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با نام و یاد او كه ميزبان ســفرمان بود و ما كبوتران 
سبك بال، عاشق كوي دوست و پركشيده از آشيانه، 

راهي سفري بي مانند شدیم. 
در فرودگاه بين المللي زاهدان جز ســاكنان شــهر 
زاهــدان از شــهرهاي زابل، خاش، كرمــان، كرج و 
بيرجند انتخاب شــده بودیم كه هم ســفر باشيم. با 
چشماني اشكبار آشيانه و حتي كودكانمان را سپرده 
بودیم؛ اول به خودش و بعد به مهرباني تا برایشــان 

پدري و مادري كند. 
چشــمانمان نگران، قلب هامان در تپش و افكارمان 
حيران آنچه گذاشــته بودیم، آنچه همراه داشتيم و 

آنچه قرار بود به دست بياوریم و با خود بازگردانيم. 
بازیگراني بودیم همه نقش اول و نمایشــي زیبا كه 
كارگردانش خــدا بود و جشــنواره اش ذي الحجه و 

تالشمان به دست آوردن مقام »ابراهيم«؛ 
صحنــة عبورمــان از زیر قــرآن كریــم و ورود به 
هواپيمایي ســعودي با راهنمایي هاي دلسوزانة حاج 
مهدي دقتي پور مدیر محترم، به دلهره اي شــيرین 

بدل گشته بود و چه وصف نشدني بود فرود در مدینه، 
مدینئ النبي، شــهر پيامبر )ص(، شهر فاطمه )س(، 

شهر ائمة بقيع )ع(. 
در مســير رســيدن به هتل، با عبــور از كنار بقيع 
اشــك هایمان هم از شــوق دیدار بــود و هم بغض 
مظلوميت. خستگي برایمان معني نداشت؛ بي صبري 
مي كردیــم براي دیــدار پيامبــر )ص( و دخترش و 

ذریه اش. 
در اتاق هایمــان مــأوا گرفتيــم و با هم ســفران و 
هم اتاقي هایمان كمي آشنا شدیم. توصيه هاي حاج آقا 
دقتي پور و روحاني محترم حاج آقا سلطاني مهربان 
با لهجة شــيرین یزدي و حاج آقا مشيریان مقتدر و 
باصالبت در تمامي لحظات تلخ و شــيرین و آســان 
سفر همراهمان و چه صبورانه و دلسوزانه پاسخگوي 

سؤاالتمان بودند. 
ســاعت 5 عصر 11 شــهریور ماه راهي زیارت حرم 
مقدس نبي اكرم )ص( شــدیم؛ با زیارت نامه خواني 
روحاني محترم و دیدار گنبد سبز پيامبر )ص( و قبر 

ناپيداي فاطمه )س(. 
زبان از توصيف لحظات حضور و دیدار مسجد النبي 

قاصر است. 
حاال كبوتران عاشقي بودیم كه پروازمان شب و روز 
نمي شــناخت و بي صبري مي كردیم تا فرصتي را از 
دست ندهيم و بتوانيم دانه هاي استجابت دعا را از این 

دیار برچينيم و به همراه ببریم تا پایان عمر.

ویداوحیدنیا
 دبير بازنشسته زمين شناسي شهرستان بيرجند
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خوشا به ســعادت آقایان كه توفيق زیارت بقيع را 
داشــتند ولي خانم ها به دنبال حــاج آقا طباطبایي 
كه بيرق به دســت پيش مي رفت، فقط توانستيم از 
دریچه هاي كوچكــي، نيم نگاهي به بقيع بيندازیم و 
آرزو مي كردیم كاش آزادانه به زیارت ائمة معصوممان 

نائل مي شدیم. 
زیــارت روضة رضــوان بــا تمــام ممنوعيت ها و 
سختي هایش حّظي باطني برایمان به ارمغان مي آورد. 
حركت عقربه هاي ساعت بي رحمانه سرعت گرفته 
بود و لحظــة وداع با پيامبر )ص( و دخترش، فاطمه 

زهرا )س( و بقيع فرا رسيده بود. 
با چشــماني گریان و با آرزوي دیدار دوباره اش دور 
شدیم و به سمت خانه اش رفتيم، در هيبتي جدید؛ 

سفيد پوش به پاكي برف. 
در شجره »لبيك« گفتيم و لبيك گویان طي طریق 
نمودیم و هرچــه آقاي طباطبایــي مي گفت تكرار 
مي كردیم و وارد محدودة شــهر مكه شــدیم و آرام 
گرفتيم و منتظر هتل جدید و هم  اتاقي هاي نو براي 

باقي سفر شدیم. 
پس از نماز صبح همه آماده بودیم با چشماني منتظر 
براي دیدار، كه پروازمان بهتر شــده بود؛ چون حاال 
دیگر یاد گرفته بودیم با دل هایمان هم پرواز كنيم و 
پاي زميني كفافمان را نمي داد. از مروه وارد شدیم به 
یاد هاجر و فرزندش گام برداشتيم. حاال هنگام دیدن 
خانه اش، اشك شــوق مي ریختيم؛ اشك مهر، اشك 
عشق، اشك اشتياق، و سر به سجده نهادیم تا سپاس 
گویيمش به پاس لطفش، و نجواهاي عاشقانه مان آغاز 

گشت. 
مي دانستيم او همه چيز را مي داند. باز هم مي گفتيم 
تا یاد خودمان باشد كه چيزي از قلم نيفتد و خيالمان 
راحت باشد از بســياري تكرار درخواست هایمان، تا 

مهربانانه در رحمتش را بگشاید. 
حاال دیگر پروانه هاي ســفيد زیبایي بودیم كه دور 
شمع كعبه مي گشتيم تا عاشق ترین عاشقانش باشيم 
و از پس همة صحنه هاي نمایشش برآیيم و هاجروار 
ســعي صفا و مروه كردیم. چه زیبا با خلق بيشترین 
تفاوت ها در انسان ها قدرتت را به رخمان كشيدي و 

گفتي فقط به تقوا بر یكدیگر برتري دارید. 
روحانيون محترم كاروانمان بي وقفه و خستگي ناپذیر 
همراهمان بودند و گره گشــاي مشكالت و سؤاالت 
دیني مان و مســئوالن كاروان تمــام وقت در حال 
خدمت به زائران كوي دوســت. همه دست به دست 
هم داده بودند تا ما بتوانيم در این سفر بهترین مقام 
را كسب كنيم و هر كدام، ابراهيم زندگي خود باشيم. 

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند 

تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري 
پس از انجام دادن اعمال عمرة تمتع آرام گرفتيم و 
قانع شدیم به طواف مستحبي و نماز جماعت و قرائت 
قرآن و نگاه كردن به خانه اش، به لطف احادیث حاج 

آقا مشيریان و سلطاني. 
خداي مهربان لطف و كرمش را بر ما تمام كرده بود 
كه همراه شده بودیم با حس خوب عبادت و یك دل 

سير زیارت.
براي طرح مسائل مناســك هر روز جلسه داشتيم. 
پس از ورود به مكه، هر شــب دورة قرآن به پيشنهاد 
حاج آقا ســلطاني مهربان،  كه هر روز این جلسات با 

حضور چشمگير هم سفرانمان انجام مي گرفت. 
باران رحمت نيــز باریدن گرفته بود. اجابت دعا نيز 
باز شده بود تا ما بيشتر به یاد ملتمسين دعا باشيم. 
به علت حضور در جلسه به حرم مشرف نشده بودیم 
كه صــداي هولناكي همة ما را به پشــت پنجره ها 
كشــاند. باوركردني نبود؛ درخت هاي جلوي هتلمان 
از ریشــه در آمده بودند. همه گيج این اتفاق بودیم  
كه خبر ناگوار سقوط باالبر كنار خانة خدا، خانة امن 
الهــي، همه را نگران كرد؛ بــه خصوص خانواده هاي 

چشم انتظارمان را در ایران. 
خدایا چه شــده است؟ حاال دیگر به صداي ماشين 
سنگ شــكن روبه روي هتــل، كه كــوه را مي كند، 
صداي آژیر آمبوالنس هاي بيمارســتان ملك فيصل، 
كــه روبه رویمان بود، نيز اضافه شــده بــود و دلهره 
امانمان را بریده بود. آناني كه خود را به ســختي به 
هتل رسانده بودند، صحنه هاي هولناكي را مشاهده 
كرده بودند. كبوتران عاشقمان به آسمان ها پر كشيده 
بودند، الله هاي ســرخمان پرپر شــده بودند. اشك 
چشــم كفافمان را نمي داد و خــون دل مي ریختيم 
از چشــمانمان، تا كبوتران شكســته  بالمان تيمار 
شــوند. هر لحظه به یاد آن ها كه پر كشــيده بودند 
فاتحــه مي خواندیم و آرزوي صبــر مي كردیم براي 
و خانواده هایشان. دل  همسرانشان، هم سفرانشــان 
خوش كرده بودیم كه خدا آن ها را دوســت داشــته 
و حتمًا بيشــتر دوست داشــته كه انتخابشان كرده 
اســت و در حال نماز پشت مقام ابراهيم به سوي او 

پر كشيده اند. 
باالخره روز موعود فرا رســيد؛ هشــتم ذي الحجه، 
ســي ویكم شــهریورماه )آغاز جنگ تحميلي( و ما 

سفيد پوش راهي عرفات شدیم. 
عرفات سرزمين شناخت، شــناخت خود و سپس 
خداي خــود. تمرین دل كندن مي كردیــم، اول از 
شــهر و كشورمان و حاال از وســایل و حتي سوغات 

عزیزانمان. 
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عرفات، شهري كه فقط یك شــب در سال روشن 
اســت و زمين آن شــاهد نجواهاي شبانه و عاشقانة 
بســياري از مقربين درگاهش بوده است؛ شهري در 

كنار جبل الرحمه. 
 جا گرفتن در چادرهاي عرفات، آب ســرد، كولر و 
خوراكي ها، خودش داستاني بود كه به لطف حاج آقا 
طباطبایي و حاج آقا  طاهري، آب در دل هایمان تكان 

نخورد؛ هم فال بود و هم تماشا. 
تحمل گرما و پشــه ها و غنيمت  شمردن لحظه ها... 
و فقط یك فكر خيلي آزارمــان مي داد؛ صحنه نهم 
ذي الحجه، دعاي عرفه، دعاي عرفه امام حسين )ع( و 
آغاز سفر بي پایانش، حسين، حسين  فاطمه، حسين 
علي )ع(، حســين محمد )ص(، عزیز دردانة پيامبر 

)ص(، كه با تولدش گریست. 
به لطف خودش شب را با زمزمه اي عاجزانه و عاشقانه 
گذراندیم و صبح براي برائت از مشركين راهي شدیم. 
چقدر به یاد محمد جهان آرا افتاده بودم و چقدر جاي 

شهدایمان در عرفات خالي بود. 
با دعاي توســل مداحــان عزیز كاروانمان توســل 
جســتيم به چهارده  معصوم و طلــب مغفرت براي 
كبوتران پركشيده مان و باز تكرار آنچه مي خواستيم 
براي خود و ملتمسين دعا و تمام كساني كه دوست 
داشتند جاي ما باشند و خواستيم زندگي سالم مادي 

و معنوي و دنيوي و اخروي را. 
و حــاال در بعدازظهر ذي الحجه، عرفات، آغاز دعاي 
عرفــه را، مي شــنویم ناباورانه؛ این ما هســتيم در 
سرزمين عرفات كه گام نهاده ایم جاي گام اولياء خدا، 

جاي گام امام حسين )ع(. 
فقط ســكوت مي تواند تالطم قلب هایمان را و باران 
اشك هایمان را تســلي دهد و صحنة بعدي نمایش 
مشعر الحرام است؛ براي زنان وقوف كوتاه و عبور، براي 

مردان وقوف تا اذان صبح. 
مي رســيم به منا، سرزمين آرزوها. حاال شاید كمي 
بهتر بدانيم كه چه بخواهيم از او، زنان كاروان پشت 
سر آقاي طاهري بيرق به دست پيش مي رویم براي 
رمي، رمي جمرات، ابراهيم، شيطان، اسماعيل، هاجر. 
مي خواهيم ابراهيم شــویم و دور كنيم شــيطان را 
از خــود و زندگي خود تا آخــر عمر. از ميان چادرها 
مي گذریم و مي رسيم، هفت  سنگ آمادة نشانه گيري 
و به لطف خودش از پس این نيز برمي آیيم و منتظر 
مي  مانيم تا مردان پس از نمــاز صبح، پياده خود را 
برسانند. سفرة صبحانه را مي چينيم و منتظر. خدا را 
شــكر آن ها نيز مي رسند؛ صبحانه مي خورند و راهي 
مي شوند، سنگ به دست و با یاري اش پيروزمندانه باز 

مي گردند. 

واي خدایــا... چه خبر شــده؟ باوركردني نيســت! 
نمي دانيم چه شــده... خبرها خيلي ناگوار اســت... 
)فاجعة منا( اشك، انتظار، دعا و نيایش و درخواست 
عاجزانه... صــداي آژیر آمبوالنس ها و هلي كوپتر ها... 
قلب رهبري به درد مي آید و ایران سه روز سياه پوش 
و عزاي عمومي. این بار كبوتران عاشــقمان با لباس 
احرام پر كشيده اند... خدایا، راضي هستيم به رضایت، 
اینجا، منا، پركشيدن و بي خبر از عزیزانمان، انا  هلل و 

انا اليه راجعون. 
با دل شكسته و چشمي اشك بار باید صحنة بعدي 
را به انتظار بنشينيم و آن خبر قرباني از قربانگاه است 

و انجام تقصير. 
عيد قربان شــده ولي باز هم گریانيم؛ مي بوسيم و 
تبریــك مي گویيم به همدیگر حاجي شــدنمان را و 

كبوترانمان خود قرباني شده اند. 
ولي داغ عزیزانمان بر دلمان است. یازدهم و دوازدهم 
ذي الحجه نيز رمي جمرات با تشویش و نگراني و به 
لطف ذكر »یا حفيظ و یا عليم« به درســتي به پایان 
مي رســد. با اذان ظهر، منا را به ســمت هتل ترك 
مي كنيم. ذكرمان حاال »سبحان اهلل و الحمد هلل و شكر اً 
هلل« اســت. همه دست به دست هم داده اند تا ما این 

مسير گرم را تا هتل طي كنيم. 
مي رســيم به هتل و تلویزیــون و صحنه هاي منا، 
كه طاقتمان را از دســت مي دهيم. تمام خانواده ها و 
آشنایان نگران شده اند و به سختي تماس مي گيرند 
و خدا را شــكر مي كنيم كه سالم هســتيم و آماده 
مي شویم براي ادامة مناسك حج؛ حج كه از فرو ع  دین 
است و در خود همه چيز دارد، نماز، خمس، توحيد، 

عدل و ... دعا، نيایش و ... واجب بر هر مسلمان.
با تالش و همراهي مســئوالن كاروان و روحانيون 
موفق به انجام دادن آن ها مي شویم و حاال ما مانده ایم 

و لحظات باقي ماندة سفر و غنيمت شمردن آن. 
ســاك ها را تحویل داده ایم و این جلسة آخر و ختم 
قرآن اســت و دور هم جمع شده ایم تا به طواف وداع 
برویــم و از او بخواهيم طواف آخر عمرمان نباشــد، 

ان شاء اهلل. 
یك آرزو: اي كاش موقع پوشيدن لباس احرام پدران 
و مادرانمان كنارمان بودند تا مثل هميشه ذوق كنند 
از دیدنمان و خوشا به سعادت كساني كه در كنار پدر 

و مادر این سفر معنوي را مي گذرانند. 
یك لحظة شيرین سفرمان: مسجد شيعيان مدینه 
كه به لطف مسئوالن موفق به اداء نماز در آنجا شدیم 
و حظ كردیم از اذانش »اشهد  ان ال اله اال اهلل... اشهد  

ان محمد  رسول اهلل... اشهد  ان علي ولي اهلل...« 
و یك خواهش: ســيزده رجب هر ســال به شكرانة 
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ســفر حجمان، مولودي باشــكوهي بــراي حضرت 
اميرالمؤمنيــن )ع( بگيریــم. ایــن ســفر بــا تمام 
خوبي هایش، غذاهایش، آسانسورهایش، ميوه هایش و 
حتي سختي هایش، سرفه هایش و غرزدن هایمان به 
پایان رسيد. بيایيد بهترین خاطرات را از هم به خانه 
و دیارمان ببریم و در تمام دعاهایمان هم ســفرانمان 

را یاد كنيم. 
ضمن حالليــت طلبيدن از همة شــما عزیزان، از 
درگاه باري تعالي ســالمتي، عزت، موفقيت در دنيا و 
همة حسنات را در دنيا و آخرت براي شما و خانواده 

محترمتان مسئلت دارم. 
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