در ورودي خواهران ايست لحظه

هدايت كند. همگي وسط صحن شرقي، رو به ديوار حرم نشستيم كه ابتدا 
هـا و آقايـان پـاي     و انتهاي آن دو درب قرار داشت و مردم زيادي از خـانم 

كردند و من بـا نگـاهم    ديوار رفت و آمد و از آن دو درب ورود و خروج مي
ديـوار منقـوش و زيبـا چيـز     در جستجوي يافتن ضريح امام بودم كه جـز  

  ديدم.  ديگري نمي
تـاب   آمـد. بـي   ام بيرون مي دلم از شوق ديدار مرقد امام داشت از سينه

بودم، نه ياراي رفتن داشتم و نه تـوان مانـدن و نشسـتن؛ خواسـتم بـدون      
رعايت آداب و ترتيب از گروه جدا شوم و خودم را به ضريح برسانم كه تك 

ودم در مـورد بايـد و نبايـد در جـدال بـودم كـه       روي را جايز نديدم؛ با خـ 
صلوات حاضران به دادم رسيد و تسكينم داد و مرا از ترديد بيرون آورد. به 

تواند زمينه ساز زيـارت بـا    هاي روحاني كاروان مي خود نهيب زدم صحبت
  گيرم.   معرفت باشد. باالخره الزم ديدم بنشينم و صبر پيش
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م يـ ا نشسـته كـه   يدادن كرد. در مكان حيكاروان شروع به توض يروحان
ها و مسير  مسير سمت راست، مسير خانماست. (ع) نيامام حس ين پاييپا

سمت چپ، مسير آقايان است. از هر دو مسير كه قصد ورود به حرم كنيم، 
رسيم كـه بـا پنجـره از     تن مي 72بعد از رواق به مزار شهداي كربال، يعني 

و پس از آن وارد حرم اباعبـد اهللا(ع)   ها مشخص است سمت آقايان و خانم
تر از  دارد كه دو گوشه در ابتدا و باريكشش گوشه شويم. ضريح مطهر  مي

 يقبـر علـ  ضريح مبارك است و به راحتي قابل تشخيص است، اين محـل،  
است و در پايين پاي پدر قرار دارد و علي اصـغر قبـري نـدارد چـون     اكبر 

اي باشـد كـه از پـايين     ايز است به گونهروي سينه پدر قرار دارد. زيارت ج
  پاي ابا عبد اهللا باشد.

 يهـر كسـ  كه فرمود: است  )ع(بن جعفر يت از حضرت موسين رواياول
و امـام را بـا معرفـت زيـارت     د سانابا عبداهللا را بش ون باشد يعارف به حس

   .بخشد يرا ماش  ندهيخدواند گناهان گذشته و آنمايد 
به صـف  خ يطول تار انمردم يامت وقتيق يافردفرمود:  )ع(امام صادق

حسـرت  ، افتـد  يمـ  )ع(نيامام حسـ  انزائرشوند و چشمشان به جايگاه  مي
  . نبودنداباعبداهللا خورند چرا در دنيا از زائران  مي

ن جـا  يـ از ا يم و وقتـ يت خـود را بـدان  يو مسئولزيارت ن ارزش يبنابرا
 يم. كاريمراقبت كنچشم و پا و گوش خود از م و يم مواظب خود باشيرفت
را  )ع(نيو امـام حسـ   )ع(امام حسـن  )،ع(نير المومنينم كه دل موال امينك
بال فرشتگان قـدم   يدار دارد و رويعمل شما خر چون هر قدم و؛ ميشكنب
ـ گـرديم   بـر مـي  به وطن  يدارش است. وقتيخدا خر ،ديگذار يم و  ياز گران

و  ياز عظمـت، بزرگـ   ،مييره نگـو يـ ره و غيـ دالر و ارزش پول ما و غ يارزان
ف يـ تعر(ع) و حضرت ابوالفضـل  )ع(نيو امام حس(ع) نير المومنيام يصفا
د از يـ بابلكـه   ؛مهـاي دنيـائي كنـي    به حرفآلوده را د مجلس ما ينبا ؛ميكن
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 يباطن و دل هسـت بـرا   يكه باعث صفا يارتيزو  يدنيمناطق و اماكن د
  م. سخن بگوييمردم 

ايـم و   ها را با هم خوانده جا كه زيارتنامهروحاني كاروان ادامه داد: تا اين
  .ميبخوانرا با هم ارتنامه وارث يزاينجا هم 

من همچنان در فكر مرقد مطهـر بـودم،   . مشغول خواندن زيارت شديم
بي اراده سرم را به آسمان بلند كـردم كـه آقـا را صـدا كـنم، چشـمم بـه        

آقـا را ديـدم.    هاي باالي ديوار مقابل افتاد كه از پشت شيشه گنبـد  پنجره
اشكم سرازير شد و ديگر در خود فرو رفتم و باكي نيست كه بگـويم ديگـر   
از دعا چيزي نفهميدم چون در حال مجسم كردن صحراي كربال بودم كـه  
صداي صلوات همراهان روياي شيرينم را از من گرفت و متوجه شـدم كـه   

نـد شـدن   است و بايد براي زيارت بـرويم و همـه در حـال بل    دعا تمام شده
  بودند كه منهم به تبع آنان بلند شدم و راه افتادم. 

بود و من بدون اينكـه زيـر پـايم را     همه نگاهها متوجه در ورودي حرم 
توانستم چشم از در ورودي آقـا بـردارم، آهسـته، آهسـته جلـو       ببينم، نمي

شـد تـا    شدم ضربان قلبم بيشتر مي تر مي رفتم؛ هر لحظه كه به در نزديك
ه در رسيدم و به زحمـت دسـتم را بـه سـويش دراز و آن را لمـس      اينكه ب

باشند، احساس  كردم طوري دلم آرام گرفت كه انگار روي آتش آبي ريخته
اراده در را بوســيدم و صــورتم را بــه در  ســبكي كــردم بهمــين دليــل بــي

چسباندم، خنكي درب را بـا تمـام وجـود احسـاس كـردم و خـنكم كـرد؛        
م، نگاهم را به رو برو دوختم. راهرو بود و حضـور  ايستادم، نفسي چاق كرد

بودند و عده ديگـري كمـي    اي چند متر جلوتر به ديوار چسبيده مردم. عده
خـورد.   دورتر در تردد بودند و ضريح كوچكي در انتهاي راهرو به چشم مي

ابتدا فكر كردم حرم آقا ابا عبد اهللا(ع) است ولي خوب كه نگـاه كـردم آن   
را نديدم و به دلم ننشست كه قبول كـنم مرقـد شـريف    شكوه وصف شده 



  سفر به مسلخ عشق
 

١٠٨

  امام باشد، بسويش حركت كردم.
متر عرض داشت عبور كردم و چند قدمي هم  4از رواق اول كه حدود 

اي در داخل ديوار در سمت راست مـن   اي نقره از ديوار دوم گذشتم، پنجره
تـن   72 قرار داشت، نظرم را به خود جلب كرد. اين همان آرامگاه شـهداي 

كربال بود. دستم به پنجره رسيد؛ فشار زوار از جلو سبب شد كه پشتم بـه  
شد به آن تكيه كردم و پشـتم   پنجره قرار بگيرد ولي چون دستم جدا نمي

دانم چه شد كه ناگهان به ياد زهيربن قين افتادم كـه   به پنجره رسيد، نمي
ايستاد و خود را در ظهر عاشورا بهنگام نماز ظهر در مقابل تيرهاي دشمن 

  سپر تيرهاي دشمن كرد تا امام نمازش را بخواند. 
درود خدا بر تو مير باقري كه با ساختن سريال مختـار و نمـايش ايـن    
بخش از واقعه صحراي كربال، زندگي، شهامت و شـجاعت و امـام دوسـتي    

  زهير را به نمايش گذاشتي! 
د. به سـمت جلـو   دا فشار موج جمعيت اجازه ماندن بيش از اين را نمي

رفتم. بعد از چند متر به دو در بزرگ كه در كنار هم قرار داشت، رسـيدم.  
  تا اين لحظه مرقد مطهر امام قابل رؤيت نبود. 

چون در مسير اياب و ذهاب قرار داشتم فشار جمعيت مرا به جلو رانـد  
و من ناخواسته در كنار ستون بين دو در ورودي حرم قـرار گـرفتم. بـراي    

ودم ستون را گرفتم. ضريح امام در مقابل بود. اين ضريح امام بود، حفظ خ
  بودم.  نه آن كه اول ديده

دانستم چه بايد بگويم، فشار جمعيت از يك طرف، استرس ديـدار   نمي
بودم چـه   از سوي ديگر باعث شد همه دعا و ثنا از خاطرم محو شود. مانده

ايسـتاد و گـردنش    يشه ميبگويم كه به ياد سالم مرحوم پدر افتادم كه هم
آورد و انگشت اشاره را  كرد و دست راستش را تا حدودي باال مي را كج مي
گفت: السالم عليك يا ابا عبداهللا، السالم عليك يابن  گرفت و مي به جلو مي
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رسول اهللا، السالم عليك يـابن فاطمـة الزهـرا، السـالم عليـك يـابن علـي        
ردم و اينجا بود كه پـدرم را در كنـارم   پدر را تكرار ك  مرتضي... منهم سالم

احساس كردم كه عاشق علي و اوالدانش بود و جايش را در كنـارم خـالي   
  كردم و يك بار هم به نيابت او اين سالم را تكرار كردم. 

زند.  به نظر آمد كه ضريح مبارك از شدت زيبائي به زائرانش لبخند مي
آرام گـرفتم و بـر خـود     خيلي روشن و شفاف و شاداب و مفرح بود. كمـي 

  مسلط شدم. 
همينطوري كه دستم به ستون وسط دو در بود نگـاهي بـه آن كـردم،    

ها از هر طرف كه باشد يك در بيشتر ندارد چه حكمتي است كه  همه خانه
ورودي امام دو در به فاصله كمي از هم دارد؟ فاصله دو در را وجب كـردم،  

 3در بزرگ بـه عـرض حـدود    سه وجب بيش نبود و هر طرف آن دو لنگه 
متر قرار داشت. به نظرم رسيد در خانه بزرگي چون امام حسـين(ع) بايـد   
  بزرگ باشد تا مهمانان بدون مشكل وارد شوند، بسم اهللا گفتم و وارد شدم.

جهت اداي احترام و رعايت آداب به سمت راست رفتم تـا زيـارت را از   
ديـوار بـه صـف ايسـتاده     اي پـاي   آخرين قسمت پايين پا شروع كنم. عده

شان را از پايين پا آغاز كننـد، خواسـتم بـه داخـل      بودند تا مثل من زيارت
صف بروم و نوبت را رعايت كنم ولي ناگهان فشاري از پشت سر مرا به جلو 
راند و به آساني دستم به ضريح حضرت علي اكبر(ع) رسيد. زيارت كـردم،  

يق پاداش ياد پدر بود كه امام شدم. شايد اين توف بوسيدم، به عقب كشانده
  بود.  مرحمت فرموده

وقتي يك بار ديگر به آناني كه در پاي ديوار به صف ايستاده بودند نگاه 
كردم، نگاه نافذ و سنگيني بر روي خود احساس كردم كه تـا عمـق جـانم    

دانم اين نگاه اعتراض بود كـه چـرا خـارج از نوبـت زيـارت       نفوذ كرد، نمي
تعجب كه چگونه در ميان اين همه جمعيت اينقـدر سـريع    كردم و يا نگاه
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دستم به ضريح رسيد. در هر صـورت از خـودم خجالـت كشـيدم و سـعي      
كردم از زير فشار آن نگاه فرار كنم كه ناگهان جلوي من راهي بـه ضـريح   

  اراده به ضريح چسبيدم.  شد و بي آقا امام حسين(ع) گشوده
چسبيدن بـه ضـريح را بـا مشـقت     اي به آستان بوسي و  اگر چه عقيده

دانم چرا نتوانستم در اينجا مقاومت كـنم تـا    خود و ديگران ندارم ولي نمي
  ضريح مبارك را به اشك چشمانم آلوده نكنم. 

همينطور تا باالسر ضريح امام رفتم. سـير زيـارت كـردم، خواسـتم بـه      
 هاي مـن در تـالش   عقب برگردم كه ناگهان متوجه شدم يكي از همواليتي
توانسـت، دسـتم را    رسيدن به ضريح هست ولي چون قدش كوتاه بود نمي

دراز كردم و بازويش را گرفتم و به طرف خـودم كشـيدم و جـايم را بـه او     
دادم. در اين اثنا متوجه شدم اين شخص همواليتي من نيست، تنها شكل 

با  بودم و و قيافه او را دارد و اين هماني است كه در حرم موال علي(ع) ديده
  بودم.  اين تصور او را به حرم چسبانده

بر سعادت همـواليتي خـود حسـرت خـوردم و يقـين كـردم كـه او از        
صالحان است كه در چنين حـال و هـوائي تـا ايـن انـدازه در ايـن امـاكن        

شود و يا اينكه خداوند مرا وسيله دسترسـي او   مقدسه در نظرم مجسم مي
شحال بودم كه چنين كاري را در است. در هر صورت خو به ضريح قرار داده

  دو مكان مقدس تكرار كردم.
گشـتم كـه    در قسمت باالسر به دنبال جائي بـراي خوانـدن نمـاز مـي    

روحاني كاروان را ديدم مشغول نماز بود، جلـوتر از او جـائي خـالي شـد و     
منهم بدون تأمل رسيدم و نماز زيارت را خواندم و دو ركعت نماز والدين و 

براي سفارش كننـدگان و التمـاس دعـاا خواهـان خوانـدم.      دو ركعتي هم 
خواستم بلند شوم كه به ياد دوستي افتادم اصـرار داشـت دو ركعـت نمـاز     

  ويژه براي او بخوانم كه انجام وظيفه كردم.
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و منتظر مـن    وقتي از نماز فارغ شدم روحاني كاروان در مقابلم ايستاده
كـربال و ضـريح علـي اكبـر و      بود؛ دستم را گرفت و گفت: آرامگاه شهداي

امام(ع) را كه زيارت كردي، حاال بيا يك جاي ديگري را نشانت بـدهم كـه   
  ات خوب است. براي سفرنامه

با هم چند قدمي به سـمت غـرب رفتـيم و از آنجـا بـه سـمت شـمال        
تـر قـرار    متـر آن طـرف   4برگشتيم؛ يك ضريح در انتهاي رواق به فاصـله  

بود. بـر بـاالي ضـريح     از آن به ميان نيامدهداشت كه تا آن لحظه صحبتي 
تابلوي كوچكي قرار داشت كه روي آن نوشته بـود:(ابراهيم بـن مجـاب) و    

  اي هم بر سمت چپ ضريح نصب بود.  زيارتنامه
ها به اين شخصيت خيلي عقيـده دارنـد و بسـياري از     وي گفت: عراقي

و احترام خاص خواهند و مورد توجه  حاجات خود را از طريق او از خدا مي
  علما نيز هست.

بوديم كه ديدم عربي تمام بدنش و   هنوز پاي زيارتنامه منصوبه نرسيده
شد و زيارتي كـرديم و   مالد ! زيارتنامه خوانده حتي پشتش را به ضريح مي

  برگشتيم.
  

  ابراهيم بن مجاب زندگينامه  
بــه در مــورد زنــدگي نامــه ابــراهيم بــن مجــاب در تحقيقــات بعــدي 

  : اند چنين نوشتهاتي رسيدم كه مستند
 عليه السالم محمد بن موسي بن جعفر نام كامل وي سيد ابراهيم بن"

هــ ق كـه   247كـرد و در سـال    نابينا بود و دركوفـه زنـدگي مـي    است، او
اجازه داد شيعيان به زيـارت كـربال مشـرف     المنتصر فرزند متوكل عباسي

رد وگوينـد كـه چـون سـيد     اختيـارك  شوند، به كربال آمد و درآنجا سكونت
گفـت: السـالم    و ابراهيم مجاب به كربال رسيد به قبر شريف نزديـك شـد  
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يـا   و عليك السـالم  :از داخل روضه شريفه اين ندا برخاست ،عليك يا جداه
  لقب دادند. » مجاب«ازآن روز به بعد مردم او را  .ولدي

دفن  رگذشت او را در صحن آن روزگارد هنگاميكه سيد ابراهيم مجاب
سـيد ابـراهيم در    كردند و بعدها كه روضه شريفه بزرگتر شد محل ضـريح 

  ."رواق غربي واقع شد
  

 حبيب بن مظاهر 

با روحاني كاروان به عقب برگشتيم و همين مسـير را بـه سـمت قبلـه     
ادامه داديم و در فاصله كوتاهي به ضريح كوچك ديگري رسـيديم كـه بـر    

  نصب بود. او را هم زيارت كرديم. روي آن تابلوي مرقد حبيب بن مظاهر
  بعبارت ديگر در رواق باال سر ضريح مطهر امام در يك فاصـله مسـاوي  

هـاي بـه ترتيـب: ابـراهيم      در سمت راست و چپ دو آرامگاه ديگري به نام
مجاب و حبيب بين مظاهر قرار دارد و مرقد حبيب به ايـوان طـال نزديـك    

  بودم.  رود در انتهاي راهرو ديدهاست و اين همان ضريحي بود كه بهنگام و
ب است كه يبه حب شده ن همان مقام وعده دادهياروحاني كاروان گفت 

  . ستم ايورود و خروج سه در واقع در سالم زائر به هنگام
ب بـن  يـ حبشمالي مرقد ابراهيم بن مجاب و ضـلع غربـي مرقـد    ضلع 

يـك ديـوار   . از مرقد حبيب كه گذشتيم ها قرار دارد مظاهر در بخش خانم
متر بين ضريح حبيـب و ديـوار بعـدي كـه      2كاذب چوبي به ارتفاع حدود 

متري از ضريح فاصله دارد وجود دارد كه سمت آقايـان را از   2آنهم حدود 
  شود.  كند و به ديوار رواق متصل مي ها جدا مي خانم

روحاني كاروان با اشاره به باالي ديوار چوبي كه بخشـي از يـك چهـار    
اي در آن سوي ديوار چوبي توي ديوار قرار داشـت نشـانم داد و    چوب نقره

شـود، قـبال آن را بـاز     گفت: آنجا دري است كه به اتـاق كـوچكي بـاز مـي    



  عشق سفر به مسلخ
 

١١٣

هسـت.    رفتند ولـي اآلن بسـته   كردند و زوار يكي، يكي به داخل آن مي مي
  آنجا قتلگاه امام حسين(ع) است. 

سـمت راسـت مـا، يعنـي     در ادامه مسير كه به ديوار رواق رسيديم، در 
سمت شرق قتلگاه شبكه ضـريح نصـب بـود تـا زوار بتواننـد داخـل آن را       

  ببينند و زيارت كنند و روحاني كاروان گفت: اين همان قتلگاه امام هست.
در سمت جنوب اين اتاق شبكه فوالدي مربع شكل ديگـري در سـمت   

يگر قتلگاه در آقايان قرار داشت كه به قتلگاه راه داشت، قدر مسلم دو بر د
  ها واقع بود.  سمت خانم

فاصله روضه شريفه تا مرقد ابراهيم بن مجاب و حبيب بن مظاهر از هر 
 12كند و فاصله روضه شريفه تا قتلگـاه حـدود    طرف از ده متر تجاوز نمي

  متر بيش نيست.
ايـن بـود كـه بعـد از زيـارت امـام       ر كـاروان  يو مـد  يه روحانيقرار اول

حرم حضرت ابـا الفضـل شـركت    عشا جماعت مغرب و حسين(ع) در نماز 
بـه  و زمان را طـوالني  ارت يشوق ز نماييم و سپس به زيارت بپردازيم ولي
م. بـا  يابا عبداهللا بخوان منماز را در حراذان مغرب متصل كرد؛ ناگزير شديم 

  .ندر شديت نمازگزار سرازيل جمعيخش قرآن سپ
تيم و وارد صـحن جنـوبي   به اتفاق روحاني كاروان از اين مسـير گذشـ  

  بوديم، نشستيم. شديم و در ابتداي همان صحني كه اولين بار ورود كرده
  

  حرم حضرت ابا الفضل -عصر قه يدق 6.45ساعت  -  10/12/90چهارشنبه 
رون آمـدم و در مقابـل   يـ باز حرم گران يتر از د عينماز تمام شد من سر

جلوگيري به داخل حرم پرچم كاروان از بردن ون چستادم. ياحاجات ال ببا
بود كـه مـن زودتـر از ديگـران از حـرم خـارج و در        كردند قرار بر اين  مي

 يزرد جلـد بـود بايسـتم و دفتـر يادداشـتم را كـه       اي كه تعيين شده نقطه
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نشانه كاروان روي دست بگيرم تا زائران با ديدن آن در يـك  بعنوان  شتدا
   نقطه تجمع نمايند.

نگـه   در هواكاروان  يترم را به نشانفادم و دستياحاجات باب ال يروبرو
تجمع همراهان كمي طول كشـيد، بعضـي از آقايـان كـه بـه مـن        داشتم.
   بودند در نگهداشتن دفتر به عنوان پرچم كاروان كمك كردند. پيوسته

همگي در محل قرار حاضر و به اتفاق مدير و روحاني كاروان عازم حرم 
تنامه در داخل بين الحـرمين و در مقابـل   ابا الفضل العباس(ع) شديم. زيار

حرم توسط روحاني كاروان قرائت شد، سپس هر گروه از زوار از مسير خود 
و آقايــان از بــاب امــام حســين(ع) وارد صــحن شــديم و در صــحن غربــي 

  نشستيم.
  

  عضو بعثهرفتار نامناسب 
هـائي كـه بـراي نمـازگزاراني كـه       روحاني كاروان روي يكي از صـندلي 

انند ايستاده نماز بخوانند، نشست و توضيح خود را با قرائـت خطبـه   تو نمي
  فرمود: نقل كرد كه  )ع(نين العابديزآغاز كرد، حديثي را از امام 

 يك مقـام و منزلتـ  يـ من عباس  يمتعال به عمو يخدادر روز قيامت 
بـه آن غبطـه   همگـان  كننـد   يبه عبـاس نگـاه مـ    يكند كه وقت يت ميعنا
  خورند. يم

بـه او   آقـائي  كيـ كـه  بـود   هنوز وارد بحث اصلي نشدهكاروان  يروحان
و بـه راهـش ادامـه داد. از حالـت     گفـت   يزيـ چ شگوشنزديك شد و در 

بـوده و در    رسيد كـه خبـر غيـر منتظـره     روحاني كاروان چنين به نظر مي
 ،ميديما تـازه رسـ  جواب شخص ناشناس كه در حال دور شدن بود، گفت: 

شـخص  م. يرسـ  يبعـدا خـدمت مـ    ميكنـ  مـي تمام  زودد ييماراجازه بف اگر
ناشناس برگشت و مجددا زير گوش روحاني كاروان پچ پچي كرد و رفـت.  
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ديگر چيـزي نگفـت و سـرش را پـايين انـداخت و      كاروان  يروحاناين بار 
  سكوت كرد. 

هـا بهنگـام تشـكيل     تصور كردم در عراق هم مثل عربستان كه شـرطه 
رنند، شايد اين شخص هم مـأمور   هم ميآيند و جلسات را بر جلسه دعا مي

خفيه عراق باشد كه آمده تا محترمانه مجلس ما را بر هم بزند. در حاليكـه  
اي كه دور روحاني كـاروان   كاروان ما بلندگوئي در اختيار نداشت و با حلقه

  شده بود صدايش هم چندان بلند نبود.  زده
: از سـوي  گفـت  .از سر كنجكاوي علت را از روحاني كاروان جويا شـدم 

(ع) مراسم سـخنراني دايـر   حضرت عباسحرم صحن  يدر ضلع شمالبعثه 
اند كه جلسه خود را تعطيـل و بـه اتفـاق زوار در آن     هست و از ما خواسته

  مراسم شركت نماييم. 
بوديم و خستگي راه يك روزه را با تـرس   از آنجائيكه ما تازه ورود كرده

ه اينجا رسيديم و آقايان دارند مـا را از  بوديم تا ب و دلهره پشت سر گذاشته
كنند عمل آنان مصـداق بـارز منّـاع     زيارت حضرت ابالفضل(ع) محروم مي

الخير است و كاروان ما را از توضيحات مقدماتي روحاني كه در زيـارت بـا   
اند؛ ناراحت شدم و از جايم بلنـد   معرفت زوار بسيار مؤثر است محروم كرده

هاد دادم به عنوان اعتـراض بـه دسـتور نادرسـت     شدم و به همراهان پيشن
آقايان بعثه از شركت در جلسه خودداري نماييم و براي زيـارت وارد حـرم   

  شويم كه مورد موافقت همگان قرار گرفت.
بودند پس از اندكي تأمـل   مدير و روحاني كاروان كه گويا غافلگير شده

در جلسـه آقايـان   شـويم و از حضـور    اعالم كردند ما هم با شما همراه مـي 
كنيم. به نظر رسيد اين دو نيروي بعثه و حج و زيارت با ايـن   خودداري مي

مان دارنـد، پيشدسـتي    ترفند مديريتي سعي در انصراف ما از انجام تصميم
كردم و گفتم: شما نيروي تحت امر آقايان هستيد، چرا براي خـود مشـكل   
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يان از مزايائي محروم كنيد، فردا ممكن است با گزارش همين آقا ايجاد مي
شده آقايان هستيد بهتر است در جلسه حضور پيدا  شويد، شما كه شناخته

  كنيد ولي ما را معذور بداريد.
همگي برخاستيم و عازم حرم شديم. در مسير حركت بـه سـوي حـرم    

هاي ديگر ايراني را ديدم كه مشغول دعـا بودنـد ولـي مثـل اينكـه       كاروان
  بودند.  پيله كرده آقايان فقط به كاروان ما

زيارات قبلي را نداشت  كه شور يارتيم. زيارت كرديم و زشديحرم  وارد
و نمايندگان بعثه كه در اصل نمايندگان زوار ايران هستند بـا عمـل خـود    

  . بودند شور و شوق زيارت را از سر ما پراندهو بودند  حال ما را گرفته
زيـارت حاصـل   از حـرم خـارج شـدم چـون حـال و هـواي الزم        يوقت
سمت ضلع شمالي رفتم. جمـع  به بود احساس غبن داشتم از اين رو  نشده

بودند و يك روحاني شيخي در حـال   اي از زوار ايراني نشسته قابل مالحظه
هاي صف اول شخص مـورد نظـر را يـافتم و در همانجـا      وعظ بود. نزديكي

رد نظر به اعتراضم را به او ابالغ كردم. چون خيلي عصباني بودم شخص مو
كرد. اصـرار بـه    احترام مجلسي كه داير بود مرتب مرا دعوت به سكوت مي

كردم ايشان با اصـرار خـود    كرد زيرا تصور مي سكوت او بيشتر عصبانيم مي
قصد حفظ احترام جلسه خودشان را دارد در حاليكه همين احترام را براي 

دبـي جلسـه   ا روحاني و اعضاي كـاروان مـا قائـل نشـدند و در نهايـت بـي      
سخنراني روحاني ما را بهم زدند و در حقيقت با اين عمـل خـود بـه مـا و     

خواسـت كـوچكترين حقـي     روحاني ما اهانت روا داشتند و اينجا هم نمـي 
براي ما قائل شود تا اعتراض مـا را در كنـار مجلـس او بيـان نمـاييم و در      

وان مـا  حقيقت اصرار به درستي اهانت خود نسبت به روحـاني و زوار كـار  
  كرد.  داشت!! و اين روش او بيش از پيش عصبانيم مي

از آنجائي كه تن صدايم باال و استريو هست ناگهان متوجه شدم جمعي 
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رود كه نظم جلسه را  اند و مي از مستمعين جلسه متوجه مشاجرات ما شده
شدم  بهم بزند از عمل خود خجالت كشيدم كه چرا مرتكب خالف اخالقي 

  آن را ندارم، اين بود كه كوتاه آمدم و برگشتم. كه خودم تحمل
در راه بازگشت يكي از همسفران كه از دور مراقب مشاجره من بود، به 

كنـد. دانسـتم كـه مسـئولي هسـت       من گفت يكي دارد شما را تعقيب مي
آيد، بدون اينكه به طـرفش برگـردم بـه راهـم      حتما براي وارسي قضايا مي

گيرد در ديدرس جماعت حاضـر در   ي صورت ميادامه دادم تا اگر رودرروئ
آن جلسه نباشد تا حواس گوينده را به خود جلب و پرت نمايد. مسير را تا 

اي كه از انظار مستمعين آن جلسه دور باشـد ادامـه دادم    ضلع غربي بگونه
  وقتي از دوري الزم مطمئن شدم ايستادم.

و مصـافحه  شخصي مؤدب و موقري به سويم آمد و پس از سالم عليك 
جوياي علت شد كه ماجرا را برايش تعريف كردم و ايشان گفت: ما برنامـه  

  ها اعالم كرديم. فرهنگي داريم و اين را قبال نيز به كاروان
بودنـد   در اين زمان كه مدير و روحاني كاروان هم بـه مـا ملحـق شـده    

صحت و سقم خبر را جويا شدم كه مدير كاروان منكـر آن شـد و مسـئول    
ايـم و شـما توجـه     اي را داد كه از آن طريق مـا اعـالم كـرده    نشانه محترم

نكرديد! بعدها آن نشاني را هم ديدم كه از اعالم زمان جلسه بـه اصـطالح   
  بود.  فرهنگي آقايان چيزي در آن وجيزه نيامده

بود  يكي ديگر از معترضان به اين حركت كه در حلقه بحث حضور يافته
شود؟ جواب ايشان منفـي بـود.    اجباري هم مي سؤال كرد: آيا كار فرهنگي

هـائي كـه    سومي اعتراض كرد كه چرا اين حكم را در مـورد سـاير كـاروان   
  همين اآلن نشسته و مشغول دعا هستند صادر نكرديد؟

در پاسخش گفتم: كار فرهنگي آداب و ترتيبي دارد و بايـد بـا رعايـت    
ها باشد  م قبلي برنامهوقت و ساعت و زمان و مكان و حال مستمع و با اعال
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در حاليكه قبل از حركت فقط در يك جلسه توجيهي كه در مبدأ تشـكيل  
ــده ــدي   ش ــاروان در خصــوص نيازمن ــدير ك ــود م ــت ب ــا و ممنوعي ــا و  ه ه

هاي دو طرف و عادات و اخالقيـات كشـور    هاي سفر در فرودگاه محدوديت
بيـان  ميزبان و روحاني كـاروان نيـز در خصـوص آداب زيـارت مسـايلي را      

نمودند و ما بدون هيچ برنامه زيارتي و سـياحتي مـدون ديگـر وارد بغـداد     
شديم و مسير كاظمين به نجف، نجـف بـه دو طفـالن مسـلم و دوطفـالن      

دانستيم چند كيلومتر هست و تنهـا وسـيله    مسلم به كربال را حتي ما نمي
ها به وقت ايران و برخـي   مسافت سنج ما ساعت بود كه آنهم برخي ساعت

ديگر به وقت عراق بود؛ آيا اين كار فرهنگي در ابتداي سـفر بايـد صـورت    
بگيرد يا در وسط و انتهاي سفر؟ آيا اين كارها صرفا براي تهيه گزارش كار 

هـا كـه خسـتگي راه را در چهـره دارنـد و شـوق        نيست؟ آيا جديدالورودي
ديگر؟ زيارت در دل، نبايد از اين كار فرهنگي اجباري معاف شوند تا وقت 

  و آياهاي ديگر !!
جلد كتـاب كـه شـامل همـه ايـن       4مسئول محترم توضيح داد: ما در 

كنند تقصير مـا   كاري مي ايم و اگر آنها كم ها داده اطالعات هست به كاروان
نيست. ادعاي ايشان را از چند مدير كاروان پرسيدم و همگـي منكـر ايـن    

  اقدام شدند.
نتيجه بود زيرا ايشان به نرمي سعي در اثبـات حقانيـت خـود     بحث بي

داشت كه مورد قبول احدي از زوار ما نبود. سـر انجـام مغبـون و ناراضـي     
راهي هتل شديم تا به موقع به شام برسيم ولي چيزي كه غير قابـل انكـار   

بـود   اين بود كه به خاطر وضعيتي كه در حرم حضرت عبـاس پـيش آمـده   
  هم گوارا نشد.حتي شام 

هـاي   بعد از شام حال حرم رفتن نداشتم و در هتل مانـدم تـا گـزارش   
  ناتمام را به اتمام برسانم. 
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  صبح قهيدق 3.20ساعت  - 11/12/90پنجشنبه  -كربال 

شب با دوسـتان و همسـفران گـرم گفتگـو      11 ساعت حدودتا ا رشب 
رختخـواب  شدم و بعد به اتاق خود مراجعه كـردم و از فـرط خسـتگي بـه     

خـاموش   يلـ يز بنـا بـه دال  يـ چون ساعت نداشتم و تلفن همـراه را ن  رفتم.
 يگـر يز تلفن همراهش را به همسرش كـه در اتـاق د  يبودم و پسرم ن كرده

  به ساعت نداشتم.  يبود دسترس بود سپرده
دار شـدم. اتـاق   ياز خواب بدانم چه ساعتي از شب يا صبح بود كه  نمي

ولـي از سـكوت   خواستم المپ را روشـن كـنم   ن، پسرم خواب بودو ك يتار
يسـت. قـدري ايـن پهلـو آن پهلـو      هنوز وقت اذان ناطراف حدس زدم كه 

كردم ولي از ترس اينكه فضيلت نماز جماعت صبح را از دست بدهم خوابم 
اتاق ساعت به دقت  ابو اينبار  مديلباس پوش، وضو ساختم ؛. بلند شدمنبرد

 3.25سـاعت  ، نصب بود نگـاه كـردم   يدر بلندو اتاق ك يكه در بخش تار
داد. هنوز بيش از يك ساعت به زمان حركـت بـه حـرم     را نشان ميقه يدق

و بـه قصـد   از اتاق خارج شدم ديگر خوابيدن را صالح ندانستم و  باقي بود؛
  . سالن انتظار هتل حركت كردم

در آن وقـت صـبح از   نشسـته بـود و    ياطالعات هتل جوانكپشت ميز 
پلـه   يروبيرون رفتم و از هتل  كرد! با كسي صحبت ميمراه لفن هطريق ت

بـود و هـيچ    انداختم كه در سكوتي محـض خفتـه  شهر نگاهي به ستادم. يا
يـا   غبـار آلـود   دانـم هـوا   ينم .رسيد جاي شهر به گوش نمي صدائي از هيچ

 ارتفاع پايين بود حـدود اد و يزبه حدي غلظت هر چه بود  يبود ول مهĤلود
ابان يابان رفتم. خيتا كنار خچيزي قابل تشخيص نبود.  يترپنجاه م، چهل

نجـف   يسرما يد وليوز ي ميخلوت خلوت بود. باد نسبتا تند ،سوت و كور
شـده   ريختهك بار مصرف ي يها وانيبود كه ل يرا نداشت. شدت باد به حد
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هتـل  ناچـار بـه   بـود. بـه    گرفته يدروازه هتل را به بازلوي ج يرو ادهيپدر 
سـفرنامه  از ن بخش يامشغول نوشتن در سالن انتظار نشستم و  برگشتم و

  . بلند شدها  از پله ييپا يم كه صداشد
ن ييها پـا  از پلهديگر از كاروان ي رئ. زاداد را نشان ميصبح  3.40ساعت

 يو از راهرو شمالشد كه از سالن قابل رؤيت بود طبقه اول نيم آمد و وارد 
صداي در زدن ايشان به گوش رسيد،  يا هتل به انتها رفت و پس از لحظه

  را داشت.  يدار كردن كسيظاهرا قصد ب
از كه جمعي كـاروان مـا بودنـد     يآقا و خانمصبح قه يدق 3.45 ساعت

كـه   يبسته كـوچك هر كدام يك ق آسانسور وارد سالن انتظار شدند و يطر
م. خانم بـه  يك كرديسالم و عل .نددر دست داشتبود  پيچيده يكيدر پالست

سپس خـانم و آقـا قصـد     ت سفرنامه سوال كرد.يك من آمد و از وضعينزد
تـردد   ييهـا خلـوت اسـت و خـودرو     ابانيخروج از هتل را كردند. گفتم خ

اده يـ خواهنـد پ  يدم قصد حرم دارنـد و مـ  يد؟ ديداررا قصد كجا  ،كند ينم
م، ياز هتل كه خارج شد ؛ستيمشكل ن :؟ گفتندبلديددم راه را يبروند. پرس

بـه سـمت راسـت    رويـم و   ي مـي چند متـر را عكس جهت، ابان ين خيهم
سـمت چـپ و بـاالخره بـه حـرم       يراه بعـد  م و در چهـار يكنـ  يحركت م

  رفتند. و م يگرد يبر م ،ستيد ؟ گفتند: مهم نيگم نشو :م. گفتمسير يم
سـكوت   سـيكلتي  زوزه موتـور  يصداصبح بود  ك به چهاريساعت نزد

، ي موتـور صداشدن كه با قطع عبور كرد  خيابان را شكست و از كنار هتل
در از آن خـارج شـدند.    يآقا و خـانم  ناله درب آسانسور بلند شد و يصدا

ر زوار ياز من نشان سـا  ون آمدند ييها پا از پلهديگري  آقا و خانماين زمان 
نمـاز   يبـرا دانسـتند هنـوز    يكردند همه رفتند. وقتـ  يرا گرفتند، تصور م

  به انتظار نشستند.  هتلسالن  وبجن در شرق و اند نرفته
در نجـف و كـربال   قطعـي بـرق   برق هتل قطع شد. البته در همين اثنا 
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برق  يآن توجه نكردم. اكثر اماكن دارامين دليل به بهاست  يعيطبخيلي 
هـاي   بـرق ر يتاخ ياندك شهري باقطع برق كه به محض  ندسته ياضطرار

بـود كـه بايـد چنـد      يا ن لحظـه هـم لحظـه   يـ د. انافت يبه كار ماضطراري 
فعـال   ينگـه بـرق اضـطرار   يتـا ا برديم  بسر ميمطلق  يكيتاراي در  دقيقه

روشن شد و من همچنان مشغول نوشتن شدم. باز  ي. المپ اضطرارشد مي
  روشن شد. نيز  يگريدهاي  گذشت المپكه  يا قهيچند دق

 يشد. جوانك دهيابان شنياز خ ينيماش يقه صدايدق ساعت چهار و پنج
او همچنـان در   ،رون هتل وارد شديهتل بود از بپشت ميز اطالعات ه در ك

  حال صحبت با تلفن همراه بود. 
نشسـته بودنـد از هـر     يمن و در ضلع شـمال  يكيكه در نزد يمرد و زن

. مرد شد به نوبت يكي گوينده و ديگري مستمع ميگفتند،  يسخن م يدر
 اتصــندوق صــدقنــده از صــدقه شــروع كــرد كــه در نجــف و كــربال  يگو
من : گفتدر جواب ن نعمت محروم هستند. زن ياز اها  عراقياست و  دهيند

  ! كنند  يخوانند و به آن قناعت م يانا انزلنا را مها  نيكنم ا يفكر م
او  يحافظـه قـو  سخن به ميان كشيد و از با سواد  يسپس مرد از عالم

ناگهـان  شدنش شرح كشـافي بيـان كـرد.    لم اع يچگونگدر و تجليل كرد 
شب هفتم  يماجرازد تا به وصف واقعه عاشورا  ون كربال يسرزمگريزي به 

 ودن نداشـتم  يتحمل شنرسيد كه ديگر طاقت من طاق شد و چون محرم 
  شدم.  جاز هتل خارزدند  بهم ميتمركزم را 
ف يـ هتـل كـه نـرده ظر    يهـا  پلـه  يقه بامداد بود. رويدق 4.10ساعت 
ن نــرده يهمــ يتادم و دفتــرم را روســياشــت دا يــيطالو برنــگ دوطرفــه 

   .گذاشتم و مشغول نوشتن شدم
ابـان  يها از خ از هتل يكيبوس  ينين مياول -دقيقه صبح  4.15ساعت 

ن موقـع  يشدند. در هم عبور كرد، كم كم زوار وارد سالن انتظار مي يروبرو
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س ير كاروان ما از هتل خارج شد و پس از سالم و عليك به دنبال سرويمد
 يت و من همچنان مشغول نوشتن بودم كه پس از لحظاتي سـالم هتل رف

رون يـ دن من در بيه بود كه با دير كاروان آستانه اشرفيد؛ مديبه گوشم رس
كــرد و  يمــه بــاز گذاشــت، ســالم و احوالپرســيرا ن يا شــهيهتــل، درب ش

  برگشت. 
دا كـردم  يـ به داخل هتل را پ يم نگاهيقه كه فرصت نيدق 4.25ساعت 

 5هنـوز   يستاده بود ولياطالعات هتل ا يدم كه پايوان ما را دكار يروحان
بود، زمان باقيمانـده   اعالم شده 4.30به لحظه حركت، كه ساعت  يا قهيدق

  بود. 
مامور اطالعات هتل كه ذكرش قبال آمـده همچنـان مشـغول مكالمـه     

بود، وقتي با سر و صدا مواجه شد باز از هتل خـارج شـد و از كنـار     يتلفن
بگيـرد. سـرويس    اش را پـي  گذشت و به پشت هتل رفت تا مكالمـه  باغچه

  هتل در اين زمان رسيد.
سـوار شـدن رفتنـد و     يك گروه از همراهان بـرا يقه يدق 4.30.ساعت 

قـه كـه مـن هـم جزءشـان بـودم حركـت        يدق 10گروه دوم پس از حدود 
 اي قبل از رسيدن به بازرسي بزرگ زني را ديدم كه سـوار بـر ارابـه    م.يكرد

شد انواع سـبزي را در آن سـاعت صـبح     كه بوسيله درازگوشي كشيده مي
هـاي مسـتقر در    برد. احتماال آن زن سبزي مورد نياز هتل براي فروش مي

ديگر   كرد؛ آخر در اين خيابان چند هتل خيابان ركن البستان را تأمين مي
ـ  آوردند و مستقر مي استقرار داشت كه زوار را به اين خيابان مي د. بـا  كردن

  باشد.  ها فكر كردم نهار بايد قورمه  ديدن سبزي
در دقيقه صبح  4.40در ساعت م يابان بغداد شديوارد خدر ادامه مسير 

ـ (هتـل همـان  كه ها  ميني بوسستگاه يمحل ا اده يـ پباشـد،   )تيـ آل ب ةدل
  م. يشد
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  ع) (نماز صبح در حرم حضرت ابوالفضل

اقامـه  (ع) ابوالفضـل  ن شد كه نماز صبح در حـرم حضـرت  يم بر ايتصم
   م.يقرار دارد حركت كردخيابان ن يبطرف حرم كه در سمت چپ ا. شود

قبل از رسيدن به حرم چيز جالبي نظرم را جلب كرد كه تنها در دهـه  
اي  بودم. يك گاريچي تعداد قابل مالحظه چهل آن را در شهر خودمان ديده

شد  وئي كشيده ميم اي كه توسط اسب سرخ كپسول گاز خانگي بار بر ارابه
از جهت مخالف ما در حركت بود. گاري كاز رسان آمد و در جلـوي مغـازه   

  ها را تحويل و تحول كرد.  اغذيه فروشي ايستاد و كپسول
را هـا   م كفـش يخواسـت  بعد از بازرسي به كفشـداري حـرم رسـيديم و   

 يلباس را جلـو بزرگ ك سبد ما يدن گروه يكفشدار با د كهم يل دهيتحو
از آنجـائي كـه   د. يـ زين سبد بريداخل اها را  كفشت و گفت همه ما گذاش

شود:(مهمان اسير صاحبخانه هست) ما نيز طبق خواسته او عمـل   مي گفته
ها را به داخـل سـبد ريختـه تحـويلش داديـم و يـك        كرديم و همه كفش

  م. يحرم شدصحن وارد  يبدن يرسزابپس از  شماره گرفتيم و رفتيم،
موجـود   يهـا  به عرض ساختمان يبا طوالنيرب تقيك شيحرم ورودي 

كـه در وسـط    اسـت  يه صحن دارد. مرقد حضرت عباس تنهـا حرمـ  يحاش
مسقف آن را كه قرار است  ردو دور تا دور حرم محوطه داواقع شده صحن 

  ات مسقف در شرف اتمام بود. يند و عملينما
چون به نماز صبح زمان كافي داشتيم به جبران فـيض از دسـت رفتـه    

و د كـر  يصحبت كوتاهروحاني كاروان م. ينشستغربي در صحن قبل  شب
 يم و بـرا يارت كرديشد و ز ارت نامه خواندهيز ميوان طال شديسپس وارد ا

  برگشتيم.صحن صبح به نماز 
حضـرت   يوان طـال يمثل اكه از غرب به شرق ادامه دارد وان ياورودي 
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وان يـ م تـا لبـه ا  وار حريكه از خود د استك يك سقف باري ايراد )عي(عل
  . وان طال قرار دارديادر وسط حضرت عباس حرم  يادامه دارد. در ورود

هم مثل حرم موال علي(ع) و حرم حضـرت اباعبـد اهللا(ع)   حرم مبارك 
شـود و   قبل از ضريح يك رواق دارد كه با ديـوار از صـحن حـرم جـدا مـي     

  متر است.  4ها حدود  جالب است كه عرض تمام اين رواق
ت اقامـه نمـاز حـاكم    يريدر مـد  ينظم خاصحضرت ابا الفضل در حرم 

 يبلنـدگو  ،همزمـان و از سوي ديگر شود  يك سو اذان پخش ميست. از ين
ايـن دو صـدا در هـم ادغـام     كند كـه   ياران مزبه نمازگ ييها هيصحن توص

  ست. يچكدام قابل فهم نيهشود و  مي
نشستيم فت گپ و گدر داخل صحن به  يبا روحانما تمام شد كه نماز 
در همـين اثنـا    .به جمع ما اضافه شدندهم ها  راستانياز زوار سا يكه برخ
از روحاني كاروان پرسيدم تا پاسخ او مشكلي را از من و ديگران حل  سؤالي

دانم موضوع سؤال  گذشت، حال نمي نمايد؛ جوانك عابري كه از كنار ما مي
زه خواست كـه پاسـخم را   را دانسته يا ندانسته برگشت و از روحاني ما اجا

   بدهد ولي روحاني ما به او اجازه اين كار را نداد و خود پاسخ سوال را داد.
غربي گفت اين غرفـه،  ضلع روحاني كاروان سپس با اشاره به مكاني در 

دوران مختلـف  متعلق به كه انواع عكس و پوستر و كتاب است  يا كتابخانه
  كند.  يارائه مرا ن يحرم

گروهـي  . ندم شـد يگروه بـه دو دسـته تقسـ   گشت به هتل به هنگام باز
براي ياد گرفتن مسير پياده عازم هتل شدند كه پسرم نيز جزء آنان بـود و  

  گروه دوم كه منهم جزء اينها بودم به سمت ايستگاه راه افتاديم.
صبح كـه صـبحانه ارائـه     8.5الي  7داد و تا  صبح را نشان مي 6ساعت 

گشتي در بين الحرمين بزنم اين شـد كـه در   شد فرصت خوبي بود كه  مي
  همين ابتداي خيابان از گروه و خانواده خدا حافظي كردم.
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  صبح 6ساعت 

روبـروي همـين   . شد و به خوبي احساس ميسردتر شده بود  يهوا كم
كنند. به سويش رفـتم تـا ليـواني از     خيابان ديدم شير داغ نذري توزيع مي

  ، بگيرم. گرفت اين شير را كه هر عابري مي
بودند  نذري دهندگان بساط مفصلي در كنار سواره رو خيابان پهن كرده

و يـك نفـر   جوشـيد   مـي و ظرف بزرگ شير روي چراغ گاز در كنار جدول 
مسئول همزدن آن بود و نفر ديگر هـم بـا ظـرف از داخـل آن شـير را بـر       

گذاشـت و   ريخت و در اختيار نفر بعدي مي داشت و در داخل كتري مي مي
هاي يك بار مصرفي كه روي يك ميز بزرگ قـرار   نفر چهارم و پنجم ليوان

  كردند.  داشت پر از شير مي
؛ يك ليوان شير را برداشتم هاي زياد شير روي ميز بود جلو رفتم، ليوان

اي نوشيدم؛ طعم و مزه بخصوصي داشت و در آن هواي سرد خيلي  و جرعه
ز ايـن نـذري محـروم شـدند؛     هـايم ا  چسبيد؛ دريغ خوردم كه چرا بچه مي

هايم نگاه كردم تا اگر نزديك هستند به آنهـا اطـالع    وقتي به راه رفته بچه
بدهم، دختر و عروسم را ديدم كه هر كدام ليواني از شير را در دست دارند 

بـود   خندند. پسرم كه جزء گروه پيادگان قبال رفته كنند و مي و مرا نگاه مي
د كه عروسـم خيـالم را راحـت كـرد و گفـت:      بو از اين نعمت محروم مانده

  دارم.  مقداري از اين شير را براي مهدي نگه مي
 مشكل شـده  يتحمل سرما كم؛ چون ن راه افتادمين الحرميبه طرف ب

  ه راهم ادامه دادم.قه را باال انداختم و بو يبستم تا آخر پ كاپشن را يبود، ز
ـ  وار صحن حضـرت عبـاس مشـ   يدوارد بين الحرمين شدم  ن يرف بـه ب

حـد  عـاريتي   يا و بـا نـرده   هشد يكن ين در حال توسعه هست و پيالحرم
  بود.  جاد شدهيهم ا يحائل
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دو در دارند كه رو  ،حضرت اباعبداهللا و حضرت عباس ينفيدو حرم شر
  د. نكن ين حرم مقابل را نگاه مين الحرميبشوند و از طريق  بروي هم باز مي

قدم بـود.   389اي خودم اندازه گرفتم ه طول بين الحرمين را با سرقدم
به جاي اول خود برگشتم تا دقيقا اين محدوده را از طـرف حـرم حضـرت    

  عباس بررسي نمايم.
بودم كـه صـداي حسـين،     هنوز به نزديكي حرم حضرت عباس نرسيده

حسيني مرا به خود جلب كرد. از ضلع جنـوبي بـين الحـرمين كـارواني را     
آمدنـد،   ه از باب القبله حضـرت عبـاس مـي   ديدم كه همگي جوان و پابرهن

يك روحاني جوان و سيد كه شال عزا به گردن داشت و او هم پا برهنه بود 
رهبري گروه عزاداران را به عهده داشت. اين گروه بر سر و سينه زنان وارد 
بين الحـرمين شـدند و بـا همـان مرثيـه دسـتجمعي بـه سـوي حـرم ابـا           

بودند كه همه سـاكنان حـرم    ي به پا كردهرفتند. چنان شور عبداهللا(ع) مي
بودنـد و حتـي بسـياري از مـردم حاضـر و سـاكن در آن        متوجه آنان شده

كوبيدنـد. صـداي جانسـوز     بودند و بر سينه مـي  ناله شده محدوده با آنها هم
بـود كـه اشـك     عزاداران در آن فضاي صبحگاهي چنان شوري به پا كـرده 

مستقر در بين الحـرمين را بـا خـود    هاي  و حتي عرب  همه را جاري كرده
ناله شدم. پس از مـدتي برگشـتم و    بود و منهم كمي با آنها هم همراه كرده

تحت تأثير آن راهي هتل شدم و اصال فراموش كردم كه براي چه منظوري 
  بودم. به اين سمت آمده

  
  دقيقه  9.30ساعت 

اين كـار را   دو باره به حرم برگشتم تا كار نيمه تمامم را ادامه دهم كه
  تا نزديك اذان ظهر ادامه دادم و در پايان خواهد آمد. 
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  صبح 11.40ساعت 

بـود كـه    هاي دو حرم بلند شد و وقت آن رسيده بلند گوقرآن از  پخش
  دست از كار كشيده و آماده نماز ظهر و عصر شوم.

 يبـاب الرجـا بـا كمـ     يشـه روبـرو  ين است كه هميظاهرا قسمت من ا
تا قبـل از شـروع نمـاز     .وندمياران به پزبه صف نماز گ يقبلفاصله از موقع 

   .مشاهدات شدمنوشتن  همانجا و در داخل صحن مشغول
ـ   يمتوجه شدم در فضا يالبته موقع ورود به كفشدار  يسبز ضـلع غرب

لمـان  يا(ع) نيـز دو  صحن مبارك ابـا عبـداهللا   يكينزد يعنبين الحرمين، ي
ـ  بعد از ديگر قرار دارد و قصد كردم   آن جـا بـروم و مشـاهداتم را    هنمـاز ب

  ر كنم. يتحر
روي اينجهـت تصـميم   مان شـدم  ينشسـتن پشـ  از پس از چند لحظه 

صحن، يعني نيمه غربي كه وان طال بروم و در بخش دوم يبه طرف اگرفتم 
ـ امام جماعت ديگري داشت نماز جماعت را بخوانم. رفتم  جـائي پيـدا    يول

  نم. يلقبله بنشك باب ايو مجبور شدم در نزدنكردم 
بودنـد   روز اول بسته صحن كه در  يگنبدهااينجا بود كه متوجه شدم 
 اي هيـ زننـد تـا تهو   يها را كنار م خوب آن يمتحرك هستند و در زمان هوا

 يكـ يكه بودم  نشستهن گنبد يمن در حد فاصل دو تا از ا كه رديصورت بگ
  بود.دو سوم باز  تا حدود يگريكامال باز و د

ل و به مستحبات بپردازم يرا تعطتم موقتا ثبت مشساهدات گرفم يتصم
ـ  سـمت   بهبعد از نماز و تا به نماز جماعت متصل كنم و  حـرم   يضـلع غرب

مراجعـه  قرار دارد در طبقه دوم حرم غات يه بخش تبل(ع) كمطهر اباعبداهللا
دا يـ در مورد مشخصات حرم پ يو كتاب اي ، جزوهيم بلكه بتوانم بروشورنك

  كنم. 
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ك يـ جز هاي موجود را نگاه كردم،  از نماز به آنجا رفتم؛ همه كتاببعد 
افتم و آن يـ ن يزيـ بـود چ  يبه زبـان فارسـ   يقيجلد جزوه كوچك كه تحق

سـراغ بروشـور فارسـي را    د. يرا برآورده نمانيازم نبود كه  يزيچهم جزوه 
 يد معرفـ يسـع به نام  ئيآقانزد به  يضلع جنوبطبقه اول به گرفتم كه مرا 

ولي من در مراجعه به سعيد اشتباهي به طبقه دوم رفتم كه منبـع   دكردن
ــفانه آدم  ــود و متأس ــاب ب ــي     كت ــدام فارس ــا هيچك ــر در آنج ــاي حاض ه

م بـا  يخ عرب بـود ياز بدانستند. سه نفر بهم رسيديم كه از حيث زبان  نمي
بدون چفـت   يكردم با جمالت عرب يم يم. من سعيكرد يهم مكالمه جالب

بـا لحـن    يم و او هم با كلمـات معـدود فارسـ   يا به او بگوو بست منظورم ر
م ديـ فهمبفهمانـد. بـاالخره   به من عربي و در كنار كلمات عربي نظرش را 

در همـين اثنـا    بـروم. او د نزد يباشود و  ها به آقاي سعيد ختم مي همه راه
دانست، رسيد و عذابم را كم كرد و بـه اتفـاق    جوانكي كه كمي فارسي مي

  رفتيم.د يعس يآقا نزد
  

  !خواهد  اراده هم مي، قسمت
دانسـت   مـي  خوب يكه فارس يچهره نوران د ويمحاسن سف يرمرديپبا 

كه بتواند  يكس: جواب دادماجرا را برايش تعريف كردم  يوقت .مواجه شدم
روت يـ بنمايشـگاه  االن در نمايـد  ن يپاسخ شما را بدهد و نظر شـما را تـام  

روز تـا  م ين هستيما شنبه عازم كاظم: تمگردد. گف يو روز شنبه بر ماست 
نده ان شـاءاهللا. گفـتم:   ي. گفت: پس سفر آويمران شيعازم ااز آنجا كشنبه ي
قسـمت   يدومـ  دانـد سـفر   ، خدا مياالن قسمت شد، ميك عمر آرزو كردي

سـفر هـم ارزان   : ايـ ثان. خواهد يقسمت اراده هم م: ر. گفت: اواليا خيبشود 
   د بار ديگر بياييد!تواني ، ميكياست و هم نزد

 ييبـه جـا  تـا  خواسـت   يجالب بود. فرصت يليمن خ يجمله اولش برا
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و او در حـال   كـردم  يرا برنداشت. خـداحافظ  يگوش يكسولي د نتلفن ك
تلفنش به صدا درآمد.  كهده بودم يبه دم در نرسمن هنوز بدرقه من بود و 

 يمرا معرفـ  يتلفن ،است. برگشتم د طرف به من زنگ زدهيبمان گفت:د يسع
  فرستاد. همان جوانك به آنجا بهمراه مرا كرد و 

بـه  بـق عـادت   دوباره به طبقه دوم غربي و اتاق ديگري رفتيم و من ط
هـائي بـه    راهنما به نزد جواني رفت و چيز جوانككردم، سالم محض ورود 

و مـن در  زبان عربي به او گفت و سپس بلند شد و جـايش را بـه مـن داد    
  كنارش نشستم. 

مبل رها كرده و دستانش را در دو  يكه خود را رويدر حالدومي  جوان
بـه   ين كـه تكـان  يـ ه مبل لم داده بود، بـدون ا يو به زاو  گذاشته ييلبه باال

امـد  يخوشـم ن  برخـوردش د؟ چـون از  يـ خواه يچه م: گفت ،خودش بدهد
بـال   م. مـن هـم  ياو هم راحت گفـت: نـدار   ؛خالصه كردم يليمنظورم را خ

دم جـوان  يـ د و راه افتـادم؛ م برخاسـتم  يكـردم و از جـا   يافظخداحدرنگ 
ن يد كه رفتار ايام فهم از حالت چهره وكند  يبا تعجب به من نگاه م راهنما

وارد صحن و از آن جا  ،ن آمدمييها پا است. از پله شخص دور از انتظار بوده
  ازم.بيندن ين الحرميبنگاهي به اين سمت قرار بود  رون از صحن آمدم.يب به

صـف   يبـه انتهـا   شلوغ بود. يليخ ي. كفشدارماز باب شهدا خارج شد
ها مثل صف  يرانياز ا يكه در صف بودم برخ يا قهيرفتم. در فاصله چند دق

صـف باشـد بـه او سـفارش     جلـوي  كـه در   ييشهر ما كه هر آشـنا  يينانوا
 هدا شـدند كـ  يپهم ن جا يرد، ايبگ يا فالن تعداد نان اضافيدو تا  ندكن يم

زائر همسن و سال مـن  . بخصوص دادند مي يگريشماره كفش خود را به د
كفشـش را   يمعطلـ كمي از ته صف شماره را گرفت به اول صف رفت و با 

سـت.  يارت قبـول ن يز ين جوريحاج آقا ! ا :گفتم ؛خواست كه برود ،گرفت
   به اندازه من. :د بمانم. گفتميبا يگفت: تا ك
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و شاهد مشاجره ما بود ستاده يشكن اكف يكه در چند متر يجوان عرب
فكر  من داد. ينطور با اصرار به پشت سريرا به من و ه دخو يبا تعارف جا

به  يدانست و با همان زبان عرب ينم يعمل جوان عرب كه فارس ينكردم ا
  . ودرمرد بيه عمل زشت آن پيد تنبيكرد شا يتعارف م ما

كـه ثبـت   به ادامه كـار   از صف خارج شدمباالخره دمپائيم را گرفتم و 
  مشاهدات بود، پرداختم.

بود. بـه   ش از روز گذشتهيت بيازدحام جمع .به قصد هتل حركت كردم
. در طول مسـير  ها حركت كردم سيستگاه سرويمحل ا، سمت باب البغداد

(ع) و حرم حضرت اباعبداهللا(ع) ف حضرت عباسيدو حرم شرمتوجه شدم 
بهنگام دور شـدن از حـرم   ابان است. يخقرار دارد كه دور تا دور آن  ييجا

ـ   ديـدم كـه   را  ييتـابلو سمت راست خود در اباعبد اهللا(ع)   يبـه زبـان عرب
ـ م از آن عبارت ايـن اسـت:   برداشتمطلبي بر روي آن نوشته بودند كه  ن يب

كـربال  هـاي   از نـام  يكاست. طف ي) (طفنياز خاك سرزم يين جزيالحرم
  است.

  اولين نهار در كربال
سالن غذاخوري شدم بوي آشنائي به مشـام رسـيد، تقريبـا    وقتي وارد 

بودند؛ چند نفر از دوستان كه بيشتر با هم بـوديم در   همه همراهان نشسته
بودند؛ يكي از آنها به محض ديدن من گفـت:   اي گرم شوخي و خنده گوشه

  ها همه با هم خنديدند.  نهار سبزي قورمه مشتي داريم؛ دورميزي
سحرگاهي من بهنگام ديـدن گـاري پـر از سـبزي     از اينكه پيش بيني 

بود، لبخندي بر لبم نشست ولـي بـا خـود گفـتم اوال: بـه       تحقق پيدا كرده
باشـم، كـه    خاطر ندارم كه پيش بيني قورمه سبزي نهار را به كسـي گفتـه  

اينها اينقدر خوشحال هستند. دوما: سـبزي قورمـه ايـن همـه خوشـحالي      
شان را سؤال كردم. گفتند: آقا پرويـز   ندهخندند؟ علت خ ندارد كه اينها مي
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خيلي اين خورشت را دوست دارد! ولي رنگ رخساره آقا پرويز عكس ايـن  
زد. باالخره از زير زبانش كشيدم و معلـوم شـد بـه دليـل      مطلب را داد مي

خاطره بدي كه از اين خـورش داشـت ميانـه خـوبي بـا آن نـدارد و از آن       
  مه سبزي) دستمايه خنده دوستان شد. ساعت ببعد به اصطالح گيلكي(قور

  
  قهيدق 3.40ساعت  -مقام صاحب الزمان(ع) 

 يا ارت دورهيـ ن و عـازم ز يهمه سوار بر ماشـ بعد از صرف نهار در هتل 
  .مياده شديپزمان(ع) مقام امام ي به نام بعد ازظهر در محل 4م. ساعت يشد

 متري ديوار كـاذب  80، 70سمت راست مسجد در يك مسافت حدود 
كردنـد و   داشت و بين ديوار كاذب و مسجد معبري بود كه مردم تردد مـي 

من به دليل نياز به توضيحات كاروان به سمت معبر نرفتم تا ببينم در آنجا 
  چه خبر است.

مقام  روحاني كاروان توضيح داد: ساختماني كه در پيش روي ماست به
قـرار دارد.  معروف است و پشت اين بنا شريعه فـرات  حضرت صاحب زمان 

كـه در اينجـا   اسـت   ن مكـان نمـاز خوانـده   يمعروف است آقا در كربال در ا
به  يابانين مسجد در كنار خيو ااند  مسجدي به نام صاحب الزمان بنا كرده

  ابان صاحب الزمان قرار دارد. ينام خ
حـدود  عـرض و  متـر   13حدود كه به موازات خيابان قرار دارد مسجد 

كـه  اسـت  اتـاق مجـزا در سـمت بـرادران      4ل شـام طـول دارد و  متر  40
نصـب   ياتـاق وسـط   واريد يبر رو يجنوب ضلعارتنامه صاحب الزمان در يز

   .است
متـر   20حـدود  قرار دارد كـه  در سمت راست  يبا ورود به مسجد اتاق

 يند و محرابا هم كرديدو قسم خواهران و برادران تقس بهدارد و آن را  وسعت
متـر بـا    3به ارتفاع حدود  يسانت 20يك كرسي يرو يبه رنگ طالئ يفلز
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دارد و  يا ح است و درب كوچك نقرهيشبكه ضر يقرار دارد كه دارا يكرس
  د.رركعت نماز دا 2ن مكان يزند. اير يمدر داخل آن مردم نذورات خود را 

 يندر امتداد هم يميو قسمت قد بودم نوساز يكه ما ورود كرد يقسمت
ه گل ببزرگ منقوش  يك در چوبيرار دارد و ابان قيمسجد و به موازات خ

بـاب القـرآن) نوشـته    (آن يو باالقرار دارد  يشه ايقاب شو در يك اه يو گ
  متر طول دارد.  50ش از يببخش قديمي و جديد  است. شده

و بـه قـول روحـاني    اسـت   )سـدره (به نـام  يابانيباب القرآن خ يروبرو
بان قرار دارد و بـراي اغلـب   كاروان يكي از بازارهاي خوب شهر در اين خيا

زوار بسيار جاذب است كه گاهي آنان را از ادامه راه به سـوي(تل زينبيـه)   
  دارد.  باز مي

حـرم   )سـدره الباب خيابان بـاب السـدره مقـام صـاحب الزمـان را بـه(      
در طول متر طول دارد.  500چيزي حدود كه كند  (ع) متصل مياباعبداهللا

بـاب   مانـده بـه  متر  200حدود ديم؛ كه به سمت حرم در حركت شر يمس
اي باريـك و تنـگ در سـمت چـپ       روحاني كاروان با اشاره به كوچهسدره 

اصـغر   يعلـ مقام به نام  يمقاممسير گفت: يك كسي در داخل اين كوچه 
پـول  ، ر كـربال يمسـ  ييسه سـال اول بازگشـا  ، دو وبود  يجعلبرپا كرد كه 

. نگاهي بـه داخـل   جمع كردند ت آن راينهادر از زوار گرفت كه  يارديليم
بودند و فكـر كـردم بـاز     كوچه انداختم؛ چند خانم ايراني پاي دري ايستاده

  . همان بساط داير است
مواجه شديم ابان يخهمان راستاي  در ييتابلوكمي كه جلوتر رفتيم با 

بود و يك روحاني ايراني تعـدادي از زوار   روي آن نوشتهاكبر  يعلكه مقام 
داد كـه روحـاني    بود و براي آنان توضيح مي خيابان نگهداشته را در حاشيه

كاروان ما گفت اين محل نيز جعلي است و طبق دستور بعثه نبايـد زوار را  
  به اين مكان بياوريم.
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  ه ينبيزتل 

حرم حضرت ابا عبد اهللا بابي به نام(باب الزينبيـه) دارد كـه در منتهـي    
تل (ن بابيا يروبروواقع است و اليه ضلع غربي و در نزديكي ضلع جنوبي 

  قرار دارد.  )هينبيز
متـر ارتفـاع از سـطح     10اي است كه شايد حـدود   تل زينبيه يك تپه

باشد و بناي(تل زينبيه) در ضلع شمالي اين تپه واقع هسـت   خيابان داشته
رو ادامه دارد در  تر و تا نزديكي پياده و چون اين بنا كمي از نوك تپه پايين

  رسد يك ساختمان دو طبقه باشد كه چنين نيست. ه نظر مينگاه اول ب
رو و سطح خيابان يك پله  پيادهبلند تر از كف حياط تل زينبيه دو پله 

متر بر دارد و  15تا  12تل زينبيه حدود  رو هست. پايين تر از سطح پياده
اسـت كـه در   متر  10تا  8به وسعت حددو اي شكل  ذوذنقه ياطيح يدارا

ر يسـا فلزي كوتاه و بلند از با نرده مشبك ، شمالي و شرقي سه ضلع غربي
تر از دو ضـلع   ها در ضلع شمالي بلند و نرده شدهك يها قابل تفك ساختمان

  ديگر است. 
اين بنا يـك در ورودي در سـمت غـرب و يـك ورودي نيـز در سـمت       

پلـه قـرار دارد    7شمال و مشرف به حرم دارد و روي يك كرسي به ارتفاع 
قـرار دارد و  سمت راست بعدي به پله  3 وآن عمود بر ساختمان ه پل 4كه 

از هاي موصوف كامال  و پلهن بنا ياضلع شمالي ست و يع نياد وسيزخود بنا 
 )هيـ نبيتـل ز بـه گفتـه روحـاني كاروان(   ت اسـت.  يـ ابان قابـل رو يداخل خ
  .متر فاصله دارد 350گاه) بطور مستقيم حدود  تا(خيمه
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  خيمه گاه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متر به سمت قبله رفتم و درست در مقابل باب القبلـه   30از تل حدود 
قـرار دارد كـه   » قبلة الحسين(ع) « متر به نام  300بلواري به طول حدود 

در ابتداي اين بلوار و در داخل فضاي سبزش يك كشـتي بادبـاني بـه نـام     
ت كـه  كشتي نجات قرار دارد و در انتهاي اين بلـوار بازرسـي ديگـري اسـ    

  خروج از اين خيابان آزاد ولي ورود بايد بازرسي شد. 
متر كـه بـه سـمت    40از اين نقطه وارد خياباني(مخيم) شديم و حدود 

  راست رفتيم جلوي خيمه گاه امام قرار گرفتيم.
گذشتيم تا پـس از ورود بـه    براي ورود به خيمه گاه بايد از بازرسي مي

شـديم. از   خل خيمه گاه وارد مييك حياط كوچك مستطيلي از آنجا به دا
  حياط كوچك پس از عبور از چهار پله به در ورودي رسيدم.
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گاه سقف بلند و محدوده نسبتا وسـيعي دارد كـه    دروازه ورود به خيمه
  خيمه عباس معروف است و زوار بايد از داخل آن وارد محوطه شوند.  به نام

فاصـله يـك    شـوي بـا كمـي    از خروجي اين مكان كه وارد محوطه مي
محـراب دارد بـه در    8راهروئي با ديوار بتني كوتاه دو طرفه كه هر طـرف  

  شود. گاه متصل مي مسجد خيمه
ما وارد صحن مسجد شديم كـه تـا حـدودي وسـيع اسـت و در ضـلع       
شرقي و در نزديكي در خروجي خيمه گاه مستقر شـديم و بـه توضـيحات    

  روحاني كاروان گوش داديم. 
و (ع) اباعبـداهللا حضـرت  مـه  يمكان خ اي است كه نهگاه فعلي بگو خيمه
ن مســجد در وســط يــو اقــرار دارد در داخــل مســجد ســجاد(ع) حضــرت 
و بـه عنـوان صـحن    فضاي باز است دور تا دور آن  دارد كهقرار  يا محوطه

   .گنبد است يداراو خيمه حضرت عباس مسجد  .شود يمحسوب م
يـك  متـر   4فضـاي  دم پس از يك از جانب شمال وارد مسجد ش يوقت

بـر سـتون سـمت راسـت و چـپ       در بين دو ستون ديدم كهح يشبكه ضر
ت يبـا وضـع  ضـريح  ن يپشت هم ونوشته  )نياالمام حس ةميمحراب خ(آن

  . است مه حضرت امام سجاد نوشته شدهيخ يمشابه
بـه  در داخل صحن و در زاويه جنوب و غرب با شيشه و پنجـره بنـائي   

ك اتـاق  اين اتـاق يـ  سمت راست در كه د قرار دارمتر  7و عرض  10طول 
 )قاسم بن حسـن (مهيخآن  سمت قبلهديوار  يبر باال ديگري قرار دارد كه

  است.  نوشته شده
هـا مشـخص    مـه يهمه خدر اين بنا جايگاه  روحاني كاروان گفت: چون

 )ع(نيمه گاه حسيت خيدو ركعت نماز به ن فقطن بهتر است يبنابرا يستن
كـه در  شـود    جـدا خوانـده  نمـاز  در هرجا دو ركعت  ن كهيشود نه ا خوانده

   افتد. يها از قلم م يليخاينصورت 
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م از مسـجد  ين بود كه به نماز جماعت مغرب و عشـا برسـ  يت ايچون ن
ـ ياط بيـ وارد ح وم يخارج شـد  از زوار در آن جـا  جمعـي   كـه م يشـد  يرون

   بودند. نشسته
از نـوع   يكيك سطل الستداخل يدر ما را مردان گروه  يها همه كفش

بودند. من از آخر  ختهير، كشند يرون ميها كه خاك از ته چاه ب يسطل مغن
هان گفتم ابه همرو برداشتم از داخل آن م را ئيدمپاكه بودم  ين نفريسوم

دو نفـر از  كـه   يعنـ ين يـ او  مانـده ين سطل باقيدر اديگر دو جفت كفش 
 وفم شـدند  حاضران منكر حـر ؛ هنوز در داخل مسجد هستندما همراهان 
  م. يراه افتاد
بارگـاه حضـرت اباعبـداهللا و حضـرت      يهـا  ذنـه أقرآن از م يقار يصدا
ع حركـت  يم. سـر يك شـد يـ نزدمغـرب  به اذان  يعنين يند شد. العباس ب

باب القبله و از بازرسي گذشتيم ابان يك چرخش به چپ وارد خيم با يكرد
م يان مالقات كنـ ك مكين كه همه زوار را در يا يبرا.ميديو به در حرم رس

  م. يوارد حرم شو شهداالم و از باب ين برسين الحرميم به بيح داديترج
ـ    يـ د وضـو رفتم.جمع يـ دجت يمن برا ن يت زائـر مثـل روز عاشـورا در ب

خواستند به داخل حـرم برونـد.    ين حضور داشتند و همه با فشار ميالحرم
ل يـ تحو يه بـرا يـ چند ال يها بر پا بود. صف يامتيق ها يهمه كفشدارجلو 

 هبدمپائيم را خواهم تقلب كنم و  يبودند. به دوستم گفتم من م كفش بسته
، ن بـار در نجـف  ين كار را چنـد يندازم و وارد حرم شوم. البته ايب يا گوشه

نداشـت.   يا مسـاله بودم  كرده حرم حضرت عباس و حرم حضرت اباعبداهللا
م متر هـم  ين يحتهاي موجود در خارج از كفشداري  در بعضي جاها كفش

ها از هر دو سو پـر از كفـش بـدون     ر فرشيوار، زي. كنار دشد نميجا به جا 
ك يش رفتم و يپ يبدن يرا دستم گرفتم تا محل بازرس ييشماره بود. دمپا

كنـار   م رائيدمپـا آخرين نقطه منتهي با بازرسـي  در  يلحظه قبل از بازرس
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شـدم و عبـور    يگذاشتم و بازرسـ هميشه باز هست  كه  يبازرس يفلز نرده
   .كردم

ن ده يت از همـ يـ حركت جمع يكندعصر پنجشنبه و شب جمعه بود. 
ـ ، از پر بودن صحن حضرت داشـت حكايت قدم مانده به دروازه بزرگ   يول

پيـدا خواهـد شـد و مهـم     نشسـتن   يبـرا  يا كهيك باريفكر كردم حداقل 
  . نشينم ميشد نيست كجا باشد، هر جا 

به داخل صـحن نگذاشـته بـودم كـه     گذشتم هنوز قدم  ياز رمپ ورود
كه به باب الرجا و مستقيم را كه سـمت ايـوان   سمت چپ  هاي خادمان راه

  كردند.  يت ميت شمال سالن هدامبسته بودند و همه را به سرفت  طال مي
ل يار خودم را نداشتم. چـون وارد سـ  يگر اختيوارد صحن شدم د يوقت

  بردند.  يآن سو مبه ن سو يبودم و آنها مرا ا ت شدهيجمع يجار
در شرايط عادي صحن شرقي از درهاي ورودي دو راه به سـمت حـرم   

هـا   دارد كه اولي مال آقايان و دومي از باب الحاجات، معمـوال بـراي خـانم   
بودنـد و همـه را از راهـرو     است. بر اثر ازدياد جمعيت راهرو آقايان را بسته

  دادند. ها عبور مي خانم
حتي تا پاي ايوان طال مملو از جمعيت  هاي صحن جنوبي تمام قسمت

بودند و راهي بـراي ايـاب و    نمازگزار بود و حتي راهروها را هم اشغال كرده
ذهاب وجود نداشت. عالوه بـر صـحن جنـوبي نيمـي از صـحن شـرقي تـا        
راهروي باب الحاجات در اشغال نمازگزاران بودو جايگـاه نمـازگزاران زن را   

  بودند.  ه كردهبا ديوار كوتاه سنتوري محاصر
ها به طرف حـرم شـدم.    و وارد راهروي خانماز بخش خواهران گذشتم 

در نيمه راه از ال به الي جمعيت به زحمت خارج شدم و با جا به جا كردن 
هنـوز   در صحن شرقي شـدم. ان يف دوم آقايردنرده فلزي جدا كننده وارد 

ن يـ ه ناچار از اممكن نشد ببه دنبال جا گشتم . هرچه بود قرآن تمام نشده
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  شدم. به سمت داخل حرم مرور و ر عبور يوارد مسناخواسته  جمع خارج و
نماز در  يبرا ييافتن جاي يبرامثل من بود كه  يتير مملو از جمعيمس

بودند و اين جستجو تا داخل خود حرم ادامه داشت؛ بهنگـام   حال جستجو
  هم در حال خروج از حرم بودند.  يعده كمورود به حرم 

چـون  سـتادن نبـود   يگـر بحـث جـا و ا   يدم ديرسحرم وار يد يپا يقتو
همه فقط با فشار طاقت فرسا در داد  جمعيت مجال ايستادن به كسي نمي

ت يان جمعريجبه دست خودم را راحت كردم و  .تالش ورود به حرم بودند
. از معبـر  تجربه كردمن جا ياز فشار قبر را در ا يكنم بخش يسپردم. فكر م

از  يبخش يبه مرقد امام شدم. گروه يصحن منته يوارد سرسرا وگذشتم 
و معبر را تنگ نموده بودند.   كرده لنماز اشغا يرا برامسير در داخل رواق 

ــا همــيديتــن رســ 72 يمــزار شــهدا يبــه پــا ن فشــار وارد حــرم يم و ب
لگـد كـردن   بـا  ، بـود ت يـ نها بي فشار ؛از باال سرگذشتم ،شدم(ع) اباعبداهللا

ك يـ دم و از قتلگـاه عبـور كـردم و بـا     يب رسـ يـ به آرامگـاه حب پشت پاها 
؛ وان طال گذشـتم ياز ا ؛شدم يصحن جنوب يدرجه وارد راهرو 90چرخش 

ت بـه  يفشار جمعبا دوباره بود  بستهر يمسدر انتهاي ديوار حرم چون ادامه 
   .مدشت يهداايوان طال و به سمت حرم داخل 

ايراني خنـدان را ديـدم كـه     در اين تغيير مسير سه جوان نحيف الجثه
البالي فشار جمعيت پرس شده و در خالف جهت من در حركت بودند. به 
آنان گفتم برگرديد، جاي نشستن نيست و من يـك و نصـفي دور زدم بـه    
اينجا رسيدم و سعي دارم خودم را به بيرون برسانم. يكي از آنان بـا خنـده   

نيم از سـيل جمعيـت خـالص    توا ايم ولي نمي گفت: ما تا حاال سه دور زده
وار يـ د يت پـا يحرم اباعبداهللا ظاهر شدم. جمع يمقابل در ورودشويم. به 

ف نمازگزار يدو رد يبر اثر فشار بر رو ف وسط را داشتند تايافراد رد يهوا
و من دو، سه بار در حـال پـرت شـدن بـودم كـه مـرا       فتند يداخل راهرو ن
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با فشار طاقت فرسا و صرف  و قرار گرفتم ير خروجيباالخره درمس گرفتند.
وارد محوطـه   واز حـرم خـارج   ها به اتفاق جمعيت زيادي  از در خانموقت 

  . ن شدمين الحرميب
متر از ديوار حرم از بس جمعيت به  15تا  10در بيرون حرم به فاصله 

همـه   وقـدرت راه رفـتن نداشـت    بودند كـه كسـي    صورت فشرده ايستاده
  كردند.  يسار را تماشا مين و يمي ريبودند. مات و متح ايستاده

هـا حـدود يـك دوم وسـعت بـين الحـرمين در اشـغال         از آغاز سايبان
بهـم  صـفوف  شمالي ون بزرگ نصب شده در گوشه يزيتلو و دنمازگزاران بو

دم كـه تمـام   يـ دداد،  يمـ نشـان  نمازگزاران داخل و خارج حـرم را  فشرده 
دورحـرم   تـا  دور يرونيب يوارهايد صحن و راهروها و رواق حرم حتي پاي

  ت نمازگزار بود. يمملو از جمع
د يمشكل جدبا زحمت زياد خودم را به محل گذاشتن دمپائي رساندم؛ 

هـم   يرو هـا  كفـش اينقـدر  بود چـون   ييافتن دمپاين ين الحرميمن در ب
كه همـان كوچـه ورودي   حرم  ير ورودياز مس يبخشدر بود و  خته شدهير

عبور از مسـير بـراي يـافتن دمپـائي مشـكل      د بو نمازگزار نشستهباشد نيز 
  . بود شده

كه مـردم از حـرم   به همان اندازه رساندم.  يبه زحمت خود را به بازرس
شدن به حرم در مقابل همان مقدار هم مردم تالش وارد و آمدند  يرون ميب

 يمن مجبور بودم از خـال تـردد اسـتفاده كـنم و بـه جسـتجو       را داشتند.
به من اخطـار   يور بازرسمما .مواجه شدم زواربا هجوم  كه م بپردازمئيدمپا

ستادم. يوار ايد يجز اطاعت نداشتم. پا يا من هم چاره و مداد كه كنار برو
 ،ت و سه، چهار ساله بود جلـو آمـد  يسب يكه جوان ياز ماموران بازرس يكي

   و برگردم.م را بردارم ئيها را كنار زد و من توانستم دمپا كفشمقداري از 
نمـازگزاران  ن رفـتم. ظـاهرا   ين الحرميت را شكافتم و به طرف بيعجم
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 يبـرا  ييجادر بيرون هم شا قرار داشتند. عم چهارركعت  ردبين الحرمين 
ون يـ زيتلو يت خـودم را بـه پـا   يجمع ينماز خواندن نبود به ناچار از البال

ك حـرم امـام   يـ نزد يضلع شمال يه حدود چهار متريپا يكه بر رو يبزرگ
  كنم.  دايم را پيها بتوانم بچهالاقل لكه بكشاندم  ) قرار دارد،(عنيحس

ام. مـن از   يك لحظه فكر كردم چه زماني را صرف اين دور قمري كرده
بودم، فشار جمعيت آنقدر زيـاد   قبل از اذان وارد حرم شدهقرآن هاي  وسط

بود كه در تمام مدت پخـش قـرآن و اذان و اقامـه و نمـاز مغـرب و زمـان       
ت حضرت فاطمه زهرا(س) و شـروع نمـاز عشـا بـه وسـيله سـيل       تسبيحا

  جمعيت در ميان حرم در حال تردد بودم!
ن گونه موارد يمقاومت ا يليكه خهمسرم كرد نگران مرا ت يفشار جمع

ده خـودم را بـه   يان رسـ يـ دم نماز بـه پا يد ،. توكل و توسل كردمشترا ندا
در حال خارج شدن  تك و توكين كه ين الحرميداخل صفوف نمازگزاران ب

قرار بود زيارتنامه چون . خواندم، بود يقيبه هر طررا نماز  و رساندمد، بودن
ن يــت ايــجمعشــود  وارث و بعــد از آن زيارتنامــه حضــرت عبــاس خوانــده

  د. نكرد يت را ترك نميموقع
هايم بروم. بلند شدم. كسي مرا به اسـم صـدا    خواستم به دنبال بچه مي

چـادر  همـه   ،ت نسـوان يـ برگشـتم، جمع  شبـه طـرف  آشنا نبود،  صداكرد. 
هـا   ان خـانم يـ از مبودند كسي را نيافتم. متوجه شدم به رخ مشكي و برقع 

ع را از روي صـورتش  برقـ نزديك شدن به مـن  با ؛ ديآ مي مك نفر به طرفي
و همـان  ي نمـود. ا اظهار خوشـحال از مالقات مجدد و سالم كرد و برداشت 

بودم و اينجا نيز با ديدن من بسويم  را ديدهدر نجف ايشان شاگردم بود كه 
  شد.  يابراز احساسات كرد كه موجب خوشحالآمد و 

از راه ن خارج شوم كه پسرم يحرمجمع نمازگزاران بين التا از  خواستم
ها را ببينيـد و مـن    شايد مادر و بچهد ينين جا بنشيگفت شما همو د يرس
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  . ريا خيدا كنم يرم را پتوانم مادر و خواهر و همس ينم ميبروم ب مي
همه به طرف حرم ابا آغاز شد.  )ع(نيارتنامه امام حسيز؛ دوباره نشستم

ارتنامه حضرت ابوالفضـل  يبهره بردم. سپس زعبد اهللا(ع) برگشتند و منهم 
ن دعـا هـم   يا ،ميبرگشتعباس(ع) مرقد حضرت  يبسو يهمگشروع شد و 

  اثري از همراهان نبود.تمام شد 
همراهـان را  نم يام را بب خانواده هچرخاندم تا بلك مي سر كه يهر از گاه

نـد. ظـاهرا   فتر ين طرف و آن طـرف مـ  ياالت خود ايبدنبال عكه دم يد يم
سـت،  يت نيـ ب از اهـل  يبودند. پسرم آمد و گفت اثـر  دك دريها هم شر آن

م كه ناگهان دختـرم از سـمت مرقـد    يم دو نفره به جستجو بپردازيخواست
كـه  الم راحـت شـد   يخ يبود. كم يعصب يليكرد. خم يحضرت عباس صدا

ـ  ي. بسـو ها را پيدا كردم الاقل بچه م از بابـت همسـرم   ينگـران  يش رفـتم ول
افه همسرم را يم. از دور كه قيهم به طرف آنها رفت با ،همچنان ادامه داشت

شد، عـروس و همسـرم بـا هـم      الم آسودهيخ ،دم الحمداهللا ناراحت نبوديد
  بودند. 

سمت باب وشتي مشابه من داشتند. تعريف كردند وقتي از آنها هم سرن
 نبـرخالف مـ  شـدند و  ت يـ ل جمعيان سـ يـ جراسير وارد شدند حاجات ال

خارج شـدند و   يخارج شوند و از درب شمال غرب، نتوانستند از محل ورود
دند و يرســ يزدنــد تــا بــه كفشــدار يك دور قمــرتقريبــا يــبرهنــه  يپــا

و  نـد دن خوانين الحرميدر برا شا عغرب و شان را گرفتند و نماز ميها كفش
  . پسرم نيز با گروه خودش وضع مشابهي داشتند

سر  كهارت مردم يق زوم و در راه از شيهتل حركت كرد يبا هم به سو
م تـا  يها كـرد  صحبتشان  حركات معقول و نامعقولد و از شناختن مياز پا ن

  .ميدين كه به هتل رسيا
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  بعد از ظهر  7.30ساعت 

 ،خـانواده بودنـد  پـدر  منتظـر   يمادر و دختـر هتل ستگاه اتوبوس يا در
 شكه مرد خـانواده خـود  ايند يها را به ام آنبودند  چون خيلي منتظر مانده

   با خودمان آورديم. خواهد آمد
آن مـادر و دختـر را   كه وارد سالن انتظار هتل شدم پس از صرف شام 

ه و چشـم بـه در   مضـطرب در سـالن انتظـار هتـل نشسـت      دم نگـران و يد
را ما  بود چون قبل از ما آمده ،ما يا شدم. گفتند: آقايد. علت را جوان دوخته
د اتـاق را هـم بـا    يـ دا كنـد و كل يـ د ما را پيشاتا دوباره به حرم رفت نديد 
  . است هبرد شخود

گاه جـا   مهين آقا در خيا: شان گفتيان گذاشتم. اير كاروان در ميبا مد
به دنبالش بروم و پيدايش كنم و با خود بـه حـرم    و مجبور شدم بود مانده

ـ بـا خـودم   شـان را  يابياورم و پـس از نمـاز    م كـه االن شـما   دورآهتـل   هب
و قول دادم كـه   ياش دلدار است. به خانواده به حرم رفتهدو باره د ييگو يم

  به حرم بروم.  شافتني يخودم برا
دش خـو  يجـا  از 9.30س هتـل تـا سـاعت   يدم. سرويرفتم لباس پوش

بـود.  راننـده  زمان استراحت ، شب 9.5تا  8.5كرد. طبق برنامه  يحركت نم
بنده ن يگفتند كه ابودند،  به هتل آمده 8.5قبل از ساعت كه ن گروه يآخر

  است.  ستگاه منتظر خانواده خودش ياخدا در 
در و آن در زدم كـه   يـن هـر قـدر ا   بود. يمودب و مهربانو  مرد محترم

. بـاالخره  كـه نشـد  نشـد  ، دهمبحركت اش  قبل از برنامه ئااستثنارا راننده 
ال همـه را راحـت   يـ بوس هتل مجاور برگشـت و خ  ينيآقا با م 90قه يدق

  كرد. 
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  شب 9.30ساعت 

ن يب يبه ورود يمنته يم. از بازرسياز همراهان عازم حرم شد يبا جمع
ز زد. پس ا يت موج ميجمعبودند.  جمعيت انبوه ايستاده و نشستهن يالحرم
در اطـراف   يارت گشـت يز يكردم تا به جا ياز همراهان خداحافظ يبازرس

هـم مثـل مـن بـه      يكي ،ارتيزو بازار  خودش رفت. يبه س يبزنم. هركس
  ق و مشاهده. يدنبال تحق

بـه سـمت    يابانيخ يدر بخش شمال ،بارگاه حضرت عباسچسبيده به 
ـ ياز هـركس نـام خ   .حركـت كـردم  سـمت  ن ياز اشرق وجود دارد؛  ان را اب

گفت. حرم مبارك حضرت عباس و حضرت اباعبـداهللا   يزيك چيدم يپرس
ابـان را در اشـغال   ياز خ يبخشـ  يدر دست توسعه است. مصالح سـاختمان 

حرم را به طور كامل دور زدم. ادامه خيابان باب البغداد دور تـا دور  داشت. 
حرم را مثل كمربندي در آغوش داشت. در اطراف حرم حضرت عبـاس(ع)  

ر خيابان و در اطراف حرم حضرت ابا عبد اهللا(ع) سه رشته خيابان بـه  چها
هائي به اين  شود و از هركدام حرمين شريفبن باب اين كمربندي متصل مي

  شود كه شرح آن بعدا با نقشه خواهد آمد. ها باز مي خيابان
وارد بين الحرمين شدم. جمعيت تقريبا تمام طول و عرض محوطه بين 

اي خوابيده و گروهي نشسته و جماعتي  اشغال داشتند. عده الحرمين را در
  در حال تردد بودند.

رو بين الحرمين قرار گرفتم با منظره غيـر بـاوري    وقتي در بخش پياده
قـدم جلـوتر    15ها بلكه از هرطرف حـدود   مواجه شدم. نه تنها زير سايبان

ه عنـوان رو انـداز   بودند. همه داراي زير انداز و پتو ب زوار نشسته يا خوابيده
انـد يـا    هـا را زوار بـا خودشـان آورده    بودند. خواستم سؤال كنم كه اين پتو

اينكه همينجا خريداري كردند؛ ديدم جوانكي با چند پتو بـه مـن نزديـك    
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ايد؟ جوانك كـه بـه زحمـت     شود؛ از او سؤال كردم اين پتوها را خريده مي
ضيف حضرت عباس بـرو  گفت، توضيح داد: اگر كارت داري به م فارسي مي

دهند، هر وقـت پـس    و نشان بده، هر چند تا پتو بخواهي به شما عاريه مي
  دهند. دادي كارتت را پس مي

تازه فهميدم كه لوازم خواب زائران توسط مهمانسراي حضـرت عبـاس   
  شود.  شود و غذاي آنها هم به وسيله همين مهمانسرا تدارك مي تدارك مي

  
  12/12/90جمعه 

حـرم  بـه  نمـاز صـبح    يبـرا ، شب حرميتوجه به شرح ماوقع د امروز با
بود. نمـاز در هتـل   از روزهاي قبل و سردتر  يابر ن كه هوايژه اينرفتم به و
  اقامه شد. 

  
  قه يدق 8.30ساعت 

ـ  ياز همراهان عازم حرم شد يبه اتفاق جمع ن و ين الحـرم يم. سراسـر ب
كه شامل  يتيجمع .ت بوديحضرت عباس همچنان در اشغال جمع يورود
و عـرب و   يل و فـارس و آذر يـ مختلـف ازگ  يها در قالب گروه يرانيزوار ا

ي اطـراف در ايـن محوطـه حضـور     و روستاها هابلوچ تا مردم كربال و شهر
  . داشتند

بودنـد بـه خـاطر نمـاز      گفتهم. يبه گشت و گذار پرداختبه اتفاق پسرم 
از نماز جمعـه  تا قبل اطراف حرم  يها درصد مغازه 70 – 60حدود جمعه 

ـ    يو نظـام  يتـ يامن يروهـا ي. تعداد ناستل يتعط ش از يمسـلح در شـهر ب
  خورد. يشه به چشم ميهم

خروجي آن سوي بين الحرمين به سمت باب القبله حضـرت عبـاس   از 
سـانتي متـر از    120رفتيم و به آب نماي مدور متوسطي به ارتفاع حـدود  
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  رار داشت، رسيديم. سطح زمين با سطح صاف بيروني در وسط كمربندي ق
اي شـبيه بـه پايـه     آب نماي روشن بود و در وسـط آب نمـا يـك پايـه    

اي به صـورت عمـودي روي آن    گلدان، اليه اليه دار و يك مشك آب قهوه
هاي آويخته و آثـار   قرار داشت. مشك آب داراي يك كمريند سفيد و يراق

رفتن شد؛ مهمانـان در حـال عكـس گـ     تير بر روي بدنه مشك مشاهده مي
  بودند. 

خيابان حضرت عباس(قبله عباس) عمود بر اين قسمت كمربندي است 
 ينيريابان راسته شـ ين خيمت راست اس. و در روبروي باب القبله قرار دارد

و تعدادي هتـل نيـز در    ژه البسه فروشان استيآن و چپسمت  فروشان و
   تقر هستند.هاي ايراني در آن مس اين خيابان قرار دارد كه بعضي از كاروان

 مشـغول سـاختن  ابـان  يدر وسـط خ وارد سمت راست خيابان شـديم،  
بـود و داشـتن    ايلمان بودند چون پي كنـي و قالـب بنـدي آن تمـام شـده     

  دادند. گردها را برش مي ميله
و  يك راسـته سـوغات فروشـ   يم. يشان شدياز سمت راست وارد سراها

ابـان  يدوباره وارد خ هتن راسيهم ياز انتهابود.  يل فروشيگر موبايراسته د
  م. يشد ندايطرف البسه فروشان وارد ماز حضرت عباس و 

روي خيابان ضلع جنوبي بين الحرمين بـه سـمت تـل زينبيـه      از پياده
بـاز بـود. دستفروشـان از پسـر     در اين طـرف  ها  م، تمام مغازهيحركت كرد

 مشـغول ابـان  يه خيانسـال و سـالخورده در حاشـ   يگرفته تا زنـان م  ها  بچه
   م.يديقبله اباعبداهللا رسكاسبي بودند و در ادامه مسير به باب ال

الحاجات بارگاه  يحد فاصل باب القبله و باب قاضنيمي از طرح توسعه 
بـود و آثـار نخالـه     (ع) انجام و نيمه ديگر تخريب شـده نيمبارك امام حس

ساختمان در پي ساختمان وجود داشت و عرض بناي ايـن توسـعه حـدود    
  . ستمتر ا 10
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قرار دارد از پشت اين ه ينبيتل ز كهمتر باالتر از باب القبله  100حدود 
  بنا راهي به باالي تل دارد كه با هم به باالي تل رفتيم.

شده و  ها در كنار و روبروي هم چيده از همين پايين تپه تا به باال غرفه
معبر باريكي براي تردد داشـت و ابتـدا چنـد غرفـه كتابفروشـي بـود كـه        

كردنـد و همـه    كتابهاي عربـي شـامل ادعيـه و قـرآن و غيـره عرضـه مـي       
  فروشندگان اين مسير كم و بيش فارسي بلد بودند. 

ها تا نوك تل و همچنين مسير به پـايين از سـمت    فروشي بعد از كتاب
هاي قديمي و پاساژ گونه قرار داشـت مهـر و تسـبيح و     غربي تل كه مغازه
  كردند.  عرضه مي هاي كربال را سجاده و سوغاتي

به جائي رسيديم كه احساس كردم كمي باالتر از بام تـل زينبيـه قـرار    
داريم. در بلند ترين نقطه تل روبروي بارگاه امام ايستادم، نگاهي به قتلگاه 

گاه كـردم، دلـم بـه      ها نگاهي به سوي خيمه انداختم و آنگاه از البالي دكه
  سختي گرفت و از خود پرسيدم:

در روز عاشورا بر زينب چه گذشت كه با آن همه داغ جوانان به راستي 
از فرزندان گرفته تا برادر و برادر زادگان و ياران مخلص از سر كثرت عالقه 
به برادر و بيم از نتيجه جنگ، با لب تشنه در آن هواي داغ كربال و در زير 

روي آمـد و بـر    گاه تا تـل را چگونـه دوان دوان مـي    آفتاب سوزان از خيمه
ايستاد و شاهد جنگ غريبانه برادر و شقاوت كوفيان و يزيـديان   بلندي مي
شناختند و جايگاه امـام   شد؟! كساني كه خاندانش را به خوبي مي زمانه مي

دانستند!! چگونه ايـن شـير زن كـربال ايـن      زمان خود را در نزد پيغمبر مي
   گذشت! كرد؟! براستي بر زينب چه همه شقاوت و سنگدلي را تحمل مي

سپس از معبر باريك سمت غرب تل به سمت پـائين حركـت كـرديم.    
وقتي چند متري رفتيم، ديدم درب ضلع غربي با سقف بتني تل زينبيه در 

اي به  سمت راست ما قرار دارد و قبل از دروازه ورودي ساختمان تل پنجره
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و بيرون داشت و داخل آن قابل ديدن بود؛ كمي جلو تر كه آمـديم دروازه  
شـد و هـر قـدر كـه بـه سـمت پـائين         سقف بتني آن به نرده متصـل مـي  

شـد. از همـين مسـير     رفتيم ارتفاع نرده بـه همـان انـدازه بلنـدتر مـي      مي
كـه از آنجـا بـه بـاالي تـل       -باب البغداد  –گذشتيم و وارد ادامه خياباني 

  بوديم، رسيديم.  رفته
كه اسـمش   يمديرس  يابانيك خيبه ادامه مسير داديم. به سمت شمال 

راهنماي  يك تابلوبود و براي اولين بار چشممان به جمال يابان شهدا يخ
السـدره  بـاب  شهري روشن شد. همچنان مسير خود را ادامه داديم تـا بـه   

ن يـ ا يدر بهشت است. روبرو ينام درخت يالمنته ةا سدريسدره  يديم.رس 
خـتم   )عج(لزمانمقام صاحب اكه به ن نام وجود دارد يبه هم يابانيباب خ

  . شود مي
بـاران   يول بود هن را تر كرديكه زم يا افت به گونهيباران كم كم شدت 

كـنم   يدهـد. تصـور مـ    شوموجود در هوا را شست يد تا غبارهاينبار يريس
 يشما سـبز  كهس غبار فروان است باز  وعراق است  يغبار همزاد شهرها

غبار  ي. گاهندغباررد و گهمه به رنگ  ،ديكن ينخل را مشاهده نم يها برگ
از سدره گذشتيم و است.  شود كه انگار هوا مه آلود شده يظ ميغل يبه حد

به مقابل بين الحرمين رسيديم؛ وقتي به آسمان سمت راسـت خـود نگـاه    
  . بود در ميان گردو غبار مثل ماه بدون تشعشع د يخورشكردم 

ه يـ نبيتـل ز  يهـا  پشت بازارچه يحت ،رين مسيدر طول انا گفته نماند 
 يبازرسـ بـه چنـد صـد متـر     هـر چنـد صـد متـر      .ميشد يچند بار بازرس

اي تعـدادي مهـر و تسـبيح     بين خيابان شهدا و سدره از مغـازه اند.  گذاشته
  خريديم و سپس به مسير خودمان ادامه داديم.

حضـرت  نقشـه حـرم    ،ميديرسـ  )ع(حرم حضرت ابوالفضـل  يكيبه نزد
نصـب بـود.   كنار خيابان  وار كانكسيد ش بريها يو خروج يبا ورودعباس 
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فالكـس  بـا سـه    كمتحر يك آبخوري چون يعكس گرفت ولپسرم از آن 
 يقرار داشت عكس كـامل در جلويش روشن  ئيبه رنگ اخرا يكيپالستآب 
  . اعظم نقشه قابل رؤيت بود بخش يول دنش

نمـاز جمعـه    يمـردم بـه سـو   و ت هم چنان ادامه داشـت  يل جمعيس
ت متوقف در يبا مشاهده جمع يم وليم ما هم برويقصد كرد رفتند. ابتدا يم

الحاجـات از   يباب قاضـ  يدرب بزرگ ورود يفاصله حدود ده، دوازده متر
  م. يشب صرف نظر كرديترس د

م تا يديه باب البغداد رسيد. به مدخل اوليبار يباران همچنان نم نمك م
ـ يند و با هم به هتل برگرديايما هم بهاي  بلكه بچه د بـه  يه نظـرم رسـ  م. ب

 يآن برخـ  ياز كتابفروشـ تـا بلكـه   داخل صـحن حضـرت عبـاس بـروم و     
ـ آبه بهمين نيت  ،رميموجود را بگ يبروشورها مسـئول آن   ين جا رفتم ول

م. دسـت  يبلد بود، حرفم تمام نشده گفت: ندار يواحد كه چهار كلمه فارس
  .ميرون آمدم و به سمت هتل راه افتادياز پا درازتر از آن جا ب

ج) هتل از خواب يپ(زدم كه ينماز ظهر و عصر را در هتل خواندم، چرت
ستگاه شـكم رفـتم، اكثـر    يد نهار. به اييدارم كرد. نهار حاضر است، بفرمايب

از  ينهار در سالن انتظار هتل نشستم و بخش نهار خورده بودند. بعد اززوار 
  م. يعازم حرم شو 3.5خاطراتم را نوشتم. قرار بود ساعت 

  
  عصر 3.30عت سا

اران حرم جمع شدند. من هم به همراه آنان به سمت حرم راه افتادم. ي
 يمشخص شد كه چه كساينجا م ياده شدين پين الحرميدر مدخل ب يوقت

در حـرم حضـرت    يوقـت نمـاز همگـ   قـرار شـد   خواهد برود و  يبه كجا م
  م.يبرگردبه هتل  بعد از نماز با هم م ويدا كنياباعبداهللا حضور پ

هـا   م. آنيدير كاروان بر سر مقصد بـه توافـق نرسـ   يو مد يروحانو  من
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اگر چه منهم براي گرفتن اطالعات و  ،داشتندو بعثه را قصد رفتن به ستاد 
بروشور و هرچيزي شبيه اينها قصد رفتن بـه آنجـا را داشـتم ولـي حاضـر      
 نبودم با آقايان بروم چون آنها نيروي ستاد و بعثه بودند و ممكـن بـود بـه   

هائي بين شان رد و بدل شود كه حضـور مـن    خاطر اتفاق شب ورود حرف
  معذوراتي را بري هر دو طرف ايجاد نمايد. 

هتـل بـاب    -ابـان سـدره   ي. خ:آدرس ستاد را به مـن دادنـد  نفر هر دو 
دو تـا   يكـ يها جدا شدم.  طبقه اول ستاد و طبقه دوم بعثه. از آن -السالم 

م يادداشـت نمـا  يها را  د كردم تعداد بابن گرفتم. قصين الحرميعكس از ب
كه براي اين منظور دور تا دور حرم حضرت ابا عبداهللا را يك بار ديگـر بـه   

  ها را يادداشت كردم. طور كامل گشتم و همه باب
خيابان باب البغداد كه در بخش شمالي حرم حضرت عباس قرار دارد و 

ن الحرمين و همينطور محل پياده سوار شدن زوار ما بود به ضلع شمالي بي
يافت و از آنجا به سمت جنوب حرم و  تا پشت حرم ابا عبداهللا(ع) ادامه مي

در ادامه به جنوب و جنوب شرقي بين الحرمين(باب القبلة العباس) و ضلع 
يابـد و در محـل بازرسـي     شرقي و شمالي حرم حضرت عبـاس ادامـه مـي   

  شود.  ارد متصل ميورودي بين الحرمين كه در نزديكي ايستگاه قرار د
» موسوي«و سايت » شمسا«البته اين يقين بعدها در مراجعه به سايت 

هـاي حـرم حضـرت امـام حسـين(ع) نيـز        حاصل شد و در خصـوص بـاب  
دكتـر اصـغر   نوشـته   عتبات عاليـات عـراق  كتاب توضيحات الزم به نقل از 

است كه به دليل مختصـر و مفيـد بـودن     در سايت شمسا ذكر شده قائدان
  نا در پايان اين بخش گزارش خواهد آمد.عي

  
  در كربال ستاد و بعثه

وقتي وارد خيابان سدره شدم به دنبال تابلوي هتل باب السالم گشـتم  
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كه در چند متري سمت راست مدخل خيابان قرار داشت. پس از ورود بـه  
داخل هتل با راهنمائي مدير به طبقه دوم رفتم و داخل دفتر رئيس سـتاد  

  شدم. 
هرا عصر روز جمعه آقايان تعطيل هستند ولي رئيس ستاد با يكي از ظا

نيروهايش در محل كار حضور داشت. وارد كه شدم رئيس حراست، همـان  
آقائي كه در ماجراي شب ورود به حرم حضرت ابا الفضـل خودشـان را بـا    

بود حضور داشت، با هم چاق سالمتي كـرديم و   اين مسئوليت معرفي كرده
  از انجام كارم به اتاق ايشان در طبقه باال بروم. قرار شد بعد

از رئيس ستاد درخواست جزوه يا نوشته يا بروشور راهنمـا كـردم كـه    
دست آقايان خالي بود و چيزي در اين زمينه در اختيار نداشتند و رئـيس  
مجبور شد مرا به اتاق مجاور ببرد و از نيروي خود بخواهد اگر اطالعاتي در 

د در اختيار من بگذارد. آن بنده خـدا هـم محبـت كـرد و از     اين زمينه دار
تنها دفتر اطالعاتي كه در اختيار داشت چندين صفحه كپـي گرفـت و بـه    

  ها بدست بياورم. من داد كه بعدها همه آنها را توانستم از طريق سايت
سپس به اتاق رئيس حراست رفتم و بحـث آن شـب را دوبـاره از سـر     

  ن اينكه قانع شوم از اتاق ايشان خارج شدم.گرفتيم و در نهايت بدو
يافت و بعد از نماز جماعت مغرب و  ادامه مغرب اذان تحقيقي تا گردش اين

  حرم مطهر حضرت اباعبداهللا(ع) به اتفاق همراهان به هتل برگشتيم. در عشا
  

  ه شبدقيق 9.30ساعت 
 از قبل قرار بود كه بعد از شام دستجمعي بـراي زيـارت وداع بـه حـرم    

كـرديم و   برويم، چون نماز صبح روز بعد بايد به سمت سـامرا حركـت مـي   
ديگر فرصت شركت در نماز جماعت حـرم را نداشـتيم و بايـد نمـاز را در     

  خوانديم.  هتل مي
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در اين ساعت همه با هم به حرم رفتيم. ابتدا در حرم اباعبداهللا حضـور  
نـد و سـپس همـه بـه     يافتيم و روحاني كاروان بعد از روضه، زيارتنامه خوا

زيارت وداع آقا شرفياب شديم و در سـاعت مقـرر در بيـرون حـرم تجمـع      
كرديم و به اتفاق به حرم حضرت ابا الفضل رفتيم و همين برنامه در آنجـا  

  به قصد هتل حركت كرديم. 11.30اجرا شد و حدود ساعت 
از بازرسي باب البغداد كه گذشتيم نگاهي به پشت سـر انـداختم تـا از    

هايم مطمئن شوم، ديدم دخترم با پيرمرد و پيـر زنـي در حـال     دن بچهآم
صحبت است، صبر كردم، وقتي به ما ملحـق شـد موضـوع را جويـا شـدم؛      

خواهنـد. از   كردند نفهميدم چه مي گفت: چون به لهجه خاصي صحبت مي
بوس رسـيديم؛ ديـدم پسـرم پيـدا نيسـت،       كنار قضيه گذشتيم و به ميني

دم يكـي از همسـفران گفـت: ايشـان يـك زن و مـرد       وقتي پرس و جو كر
  آيم. اي را برد تا برساند و گفت شما برويد من خودم مي گمشده

اي كه از امنيت عراق داشتم كمي نگران شـدم،   با توجه به پيش زمينه
بوسي  به ويژه اينكه آخرين سرويس هتل در حال حركت بود و ديگر ميني

شـت روي ايـن اصـل نتوانسـتم بـا      براي جا به جـائي مسـافران وجـود ندا   
  ها را فرستادم و من همانجا ماندم تا پسرم بيايد.  همراهان بروم، بچه

بود، مجبور شـدم بـراي گـرم     خيلي صبر كردم، سرما به تنم نفوذ كرده
تر و تردد زائران به شـمارش   شدن قدم بزنم. خيابان لحظه به لحظه خلوت

ئراني هم كه در تردد هستند كسـاني  رسيد اين تعداد زا بود، بنظر مي افتاده
تواننـد پيـاده    هايشان با حرم فاصله چنـداني نـدارد و مـي    هستند كه هتل

  برگردند. 
اي روي جدول كنار خيابان نشستم ولي سرما  خسته شدم، چند دقيقه

داد به ناچار باز به قـدم زدن پـرداختم. كـم كـم      اجازه نشستن را هم نمي
رفتم كه عصباني شوم ولي به دلم افتـاد   ميرفت و  ام سر مي داشت حوصله
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اين اتفاق شايد برات پسرم بوده كه نصيبش شده پس بايـد تحمـل كـنم.    
  همين تلقين آرامم كرد.

گذشــته بــود كــه ديــدم پســرم از دور دســت تكــان  12.45ســاعت از 
دهد، آمد؛ ماجرا را سؤال كردم. گفت: يك زن و مرد مسن تربت جامي  مي

بودند و پير مرد نزديك بود گريه كند كه دلم سوخت،   دهاز كاروان عقب مان
هاي آنان راه رفتم و اينها را به شارع العباس بـردم و   آهسته، آهسته با قدم

  هتل شان را پيدا كرده و به كاروانش تحويل دادم و برگشتم.
ها خلـوت بـود و    پدر و پسر پياده به سمت هتل حركت كرديم. خيابان

كرد. از باب البغداد وارد خيابـان(حوراء   واي تردد ميهر از گاهي تك خودر
الزينب) شديم كه از ضلع شرقي حرم حضرت عباس(ع) آغاز و به بلوار امام 

شد. خيابان تاريك و باريـك بـود، از    مهدي(عج) در شمال حرم متصل مي
بـوديم اگـر     آنجا وارد بلوار امام مهـدي(ع) شـديم كـه قـبال فقـط شـنيده      

  ه هتل برگرديم بايد از اين مسير برويم.خواستيم پياده ب
در داخل بلوار از تنهائي درآمديم چون يك كاروان ايراني با پاي پيـاده  

بـاري   نفره و پنج نفره با كولـه    مثل لشكر شكست خورده، تك به تك، سه
رفتند و مـا   كردند با فاصله از هم به سوي هتل مي كه به زحمت حمل مي
  دادند. وردند و كمي به ما جرأت ميآ را از تنهائي بيرون مي

پس از طي حدود يكصد متر از مسير با گـردش بـه چـپ از پـل يـك      
كانال بدون آب گذشتيم و وارد خياباني شديم كه بعد از پنج دقيقه پيـاده  
روي به هتل خودمان رسيديم و تازه فهميدم اين خيابـان همـان خيابـان    

  ركن البستان است. 
و پــس از صــرف يــك اســتكان چــائي بــه وارد اتــاق خودمــان شــديم 

باشـيم.   رختخواب رفتيم تا براي سفر روز بعد كه خير، ساعاتي ديگر آمـاده 
  داد. ساعت يك بامداد را نشان مي
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  ماجراي دو جفت دمپائي

در نجف چند بار دمپائيم را تحويل كفشداري نـدادم و عليـرغم اصـرار    
دمپائي سر جايش بود  ديگران در كناري گذاشتم و پس از نماز وقتي آمدم

  شد.  سانتي از محل قبلي خودش دور مي 15، 10كه حدود  مواقع بعضي مگر
در كربال يك روز صبح كه براي نماز آمدم تصميم گرفتم دمپائيم را به 
كفشداري ندهم و در گوشه سمت چپ ورودي در پاي ديوار كاذب بگذارم 

بردارم با تلي از كفش و  و وارد حرم شوم. موقعي كه بر گشتم تا دمپائيم را
دمپائي مواجه شدم، هر چه دنبالش گشتم آن را پيدا نكردم و زيـر خـروار   

كـردم،   نميكار را بود. مثل اينكه تنها من اين  كفش و دمپائي مدفون شده
 ازكردنـد. خالصـه    امان اهللا رهـا مـي   هاي خودشان را في ديگران هم كفش

ت، عطـايش را بـه لقـايش    ام سـر رفـ   دنبال دمپـائيم گشـتم حوصـله    بس
بخشيدم، با پاي برهنه به سمت پاساژهاي مقابل باب الرجـا راه افتـادم تـا    
يك پاافزاري براي خودم بخرم. پا برهنـه از عـرض خيابـان گذشـتم، وارد     

كردنــد. منكــه در  پاســاژي شــدم كــه اكثــرا كفــش و دمپــائي عرضــه مــي
يم افتـاد و  اي چشمش به پـا  جستجوي يك دمپائي مناسب بودم فروشنده

خنديد، به عربي گفت: دمپائيت را بردند؟ مـنهم بـه عربـي در حـد تـوانم      
  گفتن: ال؛ مفقود ! آن وقت هر دو خنديديم. 

القصه يك جفت دمپائي مشابه قبلي با اندكي تفاوت را انتخـاب كـردم   
وقتي قيمت آن را پرسيدم از من پرسيد: پـول عراقـي يـا ايرانـي؟ گفـتم:      

. قيمت دمپائي به پول عراقـي  12000، ايراني 10000ي ايراني. گفت: عراق
تومـان و در   15000در نجف و كربال يكي بود، بـه پـول ايرانـي در نجـف     

تومان بود و اين تفاوت ارزش پول ايراني در دو شهر عراق را  12000كربال 
 داد. نشان مي
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  1390دي  28 - تابناك  -هاي مختلف آن در گذر تاريخ  كربال و نام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مختلف سرزمين كربال و وجه تسميه هركدام از آنهـا   آشنايي با نام
  براي كساني كه دلداده شهيد كربال هستند قابل تأمل و توجه است

  
  كربال؛

به گزارش مركز خبـر حـوزه، كمـال الـدين دميـري در كتـاب حيـات        
از نـام آن مكـان    به كـربال رسـيد،     حسين(ع) الحيوان نقل كرده، وقتي امام

السـالم   شد: كربال، امام فرمود: كرب و بالء، پدرم علي عليه سؤال كرد. گفته
ان در راه صفين وقتي به اينجا رسيد و من همراه او بـودم از نـام ايـن مكـ    
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جا محل بار انداز  اين«ع) فرمودند: (سؤال كردند. بعد حضرت اميرالمؤمنين
سؤال شد چه كساني را » جا محل ريختن خون آنان است.  آنان است و اين

فرماييد؟ حضرت فرمود: افـرادي از آل محمـد(ص) كـه در ايـن مكـان       مي
 شوند.  كشته مي

  
  عمورا

ري كربالست. نقل شـده كـه   نام ديگر كربال، عمور است. عموراء نام عب
بيت(ع) خود فرمـود:   در شب عاشورا در جمع اصحاب و اهل حسين(ع) ماما

جدم رسول اهللا(ص) به من خبر داد كه حوادث روزگار مرا وادار بـه رفـتن   
عمـورا و  «آيم در سرزميني كه بـه آن   كند. پس فرود مي به سوي عراق مي

شـود و آن وعـده كـه     مي شود و در همين سرزمين شهيد گفته مي» كربال
  نزديك شده است.  جدم فرمود، 

  
  عقر

است. عقر به فتح عـين و سـكون قـاف و    » عقر«هاي كربال  از ديگر نام
  شود.  راء، به آن، عقر بابل نيز گفته مي

  
  حير يا حاير

باشد. متوكل عباسـي از خلفـاي بنـي عبـاس،      نام ديگر كربال، حاير مي
مردم را از زيارت  ه و دشمني خاصي داشت، نسبت به علي و اوالد علي كين

كـرد و دسـتور داد    الشهدا(ع) منع نمود، زوار را عقوبت و مجازات مـي  سيد
را خراب و بجاي آن شخم نموده و زراعـت كردنـد. بـه      حسين(ع) قبر امام

هـا   هـا دسـتگاه شـخم بسـته و آن منطقـه را شـخم زدنـد. البتـه گـاو          گاو
  رفتند.  نمي  الشهدا(ع) وجه روي قبر مقدس سيد هيچ به
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اي  بگونـه  زدنـد،   مي ها بعضي از شاهدان عيني گفته اند؛ با چوب به گاو
رفتنـد و زمـاني كـه آب روي     شكست ولـي گاوهـا جلـو نمـي     كه چوب مي

آب روي قبر نرفت و اطراف قبر حلقه زد و  هاي شخم زده رها كردند،  زمين
آب حيـران  » تحيـر المـاء   حاز الماء أي«رفت گفتند:  چون آب به جلو نمي

ماند و اين قسمت را حاير و حير نام نهادند. يعني محل تحير و توقـف آب  
  .  الشهدا(ع)  و نرفتن آب به روي قبر سيد

مرحوم محدث قمي در كتاب تتمة المنتهي از ابو الفرج ابن جوزي نقل 
كه ديزج يهودي  كرده، كسي جرئت تخريب اين قبر شريف را نداشت تا اين

اي از يهود براي اين كار اجير شدند و اقدام به اين كـار كردنـد و تـا     عده با
اطراف  دويست جريب از اطراف قبر را شخم و آب بر آن جاري كردند و در

آن زمين به مسافت هر ميل، نگهبانان گماشته بودند كه هركس به مقصـد  
  زيارت قبر شريف بيايد او را دستگير نموده و مجازات كنند. 

  
  طف

  باشد.  مي» طف«عنوان ديگر سرزمين كربال 
متوفاي قرن » مراصداالطالع في اسامي االمكنة و البقاع«صاحب كتاب 

گويد: طف به فتح طـاء و تشـديد    مي» طف«هشتم هجري، در مورد كلمه 
جـا مقتـل    فاء، سرزميني از توابع كوفه در طرف خشـكي اسـت كـه در آن   

  حسين(ع) بود. 
  
  نينوا
هاي كربال است. نينـوا نزديـك كـربال و در شـرق آن      نام نيز از» نينوا«

شـود   گويند و به زبان محلي طُويرِيج گفته مي واقع بوده و به آن هنديه مي
ها و بر ساحل نهر فرات است و در آن زمان اهـل   ها و نخلستان و داراي باغ
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  اند.  جا ساكن بوده كتاب از يهود و نصارا نيز در آن
بوده و در جنب نينوا واقـع اسـت كـه    » نواويس«ال، از ديگر اسامي كرب

جـا همـه از شـيعيان بـا      فعال جزء هنديه يعني طـويريج شـده و مـردم آن   
  باشند.  بيت(ع) مي حرارت و مخلص اهل

در خطبه اي كه در مكه و قبل از حركت بسـوي عـراق    امام حسين(ع)
ي بأوصـالي  فرمايـد: كـأن   فرمود: خطّ الموت علي ولـد آدم تـا مـي    خواندند، 

هـاي   بيـنم كـه رگ   يقطعها عسالن الفلوات بين النواويس و كربال. گويا مي
منظور اهل كوفـه) بـين نـواويس و كـربال قطعـه      (هاي بيابان بدنم را گرگ

  كنند.  قطعه مي
  
  شُفَيه
از قراء طف و از منـازل بنـي اسـد بـود كـه در شـمال كـربال        » شُفَيه«

  هاي كربال است.  گر نامباشد و از دي طرف قبر عون مي به
كربال اسـت. ايـن مكـان از    هاي  آخرين نام از نام» غاضريه با غاضرات«

باشـد. آثـار    توابع كوفه و منسوب به غاضره بني اسد در شـمال كـربال مـي   
ها بوده كه امروزه نيز وجـود دارد و از   قطعه بني اسد از قديم در اين زمين

دند و اجساد شهداي كربال را دفـن  همين روستا قبيله بني اسد به كربال آم
حسـين(ع)،   نمودند و عمده زمين كربال در تملك اين قبيله بـود كـه امـام   

زماني به كربال وارد شدند زمين كربال را از آنان و اهل نينوا كه مالك شرق 
  كربال بودند، خريداري نمود. 

  
  مشخصات صحن اباعبداهللا(ع)

هاي بسيار ظريف و زيبا  يصحني وسيع در چهار طرف حرم با كاشيكار
 يبه طـور و مناسب با فضاي روحاني است. صحن عريض، طويل و مرتفع، 
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و به بلنداي يك ساختمان ض رمتر ع 24متر طول و حدود  100كه حدود 
  . سه طبقه است

كنــد كمــي و بــاريكي  چيــزي كــه زيبــائي ايــن صــحن را افــزون مــي
داشـت ولـي در   هايش است. در صحن غربي دو رديف ستون وجـود   ستون

  صحن جنوبي از آن دو رديف ستون باريك هم خبري نبود.
ستون باريك به فاصـله   4ادامه ايوان طال به سمت شرق و باب الشهدا 

شش متر از هم دارد و خود ايوان طال نيز هشت ستون زوجي و سه ستون 
  ديگر كه در پرده پيچيده شده، قرار دارد. 

هاي صحن بايد  ها به نظر آمد ستون با توجه به شكل قرار گرفتن ستون
  باشد.  فقط در امتداد ضلع جنوبي و شمالي تعبيه شده

، دوازده صـف   چون ما كه روبروي باب الرجاء بـه فاصـله حـدود يـازده    
كـردم، امـا    نشسته بوديم و به راحتي صحن شرقي و جنوبي را مشاهده مي

  خبري نيست.در صحن غربي از ايوان طال و محل باب الزينبيه از ستون 
هاي رديف  متر و ستون 24هاي ضلع شرقي تا باب الرجاء حدود  ستون

متر فاصـله دارد و فاصـله بـين ايـن دو      24دوم با ديوار شمالي نيز حدود 
  متر است.  50ستون بيش از 

ما يصدا و سروبروي ايوان طال، پاي ديوار صحن، كمي متمايل به شرق 
مات و نمـاز جماعـت را ضـبط و    مستقر هست كه مراسـ زات كامل يبا تجه

   كند. پخش مي
ن صـحن را چگونـه و بـا چـه     يـ كه ا كند آدم را مسحور مي يرانيهنر ا

صـحن را بـه    يش جنـوب خ. سقف باست آراسته كرده ينقش نگارو  ييبايز
هائي تقسيم كردنـد و   سه بخش تقسيم كردند و تمام سقف را به مستطيل

  جذابي بود.  ياتورينينقش و نگار مهر مستطيل داراي 
مـدور  گنبـد  اما در قسمت وسط سقف به فاصـله هـر مسـتطيل يـك     



  سفر به مسلخ عشق
 

١٦٠

بـا ارتفـاع    يچهـار ضـلع   است. اين گنبد بر روي يـك ه شده يتعب يكوتاه
و در اسـت  پنجـره  ارتفاع مذكور داراي شيشه و  و رددا قرارك متر يحدود 
قرار دارد و همين وضعيت ژه يلوستر وچپ و راست همين گنبد ف يدو رد

  شود. صحن شرقي نيز مشاهده ميدر 
هاي ديواري بزرگ تعبيه  بر روي ديوارهاي جنوبي و شرقي صحن پنكه

افتد و بهمـراه   است كه با تنظيم الكترونيكي يكي پس از ديگري به كار مي
  كند كه ذرات گالب به خوبي قابل مشاهده باد گالب به اطراف پراكنده مي

يرهاي آب وجـود دارد كـه زوار و   است و در فواصل معين در پاي ديوار شـ 
  تواند از آب آن بنوشد. نمازگزاران در صورت احساس تشنگي مي

  
  درهاي صحن"

صحن شريف حسيني اكنون داراي ده در است كـه زائـران بـه وسـيله     
يابند. اين صحن تا عصـر قاجـار    ها به داخل صحن و مرقد مطهر راه مي آن

  تنها شش در داشت.
  باب القبله
قديمي ترين درِ صحن و درِ اصلي است كه به ايوان طال باز  ،باب القبله

اند. ايـن درب   شود و چون سمت قبله قرار دارد آن را باب القبله ناميده مي
اي در ضـلع   شـده و كتيبـه   ق به دست احمد گـواد سـاخته   1275 به سال

  غربي آن حاكي از اين تاريخ است. 
سـت و دري از چـوب   ارتفاع آن حدود پـانزده و كـف آن هشـت متـر ا    

مرغوب ساج به ارتفاع شش و عرض چهـار متـر بـر آن قـرار دارد. سـاعت      
« شـود:   مـي  بزرگي بر باالي آن نصب است و پايين آن، اين عبـارت ديـده  

بر قسمت فوقاني دروازه » والشمس « سوره ». السالم عليك يا ابا عبد اهللا 
لـذهب نيـز   به خط محمد مكاري زينـت بخـش آن اسـت.اين در را بـاب ا    
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  .اند و در دو طرف آن چهارده حجره تحتاني و فوقاني قرار دارد ناميده
  باب قاضي الحاجات

باب قاضي الحاجـات در برابـر سـوق العـرب اسـت و بـه يـاد حضـرت         
متـر   5/3انـد. ارتفـاع آن پـنج و عـرض آن      عج) آن را چنين ناميده(مهدي

شـده كـه آن را در    است. دري به ارتفاع چهار و عرض سه متر بر آن تعبيه
  هايي از قرآن مزين است. اند. اين در با آيه ق ساخته 1286
است. در گذشـته، دو   از قرآن با خط زيبا بر اين در نقش بستههايي  آيه

 .درِ صحن صغير و باب الصافي جاي آن قرار داشت

در ميانه ضلع شرقي و راه مرقد حضرت ابوالفضل واقع است و آن را به 
اند. ارتفاع آن به چهـار و عـرض    ناميده» باب الشهداء « ربال ياد شهيدان ك

 .رسد آن به سه متر مي

  باب الكرامه
باب الكرامه در دورترين نقطه ضلع شمال شـرقي صـحن و كنـار بـاب     
الشهدا است و به سبب كرامـت امـام حسـين(عليه السـالم) بـاب الكرامـه       

از هـايي   د و بـا آيـه  است. چهار متر ارتفاع و سه متر عـرض دار  ناميده شده
 است. قرآن تزيين شده

  باب السالم
اين دروازه در وسط ضلع شمالي واقع است و چون مردم از آن جـا بـه   

دادند به باب السالم معروف است. چهار  امام حسين(عليه السالم) سالم مي
 است. از قرآن بر آن نقش بستههايي  متر طول و سه متر عرض دارد و آيه

  باب الرجاء
ميان باب القبله و باب قاضي الحاجات دري است كه آن را، به اميـد  در 

اي از  خواننـد. كتيبـه   برخورداري از فضل و كرامت الهي، بـاب الرجـاء مـي   
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است. قوس ايواني كه بر فـراز   هايي از قرآن آن را جال بخشيده بيرون با آيه
ن هـاي قـرآن بـه خـط ثلـث تـزيي       زيبا همراه با آيههاي  آن است با كاشي

 رسد. مي متر 5/3است. ارتفاع دروازه به حدود پنج و عرض آن به  شده

  باب السدرة
اين دروازه به ياد درخت سدري كه نشانگر قبر بود و هارون الرشيد آن 

معروف شد. در دورتـرين نقطـه ضـلع    » باب السدره « را از بيخ بركند، به 
آن بـه سـه متـر    شمال غربي صحن قرار دارد و ارتفاع آن به چهار و عرض 

بـود و در   نصـب شـده  » بـاب القبلـه   « رسد. اين دروازه پيش از آن بـر   مي
از قرآن تـزيين  هايي  ق به اين مكان منتقل شد. باالي اين در با آيه 1385
 است. شده

  باب السلطانيه
اي به وسيله يكـي از پادشـاهان عثمـاني     در سمت غرب صحن، دروازه

نام نهادند. ارتفاع آن چهار و عرض » نيه باب السلطا« شد كه آن را  ساخته
هايي از قرآن زينت بخش آن است. مدرسـه حسـن    آن سه متر است و آيه

 خان سردار مقابل اين در قرار دارد.

  باب رأس الحسين
باالسر) امام حسين(عليه السـالم) بـاز   (اين دروازه روبه روي سر مقدس

انـد. محـل آن بـه     انـده شود و آن را باب رأس الحسين(عليه السالم) خو مي
است. ارتفاعش به چهار و عرضش بـه   هاي زيبايي تزيين شده وسيله كاشي
رسد و ساعت زنگ دار بزرگي نيز بر باالي آن نصب است. هـم   سه متر مي

ق نگاشـته   1372هـايي از قـرآن بـا تـاريخ      چنين در باالي اين بـاب آيـه  
  است. شده

  باب الزينبيه
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است و بـه   ك تل الزينبيه ساخته شدهدر جنوب غربي صحن يعني نزدي
معـروف اسـت. ارتفـاع آن    » باب الزينبيـه  « سبب نزديكي به آن مكان به 

  است. هايي از قرآن مزين شده چهار و عرض آن سه متر است و با آيه
شود كه در  اي باز مي شايان ذكر است همه اين ده درب اكنون به فلكه

  " است ق احداث شده1368
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ع) مهـم اسـت آثـار تيـر انـدازي      (آنچه كه در حرم حضرت ابا عبد اهللا
هاي ورودي و ايوان طال است. از هر ورودي كه وارد  صداميان بر روي ديوار

شريف يك كادر مستطيل شـكلي در دو   حرمشوي در دو طرف ورودي به 
شود كه به زبان عربـي چيـزي در داخـل آن نوشـته      طرف در مشاهده مي

  به خوبي مشهود است. مرمر  شده و در پاي نوشته آثار پريدگي سنگ
است ايـن آثـار تيرانـدازي صـداميان عليـه انتفاضـه        در آن نوشته آمده

  است.  1412شعبانيه 
شد وقتي شيعيان از دست صداميان فرار كردند و به داخـل حـرم    گفته

شـيعيان در  بردند مورد حمله سربازان قرار گرفتنـد و چنـدين نفـر از     پناه
به شهادت رسيدند. آثار تير اندازي صداميان در ايوان طـال  نيز داخل حرم 

   هم به خوبي قابل مشاهده است.
  

  مشخصات بين الحرمين 
اي بـين دو حـرم    ام بين الحرمين محدوده همانطوري كه قبال نيز آورده

شريف حضرت امام حسين(ع) و حضرت عباس كه از غرب به شرق امتداد 
قدم است و عرض آن با رعايـت   400طول اين مكان با سر قدم من دارد و 

قدم است و در سمت چنوب بـا نـرده و دو    100ضريب خطا چيزي حدود 
دروازه ورود و خروج و در سمت شـمال بـا كانترهـاي عديـده دو دروازه از     

شود. دور تا دور اين محدوده و دو حرم شريف  خيابان باب البغداد جدا مي
  باب البغداد در آغوش گرفته است.  رشته خيابان

 9بين الحرمين به دو بخش شمالي و جنوبي با شكل هندسي قرينه به 
  .شود يم ميبخش تقس

   :بخش شمالي -الف 
كه تعدادي كانتر ايـن مسـير را از   قدم است  20به عرض  يابانيخ - 1



  عشق سفر به مسلخ
 

١٦٥

  نمايد.  خيابان جدا مي
ارد كـه بـا   قـدم وجـود د   8سبز به عرض حدود  يك فضاسپس ي – 2
  سانتي محصور است. 40هاي بهم پيوسته به ارتفاع حدود  نرده

قـدم   15 يبـ يبـه عـرض تقر   يابان ماننديك رشته خبعد از آن ي – 3
مختلـف   كه نيمي از طول اين مسير كانتنرهائي براي انجام اموروجوددارد 

و غيـره مسـتقر   امانـات   يمحل نگهـدار  ،اينذورات و هدا يجمع آور: مثل
   هست.
با مشخصات قدم  8به عرض  يسبز دوم يفضابعد از خيابان دوم  – 4

  فضاي سبز اولي با دو ايلمان در ابتدا و انتها آن قرار دارد. 
ها به فضاي بازي كه در واقـع بـه فضـاي     پس از عبور از اين رديف - 5

قدم عرض دارد كه زوار و  60شود كه بين الحرمين مشهور است منتهي مي
  كنند. اري از اين مسير تردد ميهاي عزاد هيأت
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  بخش جنوبي: -ب 
قـدم دارد كـه بـا تـور سـيمي از       20يك رشته خيابان به عـرض   – 6

شود. و محل تردد زوار است و در اين خيابان چسـبيده بـه    خيابان جدا مي
تور سيمي است كه نقش جدا كننـده محوطـه بـا خيابـان را دارد و چنـد      

  است. ها تعبيه شده و باز در پاي اين توريوضوخانه دو نفره ر
 40هاي فلـزي حـدود    قدم و با نرده 8فضاي سبز به عرض حدود  - 7

  سانتي قراردارد.
ــي      – 8 ــرض تقريب ــه ع ــاني ب ــاز خياب ــه    15ب ــود دارد ك ــدم وج ق

گيـرد و ابتـدا و    است و براي اسكان زوار مورد استفاده قـرار مـي   سرپوشيده
اند تـا تـردد آزاد از ميـان آن     كوتاه تعبيه كرده انتهاي آن نيز دروازه فلزي

  صورت نگيرد و تقريبا تمام سطح اين خيابان مفروش است.
قدم وجـود دارد كـه بـه فضـاي بـاز بـين        8فضاي سبز به عرض  – 9

  الحرمين متصل است و داراي دو ايلمان در ابتدا و انتهاي آن قرار دارد.
است كه  قسمت تقسيم شده 9بعبارت ديگر كل فضاي بين الحرمين به 

دو رشته خيابان و دو رشته فضاي سبز در ضلع شمالي و همين تعداد و به 
قرينه در ضلع جنوبي و فضاي باز عـريض بـا سـايبان دو طرفـه در وسـط      

  است. 
هاي عزاداري و محل اياب و ذهاب زوار  فضاي باز و مورد استفاده هيئت

  رد.توان به چهار قسمت تقسيم ك را در واقع مي
قدم  15قسمت اول بخش سايبان دو طرف است كه هر كدام به عرض 

قدم طـول دارد و در اكثـر مواقـع پـر از زوار در      320است و چيزي حدود 
اي قوسـي شـكل بهـم چسـبيده از      ها كركره حال استراحت است و سايبان

  شرق به غرب امتداد دارد. 
وسـط آن  قـدم اسـت در    30فضاي بين دو سايبان كه به عرض حدود 
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اند و آنرا به دو باند رفت و  هاي فلزي يك متري به فاصله معين كاشته ميله
شده به وسيله طنابي بهم متصل  هاي كاشته اند و ميله برگشت جدا درآورده

است و در سراسر طول اين عرصه دو يا سه نقطه بهم وصل نيست تـا زوار  
  بتوانند از اين بخش به بخش ديگر تردد نمايد.

عدد فالسك آب بزرگ بـر   63كه ما شرف حضور داشتيم تعداد زماني 
روي چند جعبه فلزي چرخدار به ظرفيت هر جعبه سه فالسـك بـا ليـوان    

بودنـد تـا نيـاز آب     هـا گذاشـته   استيل قرار داشت كه در فواصل اين ميلـه 
  آشاميدني زوار را تأمين نمايد.

  
  ايلمان موجود در بين الحرمين 

ايلمان(نماد) وجود دارد كه دو تاي آن در طرف در بين الحرمين چهار 
حرم حضرت عباس و دو تاي ديگر آن در سمت حرم امام حسين(ع) واقع 

  هست.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سفر به مسلخ عشق
 

١٦٨

سـبز   يفضـا  يابتـدا در سمت حرم حضرت عباس در سـمت شـمالي   
چسبيده به فضاي باز بين الحرمين يك نيم تنه انسان با كمربند در داخل 

هاي سـبز دور   باالي آن يك كاله خود بزرگ با شالحوض قرار دارد كه بر 
كاله و آويخته شده و از لبه كاله خود دو پايه منحني به طرف زمين قـرار  
دارد كه آن نيز به رنگ سبز است و به منزله دو بـازو اسـت و در نگـاه اول    

  شود. نيز همين مقصود تداعي مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

بتداي فضـاي سـبز جنـوبي نيـز ايلمـان      در مقابل همين ايلمان و در ا
  ديگري به اين شكل قرار دارد.
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قطور با دو شـاخه كـوچكتر از حيـث قـد و     درخت كوتاه يك تنه روي 
هاي طالئي قرار دارد كه پشت  ميخ مورب با گل بزرگجنگي سپر قطر يك 

از لولـه   يميلـه پـرچم قـد   يمسپر به طرف حرم حضرت عباس است. يك 
از روي زمين شروع و پس از عبور از داخل يكي از خيزران به شكل مورب 

در انتهـاي  و متري به سمت آسمان ادامه دارد  2هاي سپر، حدود  ميخ  گل
شـكل خودنمـائي    يمثلثـ  )بيـ نصر من اهللا و فـتح قر سبز(پرچم ميله نيز 

كند و باالي ميله پرچم يك قبه كوچك نيز قرار دارد، ميلـه مـذكور از    مي
ر يك شمشـ نيز يسپر  يدر بخش جنوبايل دارد. شمال به سمت جنوب تم

خورد كه قبضه آن بر روي سـپر متصـل اسـت و     به چشم ميبزرگ و بلند 
و قطـع   يك ارتفاعيله پرچم را در يو متيغه آن به سمت شمال ادامه دارد 

بـاالي   كنـد و  را درست مـي » ال«كند كه محل تقاطع شكل  ادامه پيدا مي
به دگري كه پشت آن نيز  يسپر كوچك ،چمله پرير و ميشمش يه تالقيزوا

و اين ايلمـان در داخـل حوضـي قـرار      حرم حضرت عباس قرار دارد طرف
   .شود دارد كه بخشي از روز آب نماي آن فعال مي

حد فاصله اين ايلمان و ديوار حرم حضرت عبـاس و در نقطـه انتهـائي    
يـك دسـتگاه    ها اي كمي بلند تر از ارتفاع سايبان ضلع جنوبي بر روي پايه

تلويزيون شهري قرار دارد كه رو به سمت شـارع العباس(خيابـان عبـاس)    
دارد و مراسم حرم ابا عبد اهللا(ع) به صورت زنده از ايـن تلويزيـون پخـش    

  شود. مي
در بخش غربي بين الحرمين و نزديك حرم حضـرت اباعبـداهللا نيـز دو    

  ايلمان(نماد) وجود دارد.
ضـلع  ضرت ابا عبـد اهللا(ع) كـه تقريبـا بـا     روبروي باب الشهدا بارگاه ح

بين الحرمين فاصله چنداني ندارد، به فاصله يك مسير رفت و آمـد   يجنوب
سبز  يفضا، در ابتداي دورتر يكم و وجود دارد ييبايسقاخانه زبه خيابان 
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بـا چهـار گوشـه بلنـد و لبـه      بلنـدي   گلدان چهارگوشاين باب مشرف به 
نـرگس   نداخـل آ  اسـت كـه  نصـب   ياه يـ پا يشكل كوتـاه بـر رو   يقوس

بـه رنـگ   مـه دوم  يگلدان به رنگ سـبز و ن نيمه پايين ند. ا كاشته يمصنوع
   كرم است.

ه يك پادر ضلع شمالي بين الحرمين كنار حرم حضرت ابا عبد اهللا(ع) ي
، يحدود سـ دو دايره روي هم كه اولي آن  يكه بر روشده  كاشته يمتر 2

كف دست تا كمـي بعـد از مـچ    دو رد، اارتفاع دو دومي كمتر چهل سانت 
از آب آب جاري است و و دارد كه رو به سمت حرم دارد  بهم چسبيده قرار 

آن  يصفحه آن به سمت حرم باشد رودو كه  يا ب به گونهمورباز و  يقرآن
  .بود نوشته شدهلوح ن يه شده بود و سوره كوثر در دو صفحه ايتعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بزرگ بين الحرمين در كنار اين ايلمان(نماد) بـر  هاي   يكي از تلويزيون
متري نصب است و رو به سمت بين الحرمين دارد كساني  4روي يك پايه 

توانند در اين  توانند در داخل حرم در مراسم حضور پيدا كنند، مي كه نمي
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بخش از محوطه بين الحرمين از طريق اين تلويزيون شاهد مراسم باشند و 
مي برپا نباشد نماهاي مختلف حرم با احاديث مختلـف  زماني هم كه مراس

  شود.  از اين تلويزيون پخش مي
ها ديگر هم در مدخل خيابان باب الشهدا واقع بين بـاب   يكي از ايلمان

الزينبيه و باب السدره قرار دارد كه زوار و حتي اهالي كـربال در پـاي ايـن    
  گيرند. ايلمان عكس مي
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شود و  خيابان شهدا را تا انتها رفتم كه به خيابان مخيم منتهي ميدوم  در سفر

هائي بر  رسد. در آخر همين خيابان نقاشي گاه مي از سمت چپ به خيمه
  بود كه بازگو كننده واقعه كربال است.اي نصب  ديوار دكه
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  بامداد  5ساعت  -  13/12/90شنبه  -كربال به سامرا 
ا بسته بوديم تا بعد از نماز صـبح عـازم سـامرا شـويم. وقتـي      ها ر ساك

هنـوز تـا   ولـي  د يرس يحرم به گوش م يبلندگو ازقرآن  يدار شدم صدايب
بلند شدم. پسرم را كه با مـن هـم اتـاق    داشتيم؛ ان مز يا قهياذان چند دق

ـ  دوبـاره دراز   ياز فـرط خسـتگ  و مان شـدم  يپشـ بعـد   يبود صدا كردم ول
دارم يـ ببـا كوبيـدن در   ر كـاروان  يمدو بيداري بودم كه . در خواب دميكش

دم و ي. بعد از نماز لباس پوشلند شدمد. بيرس ياذان به گوش م يكرد. صدا
با همه آمـاده بودنـد. راننـده    يم. تقريبا همراهان وارد سالن انتظار هتل شد

تـا  بود  امدهيهنوز نها عجله داشت  تحويل ساك برايش ياتوبوس كه شب پ
  د. يقه رسيدق 5.30دود ساعت حاينكه 

م. يهمـه سـوار شـد   و گروه بار اتوبوس شـد   ياعضا يها با همكار ساك
سـرد  به حدي حركت كرد. هوا به سمت سامرا قه اتوبوس يدق 5.55ساعت 

هـا خلـوت خلـوت بـود. تـك و       ابانيرا روشن كرد. خ يراننده بخار كهبود 
  كرد.  ين تردد ميماش يتوك

تان، خيابان خروجي شهر است زيـرا هنـوز راه   ظاهرا خيابان ركن البس
بوديم كه احساس شد در بيرون شهر هسـتيم. هـوا گـرگ و     چنداني نرفته

كم كـم در  سمت راست ما  يها از پشت نخلافق خط قرمز بود.  ميش شده
 يليخشد؛  رفتيم خط افق زيباتر مي تر مي حال درخشيدن بود؛ هر قدر جلو

  شد. شديم زيبائي افق دو چندان مي يهر چه از شهر دور مبا بود. يز
ابـان در  يخبه محلي رسيديم كـه   .ميحركت بوددر ما به سمت شمال 

 ير سـاز يـ در دسـت ز دو طرف مسير در حـال عبـور،   ض بود و يدست تعر
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  بود.  يجدول گذارو آسفالت  يبرا
روشن و كم  يليفق خابا هوا روشن شد و خط يقه تقريدق 6.15ساعت 

  محو شود.  تارفت  مي وشد  يتر م و كم رنگرنگ 
مخصوصـا در   اي مواجـه شـديم،   هـاي عديـده   در طول مسير با بازرسي

در وسـط   يفرودگاهباني  ديدهبرج مراقبت  با يبازرسيك  مسيراز  يا نقطه
 يچه آب؛ ميقه از رود پر آب فرات گذشتيدق 6.20. ساعت قرار داشتجاده 
  ! داشت

 ،هـا  م بركـه يهر كه خارج شـد از ش ن آب است.يعراق سرزمبراستي كه 
آب در نجـف   ين فراوانيخورد. ا يفراوان به چشم م يها آب بندان و تاالب

 يا سر سبز، پرورش محصـوالت گلخانـه   يبه دو طفالن مسلم و گندمزارها
  . خورد به چشم ميهم به طور گسترده 

وجود داشت  يشكلمثلث ن كوچك يثم تمار زميدر كربال جنب هتل م
به معـرض  را گر يد يزهاينهال از پرتقال و گوجه گرفته تا چ كه انواع گل،

ـ    فروش گذاشته دانسـت مشـتاق    يمـ  فارسـي ش يبود. فروشنده كه كـم و ب
  بود. (ع) ارت امام رضايز

گذشـت و مرغـان    يان تاالب ميخط راه آهن از مبه جائي رسيديم كه 
بودنـد. خـط آهـن كـه هـم       يگرفتن ماه يبرا يخوار در حال غواص يماه

  آب به صورت داغ آشكار بود.  يرسازيسطح جاده بود نفوذ آب در بدنه ز
م. در ياسـكندر) شـد  (به نام يقه وارد شهر نسبتا بزرگيدق 6.30ساعت 

چ جـاده بـه   يل پيم و سپس به دلياز شهر گردش به چپ كرد يا ك نقطهي
د همچنان در سمت راست ما قرار داشت. يم كه خورشيه برگشتيحالت اول
م. يديره نفت و گاز در شرق جاده رسـ يك انبار ذخيبه  يمسافت يبعد از ط

چشمان آشكار شـد.   يدر جلو ييم شهر بودم كه تابلوادر به دنبال نه در ب
  لومتر نداشت. يگر كيد، غدادالب
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ن يـ م كـه تصـورم ا  يديرس تري عيقه به شهر نسبتا وسيدق 6.50ساعت 
صـدر  و م يت اهللا حكـ يآشهداي خانواده  يها نجده) باشد. عكس(به نامبود 

قـرار دارد.  ان صدر يجر يتمنطقه تحت حماشنيدم كه . بودند را تابلو كرده
  . بودمتصل به نجده شده و  نوشته )هيمحمود(منطقهدر تابلوي راهنماي 

 يراهنما يدم كه تابلويد ياديبزرگ ز كوچك و يشهرهاراه ر يدر مس
منصـوره  كـنم   يم كـه تصـور مـ   يديرس ينداشت. به شهر يدرست و حساب

از شـهر  بهنگـام خـروج   انبار ذخيره نفت بـود و  روگاه برق و ين يباشد دارا
  دم. يرا د يرماد -موصل يتابلو

و نـيم  سـاعت   يكم. حدود يه بغداد شديقه وارد حاشيدق 7.20ساعت 
م. ير دادييرمان را تغيسامرا مس يبه سو ياز كمربندبوديم.  ا طي كردهراه ر

ـ يحاصـلخ  يهـا  نيزمـ  ون تابلو باكوچك و بزرگ بد يشهرها بـدون   يز ول
  راهنما. يتابلو

سامرا عالوه بر اينكه مورد عالقه شيعيان است ولي افجارهاي عديده در 
نمايد؛ بعبارت بهتر خوف و رجـا دارد. روحـاني    آور مي اين شهر كمي خوف

كاروان گفت: سامرا شهر امني نيست بهمـين دليـل وقـت چنـداني بـراي      
قط بايد رفت و زيارت كرد و برگشت. اين شانس ما بود كه توقف نداريم، ف

اجازه دادند به سامرا بياييم؛ زوار محترم سعي كنند زيـاد معطـل نكننـد و    
  سريع اعمال را به جا بياورند و برگردند.

هـا   اين حرف روحاني كاروان اگر چه الزم بود ولي كمـي بـه اضـطراب   
هـا را   بـود و ششـدانگ حـواس    گـر كـرده   ها را جستجو دامن زد و همه نگاه
  كرد كه شي مشكوكي در سر راه نبينند.  متوجه اطراف مي

  
  كيلومتر 220فاصله از كربال  -سامرا  

م. يگذشـت ، شـده  دجله بسـته  يسد سامرا كه بر رو يقه از رويدق 9.16
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د در سـمت راسـت مـا    يهمچنان خورش وبود  يروب يهسد در حال الپشت 
  . شتقرار دا

متر و  100بعد از عبور از سد و طي مسافتي حدود قه يدق 9.20ساعت 
ساحل شرقي درياچـه زمينـي را بـه    در محل دور زدن يك ميدان كوچك 

  م.ياده شديپبودند،  ها اختصاص داده پاركينگ اتوبوس
از اتوبوس پياده شديم و بعد از خروج از پاركينگ به سمت شمال يـك  

رود كه بـا   كز شهر سامرا ميگفتند به مر رشته خياباني وجود داشت كه مي
  بوديم. شده  اين وضعيت ما در حاشيه شهر پياده

شـد. از سـمت    چهار خيابـان از آن منشـعب مـي   نگ يپاركميدان كنار 
مغرب كه وارد شديم، خيابان باريكي در آن سوي ميدان بـه سـمت شـرق    

شد. بـين خيابـان شـمالي و ضـلع شـرقي       ادامه داشت به حرم منتهي مي
كـه مراقـب    بـود مستقر  يزرهدستگاه خودرو ك يمسلح و وي نير يتعداد

  . ها بودند اياب و ذهاب
هـا   ان و خـانم يـ ك آقايبه تفك و مدرني وضوخانه مجهزدر همين مكان 

اي بود كه در عـراق بـا آن    هفيچند رد يس بهداشتين سروي. اولقرار داشت
جهـت  عديده در دو و وضوخانه هاي آلومينيومي  شديم. سرويس مواجه مي
  و به قصد حرم راه افتاديم. د وضو كردندي. همه زوار تجدقرار داشت

در سفر دوم براي تسريع در امر زيارت زوار تعدادي وضوخانه ديگري را 
بودند تا توقف زيادي در اين موضع صـورت   به چند متري حرم انتقال داده

  نگيرد. 
ان در يـ آقامتـري بـود و    12خيابان شرقي منتهي به حرم يك خيابان 

دور تـر از مـدخل بازرسـي    متـر   10حـدود  خـانم   و يورودابتداي ن يهم
  شدند. مي

كننـد.   زنند و مسافر سوار مي ديدم چند كاميونت دور مي يبعد ازبازرس
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ها مسـافركش هسـتند    ابتدا تصور كردم كه راه بايد دور باشد و اين ماشين
گذاشـتند و   هـا را  ولي زود فهميدم كه براي تسريع در تـردد ايـن ماشـين   

هـا   همگي رايگان است. البته دو دستگاه ميني بوس هم جزء ايـن ماشـين  
  بود. 

بودنـد.   گذاشـته نيمكـت فلـزي   ف يـ رددر قسمت باركش كاميونـت دو  
اختصاص به ابان يخيك باند به سمت حرم بردند.  وها را سوار كردند  خانم

تر يـك  متر جلو 500حدود ها و باند ديگر ويژه تردد زوار بود.  تردد ماشين
دروازه بزرگ و مرتفع، با ديوار طرفينـي بلنـد قـرار داشـت، مسـافران بـه       

از دروازه  يبازرسـ كردنـد پـس از    استثناي پيران و بيمـاران را پيـاده مـي   
دادنـد ولـي افـراد مسـن و بيمـار را پيـاده        گذشتند و ادامه مسـير مـي   مي
  كردند. نمي

ن بـود كـه وارد تونـل    وقتي وارد اين بخش از خيابان شدم تصـورم ايـ  
ام چون دو طرف خيابان را با ديوار بتني پيش ساخته كه حـدود سـه    شده

بودند و بيشتر به تونل وحشت شـباهت   متر ارتفاع داشت ديوار كشي كرده
  . كرد داشت چون همين ديوارها خودش ترس را القا مي

ها را هـم گرفتنـد و مطلقـا اجـازه داشـتن       در اين بازرسي حتي فندك
 300دادند. بعد از اين بازرسي حـدود  ن همراه و دوربين عكاسي را نميتلف

  بست بود فاصله داشت. متري تا آخر خيابان كه بن
در انتهاي مسير يك دروازه بزرگ آهني وجـود داشـت و پشـت دروازه    
يك ساختمان سه طبفه با سنگ نماي سفيد است كه آثار انفجار از ظـاهر  

  است. ضيف حضرت بودهگفتند م شود و مي آن ديده مي
آمدم ولي بعـد از بازرسـي بـه يكـي از همـين        من قسمت اول را پياده

  شدم.   ها چسبيدم و بقيه راه را سواره رفتم و پاي دروازه پياده كاميونت
از اينجا گردش به چپ كرديم و ديگر از آن ديوار بتني پـيش سـاخته   
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  بود.  تر از خيابان قبلي خبري نبود و مسير جديد كمي وسيع
يك مغازه دوبر بزرگي در سمت چپ ابتداي مسير بود كه بدون استثنا 

داد و در حقيقـت مضيف(مهمانسـرا)ي    به تمام زوار چاي عراقي رايگان مي
  بودند.  حضرت را به اين مكان منتقل كرده

از همينجا بازرسي سوم و ديوار بيروني حرم و مناره و گنبد بارگاه امام 
كار بود. يك گنبد طالئي حرم زير پرده قرار داشـت  عسكريين به خوبي آش

  باشد.    رسيد هنوز كارش تمام نشده و بنظر 
متـر فاصـله    40از چايخانه تا پاي دروازه ورودي حـرم شـريف حـدود    

گيرد كـه حتـي دفتـر و     هست و قبل از دروازه بازرسي شديدي صورت مي
پشت سر بازرسـان   خودكارم را اجازه ندادند با خودم ببرم و روي ميزي كه

  قرار داشت گذاشتم دست خالي وارد حرم شدم.
هـا و   سـلفي بود كه  يميقداز دروازه غربي وارد حياط شدم، ساختمان 

  ند. بود هن برديح و گنبد را از بيبمب ضروهابيون با 
بر روي ايوان غربي حرم نشستيم و روحاني كاروان به اختصـار توضـيح   

ن لطف خدا به زائران ما است كـه  يه است. اثر سفرها بستكادر سامرا داد: 
تا اين دو امام همام را هم زيارت كنيم و از اين بابت ب ما شده ين بار نصيا

   از خدا شكر مضاعف داريم.
بـود و هـر   ي(ع) و امام عسگري(ع) امام هاد ين جا سامرا محل زندگيا

 ين جهـت لقـب عسـگر   يكـه بـه همـ    ندمحصور بود يك دژ نظاميدو در 
در (ع) ن شهر امام زماني. در همگويند و اينجا را(عسكريين) هم مي دافتني

 يعنـي بـه   ي،سـالگ  5 سـن  پـا بـه عرصـه وجـود گذاشـت و در      255سال 
  .ديبه امامت رسكه پدرش به شهادت رسيد  260سال

ها رفتم. چهـار زيارتنامـه    بعد از صحبت روحاني من به سوي زيارتنامه
وي داربسـت در سـمت چـپ در وردي    كه بر روي(بنر) چاپ شده بود بر ر
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حرم، بر روي ايوان نصب بود كه بـه ترتيـب مربـوط بـه: نـرجس خـاتون،       
  حكيمه خاتون، امام هادي(ع) و امام عسكري(ع) بود.

مشغول خواندن زيارتنامه بودم كه روحـاني كـاروان بـه كنـارم آمـد و      
: اگر ايستاد و آهسته از من پرسيد: خودكارت را گرفتند؟ گفتم: آري. گفت

ام گرفت كـه   خواهي من دارم ولي بايد به من پس بدهي. خنده خودكار مي
آقــا در آنجــا هــم در تــالش حفــظ امــوال خــودش هســت! قبــول كــردم. 
خوشبختانه يك بسته كاغذ يادداشت در جيبم بود كه بازرسان متوجـه آن  

بودند، خودكار را گرفتم و بـا احتيـاط و بـه دور از چشـم مـأموران و       نشده
  م مشاهداتم را يادداشت كردم.خدا

در پايان زيارتنامه وارد حرم شدم. حرم شـريف كـه بـا دسـت تطـاول      
، در دسـت بازسـازي اسـت،     ها و وهابي منفجر و آسيب كلـي ديـده   سلفي
خـورد، ضـريح    هاي داربست در جاي جاي داخل حرم بـه چشـم مـي    ميله

يبـا  مبارك به صورت جعبه مكعب مسـتطيل و داراي پوششـي از فـرش ز   
بـر روي آن تعبيـه    100در  80است كه تنها چند پنجره كوچك به ابعـاد  

هاي طالئي حفـاظي بـراي ايـن پنجـره بصـورت افقـي        اند كه با ميله كرده
  اند و از راه آن داخل ضريح قابل ديدن بود.  ساخته
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چهار قبر در داخل ضريح به ترتيب سه قبر اول و يكـي در رديـف دوم   
ورد كه به ترتيب در رديف اول از راست به چپ عبارت بـود:  خ به چشم مي

امام هادي(ع)، امام عسكري(ع) و نرجس خاتون و در رديف بعدي حكيمه 
  خاتون است كه در زير پاي امام عسكري(ع) قرار دارد.

بعد از نماز زيارت از حرم خارج شدم و نگاهي به اطراف انداختم. حـرم  
لع جنـوبي و يـك گنبـد دارد و يـك منـاره      دو مناره در ابتدا و انتهاي ضـ 

مكعب مستطيلي ديگري نيز بر روي ديوار حياط جنوبي دارد كـه از بقيـه   
 ييحـرم بنـا   شمالدر سمت  است. ساعتتر است و داراي  ها كوچك مناره

در دسـت سـاخت   در امتداد حـرم قـديم    يع و مرتفعيوسبا اسكلت فلزي 
ل تشخيص است و در بخش هاي سقفي كوچك آن قاب و تقريبا گنبداست 

در دست احداث ظاهرا يك گنبد بزرگ و دو مناره در انتهاي ضلع شـمالي  
  اند. حرم پيش بيني كرده

متـر   200متر عـرض و حـدود    14حياط غربي حرم عسكريين داراي 
طول با احتساب امتداد آن به صحن جنوبي دارد و صـحن جنـوبي حـدود    

متر طـول دارد، محوطـه    70ي ال 60چهار برابر صحن غربي است و حدود 
شرقي را با كمي فاصله متصل به حرم ديدم و در بخـش شـمالي مشـغول    

  ساخت و ساز بودند.
ستون دارد و بدون ديوار  8طول و  43متر عرض و  6ايوان غربي حرم 

يا نرده جـدا كننـده از محوطـه اسـت و چهـار زيارتنامـه چـاپ شـده بـر          
ل حرم روي داربسـت قـرار دارد   در سمت چپ در ورودي به داخبنر) روي(

  است.  كه شرحش قبال آمده
متـر   8ايوان طال يا باب القبله در سمت جنوب واقـع اسـت كـه داراي    

سـتون بـا    8سـتون اسـت. دو سـتون از     8متر طول و  20عرض و حدود 
سقف مربوطه كه به اندازه عرض در ورود به حرم است حدود يك متري از 

  بوطه باالتر است. ها و حتي سقف مر بقيه ستون



  عشق سفر به مسلخ
 

١٨١

در بيرون حرم عسكريين و در امتـداد ديـوار غربـي بـه سـمت شـمال       
شـود   گفتـه مـي  و (ع) اسـت  كه محل عبادت امام زمانسرداب وجود دارد 

يشان است. اين سرداب ورودي و خروجي باريك نزديـك بـه   بت ايمحل غ
هـم   توانند در كنار متر دارد كه به زحمت دو نفر مي 3هم به فاصله حدود 

هاي پنج، شش نفره به  از آن عبور نمايند؛ بنابراين زوار به نوبت و در دسته
  شدند. داخل راه داده مي

هـا از آقايـان وجـود     در مدخل اين سرداب نرده فلزي جدا كننده خانم
دارد و نگهباني در انتهاي جدا كننده حضور دارد كه به نوبت از هـر گـروه   

   دهد. چند نفري را اجازه ورود مي
هـاي ورودي از   پلـه پـايين رفـت. پلـه     20براي ورود به سرداب بايد از 

پله به داخل بنا و به  10سنگ مرمر سفيد و دو قسمتي است؛ قسمت اول 
جهت غرب است كه به پاگردي دو در دو متر منتهي و از آنجا با احتسـاب  

  سانت ارتفاع دارد. 20پله ديگر به سمت شمال دارد و هر پله  10پاگرد 
وارد سرداب كه شديم به اندازه يك اتاقـك دو در دو متـري در سـمت    

اي به طول  كرديم؛ باريكه چپ قرار داشت و بايد به سمت شرق حركت مي
متر، بالتشبيه مثل سنگر بود. در اين  2متر و عرض حدود  12تا  10حدود

ها وجود نداشت، همه با هم در ترددند  محدوده ترتيبي براي آقايان و خانم
كنند. البته  لي از بسكه مكان با ابهت هست احدي به ديگري برخورد نميو

هست كه دو نفر بتوانند در عرض سرداب تردد نمايد؛  حدي سرداب به عرض
سوي ديگر خارج شد اين قاطي  بازگشت هست و بايد از مسير بدون اما چون

 كند و خود زوار هـم  شدن زن و مرد چندان مزاحمتي براي هم ايجاد نمي
كنند. اصال در اين مكان كسي به  نهايت احياط مي جهت تقدس مكان بي به

  شود تا بهم برخورد نمايند. كسي توجه ندارد و شخص ثالثي احساس نمي
سمت راست سرداب ديوار است ولـي سـمت چـپ را بـا پارچـه سـبز       
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بودند و آن طرف پرده ديد نداشت كـه آيـا پشـت پـرده اتـاقي يـا        پوشانده
  ا خير، ما نديديم.اتاقكي هست ي

سرداب احترام برانگيـزي اسـت. از شـدت احتـرام پاهـا كمـي سسـت        
شود كه در حـال ورود بـه محـل عبـادت امـام(حي) آدم كمـي دچـار         مي

شود، چون ممكن است هر لحظـه صـاحبخانه وارد شـود؛ اگـر      استرس مي
شـد كـه در صـورت     چنين شود چه بايد كرد؟ بايد از قبل پيش بيني مـي 

اي هـم   صاحبخانه چه بايد گفت. آيا سالم كافي است يا خواسته مواجهه با
  بايد مطرح كرد.

بود اما وقتـي پـا بـه     البته اين فكر تا قبل از ورود به ذهنم خطور نكرده
  داخل سرداب گذاشتم به اين فكر افتادم و بر خود لرزيدم. 

در زمان اصالح اين بخش از سفرنامه چون مصادف بـا اذان مغـرب بـه    
كريم منصوري بود احساس كردم در آن سـرداب مبـارك هسـتم و     صداي

هـاي صـفحه كليـد     اشكم جاري شد و بـراي لحظـاتي نميتوانسـتم مهـره    
كامپيوتر را ببينم و يك بار ديگر بر زبانم جاري شد: ربنا اغفرلي ولوالدي و 

شاء اهللا. اين همان دعائي بـود كـه بعـد از     للمسلمين يوم يقوم الحساب؛ ان
  رج در آن سرداب خواندم.دعاي ف

سـوادها   هر كس در اين سرداب ذكري بر لب داشت؛ باسوادها دعا و بي
اي هم  ماليدند و عده كردند و به صورت مي صلوات، در و ديوار را تبرك مي

كردنـد و مـادري كـه فرزنـد معلـولش را بـه همـراه داشـت          فقط گريه مي
از پشـت سـر   اش را  دانم بر حالش چـه گذشـت، فقـط صـداي ضـجه      نمي
  شنيدم. خدا شفاي عاجل عنايت بفرمايد. ان شاء اهللا. آمين. مي

فرستاد و اين به معنـي حركـت و عبـور     مأمور مراقب مرتب صلوات مي
توانست در محل توقف نمايد و نمازي بخواند، باالجبار بايـد   بود، كسي نمي

رج هائي كه رو به سمت جنوب داشـت خـا   به سمت انتها و در نهايت از پله
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هـاي   تـر از پلـه   هاي خروجي خيلي تنـد و كـم عـرض    شديم. شيب پله مي
ورودي است، براي اينكه پاي همـديگر را لگـد نكنـيم بـه كنـدي حركـت       

سانت ارتفاع بـاال آمـديم و    20پله شايد كمي بيشتر از  27كرديم و از  مي
  وارد حياط حرم شديم. 

دكـار ايشـان را   به اتفاق روحاني كاروان از حرم خارج شديم و مـن خو 
پس دادم و در محل بازرسي دفتر و خودكارم را برداشتم و حركت كرديم. 
وقتي به محل چايخانه رسيديم روحاني كاروان مرا به خوردن چاي دعوت 

  كرد، با هم چائي امام عسكريين را خورديم.
در بازگشت تنها شدم. وقتي اطراف را نگاه كـردم روحـاني كـاروان را     

رود. تعجب كردم كه ايشان با مـن در   وي وانت نشسته، ميديدم كه در جل
حال خوردن چائي بود چگونه خود را به ماشين رسانيد، نفهميدم. مسافتي 
را پياده طي كردم، بعد سوار ماشين رايگان شدم تا از كاروان عقب نمـانم؛  
به پاركينگ رسيدم و به اتفاق سوار بر ماشين و به قصد كـاظمين حركـت   

بس تحت تأثير فضا بودم يادم رفـت سـاعت حركـت بـه سـوي       كرديم. از
  كاظمين را يادداشت كنم.

در سفر دوم به سامرا، به دليل تجربه قبلي تمام امكاناتم را از دوربين و 
تلفن و خودكار و كاغذ و غيره را در اتوبوس گذاشتم و از كاروان جدا شدم 

ابـان و جـائي كـه    هاي گفته شـده خـود را بـه انتهـاي خي     بوس  و با ميني
چايخانه قرار دارد رساندم. يك وضوخانه مـدرني در ابتـداي مسـير ورودي    

بودند كه پس از تجديد وضو دو فنجـان   حرم و در روبروي چايخانه گذاشته
چائي نذري خوردم، تنها و بدون همراهي كاروانيان به طرف حـرم رفـتم و   

چـون ايـن بـار    بعد از بازرسي وارد محوطه حرم شدم. دلم خيلي سـوخت  
گرفت و من با توجه به سفر قبل همـه امكانـات    بازرسي خيلي سخت نمي

  بودم. حتي قلم و دفترم را در اتوبوس گذاشته
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ابتدا به طرف سرداب رفتم بلكه بتوانم دو ركعتي نماز در آنجا بخوانم.  
هاي ورودي را با دقت شمردم تا وارد سـرداب   خلوت بود. يك بار ديگر پله

  شدم. 
بودنـد و پشـت    داب مثل گذشته نبود چون آن پرده سبز را برداشتهسر

اي كمي بيشتر از محدوده اول وجود داشت كـه تمـام بتنـي     پرده محدوده
توانستند بـه زحمـت    رسيد و زوار مي متر مي 2.5بود و ارتفاع آن به حدود 

در دو رديف نماز بخوانند و طولش نيز كمي كمتر از مسير اول بـود. كـف   
بودند و بـه هنگـام نمـاز در انتهـاي همـين       خش جديد را فرش كردهاين ب

راهرو باريك صداي(لودر) شنيدم كه بعد از نماز متوجه شدم اين سـرداب  
  به زير زمين بناي حرم كه در دست احداث است راه دارد. 

خواستم مشاهداتم را بنويسم ولي خودكار نداشتم، دو روحاني سيد در 
بودند، به آرامي به آنها نزديك شدم و از آنهـا   تادهابتداي سرداب جديد ايس

خودكار خواستم، يكي از آنها خودكارش را بـه مـن داد و مـن آنچـه را در     
بـودم نوشـتم و سـپس     آنجا ديده بـودم روي يادداشـتي كـه همـراه آورده    

خودكارشان را پس دادم. سرداب چندان پـر جمعيـت نبـود. بـه آرامـي از      
ه شدم. از كاروان مـا خبـري نبـود. بـه سـمت      سرداب خارج و وارد محوط

بودنـد و بـه    محوطه جنوبي رفتم، كاروانيـان مـا در وسـط حيـاط نشسـته     
  دادند. سخنان روحاني كاروان گوش مي

از مــدير كــاروان خودكــار گــرفتم و در كنــار جمــع نشســتم. بعــد از  
اي كه خواندند به اتفاق به سمت حرم رفتيم و من اعمـالم را بـه    زيارتنامه

جا آوردم و از حرم خارج شدم و با ميني بوس بـه ميـدان كنـار پاركينـگ     
بودنـد و   رسيدم. وقتي به اتوبوس رسيدم هنوز هيچيك از همراهان نيامـده 

بود و من دلم نيامـد   راننده هم در جعبه بغل اتوبوس راحت و آرام خوابيده
  بيدارش كنم، صبر كردم تا همه آمدند و سوار شديم و حركت كرديم. 
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  سامراتاريخچه 

شمال بغداد،  يلومتريك 120ان در ياست كه عباس ين شهريدوم» سامرا«
ان و يعيعمـده شـ   يهـا  ارتگـاه ين شهر از زيدجله ساختند. ا يبر كنار شرق

كه محل  يع) است. سردابي(ع) و امام حسن عسكري(النق يمدفن امام عل
ل تشـرف  ع) و محـ (ع) و زادگـاه حضـرت قـائم   (عبادت و استراحت امامان

 جا قرار دارد. شان بوده است، آنيدار ايد بهصالحان 

فـه  يخل معتصـم  دانسـته شـده و  » سـامرا « ين شهر به زبان آرامينام ا
هر  ي:به معنا(»يسرَ من را«را تخت خود قرار داد، آن يكه آن را پا يعباس

كـه زمـان    ييهـا  سـكه  يشود) نـام گذاشـت. رو   يند، مسرور ميكه آن رابب
ـ يشده و اكنون در دست است، هم ر آن شهر ضرب ان ديعباس  ين نام عرب

  وجود دارد.
 يها ارتگاهيع) از ز(سامرا به سبب مدفون بودن دو تن از امامان بزرگوار

ن دو امـام در  يـ شـان اسـت. مشـهد ا   يان و از امـاكن مقـدس ا  يعيعمده ش
آنجـا   يعسكر) معتصـم و اردوگـاه و  (از سامرا واقع است كه ارتش يقسمت
ازدهم، يـ بر دو امـام دهـم و    هند. عالويگو يشان را عسكرين رو اياز ابود؛ 

ن جده، مادر امـام  يجا دفن شده همچن مه خاتون آنينرجس خاتون و حك
  ن محل به خاك سپرده شدند.يدر ا ين بن الهاديو حس يحسن عسكر

عج)در شهر سامرا و در خانـه پـدر ارجمنـد    (ست كه امام زمانين يشك
ف يان عمـر شـر  يده به جهان گشود و تا پايع) دي(كرخود، امام حسن عس

از  -دگاه مشـهور يـ بنابر د - ن دورهيست. ايز يپدر خود، كنار آن حضرت م
ق) آغـاز و تـا رحلـت امـام      255مه شعبان سـال  ين(هنگام والدت حضرت

  افت.يان يق) پا 260ع االول سال يهشتم رب(ع)ي(عسكر
  »سايت ويكي مهدي 258ت، ص يوان، فرهنگ نامه مهديميخدامراد سل«منبع:  
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سـام) سـامرا   (نقل است كشتي نوح در اين مكان نشست و به نام فرزنـد نـوح  
  ناميده شد و اين نام را حضرت نوح بر اين مكان گذاشت.

صاحب حكم تحريم تنباكو) از نجف به سامرا رفـت و حـوزه   (ميرزاي شيرازي
سـيد محسـن   الغطا،  آن را رونقي بخشيد و برزگاني چون سيد شرف الدين كاشف

  امين و شخ آقا بزرگ تهراني از تربيت يافتگان مكتب سامرا هستند.
  »عتبات عاليات از علي محمد اسدي :منبع« 
  

  ظهر  12ساعت 
در سفر اول قرار بود در رسـتوران بـين راه غـذا بخـوريم و از آنجـا بـه       

  زيارت آسيد محمد بن امام هادي، عموي امام زمان(عج) برويم.
طي مسير به رستوران مورد نظر رسـيديم. ابتـدا مـدير كـاروان     پس از 

رفت تا ببيند جا براي نشستن دارد يا خير ولي سريع برگشت و گفت جـا  
براي نشستن ندارد. دوستان كمك كردند غذاي همراهان را بـا مخلفـاتش   

  آوردند و در داخل اتوبوس تقسيم كردند.
م. از خياباني گذشتيم در مسير كاظمين به شهر(بلد) رسيدي 12ساعت 

كه كمربندي شهر بود و بيشتر به جاده خاكي شباهت داشت تـا آسـفالته.   
 يهـا  شيزار بـا گـاوم  يـ سمت راست منطقـه ن ، عيسمت چپ نخلستان وس

  فراوان. 
در يكي از اين و بود  يكيالكترون يالبته بازرس، مياول گذشت ياز بازرس

 يبا ما كـار  يكسكه بود  يونيزيمشغول مصاحبه تلوها يك مقامي  بازرسي
راسـت  گـردش بـه    ،مـانع چهـارم  بعد از گذشـتن از  م. يعبور كرد، نداشت

بـه  و م يكـرد  راسـت مسافت باز گـردش بـه    يط يپس از مقدارو  ميكرد
قبل از رسـيدن بـه شـهر از مسـير اصـلي      م يسمت مركز شهر حركت كرد

شـت  خارج و وارد پاركينگ تقريبا وسيعي كه در سمت چپ جاده قـرار دا 
  شديم كه چند اتوبوس در محل پارك بود.
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   2.12ساعت  - آستانه آسيد محمد 

در پاركينگ پياده و براي رفتن به حرم آسـيد محمـد از عـرض جـاده     
گذشتيم و به سمت جنوب حركت كرديم. مسير باريكي بود كـه تعـدادي   
خانه و مغازه و دكه در دو طرف آن قرار داشت كه بدون استثنا انواع خرما 

  كردند. پنير خرما عرضه مي و
در سفر اول پياده رفتيم ولي در سـفر دوم فاصـله پاركينـگ تـا حـرم      

تومان كرايه دريافـت   500ميني بوس داشت كه به پول ايران از هر زائري 
  كرد.  مي

متـر اسـت پيـاده طـي      600در سفر اول طول اين مسير را كه حـدود  
ند و طويلي كه از شـرق بـه   كرديم و وقتي از آخرين پيچ گذشتيم ديوار بل

غرب ادامه داشت روبروي ما آشكار شد، قبل از آن زمـين بـاير بـود كـه از     
  داخل آن عبور كرديم و به پاي ديوار رسيديم. 

متـر طـول    400تـا   300متر و حـدود   3ديوار پيش ساخته به ارتفاع 
اي در مدخل قرار داشـت.   اي در وسط اين ديوار و بازرسي داشت كه دروازه

وقتي از بازرسي گذشتيم دشـت وسـيعي در مقابـل قـرار داشـت و در آن      
خورد، معلوم شد ديـوار فقـط در سـمت     سوي دشت ديواري به چشم نمي

  ورودي وجود دارد و طرف دوم و سوم و چهارم ندارد.
حركت كرديم، بازارچه پر رونقـي كـه توسـط     -شرق  –به سمت چپ 

محلـي مـا كمـي دورتـر از دروازه     هاي  دستفروشان داير بود و مثل بازارچه
قرار داشت. از ميان آنها كه معبر باريكي براي زائران وجـود داشـت، عبـور    

  كرديم. 
شـد.   مي هائي در پشت اين ديوار ديده ها و حتي خانه كمي دورتر مغازه

ها متعلق به حرم هست يا خير. گفـت:   از روحاني كاروان پرسيدم اين خانه
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ديوار كشي امنيتـي در داخـل محـدوده قـرار      متعلق به مردم است كه در
  است.  گرفته

از بازارچه نسبتا طوالني گذشتيم تا اينكه پاي ديوار حرم رسيديم. پس 
از بازرسي وارد شديم. فضاي باز و وسيعي بود كه حـرم در وسـط محوطـه    

  قرار داشت و در ورودي آن سمت غرب بود. 
تش را داد بعـد بـه   روحاني كاروان در همين ضلع غربي حـرم توضـيحا  

شـد و   اتفاق وارد ايوان حرم شديم. زيارتنامه توسط روحاني كاروان خوانده
شـد و برگشـتيم.    بعد به قصد زيارت ورود كرديم و اعمال الزم به جا آورده

  سوار بر ماشين و عازم كاظمين شديم.
اما در سفر دوم نهار زوار را در آسيد محمد تهيه كردند و زوار در داخل 

  ق جنوبي به صرف نهار نشستند و بعد به سوي كاطمين راه افتاديم.روا
  

  شجره آسيد محمد 
 يجعفر محمد فرزنـد حضـرت امـام علـ     يمدفن اب ،د محمديآستانه س

از  يكـ يا آمـد و در  يـ بـه دن  يقمـر  228ه السالم كه در حدود يعل يالهاد
 يافت. ويوفات  يقمر 252ن سامرا و بغداد حدود يش بيخوهاي  مسافرت

مقـام   ،ه السالم بزرگتـر بـوده  يعل ياز برادر خود حضرت امام حسن عسكر
ا دو سـال بـه اخـتالف    يـ ك و يشان بود كه پس از حصول بداء يامامت با ا

د ين آستانه كه معروف به آسـتانه سـ  يات قبل از پدر خود فوت نمود. ايروا
از  ،ك شهر بلـد يشرق شهر سامرا و نزد يدر هشت فرسخ ،باشد مي محمد

سـامرا   –ن راه بغداد يب ،غرب شط دجله يلومتريدر پنج ك ،ليدوج يواحن
ان است و اعـراب  يعيشهاي  ارتگاهين زيم ترياز عظ يكيواقع است و امروز 
   ن آستانه دارند.يبه ا يعراق ارادت خاص

   »جلد يك –دايرة المعارف شيعه « 
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   بعد از ظهرقه يدق 3.15ساعت  -كاظمين 

اي از مسير بـه سـمت كـاظمين را     ابل مالحظهدر سفر اول كه بخش ق
بوديم كه يكي از آخر اتوبوس گفت: يك نفر از مسـافران مـا جـا     طي كرده

است. براي يك لحظه سكوت در اتوبوس حكفرما شد. پس از لحظاتي  مانده
  يكي مشخصات جا مانده را پرسيد، وقتي نشاني را گفتند دانستيم كه بنده

ــه خــاطر همــين    خــدا خــانم محترمــه و محجبــه ــوده كــه ب و ســاكتي ب
  بود. محجوبيتش جا مانده

در ماندن و رفتن مردد شديم كه مدير كاروان تلفنـي بـا آقـاي فـالح،     
بـود و اهـل آسـتانه هـم بـود و در       مدير كاروان ديگري كه از آستانه آمـده 

اي با كمي تأخير و تعجيل همراه ما بود و  هاي دوره هواپيما و هتل و زيارت
ت خوبي از اماكن زيارتي داشت تماس گرفت كه هنوز از پاركينـگ  اطالعا

بود، ماجرا را برايش تعريف كرد و از ايشان خواست كه زائر مـا   خارج نشده
را پيدا كند و با خود بياورد و ما همچنان به مسير خود ادامه داديم. بعد از 

آورد  مـي چند دقيقه او تماس گرفت كه زائر را پيدا كرده و دارد با خودش 
  كه خيال كاروانيان راحت شد. 

؛ بعـد از نـيم   در مدخل شـهر بـود   يك سختيم ترافين شديوارد كاظم
و گذشـتن  ورودي ابـان  يو دور زدن همـان خ  ساعت معطلـي در ترافيـك  

  م.يدرسيك گاراژ به ير يمساي از  مسافت قابل مالحظه
هـا   سـاك و با م يه كرديتخلبارها را رون گاراژ يقه در بيدق 3.45ساعت 

كـرديم. چنـد    يطـ وارد گاراژ مستطيلي شكل شديم و طول آن را تا انتها 
ميني بوس شهري در انتهاي گاراژ پارك بود. يكي، يكي سوار شديم و وارد 

  خيابان شديم.
ظاهرا كاظمين دو رو دارد. روز اول كه وارد اين شهر شديم بيشـتر بـه   
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اي از كاظمين  رد منطقهشهر تاريخي و قديمي شباهت داشت اما اين بار وا
هـاي   بوديم كه با منطقه اول زمين تا آسـمان تفـاوت داشـت. خيابـان     شده

هاي مدرن و دو طبقه و همه داراي فضاي سبز و گـل و   وسيع و آباد، خانه
گياه بود كه با بخش اول مطلقا قابل قياس نبود. بـرخالف همـه شـهرهاي    

اشين ما توسط پلـيس  شد، م طي شده عراق كه پليس راهنمائي ديده نمي
  متوقف شد و به دليل عدم رعايت قانون راهنمائي و رانندگي جريمه شد. 

هاي منتهي بـه بلـواري كـه مـا در      در طول مسير كليه كوچه و خيابان
حال عبور از آن بوديم به طريقي داراي مانع بود، برخي داراي نرده فلـزي،  

م ضـمن داشـتن موانـع،    برخي داراي مانع بتني و يكي، دو تائي از آنها هـ 
هاي بازرسي داشتند كه به نظر رسيد بايد محل اسكان بزرگان شهر  اتاقك
  باشد.

در ادامه مسير ميداني پيش رو ظاهر شد و قبل از ورود به ميدان ما را 
پياده كردند. ساك به دست از قوس ميدان گذشتيم و با اختالف اندك در 

لـوار پيشـين شـديم و عكـس     سمت راست خود وارد خياباني به مـوازات ب 
  مسير قبلي حركت كرديم.

ميدان مورد نظـر را(ميـدان پلـيس) و خيابـان جديـد را(بـاب المـراد)        
اسـت.   گفتند كه در نقشه نام ميدان(ساحة المحمد الجـواد) ذكـر شـده    مي

خيابان باب المراد خيلي شيك و تميز بود كه از ميدان به باب المراد حرم 
ها و گنبد حرم از اين سمت ديـدني و در زيـر    هشد و منار مطهر متصل مي

  هايش بسيار زيبا بود. نور غروب خورشيد با آن سايه روشن
بودنـد كـه دو طـرف آن     اي بلند مسدود كـرده  ورودي خيابان را با نرده

براي ورود و سط آن براي خروج بود و جديدالورودها بايـد بازرسـي بـدني    
  شدند.  مي

سـازند،   ت با مصالحي كه پيادروهـا را مـي  كف خيابان را به جاي آسفال
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متر جلوتر به يك تقـاطع رسـيديم كـه     200بودند. حدود  كف سازي كرده
خيابان سمت راست را شارع التربية و خيابان سمت چپ را شارع التجنيـد  

گفتند. ظاهرا بخش بازار محلي اين خيابان در خيابان شارع التربية قرار  مي
  داشت.

هاي مسـكوني قـرار    شديم؛ در اين خيابان آپارتمانوارد خيابان تجنيد 
متر وارد كوچه سمت راستي شـديم و در   10داشت كه پس از طي حدود 

متر از طول كوچه را طي كرديم به يك دو راهي رسـيديم   30ادامه حدود 
 15، 10كه در فاصـله   هيانوار الكاظمو به سمت چپ چرخيديم و به هتل 

  يم. ظاهر هتل تر و تميز بود. متري آن قرار داشت، وارد شد
   

  قه يدق 4.10ساعت 
د يـ م و كليرا تقسـ ها  ر كاروان اتاقيمد .ميه شديوارد هتل انوار الكاظم

م يد ابـراه يسكه اتوبوس ما  يتيمامور امن .هر اتاق را به افراد مورد نظر داد
انه مقتدرنام داشت تا خود هتل همراه ما بود و در طول راه چند كار ل يخل
اي كاروان انجام داد و مانع معطلي بيش از حد زوار شد. بـا ايشـان خـدا    بر

باشم. ايـن   حافظي كردم و به طرف اتاقم رفتم تا وقت نماز استراحتي كرده
هتل عليرغم ظاهرش مشكالتي از حيث حمام و دستشوئي داشت كه باب 

  طبع ايراني نيست.
  

  بعد از ظهر  5ساعت 
. براي ورود به بخش دوم خيابان باب همگي براي نماز عازم حرم شديم

المراد در همين تقاطع مجددا بازرسي شديم و پس از طي طريق از دروازه 
باب المراد كه در شرق حرم قرار دارد پس از بازرسي وارد محوطه شـديم.  

اي شكل آن  مراد قرار دارد. از حياط ذوذنقهباب الاين دروازه دقيقا روبروي 
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متري  10ها به سمت باب المراد كه حدود  كفشگذشتيم و پس از تحويل 
  فاصله دارد حركت كرديم. 

بـود و در نزديكـي آن بـه     باب المراد چون در دست تعمير است بسـته 
متر يا كمي بيشتر درب ديگري به نام باب الرجاء قرار دارد  8فاصله حدود 

گيـرد ولـي بـين ايـن دو در اتـاقكي       كه تردد از طريق اين در صورت مـي 
طيلي شكل قرار دارد كه بايد زوار از كنار باب المراد وارد ايـن اتاقـك   مست

  شده و پس از بازرسي به در باب الرجاء برسد و ما هم چنين كرديم.
وقتي به بازرسي رسيدم تعدادي جوان با لباس فرم و سردوشـي و دور  
آستين نوار طالئي چسبانده آماده تفتيش بودند. من قبل از بازرسي دفترم 

باز كردم و جلوي چشم بازرس تورق كردم كه طرف خيلي خوشش آمد  را
  و يك احسنتي هم نثارم كرد و سپس بازرسي نمود.

از اين مرحلـه گذشـتيم و در آسـتانه در قـرار گـرفتيم. ورودي نسـبتا       
عريض بود و دو لنگه در چوبي بزرگ و بلند داشت كه روي هـر لنگـه در،   

وار بعد از بوسيدن در و يا سـالم بـه   يك(كلون) طالئي نصب بود و برخي ز
به سمت پائين پله  7سپس از آوردند.  ضريح مطهر(كلون) را به صدا در مي

  .يمو وارد صحن شد رديمعبور ك
به نماز جماعت رسيديم و بعد از نماز توضـيح روحـاني كـاروان بـود و     
خواندن زيارتنامه و زيارت مرقد مطهر امامين؛ سپس به هتل بـراي صـرف   

  برگشتيم. شام 
خـواهم   بهنگام خروج از محوطه روحاني كاروان دستم را گرفت كه مي

قبر سيد رضي و سيد مرتضـي را نشـانت بـدهم؛ مـرا از بيـرون دروازه بـه       
سمت جنوب برد. در انتهاترين نقطه جنوبي محوطه حرم و در نطقه اتصال 

ه آوري كننـد  به شرق آرامگاهي وجود دارد كه متعلق به سيد رضي، جمـع 
نهج البالغه امام علي(ع) است كه اين آرامگاه از دو طرف شرق و جنوب به 
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  خيابان و از دو جهت ديگر در داخل حياط حرم جوادين قرار دارد. 
در ادامه مسير به سمت جنوب كه نام خيابانش نيز به نام شريف رضي 

متر جلوتر رفتيم و در  25الي  20شود، حدود است و بعد از حرم باريك مي
بود نشانم داد و آن آرامگاه  ها چسبيده ها و مغازه آنجا آرامگاهي كه به خانه

سيد مرتضي، برادر شريف رضي بود كه اين امر باعث شد كمي ديـر تـر از   
  ديگران به هتل برسيم.

آرامگـاه شــيخ صـدوق در داخــل رواق و ديـوار مشــترك حــرم و رواق    
دارد كـه داراي   شرقي، موازي مضجه شريف امام موسـي بـن جعفـر قـرار    

  و زيارتگاه مؤمنين است.   پنجره
  

  خيابان باب المراد
اما خيابان باب المراد: اين خيابان سنكفرش شـده رفـوژ قشـنگي دارد.    

سـازند و در   معموال رفوژ خيابان را با سنگ جدول در ارتفاع مشخصي مـي 
ه اي و هر پلـ  كنند ولي رفوژ اين خيابان پله داخل آن فضاي سبز ايجاد مي

سـانت از   40اي از ارتفـاع   قدم است. رفوژ پلـه  3قدم و عرض  10به طول 
رسـد و بعـد    سانت مي 100 – 90 – 80 – 60زمين شروع و به ترتيب به 

رسد. فاصله هـر رفـوژ    سانت مي 40شود تا به از آن به ترتيب ارتفاع كم مي
 قدم است و تمام اين رفوژ از سنگ مرمر سياه اسـت كـه   10تا رفوژ بعدي

اي نصب است ولـي داخـل    اي عاجدار نقره بر باالي آن نرده آلومينيوم لوله
  آن هنوز از گل و گياه و سبزه خبري نيست.

متر و از تقـاطع   200ورودي تا تقاطع اول حدود   طول خيابان از نقطه
هاي  متري است و دو طرف بخش دوم خيابان فروشگاه 400تا حرم حدود 

  ها عديده هست.  ميوه فروشي ها و آب شيك و اغذيه فروشي
ما كه وارد بخش اول خيابـان شـديم بـراي اولـين بـار تعـدادي خـانم        
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  روسري را ديديم كه خالف جهت ما در حركت بودند و بعدا در بخش بدون
ديگر نيز به معدودي از افراد اين چنيني برخورديم كـه تنهـا بـدون چـادر     

  بودند. 
  

  شب  9ساعت  
ير زوار عازم حرم شديم. ديگران مشغول زيارت و به اتفاق خانواده و سا

دعا و نماز و من مشغول سير و سياحت در زيبـائي و صـفاي حـرم شـدم.     
هاي داخل صحن كه حساب  است؛ از روي فرش صفا بامبارك بسيار صحن 

ــ ومتــر عــرض  32كــردم، صــحن شــرقي  طــول بايــد متــر  100ش از يب
  باشد.  داشته

چهـار منـاره    ودو گنبد يح است ولي اگر چه حرم مطهر داراي يك ضر
و هر شود  يده ميدابتداي باب الرجاء از برگ و چهار مناره كوچك دارد كه 

  .دو مناره بزرگ و كوچك با يك گنبد همطراز است
هاي دو طبقه هست كه عمـق طبقـه دوم    دور تا دور حرم داراي حجره

  كمتر از عرض طبقه اول است.
وبي داراي ايوان و هر ايـوان داراي  ساختمان حرم در ضلع شرقي و جن

ورودي به داخل حـرم دارد.   2در و ايوان شرقي  3ستون و ايوان غربي  10
  در ضلع جنوبي سر دري طال كاري شده در وسط قرار دارد.

اي است به اين طريق كه به مـوازات در   ساختمان حرم دو پله يسربند
بلنـدتر از بقيـه سـقف    اصلي حرم تا لبه ايوان سربندي بنا حدود دو متري 

ها با عرض بيشتر قرار دارد و  است و بر روي دو ستون بلندتر از بقيه ستون
   ستون بعدي در يك اندازه از حيث ارتفاع و فاصله از يكديگر است. 8

د يبلند تر از بام حرم است كه شـا  يكرس يدارابهم نزديك و دو گنبد 
هـار منـار كوچـك و    چآن  ين كرسـ يبرسد و در چهار گوش ا يبه دو متر
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  .رساند يها را به هشت عدد م منارهقرار دارد و تعداد ك و كم ارتفاع يبار
همسـطح  است كـه  متر  44 طول آن متر و 6حدود  يوان شرقيعرض ا

وان سمت قبله دو پله بلندتر از سـطح  ياو در ورودي است اما صحن مطهر 
 28بلـه حـدود   قالوان بـاب  يا و يك پله بلندتر از ايوان شرقي است.صحن 

 يوسـط دارا  يدارد كـه ورود  يمتر عرض و سـه درب ورود  6متر طول و 
تر از ديوار است و درب ورودي در انتهـاي   بمتر عق 8تا  7 ،متر عرض 6،7

  اين عقب نشيني قرار دارد.
متـر اسـت و صـحن     4هـا   هياول بدون احتساب زاو رواقحداقل عرض 

حدود در شمال و جنوب حرم  . وسعت صحنهم عرض متفاوت دارد ياصل
  .چهار متر است يمتر و سمت شرق 8 ،7

مناره سـاعت  قرار دارد و  يجنوب دروازه باب القبله دقيقا در وسط ديوار
است در بخش شرقي اين باب واقع شده و بعد از آن در  مكعبكه به شكل 

گيـرد. دروازه بـاب    كوچكي قرار دارد كه از اين در رفت و آمد صـورت مـي  
بود و نام اين در كوچك را كه سـؤال كـردم،    دليل تعميرات بسته القبله به

  گفتند آنهم باب القبله هست.
  هاي كاظمين به شرح زير است: باب

  باب صاحب زمان. –باب رحمت  –باب قبله  –جنوب: باب مغفرت 
  باب رجاء(حوائج). –باب مراد  –شرق: باب فاطمه 

  ن.باب االنوار المؤمني –غرب: باب صاحب زمان 
اسـت. قاعـده آن در شـمال     يا وذنقـه ذبا بـزرگ و  يتقرشرقي محوطه 

در نزديكي مرقد شريف رضي به حـدود  و عرض دارد متر  50تا  45حدود 
 يا مه پارچـه يبا خمحوطه روبروي باب الرجا از آن  يبخشرسد  متر مي 15

  مسقف است.
د كـه  متر عرض دار 35تا  30از دروازه تا پاي دروازه باب المراد حدود 
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تعدادي غرفه عرضه كننده مهر و تسبيح در پاي نرده اتصـال محوطـه بـه    
خيابان قرار دارد. بعد از سه چهارم مسير يك سقاخانه وجود دارد و بعد از 

 كلل شـ يك باغچه مستطآن حدود دو متري مسير باز است و بعد از آن ي
سـت كـه   واقـع ه قـدم   7قدم و به عـرض   30به طول عمود بر ديوار حرم 

در ها  از اين نخلهر كدام  در داخل آن قرار دارد وچهار اصله درخت نخل 
؛ بعد از اين فضا دو سانت محصور است 200به قطر حدود  يداخل لوله بتن

  متري راه عبوري موازي ديوار صحن است. 
كفشكن در بخش شمالي باب الرجا مستقر هست كه بـراي ورود بايـد   

متر گذشت  10الرجاء به طول حدود  ها از جلوي باب پس از تحويل كفش
و تا به نزديكي باب المراد رفت و از آنجا وارد اتاقك بازرسي كـه بـه ديـوار    

  صحن چسبيده هست، شد. 
داراي عـرض متفـاوت اسـت،    ن محوطـه از شـمال بـه جنـوب     ياطول 

آخـرين نقطـه   در آن  ينكمتربيشترين عرض آن در آخرين نقطه شمال و 
   دارد قراردارد. يف رضيمرقد شرجنوبي كه 

  
  قه يدق 9.45ساعت 

بـودم كـه   ده يح نرسـ يشدم. هنوز به ضـر حرم از سمت باب القبله وارد 
 يبـرا  توفائي در سمت راست من و بين ديوار و ضريح روي زمين بود كهم

مشـغول   ياول زوار نشسـته بودنـد. برخـ    در رواقطواف حرم آورده بودند. 
از آسـتانه  خود بودند. ظار همسفران در انت يمشغول دعا و برخ ينماز، برخ
ارتنامه و دعـا بودنـد و   يستاده مشغول خواندن زيا زوارح يك ضريدر تا نزد

  .خواندند يارتنامه ميح نشسته دعا و نماز و زيها در محدوده ضر گروه يحت
 ياد برخـ يـ ت زيـ جمعصرفنظر از مشكل بود.  يح كميبه ضر يدسترس

ها را لگـدمال   گران آنيبودند و د هادهنح ياز به ضريسر ن ،ح نشستهيضر يپا
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  . رسانيدند يح ميا دست به ضريدند و يبوس مي ح رايسرشان ضرباالي ا از ي
ك تـابلو  ضـريح بـر روي يـ    ير باالبه داخل حرم بباب القبله ورودي از 

   ».كاظم(ع) ياالمام موس«نوشته شده 
تند. فرسـ  يح مرتب صلوات ميدن به ضريرس باز كردن راه و يمردم برا

بـه   زيارتادامه در بلند است.  يليگر خيچهار امام دضريح ح برخالف يضر
ح به يضر يبر باال يكوچك يتابلوهم ح يآن طرف ضر يعني ي،سمت شمال

  نصب بود. » (ع)االمام محمد الجواد «نام 
عكـاس   يحت به دست وم يس يب يو شخص يچند نظامدر اين قسمت 

كـال سراسـر    .باشد ارت آمدهيز يبرا يتيد شخصي. به نظر رسبودند  ستادهيا
   اند. م كردهيتقس ها ان و خانمين آقايبحرم را با ديوار چوبي 

در داخل ديوار نصب اسـت   يا شبكهدر داخل ديوار دوم بخش شمالي 
  .متعلق به مسجد است ئيح انتهاياز خدمه ضر يكيگفته طبق  كه

رم اسـت  بار اول مسجد جوادين را كه در بخش شمالي متصـل بـه حـ   
خواستم كمي دقيـق تـر بـه ايـن مسـجد نگـاهي        بودم ولي اينبار مي ديده

  بيندازم. به طرفش رفتم.
از داخل حرم براي ورود به مسجد يك درب عاريتي وجود داشت كه از 

بود و در آن زمان نيمه باز بود. يك پير مرد  چوب و ورق حلب تشكيل شده
ي كه در پشت در ايستاده بـود و از  بود و با يك اش ايستاده ايراني در آستانه

كـرد، بـه در نزديـك شـدم؛      شد، صحبت مـي  محل ايستادن من ديده نمي
گفت: آمدم امام را زيارت بكنم و به خانه  شنيدم كه پير مرد به نگهبان مي

  برگردم. 
از پير مرد سؤال كردم اهل كجا هستي؟ گفت: تربت حيدريه و دو باره 

او گفتم: در اين كنار بنشين تا برگردم و ترا  اش را به من گفت. به خواسته
براي زيارت امام ببرم و از مأمور اجازه خواستم تا نگاهي به مسجد بيندازم 
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و او هم اجازه داد، وارد شدم؛ در اين هنگام به من گفت مسجد جوادين را 
كـرد بـراي    كنند. پيرمرد كـه تصـور مـي    معماران ايراني دارند بازسازي مي

وم به دنبالم راه افتاد ولـي بـه او گفـتم كـه منتظـر بمانـد تـا        ر زيارت مي
  شدم.مسجد برگردم. وارد 

ون در عـرض  تسـ  5در طـول و  مربـع شـكل   ستون  6مسجد جوادين 
متر است  1.5در  1.5هر ستون فاصله هر ستون چهار متر و قطر  و شتدا

و متـر طـول    40ها با ديوار بايد حدود  كه با احتساب فاصله آخرين ستون
   باشد. متر عرض داشته 33

برگشتم؛ پيرمرد را ديدم كه با يكي از زائران كاروان ما در حال صحبت 
كند؛ فكر كردم اين مرد از كـاروان جـدا    است و همان خواسته را تكرار مي

داند چكار بايد بكنـد، دسـتش را گـرفتم و از داخـل رواق بـه       مانده و نمي
مام موسي بن جعفر(ع) وارد حرم سمت قبله بردم و از طرف ضريح مطهر ا

كردم و جلو افتادم و از زوار خواستم كه جائي براي من باز كنند و آنان نيز 
پذيرفتند، پير مرد را به ضـريح چسـباندم و بـه او گفـتم وقتـي دور زدي      

  تواني به خانه بروي. مي
پس از اين عمل شاد و خنـدان از حـرم خـارج و يكسـره وارد خيابـان      

ش، هفت دستگاه ماشين شاسي بلند را ديـدم كـه بـا يـك     شدم. تعداد ش
ماشين عجيب و غريب ديگر در بيرون حرم پارك بودند و تعـدادي مـأمور   

  كردند. نيز از آن محافظت مي
  

  :تاريخچه كاظمين 
ايـن   .رسـد  نمـي  كاظمين شهري است كه قدمت آن به سه قرن بيشتر

نه شـده بـود كـه    مذهبي خالي از سـك  -شهر قبال به خاطر مسائل سياسي
  مردم بغداد به جهت مشكالت اقصادي به آنجا روي آوردند.
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رستان قديمي يغداد بـوده و در سـال   بشونيزيه) از ق(قبرستان شونيزي
او را در اين قبرستان دفن نمودند  ع) به شهادت رسيد(كه امام كاظم 183

  و پس از آن به قبرستان قريش معروف شد.
را در كنار قبر جدش دفن كردند به نام  ع)(كه امام جواد 220در سال 

  به كاظمين و جوادين ناميده شد.ها  قبرستان هاشمي تغيير يافت كه بعد
چهـار   ذنه وأشهر كاظمين در مركز شهر قرارداد و داراي دو قبه طال م

قسـمت جنـوب حـرم مخصـوص امـام كـاظم و        باشـد.  مي گلدسته طالئي
 كه در واقع يك بنـا محسـوب  قسمت شمالي آن مربوط به امام جواد است 

  آن جداگانه است.هاي  شود ولي سقف و قبه مي
  

  :دفن شدگان در كاظمين
  موسس علميه كاظمين)(ابن قولويه قمي - 1
 شاگرد ابن قولويه)(شيخ مفيد - 2

 از شاگردان شيخ مفيد)(سيد رضي و سيد مرتضي - 3

   خواجه نصير طوسي - 4
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  »مد اسديعتبات عاليات از علي اح« 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  14/12/90يكشنبه  -كاظمين 
در را  ،كمي تعلل كـردم  ؛دقيقه صبح تلفن همراه زنگ زد 4.05ساعت 

وقتي باز كردم همسرم آماده رفتن براي نماز صبح بود. سريع لبـاس   ؛زدند
تعلل من سـبب شـد    پوشيدم و با شتاب از هتل خارج و عازم حرم شديم.
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. دو نفري نمـاز را  بود يم نماز جماعت صبح تمام شدهوقتي وارد صحن شد
در صحن خوانديم و وارد حرم شديم. قرار ما يك ربع بعد از زيارت و نمـاز  

خير به پايان رسـيد. بـه   أزيارت در جلوي ايوان شرقي حرم بود. زيارت با ت
بـه سـوي فرودگـاه حركـت      9. روز قبل قرار بود كه ساعت هتل برگشتيم
صـبح قطعـي شـد و     7ن كم كم كاهش پيدا كرد تا اينكه كنيم و اين زما

  .شد دقيقه حاضر مي 7.30صبحانه هم ساعت 
  

  صبح 7.50ساعت  –كاظمين به فرودگاه بغداد 
دقيقه سوار اتوبوس شـديم و از كـاظمين عـازم فرودگـاه      7.50ساعت 

  ها تحويل زوار شد. در توي ماشين پاسپورت بغداد شديم.
لين بازرسي فرودگاه رسيديم. دو نفـر بـازرس   دقيقه به او 8.20ساعت 
دسـتور  پاسپورت مطالبه كردند. پس از مشاهده ليست زائران و باال آمدند 

از ها در دست زائر باشد تا بازديد شود؛ يكـي از آن دو نفـر    دادند پاسپورت
دسـت زوار  در هـا در حاليكـه    اول تا آخر راهرو ماشين قدم زد و پاسپورت

ولي هنـوز   ندو اجازه حركت داد ندو پياده شد ندكرد ياهبود بطور گذرا نگ
چندمتري نرفته بوديم كه اتوبوس ايستاد و موتورش را خاموش كرد. كمي 

ها مشغول تخليه بار خـود بودنـد. مـن     اتوبوس، دور تر از ورودي پاركينگ
آنهـا   ها را آوردنـد.  ها اعالم كردند سگ بودم كه جلوئي آخر اتوبوس نشسته

  كردند. ازرسي اثاثيه را با سگ كنترل ميدر اين ب
و بـود   پيدا كرده اي به روحاني كاروان ارادت ويژهكه همسفر قزويني ما 

بابا ! بيا جلـو سـگ را بگيـر، مـن از سـگ      : بود صدا كرد سوژه كاروان شده
  خنده همسفران فضاي اتوبوس را پر كرد.  ترسم. مي
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  دقيقه 9.05ساعت 

رسي معطـل شـديم. در پسـت سـوم كليـه      دقيقه در سه پست باز 40
شـد. همـه    رديف گذاشتهبه ها از اتوبوس خارج شد و در كنار خيابان  ساك
منتظـر  ها بـه خـط شـدند و     به فاصله كمي از ساكپياده شدند و هم زوار 

مي، مهماني، مقامي، رئيس يا معاوني اهميشه آدم منتظر پيغ يم!سگ ماند
مانديم. بـاالخره سـگ    ظر سگ گرگي ميماند ولي ما در اينجا بايد منت مي

  گرگي آمد و سريع بوئي كشيد و رفت.
رود. همينكـه   مـي  ناگهان ديدم سگ داخل اتوبوس دارد پـايين و بـاال  

 كـه بارگيري شـود   امجددها  سگ از اتوبوس خارج شد دستور دادند ساك
  چنين شد. 

ره بـودم كـه دوبـا    ننوشـته قبلـي را  چندمتر جلوتر يعني هنوز پاراگراف 
اتوبوس توقف كرد. گفتنند هر چه داريد بگذاريد فقط بـا پاسـپورت پيـاده    

متر جلوتر وارد يك كانكس مستطيلي شديم.  10شويد. پياد شديم. حدود 
خروج از كـانكس گـردش بـه راسـت     از  عدبازرسي بدني صورت گرفت و ب

م بود گذشتي بتني كوتاه ايجاد شدهديوار كرديم از راهروئي كه با كانكس و 
بـه دو صـف    هـا  بود آقايان و خـانم ي مسير جديد و زير سقفي كه در انتها

معلـم)  (. جوانكي آمد ليسـت زوار را از مـدير كـاروان   ندپشت گردن ايستاد
ليسـت را پـس داد و گفـت     وگرفت و نگاهي به ليسـت كـرد و ورقـي زد    

  حركت كنيد.
اه آمد جلوي سايبان ايسـتاد. همگـي سـوار شـديم و ر    ؛ اتوبوس دور زد

روي  ازوارد محدوده فرودگاه شديم. صداي موتور هواپيمـا  تا اينكه افتاديم 
بـه شـكل دروازه بـود و بـر     به پاي مانعي كه ، اي به گوش رسيد باند لحظه

بود ايستاديم. يك اتوبـوس در آن   الرحالت المغادره) نوشتهروي تابلوي آن(
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عي توقف كـرد و  اتوبوس ما دنده عقب رفت و در يك فر منتظر بود؛دروازه 
رفـت و  متوقـف  اتوبـوس   ،خاموش كرد. پس از حـدود سـه، چهـار دقيقـه    

ها آمدنـد دور ماشـين    اتوبوس ما جايگزين شد و خاموش كرد، كنترل چي
  .و دو نفر به داخل اتوبوس آمدند گشتند

دانسـت و   ت) مييجامع الروا(در اين زمان يكي از همسفران كه خود را
به نقل يك روايت بي اساس و جعلي  عشرو مستمعي به نام خانمش داشت

.. خـانمش از او خـواهش   .پنهان كرد و... ع) را(نمود كه كفش حضرت علي
كرد كه چون مامور عراقي در ماشين است و ممكـن اسـت سـني باشـد و     

  فارسي بلد باشد از تعريف داستان خودداري كند. او هم پذيرفت. 
ويت كرد و رفت جناب ايشان ها را ر پس از اينكه مامور آمد و پاسپورت

  شروع به نقل مابقي روايت كرد. باره دو
دقيقه توقف حركت كرديم و از پلي به سوي سالن فرودگاه  10پس از 

  .گذشتيم تا اينكه در جلوي سالن انتظار ايستاديم
  

  دقيقه  9.45ساعت 
اسـباب و  پياده شديم و در چند متري در ورودي سالن انتظار فرودگاه 

 .بـه طـرف بازرسـي حركـت كـرديم     گذاشته چرخ دستي بر روي ا راثاثيه 
ها آشنا بود و يكي از همراهـان طاقـت نيـاورد و داد زد     ظاهرا چرخ دستي

  ايراني است.  ها اين چرخ
هـا را در همانجــا   هـا، حتــي كيـف دسـتي خـانم     سـاك دسـتور دادنـد   

سـگ را  پنج نفر ما را از يك مسير عبور دادند؛ دوبـاره  ، پنج نفرشتيم، گذا
  ها را كنترل كردند. آوردند و يك بار ديگر ساك
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  دقيقه 10.20ساعت 

آماده عبور از گيت فرودگاه بوديم كه دستور دادند نفر به نفـر و پشـت   
سر هم عبور كنيم؛ ولي در ميان مـا هـر وقـت مسـافر عراقـي و يـا عـرب        

دادند.  ميدادند و بدون معطلي آنان را عبور  رسيد نوبت ما را به آنان مي مي
  در نهايت از گيت ورودي سالن انتظار فرودگاه گذشتيم. 

كـه بـا    نـد بود دقيقـه نوشـته   13.15، گيالن را هادر تابلوي اعالن پرواز
دقيقه نيم ساعت تاخير داشـت. انتظـار در فرودگـاه     12.45به اعالم  هتوج

سـه  چاي برخي را روانه بوفه كرد كه بابت يك ليوان كوچك يكبار مصرف 
  .ندكرد قبول ميرا ولي پول ايراني  ندكرد ر تومان دريافت ميهزا

  
  دقيقه 12.15ساعت 

اعالم شد كه مسافران جهت خروج آماده باشند. با توپ و تشر همـه را  
د. يـ همه در يك صـف قـرار بگير   :كرد تكرار مي؛ يكي مرتب به خط كردند

اده بـود و  ايسـت  در كنارديگر در گيت) ورود به سالن ترانزيت يكي (قبل از
كيف، كفش، موبايل، فندك را آمـاده  كت، كرد:  مثل دستفروشان تكرار مي

نگهدارند تا جدا از گيت عبور داده شود. من از قبل چـون خـودم را آمـاده    
  م.بود هرا هم درآورد مكرده بود حتي كمربند

جالب است ايرانيان را بهنگام خروج از عراق از ابتداي فرودگاه تا سالن 
دوبارسـگ اجنـاس و كيـف و سـاك و      .بـار تفتـيش كردنـد    8 ،7ترانزيت 

خوردنيهاي موجود در كيسـه پالسـتيكي را كنتـرل كـرد كـه فقـط از در       
ورودي سالن فرودگاه تا خروج سـه بـار از گيـت عبـور كـرديم كـه حتـي        
كمربند را هم جز يك مورد از(گيت) گذراندنـد. در آخـرين مرحلـه همـه     

از همراهان با سماجت وادارشـان كـرد بـا     گرفتند كه يكيهم را  ها فندك
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ولـي  فندك اصل را به او پس بدهنـد كـه مقبـول افتـاد      ،خالي كردن گاز
آمد كاپشنم را در دست گرفـت و صـدا     كاپشن مرا نگهداشتند. مأمور ويژه

كــرد صــاحب بيايــد و فنــدك دوم را بدهــد. در عبــور از گيــت فنــدكم را 
خورد ايراني بود آنهـا فكـر كردنـد     بودند، چون در جيب كاپشنم پول گرفته

خوردهـا را از جيـبم درآوردم كـه     كه من در جيبم فندك دارم، رفتم، پول
  خيال مأمور راحت شد و كاپشنم را به من داد.

گرفت كـه مسـافران، ايرانـي؛     صورت ميدر شرايطي ها  اين سختگيري
ا سـاعت  هـ  مـرارت  نهمـه ايـ  با  الخره. باهواپيما، ايراني و مقصد ايران بود

دقيقه بعد از ظهر اعالم كردند كه سوار شويد و بقيه ماجرا و پرواز به  1.30
  .سمت ايران
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  سفر دوم به عتبات
  

به فاصله حدود يك ماه از سفر اول به دو منظور مجددا عازم اين سـفر  
روحاني شدم. هدف اول اين بود كه چون بار اول بيشتر به دنبال سـفرنامه  

كـردم. هـدف    لذت كافي نبردم و بايد جبران مافات مي بودم از سفر خودم
بود الزم ديدم يـك   دوم چون در تهيه سفرنامه برخي از موارد از قلم افتاده

  بار ديگر مبادرت به اين سفر كنم.
ولي از آن جائي كه هر سفر تجربه و لذت خاص خـودش را دارد و هـر   

شـود   ي ايجاد مـي قدر تعداد دفعات بيشتر باشد، شيفتگي بيشتري در آدم
در سفر دوم تجربه خوبي براي شخص من بود كه با دو اتفاق تلخ و شيرين 

  اي مواجه شدم كه ابتدا مايلم از واقعه شيرين آن آغاز كنم. به ياد ماندني
  

  ديدار با حضرت آيت اهللا سيستاني  - اتفاق شيرين 
ه در بازگشت از سفر اول وقتي خدمت حضرت آيت اهللا قرباني، نماينـد 

مقام معظم رهبري در گيالن و امـام جمعـه رشـت رسـيدم اولـين سـؤال       
ايشان اين بود كه همه جا رفتيد؟ مشخصا پرسيدند: وادي السالم، سـامرا،  
سرداب سامرا، كاظمين هـم رفتيـد؟ سـپس پرسـيدند: خـدمت آيـت اهللا       

كـردم   سيستاني هم رسيديد؟ جواب سؤال آخر منفي بود، چـون فكـر مـي   
  بود. يت اهللا سيستاني توفيقي بود كه از من سلب شدهرفتن به خدمت آ

روي اين اصل در سفر دوم تصميم به زيارت آيت اهللا سيستاني گـرفتم  
و براي نيل به اين منظور دنبال بهانه گشتم تا اينكه مراد حاصل شد. قبل 
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اي و پيـامي بـراي    از سفر خدمت آيت اهللا رسيدم و خواستم كه اگـر نامـه  
  سيستاني دارند من حاضرم انجام وظيفه نمايم.حضرت آيت اهللا 

اي بـراي آن   حضرت آيت اهللا قرباني نيز با گشاده روئي پذيرفتند و نامه
حضرت نوشتند و يك جلد از كتاب منشور مملكتداري كه به عنوان كتاب 

بود براي آقـا هديـه كردنـد و تحويـل مـن       كشور نيز انتخاب شده 88سال 
  دادند.

بود خيلـي خوشـحال بـودم. در طـول      دار فراهم شدهاز اينكه وسيله دي
هاي نجف  سفر در فكرش بودم. در مسير كاظمين به نجف وقتي به نزديكي

رسيديم از روحاني كاروان چگونگي زيارت حضـرت آيـت اهللا سيسـتاني را    
باشيد،  سؤال كردم. ايشان گفتند: اگر از نماينده ايشان در ايران نامه داشته

  ديدار موفق شويد و گرنه مقدور نخواهد بود. توانيد به اين مي
بعد از نماز صبح و صرف صبحانه در صدد  21/1/91صبح روز دو شنبه 

گفـت: مالقـات روزهـاي     مالقات شدم. مدير هتل كه خود عراقي بـود مـي  
  كنند. يكشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه است و غير از اين روزها مالقات نمي

اصال امكان حضور كـاروان مـا     گفته شدهمتأسفانه در روزهاي مالقاتي 
در نجف ممكن نبود؛ چون روز اول را در راه ايران به نجف بـوديم و در دو  

يـافتيم؛ بنـابراين    روز دوم و سوم هم بايد طبق برنامه در كربال حضور مـي 
كردم تا در روزهاي دو شنبه و سه شنبه بـا ايشـان    من بايد راهي پيدا مي

  كردم. مالقات مي
ين اميد در حالي كه كتـاب و نامـه حضـرت آيـت اهللا قربـاني را در      با ا

دست داشتم به سمت خيابان محل سكونت حضرت آيت اهللا سيستاني راه 
افتادم. خيابان مورد نظر برخالف سفر اول حالت نظامي به خود گرفته بود 

هاي ايـن خيابـان نگهبانـان مسـلح      و در مدخل اكثر قريب به اتفاق كوچه
اهي چند نفري حضور داشتند. آرام آرام به كوچه محل سكونت زوجي و گ
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روي خيابـان را بـه    ايشان رسيدم كه محافظان كوچه اجازه عبـور از پيـاده  
دادند! كمي در سواره رو خيابـان توقـف كـردم تـا ببيـنم       هيچ عابري نمي

توانم ايـن ارتبـاط را برقـرار نمـايم. همـه       چگونه و به وسيله چه كسي مي
شـد و منتظـران مالقـات     اي در اين ميـان ديـده نمـي    هيچ ايرانيبيگانه و 

  هاي كالس باال بودند. همگي عرب و آنهم از عرب
به نظرم رسيد به بعثه بروم بلكه از آن طريق راهـي بـراي ديـدار پيـدا     
كنم. به آن سو حركت كردم و در بعثه با يك روحاني مسنّي ديـدار كـردم   

حضرت آيت اهللا قربـاني را از زمـان   كه ضمن طرح موضوع فهميدم ايشان 
شناسد. ايشان گفتند مالقات با آيت اهللا سيستاني مشكل است  طلبگي مي

ولي شما در آنجا به آقاي(ابوجالل) مراجعه كنيد شايد مشـكل شـما حـل    
شد و اگر موفق نشديد نامه و كتاب آقا را بياوريد، ما يك جوري به ايشـان  

  خواهيم رساند.
احافظي كردم و خودم را به بيت رساندم. از مجموع سريع از ايشان خد

هاي مدير هتل و روحاني بعثه فهميدم در افكار عمومي عراق(امـام   صحبت
  جمعه) داراي احترام خاصي هست. 

دقيقه به هدف رسيدم و به محافظـان گفـتم كـه بـا ابـو       9.15ساعت 
شتند تا ابـو  رو خيابان و در زير آفتاب نگهدا جالل كار دارم. مرا توي سواره

جالل آمد. ابوجالل مردي بلند قامت و سيه چـرده بـود كـه فارسـي روان     
كرد. به ايشان گفتم: من از سوي حضرت آيت اهللا زين العابدين  صحبت مي

قرباني، امام جمعه رشت و نماينده مقام معظم رهبري ايران براي حضـرت  
را گرفت و گفـت:  آيت اهللا سيستاني نامه و هديه دارم. ايشان نامه و كتاب 

بـرم،   ها است، من اين را خدمت آقا مي ها و لبناني امروز روز مالقات سوري
دهم و اگر هم عـذر خواسـتند بـاز بـه شـما       اگر پذيرفتند به شما خبر مي

  اطالع خواهم داد و رفت.
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از نوع برخوردش خوشم آمد و ته دلم روشـن شـد و بـه ايـن مالقـات      
بــود تــا حــرم حضــرت اميــر  ايســتادهاميــدوار شــدم.. فاصــله مكــاني كــه 

المؤمنين(ع) حدود صد متر فاصله داشت، به طرف حرم برگشـتم و از آقـا   
اي زير آفتاب ماندم كه ابو جالل رسـيد و   دقيقه 10مدد خواستم. كمتر از 

دقيقه در اينجا منتظـر شـما هسـتم و     10.30خطاب به من گفت: ساعت 
  رفت.

كر كردم و خنـدان و خوشـحال   قند تو دلم آب شد، از حضرت امير تش
  به طرف هتل حركت كردم تا خودم را براي اين ديدار آماده نمايم.

با كسي در اين مورد صحبت نكردم، يكسره به اتاقم رفتم، وضو ساختم 
و تمام وسايلم را از انگشتر و ساعت و قلم و خودكـار و تلفـن همـراه را در    

ا و آن پـا بـه سـمت    هتل گذاشتم، لباس رسمي پوشيدم بـا كمـي ايـن پـ    
رو خيابـان روبـروي    دقيقه در سواره 10.15ميعادگاه حركت كردم. ساعت 

  كوچه ايستادم. 
ها به نظـر   آمدند. از ظاهر بعضي هاي جور واجوري براي مالقات مي آدم

  هاي سياسي باشند. رسيد آدم مي
دقيقه ابو جالل آمد و مرا بـه داخـل كوچـه     10.30دقيقا رأس ساعت 

از نرده مدخل كوچه گذشتم و به اولين اليه بازرسـي رسـيدم؛    دعوت كرد.
هاي كت هم مورد بازرسـي   دقيقا بازرسي بدني شدم حتي دكمه سر دست

قرار گرفت. اليه دوم هم همينطور، اليه سوم كفشم را از پايم درآوردنـد و  
تخت كفش را نيز بازرسي كردند، در اليه چهارم عينكم را برداشتند و پس 

سي گفتند طبي است و من به شوخي گفتم من بدون عينك(اعمي) از بازر
هستم كه همه خنديدند ولي در اين اليه يـك سـيم كـارت تلفـن همـراه      

بود كه آن را هـم گرفتنـد و اجـازه عبـور      عراقي در جيب پيراهم باقيمانده
اي كـه دو در ورود   دادند. كمي دورتر از اليه چهارم بازرسي در داخل خانه
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ديك بهم داشت وارد و از گيت گذشتم و از آنجا وارد يك خانـه  و خروج نز
محقر و كم نور ديگري شـدم كـه از آن بـه عنـوان اتـاق انتظـار اسـتفاده        

كردند. پس از لحظاتي ابو جالل آمد و مرا با خود به خانه ديگـري كـه    مي
  حدود سه چهار خانه دورتر بود، برد.
داشـت كـه از آن    متـر مربعـي   17،18خانه جديد يك محوطـه حـدود  

گذشتم و دقيقا در روبروي دروازه اتاقي به عنوان سالن انتظار قرار داشـت  
ــم     ــا تنــگ ه ــدگان تنگ ــدار كنن ــادي از دي ــه وارد آن شــدم. جمــع زي ك

ام تغييـر   بودند. بر اثر تحمـل اينهمـه بازرسـي ظـاهرا رنـگ چهـره       نشسته
شـود   فتـه مـي  بود و خادم يك ليوان آب براي من آورد. از آنجائيكه گ كرده

تا آخرين جرعه نوشيدم گرفتم و آب نطلبيده مراد است آن را به فال نيك 
  و كمي آرام گرفتم. بعد از آب يك فنجان چاي عراقي آوردند. 

من در آن شرايط فقط در فكر نوبت بودم؛ با آنهمه ديدار كنندگان فكر 
گان را بودم آقا مالقـات كننـد   كردم بايد جزء گروه دوم باشم؛ چون شنيده

پذيرند. در اين فكر بـودم كـه ديـدم يـك سـيد جـوان        نفر مي 30نفر  30
روحاني كه اداره امور را در داخل بيت به عهـده داشـت بـه سـويم آمـد و      
گفت: شما از رشت هستيد؟ وقتي با تأييد مواجه شد مرا دعوت بـه ديـدار   

ر كرد و من هم به دنبالش حركت كردم. از اتاق انتظـار خـارج شـديم و د   
كنار همين اتاق يك اتاق ديگري قرار داشت كه جوان وارد اتاق شد و مـرا  
دعوت به داخل شدن نمود. اگر چه اين اتاق كمي بزرگتر از اتاق قبلي بود 
ولي كسي را در آن نديدم، وقتي وارد شدم در گوشه سـمت راسـت اتـاق،    

را  حضرت آيت اهللا سيستاني و يك روحاني ديگر كه دفتر يا كتاب بزرگـي 
بود و جوان قوي هيكل و بلند بـاالئي هـم در چنـد     زير بغل داشت نشسته

  بود.  قدمي آقا مؤدبانه ايستاده
شـود بـا آقـا مصـافحه      وقتي آقا را ديدم از روحاني جوان پرسيدم: مـي 
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كرد؟ جواب مثبت بود، به طرف آقا رفتم، سـالم كـردم، دسـت دادم، دلـم     
اد. دو زانـوي ادب در مقـابلش   خواست دستش را ببوسم ولي اجازه نـد  مي

كند. آقا امر به نزديـك شـدن    نشستم، اصال يادم رفت كه زانوهايم درد مي
كرد و دستور داد به ديوار تكيه بدهم ولي طبق آموزش خوانوادگي جـرأت  
راحت نشستن و تكيه دادن را نيافتم، همچنان در جاي خود نشستم و آقا 

شود و جـرأت نكـردم كالمـي     ميهمان صالبتي را دارد كه در عكس ديده 
  بگويم كه خود ايشان باب صحبت را باز كرد. 

گفتم: حضرت آيت اهللا قرباني همكالسـي جنابعـالي در درس حضـرت    
آيت اهللا بروجردي بودند كه نماينده مقام معظم رهبري در گـيالن و امـام   
جمعه رشت هستند و همچنين يكي از نويسندگان بزرگ كشور و صـاحب  

ديده هسـتند كـه تعـدادي از آثـار ايشـان در حـوزه و دانشـگاه        تأليفات ع
هـاي اخيـر آثـاري بـراي پاسـخ بـه        شود به ويژه اينكه در سال تدريس مي

  اند. شبهات تأليف نموده
آقا ضمن اشاره به حضورشان در قم گفت: استكبار با حمايت از مبلغان 

ويـژه در  تبشيري قصد راه انداختن جنگ اديان را در كشورهاي عربي بـه  
هاي زيادي از اين اقـدام اسـتكبار در    مناطق ثروتمند را دارد كه من نشانه

يمن، سوريه، عربستان و عـراق و جاهـاي ديگـر دارم. وي سـپس در حـق      
حضرت آيت اهللا و همه كسانيكه پاسخگوي شبهات مسلمين هستند دعاي 

  فراوان كرد.
ه سويم آمد و شان مرخص و از اتاق خارج شدم كه ابو جالل ب از خدمت

يك انگشتري در نجف را از طرف ايشان به من هديـه كـرد كـه بسـيار بـا      
  ارزش بود.
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  اتفاق تلخ

، روز اولي كه از بغداد به كـاظمين رفتـيم و   91فروردين  20در تاريخ 
زوار پس از زيارت به دليل عدم حضور راننده در پاركينگ از كثرت معطلي 

ه شدند و اين امر باعث بدحالي يـك زائـر   از دست آلودگي هوا و گرما كالف
زن شد كه به واقع فردي نحيف الجثه و ضعيف البنيه بود؛ به ويـژه اينكـه   

بـود و   مسافر مورد نظر غذاي نامناسب نهار را در داخل اتوبوس ميل كـرده 
خستگي مسافت طوالني كاظمين به نجف نيز مزيد بر علـت شـد كـه بـه     

  كند.  دا سكتهمحض ورود به هتل نجف آن بنده خ
بود تا از مرگ  اما خداوند چند عامل را براي نجات اين زوار فراهم كرده

حتمي نجات پيدا كند. اول اينكه به محض آشكار شـدن سـكته، زن زائـر    
خون دماغ شد و اين سوپاي مانع زمينگيري و يا مرگ وي شد. دوم اينكه 

سـيد و بـا كمـك    يك خانم پرستار كه جزء زائران بود به موقع به دادش ر
دارد كه در  هاي شرق گيالن را به عهده آقائي كه معاونت يكي از فرمانداري

هاي ويژه و مسـتمر   مجموع يك خانواده شش، هفت نفره بودند، با مراقبت
نه تنها جان آن بنده خدا را نجات دادند بلكه به اتفاق و بـا تهيـه(ويلچير)   

  موجبات زيارت نامبرده را فراهم كردند.
بارها به آن آقاي معاون فرماندار كه نه در حد يك نيكوكار بلكه در من 

حد يك ايثارگر براي اين بيمار تالش كرد از اينكـه بـه جـاي ثـواب يـك      
زيارت به ثواب چند زيارت نائل شده تبريـك گفـتم و در اينجـا هـم الزم     

ها و تقويت روحيه انساندوستي تكرار  است به منظور زنده نگهداشتن خوبي
م كه اين آقا و خانم و ساير همراهانشان كه به آن زائر امـام حسـين(ع)   كن

شائبه كردند چندين ثواب زيـارت حقيقـي و خالصـانه را بردنـد.      كمك بي
  اهللا خداوند از آنان قبول بفرمايد. شاء ان
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البته مدير كاروان، آقاي يعقوب زاده را هم نبايد فراموش كرد كه عالوه 
بود براي  هائي كه اين زائر براي ايشان فراهم كرده انيها و دل نگر بر دلشوره

فروردين نـامبرده را بـه درمانگـاه     22حفظ جان آن زائر عصر روز دوشنبه 
بعثه برد و وقتي هم او را از درمانگاه به بيمارسـتان نجـف منتقـل كردنـد     

صـبح روز بعـد بـه عنـوان همـراه مـريض در        9تمام طول شب تا سـاعت  
ند و بنا به گفته ايشان در بيمارستان حتي يك صندلي بيمارستان نجف ما

براي نشستن همراه وجود نداشته و ايشان در نهايت سختي اين وظيفـه را  
روز بعد كه كاروان در مسجد جـامع كوفـه حضـور     9تحمل كرد و ساعت 

  بودند ناگزير خود را به كاروان رسانيد و تا آخر همراه كاروان بودند. يافته
  منتايج سفر دو

سفر دوم فرصت مناسبي بود كه بيشتر به خودم برسم و ضـمن انجـام   
هاي سفر نامه را هم در حد توان جبران نمـايم. در   اعمال بخشي از كاستي

هـائي مواجـه شـدم كـه شـرحش بـه        ها و تازه اين سفر با تغييرات و بهبود
  آيد: اختصار مي

  
  تغييرات – 1

شـد كـه كـم و     تي مشـاهده اي در اماكن زيارتي و اقام تغييرات اساسي
ها به مراتب تميزتـر و   بيش ذكر اماكن زيارتي در جاي خود آمد ولي هتل

بهتر از سفر قبل و با فاصله كمي از حرم بود كه امكان اياب و ذهاب پياده 
  بود. ها هم كمي تا قسمتي بهبود يافته ميسر بود و كيفيت غذا

  
  ديدار با رئيس حراست بعثه – 2

نبال يافتن راهي بـراي مالقـات بـا حضـرت آيـت اهللا      در نجف كه به د
سيستاني بودم وقتي از بعثه خارج شدم حسب تصادف با رئـيس حراسـت   
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بعثه كه در كربال مستقر است مواجه شدم. ايشان كه در جريـان مشـاجره   
دانسـتند قصـد    من با كارمندش در بارگاه حضرت اباالفضل(ع) بودند و مـي 

تيجه كار از طريق اميل بود. قول دادم وقتي بـه  بازتاب آن را دارم منتظر ن
كربال رسيدم يك كپي از آن قسمت سفرنامه كه عملكـرد بعثـه را مطـرح    

نمايد در اختيارشان بگذارم. ولي چون ايشان بـه اتفـاق خـانواده عـازم      مي
شـان   تهران بودند خواستند يك كپي آن بخش از سفرنامه را از زير در اتاق

د از برگشت آن را مطالعه خواهند كرد و مـنهم وقتـي   برايش بگذارم كه بع
  به كربال رسيدم به وعده خودم وفا كردم.

ارديبهشـت   7دقيقه صبح روز پنجشـنبه   9.30بعد از بازگشت ساعت 
از كربال تماس گرفتند و ضمن تأكيد به اطالعات سـپرده بـه مـديران     91

اطالعـات مـورد    جلد كتاب گفتند در قرارگاه نجف تمام 4كاروان در قالب 
شود كه بابـت پيگيـري و    مي نياز زوار نيز شفاها در اختيار مديران گذاشته

  پاسخگوئي ايشان بايد تشكر كرد.
  

  جنگ بلندگوها – 3
در كربال بر خالف سفر اول با پديده جديدي مواجه شدم كه خيلي آزار 

باريـك  هاي استريو در معابر تنـگ و   ها با بلندگو بود. برخي از هيأت دهنده
بودنـد كـه مپـرس. ايـن صـداها بـه        اماكن زيارتي سر و صدائي راه انداخته
شد. به عنوان مثال وقتي چند كاروان  حدي بود كه باعث آزار ساير زوار مي

رسـند الزم اسسـت روحـاني كـاروان توضـيحاتي       به يك نقطه زيارتي مـي 
اروان در پيرامون آن مكان زيارتي را به زوار بدهد. حال تصور كنيد چند ك

گاه، مقـام صـاحب الزمـان جمـع      يك جاي محدود مثل: تل زينبيه، خيمه
  رسد.  شوند و يكي، دو كاروان داراي بلندگو باشند ديگر صدا به صدا نمي

بـود كـه هـيچ آرم و نشـاني      به عنوان مثال يك كارواني از اردبيل آمده
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راي بانـد و  نداشت تا آدم متوجه نام و شماره كاروانش شود، اين كاروان دا
هاي سفر زيارتي را با سفر  فيلمبردار و عكاس بود. معموال اين قبيل كاروان

اندازنـد و در ازاي هـر سـي     گيرند و دكان بازار راه مـي  سياحتي اشتباه مي
گيرند و اين تجارت  دهند مبلغي نيز از او پول مي اي كه بعدا به زاير مي  دي

 بايـد جلـوي ايـن قبيـل سـود      پر سودي براي آنان خواهد بود كه معمـوال 
  شود.  ها گرفته جوئي

براي گزارش اين نقيصه بـه بعثـه مراجعـه كـردم. زمـاني رسـيدم كـه        
روحانيون كاروان جلسه داشتند و به مـن گفتنـد مسـئول امـور فرهنگـي      
داخل جلسه هستند. وقتي به در سـالن اجتماعـات رسـيدم، جلسـه تمـام      

. سالن اجتماعـات فـرش داشـت و    بود و مذاكرات سرپائي ادامه داشت شده
دهم نماز جماعت هم در اين مكان برگزار شـود. كفشـم را دم    احتمال مي

در درآوردم وارد سالن شدم؛ مسئول فرهنگي يك سيد روحاني جوان بـود  
بودنـد و هـر    اي از روحانيون دورش را گرفته كه پشت ميزي نشسته و عده

الن حاكم نبود؛ مـذاكرات  كردند؛ نظم خاصي در س يك سؤالي را مطرح مي
خورد. ظاهرا جلسه  سرپائي چند نفر به چند نفر در تمام سالن به چشم مي

ايشان پرسش و پاسخ نداشت كه رفع اشكال و تبادل تجربه به اين طريـق  
  گرفت.  صورت مي

شـد يكـي از    منتظر بودم تا نوبت به من برسد كه ناگهان ايشان متوجه
وجه به موارد بهداشتي و شرعي بـا كفـش   همين روحانيون كاروان بدون ت

است. مسـئول   وارد سالن شده و براي طرح سؤال به پاي ميز ايشان رسيده
فرهنگي با اعتراض به آن روحاني از جايش بلند شـد و بـه طـرف اتـاقش     

اي از روحانيون به دنبالش حركت كردند و مـنهم بـه ناچـار بـه      رفت. عده
  دنبالشان رفتم. 

ها وقت نداشت و نوبتي براي طرح موضوع به من  الهيظاهرا آقا براي ك
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آمدم تا طرح موضوع كنم به جاي اينكـه حـرف    داد و هر وقت هم مي نمي
  شد. اعتنائي مشغول صحبت با ديگري مي مرا بشنود با بي

حرمتي آن سيد جليـل القـدر روحـاني مواجـه شـدم       وقتي با تكرار بي
ع گذشتم و از اتـاقش خـارج   عطايش را به لقايش بخشيدم و از خير موضو

شدم. وقتي داشتم از طبقه راهرو طبقه سـوم هتـل دارالسـالم كـه محـل      
شدم ديدم يكي از اعضاي بعثه بانـد يكـي از    استقرار بعثه هست خارج مي

دهد و بـه شـوخي يـا     همين مداحان بلندگو به دست را دارد تحويلش مي
  گويد اين باند مناسب شما نيست !!؟ جد به او مي

بته بعد از سفر اول مسئله آن بخش از سفرنامه را كه شرحي با عنوان ال
دارد به دفتر جناب حجـت االسـالم والمسـلمين    » عمل نا مناسب بعثه « 

قاضي عسكر، مسئول محترم بعثه مقام معظـم رهبـري نمـابر كـردم و تـا      
  كنون هيچ توضيحي دريافت نكردم.

  
  عادت مردم عراق در مورد حضور در كربال – 4

ظاهرا مردم عراق به ويژه اطراف كربال عادت دارند در شب و روز جمعه 
  و شنبه در كربال حضور پيدا كنند.

در سفر دوم به كربال مـا را در هتل(منهـل) جـا دادنـد؛ ايـن هتـل در       
انتهائي ترين نقطه خيابان علقمي قرار دارد. هتل مورد استقرار تـا خيابـان   

اين خيابان به عنوان يكي از خيابان اصلي متر فاصله دارد.  50ميثم حدود 
شود كه در نهايت به بيرون شهر و بـه مسـير دو طفـالن     شهر محسوب مي

  شود. مسلم، بغداد و كاظمين منتهي مي
از محل اتصال خيابان علقمي به خيابـان ميـثم تمـار تـا هتل(منهـل)      

ان متر دو بازرسي مستقر است. علي الظاهر خياب 50يعني به فاصله حدود 
  علقمي يكي از مبادي ورودي به حرمين شريفين و بين الحرمين است.
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از عصر روز پنجشنبه شاهد سيل جمعيت از اين خيابان به سمت بـين  
الحرمين بودم. كثرت جمعيت به حدي بود كه انجام بازرسي را بـا مشـكل   

كرد از اين رو سيطره(بازرسي) جنب خيابان ميـثم تمـار نـاگزير     مواجه مي
جمعيت را متوقف كند و گروه، گروه براي بازرسي بدني به سـيطره  شد  مي

  دوم بفرستد. 
رفتم سـيل حركـت جمعيـت بـه بـين       براي نماز مغرب كه به حرم مي

الحرمين همچنان ادامه داشت و همه دست خالي نبودند، بعضي داراي پتو 
  هاي غذائي بودند. و زير انداز، برخي نيز داراي بسته

خيابان علقمي مملو از جمعيت بود ورود زائر حتي  عليرغم اينكه حتي
  گشتم ادامه داشت.  بعد از نماز مغرب و عشاء كه به هتل بر مي

داد؛ وقتي بعد  شب خود را نشان مي 9.30كثرت جمعيت بعد از ساعت 
هاي اطراف حـرم از بـس در    از شام براي حرم رفتم بين الحرمين و خيابان

  ا جائي براي سوزن انداختن نبود. اشغال جمعيت بود كه به قول م
قدم براي ايـاب   15وارد بين الحرمين شدم، فقط يك معبري به عرض 

بود، بقيه در اشغال زائران بود. جمعي خوابيـده، گروهـي    و ذهاب باقيمانده
  اي هم مشغول غذاخوردن بودند.  نشسته و عده

ته و غذا خوردنشان جالب بود. هر چند نفر دور يك قابلمه بزرگ نشسـ 
هـا را بـاال    با دست مشغول خوردن بودند، گاهي چنـد دسـت كـه آسـتين    

رفت. كمي تماشايشان كـردم، خيلـي بـا     بودند يك جا داخل قابلمه مي زده
  بردم. خوردند، از غذا خوردن آنها لذت  اشتها غذا مي

بامداد. براي اقامه نماز از هتل خارج شدم، خيابـان پـر از    3.30ساعت 
ي ايـن بـار جمعيـت در حـال مراجعـت بودنـد. كثـرت        جمعيت بود منتهـ 

جمعيت در حال بازگشت تا خود حرم ادامه داشت. بعد از نماز هم كـه بـه   
  گشتم جمعيت همچنان در حال بازگشت بودند. هتل برمي
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صبح كه قصد خروج از هتل كـردم جمعيـت همچنـان عـازم      9ساعت 
ن زائر به سـمت حـرم   حرم بودند ولي به اندازه روز قبل ازدحام نبود و آمد

  به طور الينقطع ادامه داشت. 
آينـد و از   مردم عراق عصر پنجشنبه تا پاسي از شب به سمت حرم مي

كنند؛ گروه دوم از سـاعت   قبل از اذان صبح روز جمعه بازگشت را آغاز مي
گردنـد و گـروه    افتند و عصر بر مـي  صبح جمعه به سمت حرم راه مي 9، 8

ـ  آينـد و شـب شـنبه را در حـرم      راي زيـارت مـي  سوم از عصر روز جمعه ب
اي كه عصر شنبه بـين الحـرمين    گردند به گونه مانند و روز شنبه بر مي مي

  شود!  تقريبا خالي از جمعيت بومي مي
كردنـد سـؤال    هائي كه در هتـل كـار مـي    دليل اين رفت آمد را از بچه

يـاب و  ها در سه گروه پر جمعيـت ا  كردم. اين چه حكمتي است كه عراقي
  كنند ؟ ذهاب مي

جوان گفت: در عراق جمعه و شـنبه تعطيـل اسـت. آنهـائي كـه عصـر       
اي هـم روز جمعـه    گردنـد. عـده   آيند صبح بر مي پنجشنبه براي زيارت مي

گردند، چون روز شنبه اختصـاص بـه    آيند، عصر بر مي براي نماز جمعه مي
زيـارت  آينـد تـا در    زيارت حضرت عباس دارد گروه سوم عصر جمعـه مـي  

  حضرت عباس شركت كنند.
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  كف العباس

از ســـفر اول كـــه 
برگشتيم پسرم گفـت:  
كف العباس را نديديم، 
كجاست. اين حرف در 
خاطرم بـود. در سـفر   
ــف   ــال ك ــه دنب دوم ب
العباس گشتم تا اينكه 
ــل را در   ــن محــ ايــ
كمربندي باب البغداد 
بين خيابان علقمـي و  
ــه   ــرت عباس(قبل حض
عباس) قرار دارد، پيدا 

  ردم.ك
ــاي   ــك بنـــ يـــ

اي شش ضلعي  استوانه
به ارتفـاع حـدود سـه    
متري بـا گنبـد سـبز    
ــه داراي در و  اســت ك
ــي رنــگ  پنجــره طالئ
اســــت و در وســــط 
گوينـد يـك دسـت     رو قرار دارد؛ مي متري سواره 2مدخل كوچه به فاصله 

است. فاصـله ايـن مكـان تـا بارگـاه       حضرت عباس در اين مكان قطع شده



  سفر به مسلخ عشق
 

٢٢٠

ي كمي بيشتر از عـرض خيابـان بـاب البغـداد     ملكوتي حضرت عباس چيز
كننـد. از هـر كـه پرسـيدم،      آيند و زيارتش مي است. زوار به اين مكان مي

صحت اين مكان را تأييد نكردند و گفتند مكان قطع شـدن دسـت ديگـر،    
  كمي جلوتر است. 

ــان   ــال مك ــه دنب ب
ديگـــرش رفـــتم. در  
مدخل خيابان علقمـي  
كوچه باريكي در سمت 

د كـه در  چپ قـرار دار 
حقيقت بـازار اسـت. از   
اين محـل جلـو رفـتم.    

هـاي   سي دي فروشـي 
هــاي  ايــن بــازار مرثيــه

كردند. در ادامه مسير بـه اتاقـك مربـع     مداحان معروف ايران را پخش مي
بـود و يـك    هاي منقوش قديمي نما كاري شده  شكلي را ديدم كه با كاشي

د و با باند كوچكي كه گروه زوار از جنوب لبنان در اين مكان حضور داشتن
  در اختيار داشتند، مشغول عزاداري بودند.

  
  فروردين 24بعد از ظهر پنجشنبه  4ساعت  – شريعه فرات

رويم. همـراه گـروه    گفتند براي خريد به بازار خيابان صاحب الزمان مي
  كوچكي از كاروان راه افتاديم و از هتل به مقام صاحب الزمان رسيديم.

متـري چيـزي قابـل     500ود بود و در فاصـله حـدود   هوا خيلي غبار آل
تشخيص نبود. معموال اين نوع هوا كسل كننده و خسـته كننـده هسـت و    

كردم فقط گرفتگي پا را  شود. اول فكر مي هاي پا مي باعث گرفتگي ماهيچه
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ترهـا نيـز    تر و سالم تر و قبراق من دارم بعد متوجه شدم خيلي از من جوان
   همين مشكل را دارند.

باالخره پاي پياده به مقام صاحب الزمان رسيديم. اثري از ديوار كـاذبي  
خورد و معلوم شد در ساحل شريعه  بودم به چشم نمي كه در سفر اول ديده

ساختند. پارك زيبائي بود، همه جا سنگ مرمر شده، گل و  فرات پارك مي
 200 كنم طول پارك بـه حـدود   هاي زيبا، آالچيق و غيره. تصور مي گلدان

  شد. متري مي 18، 17تا  8متر و عرض آن متغير از 
بين پارك و مقام صاحب الزمان پلي به سوي شمال قـرار داشـت، روي   

  پل ايستادم و شريعه فرات را از باال ديدم.
دو طرف شريعه را ديوار سازي و پله، پله كردند و تصورم اين است كـه  

ها پا برهنه چند پله توي  بعضيباشد چون  ها تا كف نهر ادامه داشته اين پله
آب بودند. آب شريعه بي نهايـت آلـوده و همـراه بـا انـواع شـاخ و بـرگ و        

  هاي نوشابه و كنسرو و حتي زباله بود. قوطي
شسـتند و   هايشان را مي برخي من باب تيمن و تبرك در آن آب دست

ساختند، و گروهي هم شمعي را كه داخل چيزي شبيه بـه   بعضي وضو مي
نشاندند و  كردند و در داخل آن شط مي كاغذي قرار داشت روشن ميقايق 

  برد. كردند و جريان كند آب شمع روشن را با خود مي رهايش مي
و هـر يـك     هاي شريعه نشسـته  يك گروه از زوار جنوب لبنان روي پله

  مشغول كاري جز عزاداري بودند.
  

  ع) (صادق ماماحضرت مقام 
اي قـرار داشـت كـه همـه      و سر پوشيده آن سوي پل بازار نسبتا طويل

كردند. گفتند در انتهاي بـازار مقـام حضـرت     چيز به ويژه البسه عرضه مي
امام صادق(ع) قرار دارد و ما قصد زيارت داريم. منهم بـه دنبـال همراهـان    
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راه افتادم. حدود يك كيلومتر طي طريق كرديم كه تماما بازار بود. تقريبـا  
و معبر تنگ و باريك شـده بـود. در سـمت راسـت      به انتهاي بازار رسيديم

  اي و كفشداري و از اين تشكيالت بود. اي و دروازه غرفه
ها باال رفتم و پـس از بازرسـي وارد    تلفن همراه را تحويل دادم و از پله

هـا   اي بود؛ ظاهرا خود عراقـي   محوطه شدم. خانه محقر و قديمي و فرسوده
كنم از زمـان سـاخت آن خانـه حتـي      يهم به آن توجه ندارند چون فكر م

يك آجر به آجر هايش اضافه نكردند و يك كيلـو رنـگ بـه در و ديـوارش     
ها و غيره همه دكان بازار بـراي   ها و گرفتن موبايل نپاشيدند و اين بازرسي
  باشد. ها مي سركيسه كردن ايراني

ساختمان يك محوطه مسـقف شـمال جنـوب داشـت كـه وسـطش را       
بودنـد.   د و يك پنجره ضريح بر روي ديـوار نصـب كـرده   بودن فصيل كشيده

  چون نماز ضرر نداشت دو ركعت نمازي خواندم از آنجا خارج شدم.
كمي با همراهان در بـازار قـدم زدم چـون چيـزي جلـب توجـه نكـرد        

 15، 10آهسته، آهسته جلو حركـت كـردم تـا بـه پـل رسـيدم و حـدود        
ان اثري پيدا نشـد و پخـش   اي روي پل منتظر ماندم چون از همراه دقيقه

بود براي رفتن به حرم جهت نماز مغرب و عشاء  ها آغاز شده قرآن از بلندگو
مردد شدم؛ نكند مثل سفر اول در شب جمعه اسير جمعيت شوم و عاقبت 
بدون فيض بمانم. باالخره تصميم به رفتن گرفتم و از طريق باب السدره به 

  سمت حرم راه افتادم.
داشـتم. حـدود    بود و به سختي قدم بر مي گين كردهسختي هوا مرا سن

رو ديدم يك غذاخوري  متري كه از خيابان سدره گذشتم در پياده 15، 10
رو پهن كرده و يكي روي ايـن   سنتي داير است. شش تكه زيرانداز در پياده

زيراندازها مشغول پاك كردن سفره غذا است. دقيقا در كنار همـين سـفره   
ــواره ــرار داشــت و در داخــل آن چــوب   رو م در بخــش س ــي ق ــل بزرگ نق
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شان بـود و دو كتـري دود گرفتـه نيـز در      سوزاندند و ظاهرا براي كباب مي
  كنار آتش بود.

كمي به خودم نگاه كردم و كمي به وضع آنها، تعجب كردم. من در اين 
تـوانم راه بـروم آن وقـت آنهـا در پيـاده رو مثـل خانـه خودشـان          هوا نمي

  خورند. مي نشينند و غذا مي
بـود، چـون    باالخره به بين الحرمين رسيدم و هنـوز اذان شـروع نشـده   

ازدحام جمعيت بيش از حد بود مثل سفر قبل هـوس داخـل حـرم رفـتن     
  نكردم و در همين بين الحرمين به نماز جماعت ايستادم. 

  
  گاري سواري  -  فروردين 25جمعه 

با الفضل شدم. بعـد  دقيقه براي نماز صبح عازم حرم حضرت ا 3.30ساعت 
بـودم   از نماز يادم آمد كه نذري خواهرم را عليرغم اينكه شب كنار گذاشته

هنـوز تـا زمـان صـبحانه دو     از آنجائي كه م. ا تا با خودم بياورم، جا گذاشته
بيـاورم و رد  م و امانتي را ردبه هتل برگتصميم گرفتم ساعتي زمان داشتم 

  امانت كنم. 
دم و امانتي را برداشتم تا بـه حـرم برگـردم كمـي     بعد از اينكه به هتل آم

در دم در هتل در  .كردم خيلي احساس خستگي در پا ميمردد شدم چون 
به نظرم رسيد خوب است اين مسير را سـواره   بودم كه عالم ترديد ايستاده

بـود؛ صـدايش كـردم. آمـد.      بروم. تاكسي سرويس در محل تقاطع ايستاده
  ره بار بر و نفر بر است. منظورم همان گاري دو منظو

گرايه هتل تا خيابان قبلة العباس را با او طي كردم و قرار شد تا مقصد سه 
كمي دور و برم را نگـاه كـردم   هزار تومان به او بدهم. با اكراه سوار شدم و 

كه كسي مرا نبيند، يادم آمد كه اينجا عـراق اسـت و از ايـن اتفاقـات هـر      
خيلـي نـرم و   گـاري  راه افتـاديم.  ي نـدارد.  افتد، خجالت لحظه و ساعت مي
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يك سره آدم را به دوران كـودكي   ؛كرد. خيلي جالب بود راحت حركت مي
روي گـاري  خيلي خوشم آمـد و  كرديم.  برد كه از اين ابزار استفاده مي مي

در حال نوشتن بودم كـه بـه بازرسـي     مشغول نوشتن همين حاالت شدم.
شدند؛ خيلي هم مشتاق نبودم دلـيلش را  اول رسيديم و آنها مانع عبور ما 

بدانم، لذا گاريچي تغيير مسير داد و خيابان جانبي را انتخـاب كـرد و مـن    
بـردم و زيـر چشـمي هـم      همچنان از حركت نرم و سبك گاري لذت مـي 

كسي مرا نبيند تـا فـيلمم را بـردارد. قبـل از     از كاروانيان مواظب بودم كه 
مدخل خيابان را بسته ني مواجه شديم كه ورود به خيابان اصلي با مانع بت

بـه  مـر  ابراي عبور و مرور عابر راه داشت. گاريچي اي  يك باريكهتنها بود و 
از آن باريكـه  گـاري را  و با استادي تمام كرد، وقتي پياده شدم ا ندش پياده

عبور داد و من دو باره سوار شدم و به سمت قبلة العباس راه افتاديم. قبـل  
بود كه به عربي چيز به گاريچي  يب الفرات يك بازرسي ديگراز ورودي با
كـه قبـول نكـردم و مـأمور بازرسـي      از من خواست پياده شـوم  گفت و او 

بيايد و در كنار گـاري بايسـتد تـا     شكي خوديمجبور شد با تفنگ الكترون
  . دگاري عبور نماي

ر تومان، جاي سه هزا شدم و به العباس پياده آب نماي قبلة ميدانمتري  چند
   سه هزار و پانصد تومان به او دادم كه خيلي خوشحال شد و تشكر كرد.

  
  صبح 9ساعت  - حاج عباسديدار با 

حجت االسالم پاكزاد، روحاني كاروان ما در كربال خيلي مشتاق ديـدار  
گفت: بايد به ديدار ايشان برويم. سـوال كـردم    حاج عباس بود و مرتب مي

ا اينقدر مشتاق ديدنشـان هسـتيد؟ گفـت:    اين حاج عباس كيست كه شم
ايشان خادم بازنشسته حضرت عباس(ع) است و خـاطرات خـوبي از دوران   

كنند به شوخي گفتم:  خدمت در حرم دارد. من به تصور اينكه آقا مزاح مي
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كنيد؟ ظاهرا اين  گذاريد، به حاج عباس توجه مي شما حضرت عباس را مي
  حرف من خوششان نيامد. 

 –غول استراحت بوديم كه روحاني كاروان وارد اتاق ما شد در هتل مش
گفت: شما كه نشستيد، زوار منتظـر شـما هسـتند؟!     –من و مدير كاروان 

چه بايد بكنيم؟ مگر قرار نيست پيش حاج عبـاس بـرويم؟ ظـاهرا مسـأله     
  حاج عباس جدي بود. 

از آنجائي كه در سفر براي اينكه بـه آدم خـوش بگـذرد بايـد همپـاي      
اي  گران بود، سريع پا شديم و لباس پوشيديم و از اتاق خارج شديم. عدهدي

از همران از جمله بيمار كاروان با(ويلچير) در انتظار بودند كه به اتفـاق راه  
افتاديم. مسير، مسير حرم بود و در تقاطع قبل از بازرسي گردش به راست 

يـك دو راهـي   كرديم و مسير مقام صاحب الزمـان را ادامـه داديـم تـا بـه      
رفت و از مسير دوم به فاصله كمـي   رسيديم، مسير مستقيمش به مقام مي

  كاروان دق الباب كرد.  يروحاناي ايستاديم و  از تقاطع پاي در خانه
وارد  يكـ ي ي،ك. در ورودي خانه باريك بود، يدر باز شد يپس از لحظات
لي نور نداشت اتاق خي برق خانه رفته بودچون  م.يشد ييرايخانه و اتاق پذ

و پـاي پنجـره   وار يـ . چند مبـل در كنـار د  و تمام جهاتش قابل ديدن نبود
از من جلـو تـر وارد   از دوستان كه  يكي مشرف به حياط خانه قرار داشت،

ف يـ ش را بـه مـن داد و خـودش در رد   ينشسته بود، جـا و روي مبل   شده
بـا  يرتق يرمـرد يپانتظـار   ين نشست. پس از لحظاتيزم يخانواده خود رو

ان يـ آقابا همه  از سمت انتهائي اتاق وارد شد ورو  گشاده يده قامت وليخم
  من فقط دست دادم.  يكرد ول يروبوس مصافحه و

ظاهرا حاج آقا در طول مسير و در ديدار حاج عباس رفتارم را زير نظر 
چـرا.  بغل دستي من گفت:  ؟ديده يشما دست نم :سوال كرداز من داشت 

  دست داد.
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خـوب صـحبت    يرمرد لب به سخن بـاز كـرد. فارسـ   يفات پراعتبعد از 
قبل از اينكه يكي از معجزات حضرت عباس(ع) را براي شما  :كرد. گفت يم

تعريف كنم بگذاريد سرنوشت خودم را كه خودش يك معجـزه از حضـرت   
  عباس(ع) است براي شما تعريف كنم:

ب يـ و نا د داريـ سـال خـادم، كل   485ام، نسل اندر نسـل   و خانواده من
 ي.. آل هاشـم .م. مـن حـاج عبـاس   يفضـل العبـاس بـود   لت حضرت اباايتول

ن خانـه را  يا يما را گرفت ول يها و پولها  هستم. صدام همه امالك و خانه
فم يچون صـدام حـر   .ن خانه مال حضرت عباس هستيا ورد ينتوانست بگ

  د كرد و خادم مسجد بغداد كرد. ينشد مرا به بغداد تبع
له صـدام بـود.   يقب رئيسصدام و  يسجد بغداد پسرعمومجماعت امام 

 .نفر خدمه داشـت  85ن مسجد مال اهل سنت بود كه از بس بزرگ بود يا
   .بروم بغدادبه مجبور شدم چون حكم صدام بود 

دم. معمـوال  يپرسرا امام مسجد نشاني به مسجد بغداد وارد شدم  يوقت
تازه  ندكرد يموافقت ماو اگر  گرفتند ياز امام اجازه مو كردند  يد تلفن ميبا

. امام مسجد بغداد خودش توانستيم با ايشان ديدرا كنيم با تعيين وقت مي
  معروف بود.  يها يدا مورد اعتماد صدام و از سنيبود كه شد يك قدرتي

؛ در بـود مسجد در كتابخانه مسجد به لطف حضرت عباس آن روز امام 
او  يمتـر  شـش  ؛ال مطالعه هستدم در حيد ؛وارد كتابخانه شدم را زدم و

ن يـ سالم كردم. او بدون ا ؛لوتر رفتن را نداشتمجت أاز ترس جرو ستادم يا
خ يكـرد و بـس. مـن همچنـان مثـل مـ       يهنـ ك اي ،كه سرش را بلند كند

دلـم شكسـت.   حتي به من اجازه نشستن نداد؛ ماندم خيلي سرپا . مستاديا
اسـت مـزد آن همـه    ن يـ ا حضرت عبـاس! ا يدر همان حالت در دلم گفتم 

حرفم تمام نشـده بـود كـه امـام     هنوز شد.  ! دلم از تو شكسته يخدمتگزار
. يبل :؟ گفتميگفت: شما خادم حضرت ابوالفضل هستو سرش را بلند كرد 
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 ،خـت يخواهد مـرا بزنـد، دلـم فرور    مي بلند شد و به طرفم آمد. فكر كردم
نكـه بـه   يدم تا ايرست مي شتريآمد من ب مي هر قدر او جلوتر ؛دميواقعا ترس

كـرد فكـر   ، . دستش را بلنـد مكرد يم يد. داشتم قالب تهيمن رس يكينزد
آغوش باز كرد و مرا زند خودم را عقب كشيدم ولي او خواهد مرا ب يكردم م

و مـن   يسـن به من محبت كرد انگار آدم  يبه شدت در بغل گرفت به حد
 !خـودش نشـاند   يجـا  كرد، مـرا بـر   يگرم سالم و احوالپرس !ستميعه نيش

مـن بـراي    :كنند، وقت نماز كه شد به من گفت ييرايدستور داد از من پذ
هـا فـرق    يو نماز خواندن تو با مـا سـن   يعه هستيچون تو شروم؛  نماز مي

  تو اينجا نمازت را بخوان تا من خبرت كنم! كند،  يم
نمـازش را   وو خودش رفـت  دستور داد براي من وسايل الزم را آوردند 

ا با شما كار دارم. من يكارت تمام شد بكه اگر  رستادبه دنبالم فبعد خواند 
  .رفتم

همــه را نگــه  زامــبعــد از ننمــازگزار داشــت.  ينفــر ســن 400آن روز 
د. ننهار مهمان كنبراي بعد دستور داد همه را  ؛دنك يمرا معرف تا بود هداشت

ار دعـوت  به احترام آمدن من كه خادم حضرت اباالفضل بودم همه را به نه
  كرد.  يا جانانه ييرايبره سر زد و پذ دوكرد و 
هر فقط تو برو كربال  ت:به من گفيك روز  .آن جا ماندم ين چند روزم
ا يـ شما بد شود  ير. به او گفتم ممكن است برايت را بگيا بغداد مقرريماه ب
بكننـد.   يه مـن اقـدامات  يـ عل د،نوشـتن نامـه  شما  يه من برايكه عل يكسان

  برم. مي بكند، من دماغش را يه تو كاريس علگفت: هرك
ه يـ تنبو رسـواترين  ن يبـدتر هـا   حاج عباس توضيح داد: در بـين عـرب  

  است كه اشد مجازات است.  ينيدن بيبر
رفتم و حقـوقم   مي سر ماهفقط پنج ماه  ،چهار .من آمدموي ادامه داد: 

، راه كـربال  پير مردمك روز به امام گفتم: من يگشتم.  يگرفتم و بر م مي را
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خـواهم   يگر خسته شدم، مـ يدبغداد دور است، طاقت رفت و آمد را ندارم، 
  بازنشسته شوم. 

ل گرفـت و  يك وكيد ياست كه با ين جورياباز نشسته شدن در عراق 
ل دو سـه مـاه دعـوا بكنـد تـا حكـم       يـ وكيك سال حقـوق را بـه او داد و   

ن يـ وصحبت كـردم تـا ا  رفت. سه چهار روز با اي. او نپذدريگبرا  يبازنشستگ
قبـول كردنـد كـه مـرا     او ك تلفن يو با با بازنشستگي من موافقت كرد كه 

  بازنشسته كنند. 
كـه گذشـت لـوح    پس از مـدتي  آمدم  هممنامام به من گفت تو برو و 

هـم بـه عنـوان     يمرا آوردند در خانـه بـه مـن دادنـد و مبلغـ      يبازنشستگ
  در داخل حكم بود. مرحمتي امام

ن يـ ا .از شـما طلـب دارم   يليت عباس گفتم: آقا ! من خحضربه رفتم 
  سپاسگزارم.  يليمن بود كه بابت آن خ يها از طلب يكي

ـ  يحاج عباس گفت: ا كـه   يك معجـزه ا يـ  ين سرنوشت خودم بـود ول
  كنم.  يف ميشما تعر يخودم شاهد آن بودم هم برا

 ياعتقاد دارند و هر وقت در كـار  يليبه حضرت عباس خ يعه و سنيش
ي ك شب تمـام درهـا  يشوند.  يشوند به حضرت عباس متوسل م ياجز مع

 يكـ ي ي،كيرا  يخارج يو هم درها يداخل يهم درها ،ميرا بسته بودحرم 
ك ديدم يـ  بنديم،را ب يرونيم بيآمد ،ميز بستيقبله را نداخلي م و در يبست
ا د مـ يستاد، دو نفر زن و دو نفر مرد آمدند به من گفتند در را بزنين ايماش

م. متوسل به حضرت يل ببنديم دخيخواه يم ،ميت آورديض از تكريك مري
  م. يعباس شو

سـاله مشـرف بـه مـوت را      14ك دختـر  يـ  ؛در را زدم، در را باز كردند
و يك كارتي به مـن دادنـد و گفتنـد: هـر      آوردند در داخل حرم گذاشتند

پيـدا   وقت مرد به اين شماره تلفن به ما خبر بده! نگفتند: هـر وقـت شـفا   
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  كرد، بلكه گفتند هر وقت مرد! آنها رفتند. 
دا نكنـد  يـ بندد تـا شـفا پ   مي ليكه دخ يان عرب رسم است كسيدر م
ن يـ حق ندارد بـرود. ا  يعني ،رود يو نم بماند تا شفا پيدا كندحرم بايد در 

روز شد به داخل حرم و در كنار  يوقت تا ميوان طال گذاشتيا يدختر را رو
م و يخوابانـد  مـي  حيهفته تمام روزها دختر را كنار ضر كيم. ريگذابح يضر

  م. يگذاشت يوان طال ميا يشب به رو
گر طـول  ين توقف تا روز دوشنبه ديروز دوشنبه آورده بودند، ادختر را 

روز هشتم آمدم رختخواب را صبح  ف و ناتوان شده بود.يار ضعيبس د.يكش
له صدام بود. فكر يقب و تيدم، دختر از تكريترس ،دميدختر را ند ،كنار زدم

، بـه خـدام گفـتم بـا     كـرديم دا نيم، پيدند. همه جا را گشتيكردم او را دزد
نهـا بـه جسـتجو    آد، يـ دا كنيـ د سارقان را پيد شايموتور تمام شهر را بگرد

بـه   يفيار ضعيبس يدم صدايم، دردح را باز كيرفتند. من رفتم در اتاق ضر
بلند دارد  يسعاست كه دختر  دم همانيد ،به طرفش رفتم رسد؛ يمگوش 
، اينقـدر  داافتـ  مـي  وتوانست بلنـد شـود    از بسكه ضعيف بود نمي يشود ول

ن جـا  يـ گفتم چـه شـد؟ چـرا ا    .آمد بود حتي صدايش در نمي ضعيف شده
ن يـ از داخـل ا  ييك آقايده بودم يرون خوابي؟ به زحمت گفت: من بيهست
ك دسـتش را  يـ  ؛شـو  ، بلنديديآمد و به من گفت: چرا خواببيرون ح يضر
ن جا آورد و يابه گرش دستم را گرفت مرا يسرم گذاشت و با دست د يرو

خـودش   .نـد يآ ين، االن حاج عباس و خدام ميشنن جا بيبه من گفت: هم
  رفت.  ضريحن يبه داخل اكرديد  كه شما داشتيد در را باز مين االن يهم

فرمانـدار و   ،دارد بـه اسـتان  يـ داد ما با يرخ م يا معجزه يوقت ،آن روزها
م. من به خانواده دختـر تلفـن   ين كار را كرديم. هميداد يشهر دار اطالع م

دا كـرد.  ير. شفا پي: مرد؟ گفتم: خپرسيدند يها قبل از هر صحبت آن .كردم
  ن آمدند. ينفر با ماش 300حدود ها  آن
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و او م يگذاشـت  يم يد صندلرك مي دايشفا پ يكس ين بود وقتيرسم بر ا
نند. سـمت بـاب القبلـه    يبباو را ند يايتا مردم بنشانديم  ندلي ميرا روي ص

آمدنـد.   يدنش مـ يگروه به د ،م. مردم گروهيم و او را نشانديگذاشت يصندل
تكه  ،آن را تكه يكي ي،كيم و مردم يسرش گذاشت يتا روسر 24آن روز ما 

ر ك كجاوه درست كردند او را داخل آن نشـاندند و د يكردند و بردند. بعدا 
  گرداندند.  يشهر چند ساعت يتو

هر  يشتر آورد و جلو هفتاش  در داشت. خانواده هفتحرم  ،آن زمان
وقتـي بـه   شان آمدنـد.   شهر به كمكهاي  كشتند. تمام قصابيك شتر در 

، ن شتر كه از همه بزرگتر بـود و قـرار بـود در بـاب القبلـه بكشـند      يهفتم
ار يـ حاج عباس اسـت، اخت  ن شتر ماليخانواده نگذاشت و گفت ا رسيدند.
نار فـروختم و  يد 110 به خواهد بكند. من آن شتر را يمكه  كاريدارد هر 

   ع شدم و به مكه رفتم.ينبود مستط يآن روز كه مكه رفتن مثل امروز نوبت
آن دخترخواســتگار آمــد.  ين موضــوع گذشــت بــرايــاز ا يچنــد ســال

ن يـ ت. رسم بر اه دختر متعلق به حضرت عباس اسيمهر :اش گفت خانواده
و  شـد ابمال حضرت عبـاس   اش هيد مهريباپيدا كند شفا  ياست اگر دختر

الفضـل انتخـاب    د نامش را حضـرت ابـا  يهم كه صاحب بچه شود با يزمان
  كند. 
ن پـول را بـه شـما    يـ ه دادند، گفتنـد مـا ا  ينار مهريست هزار ديبها  آن

پـول  نار يزار دست هيبدر آن زمان د. يد، بكنيكن يه مچم. شما هر يده يم
رفتم بـا  از آن را برنداشتم و  يالين پول را به من دادند. من ري، ازيادي بود

   .ه بودنيسحدم. دختر نامش يدختر طال خر يبراتمام آن پول 
دختـر.   يكـ يپسـر و   يكيد. ييحامله شد و دوقلو زادختر  يبعد از مدت

اسـم  عباس  د حضرتيها اسم انتخاب كنند كه گفتند با آن يبرا ندخواست
دو بـراي هـر دو   هـا را آوردنـد. مـن     بچه يانتخاب كند. همگها را  اين بچه
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  نب گذاشتم. ينام پسر را عبد عباس و نام دختر را ز ،دميگوشواره طال خر
ر يغ ،ديد از حضرت عباس بخواهيدار ييرزوآحاج عباس گفت: شما هر 

د، يـ وانن است كه دو ركعت نمـاز بخ يد. شرطش ايريممكن است جواب نگ
ا حضرت عباس تـرا بـه   يد: ييصد بار بگو(س) حات فاطمه زهرايتسباز بعد 

د. چـون  يريگ يد جواب ميمطمئنن باش .نبينب، ترا به احترام زيعصمت ز
  م.يگو يدوست دارد. سندش را هم م يلينب را خيحضرت عباس ز

 يهمـه اعضـا   و ن خواست به كربال بـرود يامام حس ين كه وقتيا يكي
جـان بـرو    يگفـت: علـ  به علي اكبر امد. ينب نيز، ديد سوار كرد خانواده را

د مرا سـوار  يكه با ياش گفت: كس عمه ياكبر رفت ول ياور. عليات را ب  عمه
حضـرت عبـاس   و امـام بـه    فـت گبه پدرش برگشت اكبر  يامد. عليكند، ن

نب را گرفـت و آورد.  ياور. عباس رفت، دست زيدستور داد برو خواهرم را ب
و يك پايش را عمـود كـرد    زانو زدروي زمين وقت سوار كردن  بعدش هم

  عباس گذاشت، سوار شد.  يپا يش را روينب پايز
بيـت   خواستند اهل مي يازدهم عاشورا وقتيروز  اين است كه سند دوم

بـه  آن وقـت رو  ها را سوار كرد  نب همه بچهيزرا به اسيري ببرند، حضرت 
چـه   يسـت يتـو ن  يس گفت: وقتـ حضرت عبا طرف قتلگاه كرد و خطاب به

  مرا سوار خواهد كرد. يكس
ي چنـان صـادقان و عاشـقانه    عربپير مرد با آن زبان فارسي آميخته به 

و ديگـر بـه    كرد كه اشك همـه از جملـه مـرا درآورد    اين ماجرا را تعريف 
  .مداحي و روضه روحاني كاروان كه صوت و لحن دلنشيني دارد، نداشت

ارسـي را از كجـا آموختيـد، مگـر در ايـران      از حاج عباس سوال شـد ف 
آيـد بـراي او    بودي؟ گفت: در ميان عرب رسم است وقتي بچه به دنيا مـي 

  گيرد تا زبان مادري را. گيرند و بچه معموال زبان دايه را ياد مي دايه مي
اي اهـل   من وقتي به دنيا آمدم براي من يـك دايـه ايرانـي كـه سـيده     
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اي بود و مـن هميشـه بـراي او دعـا      ر مؤمنهاصفهان بود، گرفتند. زن بسيا
دانسـتم فارسـي صـحبت     كنم. تا سن شـش سـالگي مـن عربـي نمـي      مي
كردم. پدرم ديد كه من عربي بلد نيستم، مرا براي مـدتي نصـف روز از    مي

دايه جدا كرد تا با مادر باشم و عربي ياد بگيرم و من فارسي را از آن دايـه  
ن دايه بـرادرم تـرك بـود او تركـي يـاد      سيده اصفهاني يادگرفتم. ولي چو

  گرفت. 
در پايان يكان، يكان با وي روبوسي و خدا حافظي كرديم كه ايـن بـار   

  اش خارج شديم. نتوانستم او را نبوسم و از خانه
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  :نتيجه سفر به عتبات عاليات
  سازمان حج و زيارت  – 1

سـتاد   درست است كه در بخشي از سفرنامه از برخورد عوامـل بعثـه و  
در سفر عتبات عاليات سـازمان  توان از حق گذشت كه  انتقاد شد ولي نمي

حج و زيارت و نيروهاي تحت امرش از روحـاني گرفتـه تـا مـدير كـاروان      
اي جـز همـان وجـه     سفر هيچ هزينه شوند و زحمات زيادي را متحمل مي

اي كم يا زياد، بد يا خوب همه امكانـات سـفر بـر    ،ثبت نام براي زائر ندارد
شود و از همه مهمتر امنيت زوار با وسواس خاصي مورد توجه  زائر مهيا مي

  كه از اين بابت جاي تشكر دارد. گيرد قرار مي
تواند تـدبيري   داند و مي اما چه خوب بود كه سازمان به طريقي كه مي

ها يك ارزيـابي هـم    انديشيد در هر سفر از كار و ميزان موفقيت كاروان مي
  و براي ترويج روحيه تالش يك سفر تشويقي به اين خدمـه آورد  بعمل مي
كرد و اين امر سبب رقابت و تالش بيشتر آنان در ارائه خـدمات و   اعطا مي

  شد. تكميل كردن اطالعات و زبان آنان مي
درست است كه اكثر مردم عراق كه زوار ايراني با آنان سر و كار دارنـد  

تا پايين ترين شغل با فارسي آشنا از مدير هتل و شرطه و فروشنده گرفته 
كنند ولي چـرا   هستند و حتي بسياري از آنان به خوبي فارسي صحبت مي

مدير و روحاني كاروان نبايد عربي و حتي انگليسي بلد باشند تـا در زمـان   
ها مرض هست مقصـود و منظورشـان    حساسي كه در دل آن عده از عراقي

  را بفهمنده و دفع خطر كنند ؟ 
ين است كه بسياري از مديران و حتي روحانيون كاروان عربـي  تصورم ا
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دانند و حتي در مواقع ضرور قادر به رفـع مشـكل نيسـتند، روي ايـن      نمي
حساب ممكن است اتفاقاتي براي زوار ايراني بيفتد كه غير قابـل جبـران و   

  حتي حيثيتي باشد.
ـ   ودم خيلي مايل بودم از عملكرد مديريت دو كارواني كه همسفرشـان ب

اش نباشـم كـه    تـر از  باشم ولي ترجيح دادم كاسه داغ اي داشته يك ارزيابي
تواند خيلي خوب نباشد. شايد اهل بـا خوانـدن ايـن بخـش از      تبعاتش مي

  سفرنامه حديث مفصل را بخوانند.
   

  ضرورت سفر به عتبات عاليات  – 2
نند به به نظر من بايد ترتيبي اتخاذ كرد تا به چند دليل همه مردم بتوا

  :اين زيارت مشرف شوند
به رشد كرده و ع) از كودكي (ع) و حسين(شيعه با نام علي :دليل اول
تـوان   زد. اين سخن اغراق نيست و براي يقين كردن آن ميرو آن عشق مي

هاي احياء و دهه اول محرم به مساجد و تكايا سر زد و همه اقشـار   در شب
ديد. بنابراين آرزوي ي اجق وجق حتهاي مختلف  به ويژه جوانان را با تيپ

هست كه به زيارت ائمه نائل شـود و  به دور از ظاهر زيبا و زننده هر شيعه 
بلكه در تقويـت   حساب دارد ثواب بينه اتنها برآوردن آرزوي مشروع مؤمن 

  .ايمان نيز دخالت بسيار مؤثر دارد
و فقـدان  آنـان  ديدن زندگي مردم عراق و وضع معيشـتي   :دليل دوم

و ايجاد شـود  كشور  ومردم به  يتواند دلبستگي بيشتر ران و آباداني ميعم
  .از پيش بدانند هاي خود را بيش قدر داشته

حسـاب   واسطه اثرات ظلم و جور بي مشاهده مستقيم و بي :دليل سوم
تواند در تحكيم حب وطن پرسـتي و   گر و نتايج سلطه مي كشورهاي سلطه

  .خودباوري مؤثر باشد
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  ريت كاروان مدي – 3 

بسيار مؤثر و سفر خوش اخالق مدير و روحاني كاروان در اداره كاروان 
زوار ممكن است هر يك داراي عادات و اخـالق خـاص   كه است. از آنجائي 

روئي و سعه صـدر بـا زائـر و مشـكالت      باشند اگر مدير و روحاني با گشاده
ـ  ناحتماليش برخورد نماي شـود   دني مـي د نه تنها سفر شيرين و به يـاد مان

  .رسد ها در سفر را به حد اقل ممكن مي بلكه اثر روگرداني برخي آدم
فضاي ايجاد  ركاروان ما در طول سفر به خاطدر سفر اول بعنوان مثال 

چنان صفا دوم، شده توسط مدير در درجه اول و روحاني كاروان در درجه 
كرد و كه حتي يك نفر رنج سفر را احساس نكرد  احساس ميو صميميتي 

در راهي يا كاري ناتوان نماند و همه يار و پشتيبان هم بودند و اين چيزي 
جز انرژي دادن مسئوالن كاروان به كاروانيان نبود. زيارت به جا، عبادت به 

اندازه تـوان  به رگردي هم به جا و ااي و باز جا، دعا و ثنا به جا، زيارت دوره
  شد. ميو در هيچ موردي افراط و تفريطي مشاهده ن

بود فضاي سـنگيني   در سفر دوم به دليل اينكه زائري دچار سكته شده
بود و مـدير كـاروان حسـب وظيفـه بايـد بيمـارداري        بر كاروان خيمه زده

كرد خود مدير نياز به انرژي داشت؛ سفر به جهت حضور چند مدير در  مي
شـتي  حيه الزم برخوردار نبود؛ كامور مشكلي احساس نكرد ولي از رو اداره

  و كشتيبان كاروان همتا و همپاي هم نبودند.
   

  اقتصاد عراق  – 4
شود مسـتحب اسـت در هـر سـفر بـراي اهـل خانـه         اگر چه گفته مي

عـراق چيـز خاصـي جـز:     بد نيست گفته شود غاتي خريداري شود ولي وس
چيـز ديگـري   و انواع خرما به عنوان سـوغات    مهر و تسبيح، انگشتري ،برد
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تـر از   خريد سوغاتي غير از موارد گفته شده به مراتب گـران . بنابراين ندارد
شود در صورت خريد بيش از ايـن جفـا بـه پـول      ايران است و احساس مي

تركيه و چـين  ايران و از و نيازهاي اين كشور البسه ايران باشد چون همه 
  شود. تأمين مي

روز عيـد،   12.10تدوين و تنظيم بخش اول اين سفرنامه دقيقا ساعت 
به  10/3/91به انجام رسيد و بخش دوم آن نيز در تاريخ  90ول فروردين ا

  پايان رسيد.
  و من اهللا التوفيق

   
  
 


