
موضوعانشا:پیادهروی
منپیادهرویزیاددوستدارم.

چونحالمیدهدوحالشخیلیاست.
پیادهرویانواعمختلفیداردمثاًلپیادهرویعقبکی،
پیادهرویرویکولکسی،پیادهرویرویُتِکپایا
پیادهرویشبیهآنجانداریکهمیگویندپرندهاست
ولینمیپرد.همانکهدرقطبجنوبمیزیّید؛ودر

آخرپیادهرویمثلآدم.
نتیجه این به پیدرپی تحقیقات از بعد دانشمندان
رسیدهاندکهآنموردیکیبهآخرکهدراینمقال
برای میباشد. پیادهروی روش نمیگنجد،بهترین
مقال آن در که جانوری آن سبک به رفتن راه
نمیگنجید؛ابتدابایدپایراستخودرایککوچولو
جلوبردهوهمزمانباآنشانهراستخودرادودرجه
خمنماییدوسپسباقسمتدیگربدنتانهمانکار
قبلیراتکرارکنید،فقطحواستانباشدکهدرهنگام
نشود،چون دوکوچولو پا،یککوچولویتان حرکت

ممکناستبههمگرهبخورید.
خب،بگذریمازاینمباحثعلمیالکیپلکیکهفقط

بهدردجرزالیدرمیخورد.
را طوالنی خیلی خیلی مسافتهای روزانه من
میپیمایم.کاًلپیادهرویهایمنبهدودستهتقسیم
میشود،دستهاولودستهدوم؛کهدستهدوممربوط
در از مثاًل میشود. خانه از خارج پیادهرویهای به

خانهتاسرکوچهیاازتهکوچهبهسرخانه.
ودستهاولمثلپیادهرویازحالتادستشوییویا

ازاینوِراتاقتاآنوِراتاق.
در که آمده داستانها در میگوید پدربزرگم
که میگذراندهاند روزگار آدمهایی دور گذشتههای
دستةدومشانخیلیطوالنیبودهاست؛یعنیچندین
روزپیادهرویمیکردهاند.حتیپیادهرفتنشانآنقدر
طوالنیبودهکهبینآندستشوییمیرفتهاند،آنهم
نهیکبارودوبار،خیلیبار!وحتیدرحینپیادهروی
نهارمیخوردهاند.پدربزرگممیگویدکهدروصفآن
آدمهابایدگفت:»بعضیهابینزندگیپیادهرویهم
میکنندولیانگارآنآدمهاپیادهرویمیکردهاندکه

زندگیکنند.«
اینبودانشایمن

آیااز*شدنخستهشدهاید؟
آیادنبالراهیبرایدرمانمیگردید؟

آیا*شدنتانباعثمیشودازقافلهعقببمانید؟
حل کلید بخوانید. دقت با را زیر متن لطفًا

مشکلشمانزدماست:

ازقدیمگفتهاندپیشگیریبهترازدرماناست.
گرفتار اینکه از قبل که است این ما توصیه
سوزششویدپیشگیریهایزیرراانجامدهید.
امکاندارد تاجاییکه را لباِس***خود .1
فقط نمیشوم جزئیات وارد زیاد بکشید. باال

بدانیدکهاینکاربسیارموثراست.
2.موادیکهاز***شدنجلوگیریمیکنند
خود همراه مختلف پودرهای و روغنها مثل
آنها از یکبار وقت چند هر و باشید داشته

استفادهکنید.
3.ازلباسمناسباستفادهکنیدتاهوایکافی

بههمهجایبدن!برسد.

خب شدید *** و نکردید را کارها این اگر
به زود ما دل که کنیم چه اما است. حقتان
رحممیآیدونمیتوانیمتوصیههایمانراازشما

دریغکنیم.

یا بهترشوید تا دهید انجام را زیر توصیههای
حداقلکمترعذاببکشید:

***.1
***.2

3.اگرراهاّولودّومامکانپذیرنبود،مجبورید
مرد را شما سختیها تحمل کنید. تحمل که

بارمیآورد.
***

میخواهید کلماتی چه ستارهها جای اینکه
بگذاریدباخودتان،ماراباآقامسعودومسئول

کاروانومسئولممّیزینشریهدرگیرنکنید.

اینجاخفنترینموکبمسیرمشهدوحتییکیاز
شوخی(. )بی است میانه خاور های موکب بهترین
و خاک وسط روز چند است قرار که شمایی برای
کولر، حمام، دارد. را کویت حکم واقعًا باشید خل
تختخواب!وماساژ-نهمشتومالها!؛ماساژ،آن
همماساژحرفهایباپمادوضمادوروغنوخالصه
همهچیتمام-تنهاگوشهایازامکاناتاینموکب
آبصرفهجویی مصرف در باشد یادتان فقط است.
است منبعی اینجا آب چون بود، گفتن ما از کنید.
وشهرهمدور....بچههایسالپیشخاطرةخیلی
خوبیازاینموکبدارند،داستانسهکبوترغواص

کهشدندمیاندارروضهعلیاکبر...

کنار حاجات تون، توفیق 
حضور توی پیاده روی 
عظیم  اربعین حسینی 

فراموش نشه.
التماس دعا

جادهای، تصادف یک حوالی این در پیش سال
شکر را خدا که میداد بچهها دست کار داشت
ماجراباحرکاتآرتیستییکبندهخداییبهخیر
جانتان حفظ که باشد یادتان هم شما گذشت.
پس است. واجبتر چرخ بوقهجده درآوردن از
توجه راهنمایی بهعالئم راه وهمهجای اینجا
خصوص ـبه جاده توی ماشینهای به و کنید

پرایدهاوکامیونهاـنزدیکنشوید.

بهغروبخورشید باالگرفتهومستقیم را ایستاده.سرش
خیرهشده.زیرلبچیزیمیگوید.همینکهیکقدمبه
صلوات زمزمهی صدای بتوانم تا کافیست بروم سمتش
خاصهاورابشنوم.کمکمصورتشخیسمیشود.شایداز
اینکهباراولشبوده...شایدازاینکهخیلیسختیکشیدهتا
بهاینجارسیده...شایدبهخاطراینکه...بهخاطر...بهخاطر

خودآقافقطخودش....
گرفتن برای و گرفتهاند آغوش در را یکدیگر ها بّچه
و میزنند زار بوده برایکدامکارشان نمیدانم حاللیتیکه
سفر هم از حاللیت گرفتن شاید میکنند. حاللیت طلب
هایشانبرایشانبهانهایبودهتاازآقاحاللیتبگیرند.شاید

خودرادرآغوشآقامیبینند...شاید...

پاسخهای با است نشانی مخاطبین سؤاالت گزیدة زیر متن
کارشناسخبرهبابیشازچنددههسابقهدرامرپیادهروی:

کاًلچیابیاریم؟
لوازم آوردنخیلیبحثمفصلیه،خالصهمیکنم، بحثچیا
موردنیازینی»لوازمیکهتویسفرممکنهنیازتونبشه.«پس
هرچیروکهفکمیکنیننیازتونمیشهباخودتونبردارین.
اگه اما فبها، که میشه نیازتون چیا که میدونین اگه حاال

نمیدونینازکسیکهتجربهدارهسؤالکنین.
اونچیزایباالروتوچیبریزیمبیاریم؟

بله.باتوجهبهایننکتهکهبارشمارویکیدیگهمیبره-که
میتونین قلبهاست- محبوب آبیرنگ 911 دیگه یکی اون
هرچیکهدلتونمیخوادبارتونروسنگینکنین،البتهتاحدی
کهبتونینتنهاییازجابلندشکنینوبرسونینشتادمماشین.
طبقتجربهتیمحرفهایما،سبکترین،ارزونترین،جادارترین،
زیباترینومطمئنترینودریککالمبهترینوسیلهحمللوازم
شخصیزائرین،کیسههایسفیدآردخبازیاست.شمامیتونین
اینکیسههاروازنونواییمحلهتهیهکنینیاباارسالعبارت
»گونی«بهسامانهپیامکیماباقیمتیبسیارپاییندربمنزل
یه شما به ما بگیرین، تماس حاال همین اگه بگیرین. تحویل

کیسهبرنجدستهدارهمبهعنواناشانتیونخواهیمداد.
آیاامکاندارهکهلوازمخیلیضروریروکهتوطولروزبه
کارمونمیان-مثلخرسشاسخینصورتییاقلیونمسافرتی

شارژییا360xboxوامثالهم-توییهکیفجداگانهبریزیم
وببریم؟

بلهکهامکانداره،فقطبهدوموردبایدتوجهکنین.
مسعود آقا امسال اینکه بر مبنی شنیدهشده زمزمههایی اواًل
وحراست نظم برنامه باحفظسمتمسئول قراره شهرآیینی1

سفرهمباشند.
دومًاتوجهکنیدکهدندتوننرمچونکهبایدخودتونبارخودتون
روببرینوکسیتورویشماماهندیدهکهشمایاشاسخینتون

روکولکنهویهعالمهکیلومترتویگرماببرهتادماسکان.
آقاماآخرشنفهمیدیمکهچیاالزمهبیاریم؟

الزمه چیا که بگم شما جواب در من که بدین اجازه خب، 
که چیزایی کل میگیره. عهده به رو چیا کاروان ینی نیارین،

کاروانبهعهدهمیگیرهایناهستند:
1.خوردوخوراکیکنفرانسانسالم،سایزمتوسطوبااشتهای
نرمال.شاملدوسهوعدهغذایگرمیاسردوهمچنینیکی

دوتامیانوعدهبههمراهآبخنکبهمقدارکافی.
2.محلاستراحتشاملزمینیتاحدامکانمسقفوفرششده
یانهایتًاسایهدیوارباارتفاعمناسب،گاهًامجهزبهپتووبالشت؛
دارایسرویسبهداشتیباشلنگیاآفتابهباارتفاعچرنهمکفی2.
3.وِنهایِسفولآپشِنکولرداِرمدلv2 2016،بدونرنگ،

بیمه4سال،8ایربک،ویژهحملعقبموندههابهجلوی

کاروان،باشیشهدودی65درصدبرایجلوگیریازافشای
هویتخستههاووننشینها.

4.تختهشارژگوشیدرتعدادزیادباآمپراژباال.باقابلیتساپورت
سایرلوازمبرقیدرحدموتورجوشوحتیبیشتر.

غالبًا مجرب کادر توسط پزشکی ثانویه و اولیه کمکهای .5
خوشبرخوردودارایامکاناتمناسب)کیتجراحیآبله،کرمو

پمادسوختگیمرغوبو...(
6.دوشجهتاستحمام،نهایتًا2باردرطولسفر-همونمنه
هرجایی؛فقطتودوتااسکانخاص-بدیهیاستکهسایرلوازم

بهداشتیاعمازشامپووصابونولیفو...بهعهدهخودتونه
شرعی، نقص هرگونه رفع جهت کافی مقدار به روحانی .7

عقیدتی،سیاسی،عرفانیوکاًلهرمشکلیبهایّنحوٍکان.
8.آخرینموردکهازنانشبهمواجبتراست،هرروزتعدادی
نسخهازنشریه»نشانی«چاپهمانروزبهصورتقرضی،توزیع

توسطعاملینباروابطعمومیباال.
راه روز 7 بتونین که دارین الزم که هرچی باال، موارد بهجز
با هندزفری و چفیه و کاله و کفش مثاًل بردارین. باید برین،
و تعداد به لباسزیر افتادن، عقب مواقع برای حماسی مداحی
سایزمناسب،عینکوکرمضدآفتابوازاینجورادااطواراو...
که میکنم توصیه بردارین باید چیا که نفهمیدین بازهم اگه
بزنین رو شکلی این سفر هر کاًل و مشهد پیادهروی قید کاًل

وبیخیالشبشین.
چیزینموندهکهبهعنوانتوصیهآخربخواینبگین؟

چراکهمونده؛اواًل:کاًلزیاددنبالکسیروتوگونیکردنواز
پلپرتکردنوجلوکامیونهلدادنواینلودهبازیانباشین،

البتهبهاندازهخودشالزمهکهانجامبشه.
شما کنید سعی هستند معنوی فاز تو همه که وقتایی دومًا:
بقیهعلیالخصوص پر یاالاقلدم فازها تویهمون برید هم
بوق مسابقه دارن همه وقتیکه برعکس، نباشین. مسئولین
بیابونیمیذارنیاکشتیمیگیرنشماالکیتریپبیحوصلگی

ونازوادابرندارین.
درگیرمسائل زیاد و دارینمیرین باشهکهکجا یادتون آخراً:
و خوردن غذا و آب مثاًل نباشین، پیادهروی به مربوط جانبی
جلوگیریازعرقسوزیالزمهولینبایدحواستونروازاینکه
چرادارینتویاینگرمااینهمهراهوپیادهمیرینپرتبکنه.

***
پی نوشت:

از یا آقامسعودرونمیشناسید،حتمانشانیشماره7روبخونید 1.اگه
کسیراجعبهشونسوالکنید.

2.اوناییکهتاحاالاربعینکربالرفتنمیدوننکهآفتابةچرنهبلند،چه
نعمتیه.خدازوالنیارهازما.

چیا بیاریم؟!

انواع رفتن!
چگونه ... 
نشویم؟!

بوِق واجب!

تپه سالم

موکب امام 
حسن مجتبی 
علیه السالم

*

*

*

*

*

*
محسن هاشم آبادی

مصطفی عیدی

محمد دارینی

محسن هاشم آبادی

محسن هاشم آبادی

سیّد جلیل عربشاهی

ِ بال )صاحب امتياز سابق(:  س�پ
 بصائر

گ
مجموعه فرهن�

:)  ُمرشد )همان رسدب�ي
حميد اسماعيل زاده

بّچه مرشد )مدير داخیل( و ماّل غلط گ�ي )ويراستار(: 
محسن هاشم آبادی

 صافکار )صفحه آرا(:

سّيد جليل عربشاهی

 بر و بّچه های تحريريه:
ن شاد، مصطفی عيدی، سّيد جليل  ، حس�ي محّمد داري�ن

عربشاهی، محسن هاشم آبادی، حميد اسماعيل زاده، هادی 
ن ارشادی حس�ي سياوش کيا، ام�ي

راه ارتباط با ما:

سامانه پيامک: 10001386
يه. يه را نخوانده تحويل بدهيد يا به مسئول ن�ش يه، آن را در جاّده، تِه ساک، جيب عقب، پياده رو يا هر جای ديگر نيندازيد، لطفاً يا به کیس که اين ن�ش لطفاً پس از خواندن اين ن�ش

کاله تان را 
سفت بچسبید.



مشعل حرکت مسیر المپیک، برگزاری مسئوالن
المپیک2016راطوریانتخابکردندکهدراین
مسیرزیباییهایبرزیلوفرهنگمتنوعآنوجود

داشتهباشد.
یونیفرمرسمیحملمشعلتیشرتسفیدرنگو
شلوارکیباحاشیههایزردوسبزاست.مسئوالن
برگزاریریومعتقدندکهسفیدنشاندهندهصلح
یادآور المپیکوسبز اتحاد،زردنشانگرمشعل و

پرچمبرزیلاست.
***

حقوقشان بودن کم خاطر به مردم از عّدهای
چند بانک یا اداره یک مقابل و میکنند تحّصن
روزمینشینندوغذانمیخورندتااعتراضشانرا
مثاًل یا برسانند. جمهور رئیس یا وزیر گوش به
تویاتفاقاتسال88،کسانیکهزندانیشدهبودند
تحّصنمیکردندویکهفتهشایدهمبیشترغذا
نمیخوردند.عّدهایمسیریراپیادهرویمیکردند
به را فریادشان تا میدادند انجام راهپیمایی یا و

گوشدیگرانبرسانند.
***

چرا میکنند؟ را کار این چرا اینها شما نظر به
المپیک سادة مشعل یک چرا میکنند؟ تحّصن
دستبهدستدرکلدنیامیچرخدوافرادزیادی
پیادهحملمیکنندحّتیباالیقلّة باپای را آن

اورست.

کلّی میشود که کشوری و منطقه هر وارد بعد
تجلیلوخستهنباشیدو...برایشبرگزارمیکنند؟!
مگراینمشعلالمپیکچیستکهبایدپایپیاده
روانةمقصدبشود؟خبسوارهواپیمایشکنندتادر
عرضنیمساعتبهمقصدبرسد.اگراینمشعل
بدونسروصدابهمقصدشبرسدمشکلیپیش

میآید؟
یعنیآنوقتدیگرالمپیکچیزیجهانینمیشود؟
آنوقتکّلدنیاخبردارنمیشوندکهالمپیکدرراه

استو...؟معلوماستکهنمیشوند.
مسالههمینسروصدااست.مسالههمینرساندن

بهگوشعالماست.
نمیگیرد المپیکخرده بهمشعل ولیچراکسی
ولیبهپاهایبرهنةمسیرنجفتاکربالویاسبزوار
وشاهرودوتهرانو...تامشهدایرادواردمیکنند
وهزارشبههبرایشمیسازند؟!چرا؟!بااتوبوسو
هواپیمابهمشهدوکربالمیشودرفتولیمشعل
المپیکرانمیشودباهواپیماوکشتیواتوبوس
برد؟!معلوماستکهنمیشود،بههماندلیلباال.

تابهحالبهاینفکرکردهایدکهاینپیادهرویها
چه دارد فرد هر برای که معنوی رشد از جدای

تاثیریرادرجهانمیگذارد؟
از دادخواهی و الحسین یالثارات مشعل به کمی
پیادهروی مسیر در عالم پابرهنگان و مظلومان

کربالیامشهدفکرکنید.

1 مرداد 1395
امروزرفتموثبتنامکردم.اولینسفرپیادهایهکه
مسافرت ذوق از پیش وقت خیلی برم. میخوام
رفتهبودمکلیچیزخریدهبودموریختهبودمشون
میخوام که میدونن همه تقریبًا کولهپشتیم. تو
برمزیارتوبهمالتماسدعامیگن.ازبچههای
و واتساپ و تلگرام تو رفقای تا بگیر کوچه

اینستاگرام.

6 مرداد 1395
امشببعدغروبباخانوادهآمادهشدیمکهبریم
اونجا فامیل همهی رسیدیم وقتی عموم، خونه
به افتادشروعکردند بهمن تاچشمشون بودند.

صحبت.
یکیمیگفتآقاعلیرفتیزیارتماروهمدعا
کن.یکیمیگفتعلیرفتیسوغاتییادتنره

ها!...
وسطهمینحرفایهوعمهامگفتعلیبااینپا
آره، گفتم منم بری؟ میخوای پالتینه توش که
مگهچیه؟راهکهمیتونمبرم.ازگوشهچشمبابام
بقیه به توفکروحواسش بود رفته رودیدمکه

نبود.
تقریبًایکسالپیشبود؛بابچههاداشتیمفوتبال
بازیمیکردیمکهتوپمونافتادتویخیابونو...
شامروخوردیموبرگشتیمخونه.سرگرمتلویزیون

علی گفت و جلوم نشست اومد بابام که بودم
نمیخوادپیادهبریزیارت.گفتمبرایچی؟گفت
چونتویهپاتپالتینداره.گفتمبابامنباهمین
پالتینتوپامتاحاالچنددفعهاردووکوهنوردی

رفتم؛امابابامگفت:نمیشه،همینکهگفتم.
دیشبوتاصبحبابابامحرفزدمبلکهراضیبشه

امانشدکهنشد.

8 مرداد 1395
توخونهنشستهبودموگریهمیکردم.میگفتمای
خدا!چرامنبایدتویپامپالتینباشهکهنتونم
برمزیارت؟مامانماومدتویاتاقونشستپیشم،
درست چیزی گریه با نکن، گریه پسرم گفت:
نمیشه،هفتهدیگهمیبرمتدکتر،ایشاالاگهشد
دیگه سال وقت اون دربیاری، پاتو توی پالتین

میتونیبری.

20 مرداد 1395
که گفته بیمارستانمرخصشدم؛دکتر از امروز
راه مشکل بی قبل مثل میتونم ماه یک بعد
از برم.بچههاییکهازسفرپیادهبرگشتنخیلی
خاطراتوخوبیهایاونجاتعریفمیکنن.من
همقرارهکهانشاءاهللسالدیگهحتمًاتویسفر

باهاشونباشم.

زیادی فاصله مشهد تا بود. سفر آخر روزای
مجتبی امامحسن موکب تو رو امشب نداریم.
پتو روی خستگی، شّدت از میمونیم. الّسالم علیه

درازکشیدمودارمبهاتفاقاتاینچندروزفکر
میکنموبرایاولینباردلمبرایخانوادهتنگ
شده؛آخهاولینبارهاومدمسفرپیادهوازطرفی
امناراحتبودمکهچفیمگمشده؛آخهموقعی
»ان میگفت: گردنم مینداخت اونو مادرم که
شااهللباهمینبریاربعینزیارتشیشگوشه.«
همینطورکهتواینفکرابودم؛دوستمصدام
کرد.گفت:»اذانمیگنپاشوبرووضوبگیر!نماز

زودشروعمیشهها!منمپاشدمورفتم.
نمازکهتمومشد؛دربارهشهدایغواصچندتا
کلیپگذاشتن.میگفتن:»امشبمهمونداریم
سهتاشهیدخطشکنغواص.برایهمینامشب
زودترشامبخورینوبخوابینتاموقعمهمونی

خوابنمونین.«بعدشهمروضهحضرتعلی
ولی چرا؛ نمیدونم گذاشتن. رو  الّسالم علیه اصغر
خیلی روضهاش دارم. ایشون به خاصی عالقه
رویصورتمسرمیخورد اشکام و بود قشنگ
شام. برای رفتم مراسم بعد پایین. میرفت و
ازخستگیگشنمنبودوسریعیهچیزیخوردم
زدمخونه زنگ قبلخواب بخوابم. که رفتم و
2 ساعت نزدیکای کردم. خانوادهصحبت با و
نصفشببیدارشدم.بارفقارفتیموضوگرفتیم.
موقعیکهشهدارواوردنهمهگریهمیکردن.
تسبیح و نشستم تابوتها از یکی پای رفتم
تربتمروبهشمتبرککردم.روضهخون،روضه
خدا فقط رومیخوند. علیهالّسالم اکبر علی حضرت
چقدر سال، چند این تو خانوادشون میدونست
سختیکشیدن.روضهخونمیگفت:»گفتیماگه
میشهیهکمدیرتربیارینشونتابچههااستراحت

کننوبتوننعزاداریکنن.گفتننمیتونیمآخه
اذانصبحخانوادههاشونمنتظرن.«

خواب ازبچهها بعضی فهمیدم شد که صبح
مثل نشنیدن. صدایی اصال میگفتن و بودن
اونا ما تا بودن مارومهمونکرده اینکهشهدا
رو!بعضیامیگفتنکهاولینسالهکهایناتفاق
افتادهوبهخاطراینهکهبرایاولینبارتعدادزائر
کمسنوسالزیادهوبهبرکتاوناشهدااومدن

پیشوازکاروان.

هندزفریروزدهبهگوششوزیرلبیهچیزایی
هندزفری تو که چیزی همون نظر به میگه.
پخشمیشهروتکرارمیکنه.باصداییکهتادو
سهتاصندلیجلوتروعقبترمیره،میگه:»حاج

محمودهمدیوونهکردهها!عجبتحریری!«
وشروعمیکنهبهتکرار.

سبحان... خدای... نور یا... الضحی و »شمس
سلطان....«)1(

سرویس، صبح، نماز »چای، کنار؛ میزنه راننده
نیمساعت!«

***
نیم یه میافته. راه ماشین و میشن سوار همه
ساعتیکهمیگذرهچندصدمترجلوتر،نقطههای
سفیدوسیاهیکنارجادهدیدهمیشن؛بهعالوة
و میاد باال کمکم خورشید طالیی. نقطة یک

نقطههاروسفیِدپررنگمیکنه...
بغلدستیمدیگههندزفریروازگوششدرآوردهو

مداحیروگذاشتهرواسپیکر
این از هرروز رو نورش خورشید... »...میگیره

گنبد....«
اتوبوسکهکنارشونمیرسه،اکثرنقطههاشروع
بوق راننده از تا دادن تکون دست به میکنن
خاصی خساست بوق دادن تو راننده اما بگیرن؛

نشونمیده.

یهپرچمسبزرنگجلویکارواندیدهمیشه.»یا
طالیی، نقطه همون زربافتش، آهو«ی ضامن
دیگهتونورخورشیدقشنگمشخصه.یهنوجوون
چهاردهپونزدهسالهپرچمروگذاشتهرودوشش
وبادستاشازرانندهبوقمیخواد...رانندهدیگه

نمیتونهطاقتبیاره...
با بوق بوقی! عجب بوق... رو میذاره دستشو

تحریر...
آخر تا کهصداش میکشه بلندی آه دلش تو و

اتوبوسمیاد...عجبآهباتحریری...
رومیذاره پیادهمیشهوشاگردش بغل؛ میزنه

پشتفرمون.
»مسافرارواولبهامامرضامیسپرمبعدبهتو.

حواستوجمعکنیها!نبینم...«
از یکی پله روهر و اتوبوسمیره در بهسمت
پلهآخرکهمیرسه؛ پاشنههاشوباالمیکشه.به
صورتشوبرمیگردونهوهمونجوریکهنگاهش
بلند ازرویشاگردش،رومسافراُسرمیده؛ رو،

میگه:»رخصت!مامیریمرخصتبگیریم«

پی نوشت:
)1(برایشنیدناینمّداحیفقطکافیهمنوپیداکنینیا

آقایربّانیروپیداکنینوازشونبگیرین.

سلطان ضریح گرد همه زوار عاشوراست، ظهر
میگردند.همهمهایبرپاست.پدریفرزندشرابر
رویدستمیگیردوبهضریحمیرساند.پسربا
شوقسرشرابهکنگرههایضریحمیچسباندو
میبویدومیبوسد.عاشوراستوبویشهادتمدام

بهمشاممیرسد،شهادتیمظلومانه.
ساعت»14:26«سیامخرداد1373»ظهرعاشورا«،
باانفجاربمبدرحرمامامرضاعلیهالسالم،اینبارمشهد

میشودکربالودارالشفاءقتلگاه،قتلگاه26شهیدکه
درخونمیغلتند،انگارخودامامآنهارابدرقهکرده.
خبربهسرعتدردنیامیپیچدوتیتراولروزنامهها
میشود»جنایتیبزرگدرقبالجامعهمسلمین«.

مردملباسسیاهبرتنشهرشانمیکنند.چهلروز
میگذرداماهنوززخمهاتسکیننیافتهاندوحرم

هنوزبویخونمیدهد.
کاروانی70نفره،ازپایگاهشهیدشجیعیسبزوار،

پیادهراهمیافتندوپادرمسیربندگیمیگذارندتا
بررویاینغممرهمیبگذارندوفریاداعتراض
بیحاشیه کاروان برسانند. عالم گوش به را خود
ناآگاهعاشقانسلطانرامالمت نیستوعدهای
میکنند؛همانهاکههنوزهم،بعدازبیستوسه
سالوبیستوسهبارپیادهروِیهرساله،نمیفهمند
چهمزهایداردراهرفتنرویسنگفرشحرم،با

پاهایزخمیوآبلهزده.

ماچندتاجوجهبودیمکهمثلهمیشهمادرمون
ماهم و بیاره دون و آب برامون تا بیرون رفت
عزا از دلی و بیاد تا بودیم؛ نشسته انتظار چشم
بره یادمون گشنگی اینکه واسه دربیاریم.
خوابیدیم.یکدفعهصدایخشخشیماروبیدار

کرد.رفتمببینمچیشده.
چشمتونروزبدنبینه؛دیدمکهیهمارچاقسیاه،
دارهبازحمتخودشروازدرختمیکشهباال.از
لرز باترسو ترسداشتزهرمآبمیشد.منم
خبرروبهخواهروبرادرامرسوندم.اونامتاشنیدن
چیشده؛شروعکردنبهسروصداکردن.حتی
درخت از رو خودش ترس از داداشام از یکی
که بودیم روز و حال همین تو پایین. انداخت
مامانمسررسیدوتاماهارودید؛غذاروانداختو
رفتتاکمکبیاره.چنددقیقهکهگذشت؛دیدیم
مامانمونباسرعتدارهمیادوباغبونیکهماتو

باغش،لونهداشتیم؛پشتسرشدارهمیاد.باغبون
آدممهربونیبود.خودشرورسوندبهدرختوبا
بیلیکههمراهشداشت؛مارروازدرختانداخت
چند بزنه! نیشش مار بود نزدیک بار چند پایین.
دقیقهباهاشدرگیربودتااینکهبیلرومحکم
بهسرمارزدوازپادرشآورد.مادرمدورسرش
اینکه از بعد میکرد. تشکر ازش و میچرخید
به چطوری »تو پرسیدم: مادرم از رفت باغبون

باغبونفهموندیکهماتویخطریم؟!«
مادرمتعریفکردکهرفتهپیشامامرضاعلیهالسالم
آخه کنه، کمک ما به که خواسته ایشون از و
ایشونزبونماحیووناروبلده،امامهمباغبونرو
براینجاتمافرستاد.مّدتهاستکهازاونروز
میگذره؛خیلیدلممیخوادکهاونآقایمهربون

روببینم.

مگر پیاده؟ چرا میگویم خودم با مواقع بعضی
دیوانهشدهایمکهپیادهمیرویم؟

مگر...
بهخوددرگیر را وچندینسؤالدیگرکهذهنم
میکنند؛تااینکهجستوجوییدراحادیثمیکنم

وبهحدیثیبرمیخورم:
»زیارتنمیکندپدرمرااحدیازمردمکهتوسط
بارانیاسرمایاگرمادراینراهاذیتشدهاست،
مگراینکهخداوندمتعالبدناورابرآتشجهنم

حراممیکند.«
میتواند نظرم به علیهالسالم جواد امام حدیث این
باعثشوروشعفبسیاریشودتازائر،پیادهبه

زیارتقبرمطهرامامهشتمبرود.
زائریکهباپایپیادهوبرایشوروعشقخود
مزار زیارت به خاکساری و ادب عرض بهقصد
اعتقاددارد این به مطهرمعصومیمیرود،شاید

کهعمرشرادربهترینکارگذراندهوخیالشاز
بابتمواخذهوحسابراحتتراست.

درحدیثیدیگر،امامصادقعلیهالسالممیفرمایند:
از حسینعلیهالسالم امام زیارت بهقصد که »کسی
که قدمی هر بابت خداوند شود، خارج منزلش
یک برمیدارد، اباعبداهللعلیهالسالم زیارت برای
محو او از سیئه یک و مینویسد برایش حسنه
را او خداوند میرسد، حرم به وقتیکه میکند.
جزءصالحانبرگزیدهمینویسد.وقتیمناسکاو
تمامشد،خداوندناماوراجزءفائزینورستگاران

مینویسد«
درستاستکهحدیثباالدررابطهبازیارتقبر
مطهرامامحسینعلیهالسالماستولیآیافرقیهست

بینمعصومین؟!
مگرخودشاننگفتهاندکه»ُکلُّهمنوٌرواحد«؟
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