
 پذیرفت نخواهد پایان گاه هیچ که سفری

 سمنان -علی شیرازیان

 

 چند سفری و برویم رضا امام آقا پابوس به روزی چند گرفتیم تصمیم شد شروع که اباعبداهلل عاشقان عزاداری ماه م،محرّ ماه

                    .                                                                                                                   باشیم داشته مشهد مقدّس شهر به روزه

 آرام جوارش در توانستیم می که جایی تنها نداشتیم، را( ع)الحسین عبدهلل ابا حرم جوار در حضور و زیارت سعادت که ما برای

                                           .                                           بود( ع)الرضا موسی ابن علی آقا حضرت هشتم، امام حرم شویم نزدیکتر خدا به و بگیریم

 را نفر چند شهر هر از قرعه قید به اند کرده نام ثبت مشهد زیارتی تورهای برای که کسانی بین از پدرم، اداره طرف از هرسال

 ماه در هم آن امام، که داشتیم سعادت شکر، را خدا پارسال کنند؛ می انتخاب هشتم امام زیارت برای خانواده همراه به

                              .                                                                                                                            طلبید را ما شهیدان ساالر و سرور سوگواری

. کردیم خداحافظی فامیل و دوستان از و کردیم تهیه را ها بلیط بستیم، را ها چمدان هشتم، امام آهو، ضامن پابوس شوق به

 کسانی همه برای یحیی امامزاد کردیم، تازه دیدار( ع)رضا امام برادر با و رفتیم یحیی امزاده به خانواده با شدن، راهی از قبل

 می چه که دانند می کنند می گیزند سمنان در که کسانی است؛ بزرگتر برادر یک مثل واقعاً کنند می زندگی سمنان در که

 هیچ شاید ،کنند رفتار است ایشان شأن در که چنان آن باید شهرشان در( ع)رضا امام برادر حضور بابت از سمنان مردم گویم؛

 داشتیم لیاقت که شکر مرتبه هزار را خدا باشد، نشده مستجاب دعایش و باشد رفته ایشان زیارت به که نباشد سمنان در کسی

 .      است جا آن در هم هشتم امام برادر آرامگاه که کنیم زندگی هریش در

 مقدس مشهد به عزیمت برای گزینه ترین راحت و بهترین من نظر از بودند؛ قطار های بلیط بودیم، کرده تهیه که را هایی بلیط

 قطارهای از آهن راه های ایستگاه در کند؛ تهیّه قطار بلیط ای بودجه سطح هر با تواند می بطلبد را زائری امام اگر .است قطار

 .                                                                                        هستند آماده رضا امام زوار به خدمت برای همه السیر سریع قطارهای تا گرفته ای کوپه و سالنی

 چند این به توان می قطار های مزیت از بود؛ راه نیم و ساعت شش مشهد تا دوداًح سمنان از بودیم کرده تهیه ما که قطاری با

 که هم گر کرد،ا استراحت هم و کرد صحبت و گفت خانواده کنار در توان می هم ای کوپه قطارهای در کرد، اشاره مورد

 جذابی جای من برای هم مشهد آهن اهر ایستگاه آخر در و بکنید استفاده هم آنجا غذاهای و رستوران از توانید می بخواهید

                                  .                                                                                                                   بگذرد زودتر برایتان وقت تا کنند می کمک که هایی غرفه و کارآمد و بروز تجهیزات تا گرفته بزرگ خانه نماز از است؛



 از که ای نامه معرفی واسطهه ب که است لوشاتو نوفل خیابان در زائرسرایی در پدرم، اداره طرف از مشهد، در ما اقامت سال هر

 های قاتا بود، روزه ب و مجهّز بسیار هم جا آن امکانات و تجهیزات ؛بود برخوردار مناسبی قیمت از داشتیم پدرم اداره طرف

 .                                                                                        بودند کننده راضی و خوب همه داشت وجود همکف طبقه در که رستورانی و بزرگ نسبتاً و خوب

 آهن راه ایستگاه خانه نماز در را نماز هست یادم که بود عصر و ظهر اذان از بعد ساعتی یک حدوداً  رسیدیم وقتی اول روز

 ساعت گرفتیم تحویل را کلید و دادیم انجام را اتاق کارهای تا بود؛ چهار نزدیک ساعت رسیدیم سرا زائر به وقتی و خواندیم

 .شد دقیقه ده و چهار حدود

                                    .              کردیم حرکت داشت حرم سمت به سرا زائر که هایی سرویس با استراحت کمی از بعد

 چرخد؟ می تو گریبان چاک در خورشید مگر                    چرخد می تو جان در نور خراسان در خراسان

 آن مقصودم کنیم، می فکر چیزی چه به که نیست این من منظور افتیم؟ می چه یاد به شنویم می را مشهد مقدس اسم وقتی

 مرد   آن یاد به آهو، ضامن یاد به افتیم؟ می چه یاد به بشنویم وجودمان تمام و دل با را مشهد مقدس نام اگر که است

 پیکر برکت از ندارمان و دار تمام که افتیم می مردی همان یاد به بگذرد، بند در آهویی کنار از نتوانست که جوانمردی

             .                                               است مطهّرش

 جایی به را چشمانم و است تر پاک جا همه از که بگذارم جایی در را پایم بشنوم، را عشق بوی زودتر که خواستم می فقط

 و صفوی نواب طبرسی، شیرازی، های باشد،خیابان می تا چهار حرم به منتهی های خیابان. است عالم جای زیباترین که بدوزم

 آمد و رفت پر های خیابان از طبرسی خیابان بود؛ طبرسی خیابان رفتیم حرم سمت به آنجا از ما که خیابانی رضا؛ امام خیابان

             .                                                                   دارد قرار( ع) رضا امام حرم نزدیکی در هم طبرسی شیخ آرامگاه دارد؛ قرار حرم شمالی مسیر در و است شلوغ و

 ها این وصف در ای جمله ها واژه با توانم می مگر اصالً بگویم، چه هایش گلدسته آن و خورشیدش چون گنبد آن و حرم آن از

                                 .                                                                  شود می ابری کمی دلت حال اختیار بی افتد، می حرم به که نگاهت بگویم؛

 تو درمان و من درد غمم، و درد پا به سرتا                   تو دامان و من دست آمدم، خالی دست من

 می خم سر سینه، بر دست بندگی و ارادت نشانه به یک به یک همه افتاد می ها گلدسته و گنبد به نگاهمان وقتی اتوبوس در

 .                                                           تپید دیگر جوری دلمان لحظه یک برای آقا به عشق از مانهای سینه در و کردیم

 در چیز هیچ که است شعفی و دیدار شوق از پر دلت وصل شیرینی چشیدن از قبل تا عشق، دیار به سفر است؛ سفری چه

                                                                                                                                  .    است نکرده ات راضی اندازه این به زندگی



 پنجره گوهرشاد، مسجد انقالب، صحن لرزاند؛ می را دلت هستند ذهنت در که هایی نقّاره صدای ناخداگاه رسی می وقتی

 ما هاست؟ این جز به چیزی معرفت و عشق مگر اند؛ الکن همه و نیست گویا زبانی هیچ وصفشان در نقارخانه، صحن و فوالد

 درکش توانی نمی نچشی و نباشی تا که هوایی و حال مطلق، آرامش اینجا؟ از بهتر کجا رسیدیم؛ می عشق خانه به داشتیم

 نداشت، قبل دفعه که دارد خاصّی شیرینی کنی یم تجربه که بار هر اما ماند می یادت به همیشه که است احساسی کنی؛

 و صحن در زدن قدم اغراق بی باریده؛ او بر ابری بیابان در که بودیم ای تشنه مثل برداشتیم صحن داخل به را قدم اولین وقتی

 طرف نآ دنیای با حرم دنیای واقعاً نداری؛ زمین روی بر پای دیگر کنی می حس که کرد می سبکت قدر آن حرم سراهای

 آقا مریدان تماشای محو قدر آن و بشینی فقط بشینی، که خواست می دلت است؛ دیگر دنیایی دنیا، داشت، فرق حسابی حرم

 که است احساسی چون بروید باید باز باشید رفته هم بار هزار اگر حتی بروید باید .است گذشته زمان چقدر نفهمی که بشوی

 .                                                                                     کرد حس را آن دل عمق با و رفت باید و است صبح تازگی به

 صحن هر که کردی می احساس داشتند؛ را خود مخصوص حال و حس کدام هر بودند ضریح طرف چهار در که هایی صحن

                                                                                                  .      کند می فرق دیگری صحن با صحن هر رنگ و دارد رنگی

 جنوبی صحن شنیدی؛ می را فوالد پنجره بوی شدی، می واردش وقتی و بود صحن ترین قدیمی انقالب همان یا شمالی صحن

 می مجذوب را آدم و کرد می خودنمایی گوهرشاد مسجد در که بود فیروزه این و داشت را گوهرشاد مسجد دلش در که هم

 که بود شده نوشته اینطور راهنما تابلوهای در و بود طال از صحن سه در حرم به ورودی درب. کند نگاهش طور همین تا کرد

 هزار تصدهف آن ظرفیت و مربع متر میلیون یک حدود آن مساحت و دنیاست مذهبی اماکن بزرگترین از یکی جزء رضوی حرم

 مسلمانان حتی و ها ایرانی ما سرپناه بزرگترین دنیا، خانه بزرگترین :گویم می من پرسید می من از اگر اما. باشد می نفر

 شیعیان هشتم امام زیارت برای دنیا تمام از دلباخته و عاشق نفر میلیون چند از بیش ساله هر دارد، نام رضوی حرم خارجی،

 .                                                                        کنند می سفر مقدس مشهد شهر به

 پنجره کبوترها،. روم می بهشت اعماق به دارم که بود این لحظه آن احساسم داشتم، تری عمیق حس رفتم می جلوتر چه هر

 فوالدی پنجره اینجا. اینجاست من برای بهشت اینجاست، من بهشت است؟ جا این از بهتر جایی بهشت آیا... و سقاخانه فوالد،

 بخشنده خدای پذیرش مورد بروبرگرد بی حاجتش کند، می دعا و شود می متوسل آن به نژادی و قوم هر از هرکس که هست

                                                                          .                         این یعنی پاکش خاندان و بیت اهل اعجاز دارید؟  سراغ کجا را ای معجزه چنین. گیرد می قرار

 می اصالً است،( ع)رضا ماما آقا به دنیا تمام هنرمندان ارادت و عشق جلوه همه... و ها، بری گچ ها، کاری کاشی ها، کاری آیینه

 کلمه یک در تنها جوابش ندارد؟ نظیر دنیا مامت در ضریح آن و سراها و صحن آن چیست؟ برای رضوی حرم بودن خاص دانید



 سر از تنها و نیّت خلوص و عشق با هنرمندانمان وقتی نشیند، می هم دل به برآید دل از که کاری عشق، شود؛ می خالصه

 کدام یک چرا قصر، و عمارت و کاخ همه این وگرنه شد؛ خواهد خلق شاهکارهایی چنین برند می هنر به دست ارادت و خدمت

 .است نبوده خدا و بیت اهل به عشق از بویی آن در چون نبوده؟ ماندگار امروز به تا

 که وقتی کند؛ پیدا آن در را بسیاری دوستان تواند می آدم که باشد دنیا در شهرهایی معدود جزء مشهد شاید من عقیده به

 کنند، می خدمت رضوی زائران به دل و جان از که بینی می را برادرانی و خواهران سراها و صحن تمام در شوی می حرم وارد

 .                                          هستند( ع)رضا امام آقا زائران خدمت در گشاده همیشه رویی و مرتب و تمیز های لباس با که خادمینی

 وقتی افتد، می مطلّا ضریح آن و ملکوتی بارگاه آن به نگاهت اولین وقتی داری؛ برمی ضریح داخل به را قدم اولین وقتی

 که است این خاطر به شاید ، است غریبی حال و حس شوی، می حالی چه که دانی نمی شود، می دوخته ضریح به چشمانت

 آن زیارت از توانیم نمی ما که است دلیل این به هم شاید کنیم، درک را موالیمان دیدار زیبایی که نرسیدیم ای درجه به ما

 به داریم غریب حسی ما اگر آری است؛ زندانی آن در روحمان که است لیگ  قفس این خاطر به شاید ببریم، لذت باید که چنان

 .                                      است حقیر و کوچک بس دنیایی قفس در روح این برای آشنا چیز تنها و آشناست نا ملکوت با روحمان که است این خاطر

 شایسته اینکه با نبودیم؛ بهره بی خداوند کران بی رحمت از هیچگاه دنیاییم، در غرق هایمان دلبستگی واسطهه ب ام اینکه با اما

 شنوی، می را مطهر ضریح بوی وقتی نکرده؛ کم زوّارش به نسبت خود رأفت از هیچگاه امام اما برنداشتیم قدم زمین در

 بیرون به را قدم اولین که وقتی و کند، می آرام را تو که است الرضا موسی ابن علی آقا کنار در بودن ،تنها که کنی می احساس

 .خداست دارد جریان روحت در که چیزی تنها و نداری ای دغدغه ای، شده سبک که کنی می حس گذاری، می حرم از

 خادمینی از یکی از بود؛ دیوارها روی بر ضریح اطراف که بود جواهراتی بود سوأل برایم که چیزی شدیم خارج ضریح از وقتی

 ها قاب اون توی ترنج، و خوانچه گیم می بهشون ما اصطالحاً هستش اونجا که هایی قاب» :گفت کردم، سوأل بود آنجا که

 ک ی اشوه بعضی که نیست معلوم هستند؛ قدس آستان در جواهرات ترین ارزش با که هست ارزشمند و قیمتی شیء 267

 کل جواهرات ترین ارزش با اونها قطعاً اما .تره ارزش با کدوم اینکه یا و کرده اهدا قدس ستانآ به هارو اون کی و  دقیقاً

 لذت خیلی خادمین با صحبتی هم که واقعاً . کردیم خداحافظی او از حسین آقا با گفت و گپ کلی از بعد «.رضویه مجموعه

 . بود بخش

 هوا و بود تابستان. بخوانیم قبور اهل یاد به نماز رکعتی چند حرم صحن در که گفتیم کردیم زیارت سیر دل یک اینکه از بعد

 دلیلش شاید کنی، پیدا دنیا این در توانی می که است آبی ترین بخش لذت و گواراترین که هم رضا امام سقاخانه آب ، وگرم



 حتی یا و رضا امام غذای رضا، امام سقاخانه آب اگر :گفت می همیشه مادرم بود که چه هر اما .باشد آن بودن طاهر و طیّب

 .ای کرده تضمین پاک نعمت این برکت واسطهه ب را ات سالمتی بخوری، کنند می استفاده رضا ماما غذای برای که را نمکی

 .نمانیم جا اتوبوس از تا رفتیم پارکینگ به سریع بود، حرکت آماده پارکینگ در سرا زائر سرویس نبود، وقت خیلی نماز از بعد

 شاید. نبود سفید و سیاه ازشهرها بعضی مثل بود؛ شادابی های خیابان کردم، می تماشا را مشهد های خیابان برگشت هرا در

 مشهد در که بودم خوانده جایی در بودند، حرم اطراف در که بود لوکسی های هتل دیدم می ابتدا در که چیزی ترین شاخص

 امکانات ای بودجه سطح هر با زائری هر برای تعداد، این با دارد، باالیی وعتن لحاظ این از و دارد وجود هتل عدد110 حدوداً

 . دادند می قرار زائران اختیار در رایگان بعضاً  که بود هایی خانه و ها مشهدی نوازی مهمان از جدا ها این و است فراهم اقامتی

 مرکز چند به منطقه همان های تاکسی با تهش ساعت حدود و کردیم استراحت کمی و گرفتیم دوش رسیدیم که زائرسرا به

« .نیست خوب و نداره برکت بشه انجام شهادت و عزاداری ایام در که خریدی» :گفت می مادرم و بود تاسوعا فردا. رفتیم خرید

 .رفت خواهیم عزاداری به را فردا ،پس

 دارد؛ جذابیت مسافری هر برای که بود یعیوس و مجهّز خرید مراکز مشهد، سنتی و سرپوشیده بازارهای از جدا شهر مرکز در

 برای که بودم مند عالقه و کنجکاو خیلی و بودم دیده را بازیما پروفسور پارک بنر ها، بیلبورد در ها راه بین در باری چند من

 پارک سمت به خرید مراکز و پاساژها در زدن دور از بعد مادر و پدر به زیاد اصرار با کنم؛ تجربه را جایی چنین بار یک

 که شوی می متوجه جا آن امتحان از بعد اما بود گران کمی ها بلیط قیمت بازیما پروفسور پارک در رفتیم؛ بازیما پروفسور

 و امکانات از و بود روزه ب بسیار بودم، ندیده حال به تا را جایی همچین اغراق بدون واقعاً است، نظیری بی و خاص بسیار جای

 به آنجا در که چیزی است؛ شده صرف ای مجموعه چنین تولید برای زیادی هزینه که کرد برداشت وراینط شد می تجهیزاتش

 هایی قسمت بودم، شده مجموعه های قسمت در غرق دقّت با مدت تمام بود، جدید و جذّاب های تجربه شد می یافت فراوانی

 ترین شیرین از یکی عمر آخر تا تجربه این کنم می فکر دند؛بو نظیر بی واقعاً... و زنده دنیای ما، زمین انسان، بدن درون مثل

 .ام داشته که باشد هایی تجربه

 حرم به مانده کیلومتری چند. تاسوعا بود، محرم9 برویم؛ حرم سمت به ها سرویس با تا شدیم آماده خوردیم، که را صبحانه

 در رفت، شود نمی جلوتر این از و بسته را ها یابانخ پلیس عزاداری، و زنی سینه های دسته وجود دلیل به که گفت راننده

 سمت به هم بزرگم پدر و پدر با من رفتند؛ رو پیاده به و شدند جدا ما از مادرم و مادربزرگم شدیم، پیاده ها میدان از یکی

 .رفتیم زنی سینه های دسته



 می سینه بزرگترها و زنجیر جوانان و کردند می مداحی لرزان صدای و خیس چشم و جگر سوز با مداحان بود، شوری چه

 هم ما است، سبز تماماً  که جنگلی عکس مثل دید می راا م باال از کسی اگر شاید نبود انداختن سوزن جای خیابان در. زدند

 .   بودیم پوش مشکی تماماً

 که نوجوانی تا بگیر بود آمده انشهید ساالر و سرور عزاداری به پدرش با کالسکه در که ای ماهه چند بچه از همه؛ بودند، همه 

 .               داشتند را خود جای که هم غالمان پیر چرخاند، می را کربال شهید علم غیرت با

 جنوب از هم هایی دسته. دیدی می که بود اباالفضل حضرت و اباعبداهلل های پرچم فقط کردی می نگاه که را سرت باالی

 هم مان خانواده حتی یا و من کردند، می عزاداری کربال دشت شهید برای خودشان صمخصو های طبل و س نج با که بودند

 .                                                               دیدیم می را جنوبی مردمان عزاداری نزدیک از که بود بار اولین

 شاید زدند؛ می سینه سیدالشهدا به عشق روی از که دیدی می را حسینی چاک سینه عزاداران کرد می کار چشم تا اکبر، اهلل

 را این توانم می رضا امام برکات از ای قطره از بودند؛ آمده ها خیابان داخل به عزادار و پوش سیاه شهر جوانان تمام روز آن

 انقالب این و بیت اهل هب نسبت خود عشق از جان یپا تا که است انقالبی و متعهّد و غیور جوانان خواستگاه مشهد که بگویم

 .                               نهند می خود چشم بر و کرده سرمه را هشتم امام پای خاک و کنند می دفاع

 خیابان آن های کوچه از یکی در. رفتند می ظهر نماز اقامه برای حرم سمت به داشتند همه کم کم بود، شده بلند اذان صدای

 مادربزرگم و مادر برای هم من بودند، عزادارن به نذری چای پخش مشغول پسرش دو با مرد یک که بود قدیمی خانه یک

 آسان را ها نجوا ازدواج خدایا :کرد می دعا طور این بزرگم مادر که شنیدم می دور از بدهم را چای  تا رفتم که وقتی و گرفتم

    ...و کن خیرشان به عاقبت کن،

 خود از پذیرایی برای هم آن رستوران و مارکت سوپر چند فقط و بودند تعطیل ها پاساژ و ها مغازه همه که بود این جالب

 قفل را ازهغم اینکه بدون ها مارکتی سوپر از یکی شد بلند اذان اکبر اهلل صدای وقتی اینکه تر جالب و بود؛ باز عزاداران و زائرین

 .           رفت حرم سمت به و کشید را کرکره کند

 و جاهل مردمان وفایی بی به و مظلومیتش به کردم، می فکر (ع)حسین امام شهادت به رفتیم می حرم سمت به که رهمینطو

 امام اگر آیا دهیم؟ می را خونمان راهش در ما آیا برخواست حسینی دنیا از کجایی هر در امروز اگر اینکه و روز آن دل کور

              خدا؟ راه در شهادت از بهتر سعادتی چه آخر کنیم؟ می کمک قیامش به کند ظهور زمان



 ماما» :گفت می که بودم خوانده مجازی فضای در که افتادم چمران شهید از هایی صحبت یاد که بودم فکرها همین در   

 کربال در شدن کشته حتی که فهماند جهان به او« .برود دارد گردن به النّاسی حقّ شما از کسی هر فرمود یارانش به حسین

 عهد خود با  آنروز از. کردند عروج شهادت وسیلهه ب عشق مکتب آموختگان دانش واقعاً. نیست الناس حق برنده بین از هم

 .           نزنم ای صدمه آن به بود پایم زیر در ای مورچه ناکرده خدایی اگر تا بردارم بیشتری دقت با را هایم قدم که کردم

 .           است عقبی و دنیا در رستگاری آن و دارد و داشت انجام سر یک تنها حسین راه در برداشتن قدم

 برای زچی همه و بودند کرده پهن فرش صحن چند در کنیم، اقامه را عصر و ظهر نماز تا شدیم آماده گرفتیم وضو اینکه از بعد

 .        بود مهیا نماز اقامه

 .         نه را آخر صف اما ببینی توانستی می را اول صف بود، ای خالصانه و ریا بی نماز

 تا رفتم می راه پیاده سراها و صحن در کمی هم آخر در زیارت، هم و باشیم کرده قرآنی ختم هم تا رفتیم داخل به نماز از بعد

 شیخ چون گیبزر مردان آرامگاه بگیرم، عکس تایی چند هم و ببرم لذّت هم حرم ایرانی و اسالمی نظیر بی معماری این از

 و باشد( ع) رضا حضرت کنار در انسان ابدی آرامگاه است خوب چه که کردم می فکر آخر در و بود... و نخودکی اهلل آیت بهایی،

 .           کنند یاد تو از و بفرستند فاتحه برایت بار هزاران روز هر مردم

 مادر و پدر همراه به من و بود عاشورا روز یعنی دهم روز هم فردا بود؛ پنج حدوداً ساعت کردیم حرکت و رسیدیم اتوبوس به تا

 .برسیم حرم در صبح نماز به که گرفتیم تصمیم

 بود، خاصی جور هوا رفتیم، حرم سمت به تایی سه داشت، آماده اتوبوس دو حرم سمت به هم صبح نماز برای حتی زائرسرا

 دل یک خواندیم حرم در که را صبح نماز. بود روشن نیمه هم اهو و ساکت و آرام جا همه خلوت، شهر بود، خوب خیلی یعنی

 .    کرد متبّرک ضریح دور بار چند بود داده هدیه او به پدر روز برای مادرم که را انگشتری پدرم و کردیم زیارت را ضریح سیر

 یک از بعد و بودند دیروز از تر باشکوه و تر شلوغ که هم ها خیابان بود، شده ده حدوداً ساعت خوردیم صبحانه و برگشتیم تا

 اذان. کردیم دیدن بودیم ندیده که سراهایی و صحن از و کردیم زیارت کمی رفتیم، حرم سمت به زنی سینه و عزاداری ساعت

 نماز نظرم به. بودند الهدی علم اهلل آیت روز آن هم جماعت امام کنم می فکر و شدیم آماده عاشورا ظهر نماز برای گفتند که را

 نماز هر با واقع در اما دهیم می انجام را تکراری کار یک ما ظاهر در شاید است؛ نردبان های پله از رفتن باال مثل خواندن

 نمازهای در حال به تا که داشت حسی و بود خاص خیلی نماز این اما شویم؛ می تر نزدیک تعالی باری خداوند سوی به قدمی

 . بودم نکرده تجربه فرادا



 نماز از بعد گرفتیم تصمیم تایی پنج ماهم «.غریبانه شام مراسم حرم توی دهم شب :گفت می مادرم رسیدیم زائرسرا به وقتی

 .                       برویم حرم سمت به عشا و مغرب

 هر و سجاده و غذا تا گرفته خرما و چای از دادند می نذری داشتند بسیاری مردم که دیدیم ضریح زیارت از بعد رسیدیم وقتی

 .دیگری چیز

 خادمین کردند؛ می راست تن به مو و بودند آمده در صدا به ها نقاره شد، می شروع حرم اصلی صحن در کم کم داشت مراسم

 .        ریخت می هایشان گونه به اختیار بی که بود اشک این و بودند آمده شمع با

 دلت آمد می زبان بر نامش وقتی آزادگی؛ و مردانگی و غیرت نییع تنهایی، و مظلومیت یعنی حسین حسین؛ حسین؛ حسین؛

 .لرزید می

 اما بود؛ انجامیده طول به وقت دیر تا مراسم چون کنند، استراحت خواستند می و بودند خسته من جز به همه شب آن فردای

 کسب جدیدی های تجربه و بروم حرم به هم امروز که گرفتم تصمیم ها آن اجازه با و بودم حال سر داشتم، خوبی انرژی من

 . کنم

 .     بزنم رضوی قدس آستان مشهور و معروف های موزه به سری که گرفتم تصمیم زیارت و نماز رکعت دو از بعد رسیدم وقتی

 سر شان همه به ساعت سه یا دو از کمتر بتوانی نداشت امکان که بود گسترده و بزرگ قدر آن قدس آستان های موزه مجموعه

 .      ببینی را موارد از بعضی که داشتی دوست دوباره هم آخر در و یبزن

 به متعلق جهان قرآنی موزه ترین کامل و ترین غنی» :گفتند می آنجا در ولی رفتم، موزه کدام به اول که نیست یادم دقیقاً

 و خطی اغلب و دنیا؛ سراسر از ها قرآن ترین نفیس بود؛ جالب بسیار برایم قرآن موزه جهت این از «.است رضوی قدس آستان

 .         بود آنجا در هم دیگر امامان و( ع)حسن امام و (ع)حسین امام خط به منتسب هایی قرآن حتی یا و بودند قدیمی

 یشاهنشاه سلطنتی تاالرهای جزء تاالر آن و قسمت آن انقالب از قبل اینکه مثل نبود؛ لطف از خالی هم رهبری هدایای موزه

 و حفظ قسمت این در دادند می انقالب معظّم رهبر به دنیا مختلف کشورهای سران که هایی هدیه دو و هفتاد سال از امّا بوده

 .    شد می نگهداری

 می را ایرانی هنر کامل نماد عرفانی، و ملکوتی هنر یک جلوه فرشچیان، استاد آثار. انسان ملکوتی روح و عشق تجلی هنر؛ و

 می استاد آثار به چشمانت وقتی و رسد نمی پایان به گاه هیچ هنر از بردن لذّت. کرد خالصه ایشان اتوریمینی آثار در توان



 کدام هر برای اگر که بود زیاد قدر آن قدس آستان های موزه مجموعه گذاری، می تابلوها دنیای به پا و شوی می مسحور افتد

 ... .و اسکناس موزه تا گرفته فرش موزه از ودش می ای صفحه چند دهم توضیح اختصار به تنها بخواهم

 را لذت نهایت مشهد در بودن از و بزنم حرم اطراف در هم چرخی گرفتم تصمیم زدم قدم حرم در سیر دل یک آنکه از بعد

 استمخو می حرم اطراف در سیاحت برای که زمانی نه، باشد رفته یادم اینکه نه بودم، جامانده که زائرسرا سرویس از. ببریم

 سمت به تاکسی با گذارم و گشت از بعد گرفتم تصمیم پس داد نمی من به را ای جازها چنین زائرسرا های سرویس و بود زیاد

 .  بروم زائرسرا

 های مکان تمام حوصله کمال در و کردم جو و پرس اطراف آن تاریخی های مکان مورد در حرم اطراف های کسبه از یکی از

 .    کردم حرکت پاالندوز پیر آرامگاه سمت به جا همان خطی های تاکسی از یکی با داد؛ نشان من هب را اطراف آن دیدنی

 هجری دهم قرن بنام عرفای از عباسی عارف محمّد آرامگاه پاالندوز پیر اینکه مثل شد، دستگیرم آنجا تابلوهای از که طور آن

 در و بود جذاب خود سبک در که داشت فردی به منحصر آجری ایوان هم آنجا. بوده شده بنا صفویه دوران در هم آنجا و بوده

 .                بود مانده باقی زمان همان از هایی نقاشی هم سقفش

 با و حماسی قدری به افشار شاه نادر تندیس افشار؛ شاه نادر آرامگاه دادم، تغییر انگیز هیجان جای یک به را مقصد آنجا از بعد

 تمام مشهد های خیابان در گذارم و گشت که وقتی. دارد را جایی به حمله قصد اآلن واقعاً کرد می فکر آدم هک بود زنده و روح

 .رفتم زائرسرا سمت به دو ساعت حدوداً اصرارش و مادرم زیاد های تماس با بود شده

 غذای های فیش از تا دو ینکها مثل شدم جویا را علت وقتی و بود حال سر و خوشحال خیلی مادر رسیدم سرا زائر به وقتی

 ها فیش بود کرده نام ثبت رضوان افزار نرم با اینترنتی که سمنان در ام دایی طرف از دانم نمی بود؛ آمده در ما نام به رضا امام

 امام غذای نمک که خواست می حتی مادرم بود که چه هر اما داشت زائرسرا مسئول با پدرم که صحبتی از یا بودند شده تهیه

 حرم سمت به شب وقتی افتاد، ما نام به قرعه شکر مرتبه هزار صد را خدا که بگیرد آشپزخانه از برکت آن واسطهه ب را رضا

 شاید داشت، فرق غذاها همه با اش مزه و آمد می متری چند از که داشت بویی گرفتیم را پاک و متبّرک غذای دو این و رفتیم

 ای خوشمزه آن به غذا من بود که چه هر اما بودند ریخته بهشتی های نعمت از غذا آن در فرشتگان هشتم امام برکت از

 .        بودم نخورده

 کردم می فکر اول رفتند، می چالیدره اسم به توریستی و تفریحی منطقه سمت به ها سرویس برنامه طبق یازده ساعت صبح

 دقیقاً  چالیدره که شدم متوجه رسیدیم وقتی اما بهتر و بزرگتر کمی حاال باشد، جنگلی پارک مثل جایی هم چالیدره که

 . کجاست



 تله کرد می جلب را ات توجه که چیزی نگاه اولین در دلچسب، و خنک داشت، فرق شهر داخل هوای با کامالً  چالیدره هوای

 تله شدم؛ کابین تله ارسو پدربزرگم با من اما برسد نظر به عجیب شاید رفتند، می دریاچه طرف آن به که بود هایی کابین

 .بردم لذّت ازآن و  کردم عادت آن به رفته رفته اّما بودند؛ ترسناک کمی اول دقیقه چند نداشت اتاقک چون ها کابین

 .بود خاص کلمه کامل معنای به واقعا باشد؛ شهری هر در یا باشد دیده کسی هر که نبود جایی خاص، بود جایی هم چالیدره

 با عکاسی اندازی، تیر های بازی آمدیم، سمت این به دریاچه طرف آن از قایق با هم برگشت راه در اب؛جذّ و سبز سر ای دره

 همه کردم، اش تجربه بار اولین برای کنجکاوی روی از من که وحشت خانه حتی یا و آالچیق و شاپ کافی و رستوران اسب،

 .                                            بود هیام آنجا در ماندنی یاد به و خوب روز یک کردن سپری برای چیز

 و برویم بیرون شب که بودیم گرفته تصمیم همه. بود کرده سرگرممان بودیم گرفته آنجا از که هایی عکس هم گشت بر راه در

 کنیم؛ بررسی را ها قیمت تا رفتیم مشهد معروف خرید مرکز چند به شب سر. بکنیم خریدی و باشیم داشته گذاری و گشت

 سرپوشیده و سنتی بازارهای در هم پوشاک های تولیدی انواع بود، زیاد بسیار کاال و قیمت تنوع مشهد مثل بزرگی شهر در

 و بکنی پیدا را اصالت با و معروف برندهای توانستی می مشهد در. داشتند خوبی کیفیت مناسب قیمت کنار در که بودند،

  .  بکنی خریداری مناسب باقیمت

 در هم آخر در .ام گفته کم بگویم هرچه رضا امام پاک پیکر وجود ه واسطهب کار و کسب برکت از ؛ ماشااهلل رضا؛ بازار اما و ...

 بودند فامیل در که هایی بچه برای بازی اسباب هم کمی... و نبات و زرشک کشمش، زعفران، قبیل از هایی سوغاتی کنار

 .  برگشتیم زائرسرا به و خریدیم

 بار اولین برای من اما نکنید باور شاید رفتیم، سنگی کوه پارک به صبحانه صرف از بعد پدر با من اصرار به بود، آخر روز صبح

 کم وقت دلیل به که داشت هم موزه یک بکر طبیعت یک بر عالوه آنجا بود، زیبایی جای رفتم؛ می سنگی کوه پارک به که بود

 مادر به تماس با پدر پیشنهاد به و خوردیم هم کیک و چای یک حتی پدر با و بود وبیخ جای کردیم، نظر صرف دیدنش از

 .                  بخوریم دیزی کوهسنگی، در را نهار که گرفتیم تصمیم

 مهمان مردم این و رئوف امام از واقعا بود، شب هشت ساعت برای ما قطار بلیط و بود نیم و سه حدود ساعت برگشتیم وقتی

 این از حرم جوار در بیشتر چرا اینکه حسرت با و رفتیم حرم سمت به بار آخرین برای پنج ساعت کند، دل شد می چطور زنوا

 چمدان و برگشتیم سرا زائر سمت به هفت ساعت حدود و کردیم امام با هم را نیازهایمان و راز آخرین نکردیم استفاده فرصت

 . شدیم حرکت آماده و بستیم را ها



 برگردم؛ خواهم می دیگر اکنون و ام کرده استفاده کمال و تمام مشهد از من بگوید توانست نمی کس هیچ که بود اییج مشهد

 زمانه اجبار و شرایط این و شدیم؛ نمی سیراب آب این خوردن از گاه هیچ ما و داد می آب را ما که بود دریا یک مثل مشهد

 .                    کرد می محروم( ع)الرضا موسی ابن علی آقا کنار در بودن از را ما که بود

 امام کنار در بودن از که درسی دارد، ادامه هم برگشت از بعد حتّی مشهد به سفر که کردم می فکر این به همش قطار در

 اینکه و ندک نمی پاک چیز هیچ را النّاس حق اینکه شود؛ نمی پاک قلبم و ذهن از گاه هیچ گرفتم محرم ماه در هم آن هشتم

 .          ارزد می خاکی کره این ثروت و مردمان تمامی با بودن به فرستادگانش و خدا کنار در بودن

 هزاران و بود بزرگوار آن مثل ارزنی قدر به شد می که کاش ای نشود، دور طوس شهر خاک از وقت هیچ قلبمان که کاش ای

 .دیگر کاش ای

 برای را ما حال تواند می که خوب خاطرات از ای مجموعه بود، مشهد شهر سلطان با یباز عشق از ای مجموعه مشهد به سفر

 .                                                        کند همیشه از بهتر سال یک

 تو جان ندارم جایی مهرتان، پر سایه جز                  ببین چشمی گوشه با نشین، گوشه من حال 

 تو بستان در خار ام،چون بوده  عمری به اما                          ام آلوده بسی ام،دانم ننموده یخدمت من

  

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


