وضو بساز ،به حرم امن ميرويم
علي اکبر سميعيان

جده
وضو بساز ،به حرم امن میرویم

شماره  - 69پاییز 1388

176

 ...و خداوند شيث را بعد از هابيل به ح ّوا ارزاني داشت تا آدم 7را وليعهدي کند.

جده ،جز فرودگاهش که براي ايّام حج بسيار زيبا طراحي شده و مقبرة منسوب به مادرمان

ح ّوا ،جاذبة ديگري ندارد.

ما را به زيارت حضرت ح ّوا نبردند .افسوس خوردم!

مدينة منوره

تشرف .راه کوتاهي
 ...نيمه شب به مدينه وارد شديم ،استراحتي کوتاه ،غسل و مهيا براي ّ
است .در همسايگي حرم هستيم .وقتي به د ِر صحن رسيديم ،به سجده رفتيم و شاکر از اينکه
پيش از مرگ موفق به زيارت شدهايم.

مترصد بناي شهري متمرکز بوده اس��ت .افالطون مدينة فاضله را نگاشت
انس��ان پيوس��ته
ّ

و قوانيني برآن مترتب س��اخت ،بدون اقبال و دسترس��ي به آن ،گرچه حکيمي بزرگ بود و
ارسطويش شاگرد و مدينه ،مدينه نبود ،يثرب بود و محمد 9مدينة منوره را آورد و آنجا را

آوردگاه نيايش و پرواز فرشتگان و فرود و عروج جبرئيل و پايگاه وحدت و برابري قرار داد

و خديجه 3را به زني گرفت؛ همو را که بر علي 7حق مادري داشت و اسالم وامدار او ،و
خداوند بدو کوثر داد و فاطمه 3را بانياش ساخت...

صحن مط ّهر بيش از پنجاه در دارد؛ از توصيف جذبه و زيبايي ،طراحي و روحانيت بارگاه

نبوي ش��ريف قلم عاجز اس��ت .گلدس��تهها و گنبد نمونهاند و همه چيز در آرامش و آرامش
مطلق.

الص َ
«ح َّي عَ
الة» لحظاتي تا صبح وقت بود که به حرم نزديک شديم .حرم
اذان گفتند؛ َ
َلى َّ

مط ّهر يکصد در دارد ،ورودم از باب الس�لام بود .با ش��گفتي ايستادم و سالم کردم .نميدانم
مقبرة آن هميش��ه بهار کجاست! عظمت ،شکوه ،جالل ،زيبايي ،آرامش ،سکوت و سکوت.

حرم بسيار ش��لوغ بود ،هميشه شلوغ است ،اما تو صدايي نميشنوي ،گويي هيچکس نيست!

کسي با ديگري حرف نميزند ،همه به فکر توشهاند ،مبهوت و حيرت زدهام ،خداوندا ! چرا
زودت��ر نيامدم؟! جل��و رفتم ،باالخره باي د در اين جالل و ش��کوه و ديبايي و زيبايي ،مقبره را
پيدا ميکردم.

مسجد النبي بهگونهاي عظيم طراحي شده تا آنجا که حدود يک ميليون نفر زير سقف آن

نماز ميگزارند .بيش از ساعتي در تحيّرم.
خالصه ،به مرقد ش��ريف آن امام نزديک ش��دم .يک باره چهرة حرم عوض شد و آدمي

دراين هنگام به تاريخ بر ميگردد و درس��ت به همان س��الهاي رهبري رس��ول اهلل . 9بسيار
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تالش ش��ده تا جالل و شکوه مس��جد النبي ،مرقد ش��ريف را که همان خانة واقعي حضرت

رسول 9است تحت الشعاع قرار دهد.

رسوخ ميکند .همه به تکاپو ميافتند ،اندکي همهمه ميشود ،ساعت از پنج بامداد گذشته است،
به سختي در گوشهاي ايستادم و نخستين نماز با شکوه عمرم را به جا آوردم ،دلم ميلرزد.

خاطرات

اذان صبح در داخل حرم بس��يار تأثير گذار و تکان دهنده است .اين پيام به اعماق وجودت
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در پش��ت مقبره ايستادهام ،اين بنا همان خانه و مسجد حضرت بوده است؟! خانهاي ِگلي،
تنها مکان از اسالم که تقريباً دست نخورده باقي گذاشتهاند؟!

بايد جايي تدارک ديد ،ازدحام است .مردم بعد از نماز حرم را ترک ميکنند ،واقعاً توجه

اعراب به نماز جاي تحسين و يادگيري دارد .اين تجمع به خصوص در نماز صبح مثال زدني

و تماشايي است ،آري ،بايد ياد بگيريم؟!

پش��ت به س��کويي اس��تادهام که اصحاب ُصفه در آنج ا زندگي ميکردند؛ سکويي است

ب��زرگ« ،آنها چهارصدتن بودهاند؛ از جمله ابوذر غفاري و س��لمان فارس��ي که از خاندان،
کسان وخانمان خويش آوارگي برگزيده ،اسالم آورده و به مدينه پناهنده بودند .با هر سپاهي

ي نداشتند ،پيامبر آنان را در کنار
به جنگ کفار بيرون ميشدند و چون تهي دست بودند و جاي 

من��زل خويش جاي داد و چنان بودند ،که به نوبت لباس ميپوش��يدند و از بازماندة خوراک
ب جبرئيل واقع است .د ِر جبرئيل تا د ِر
مس��لمانان استفاده ميکردند» ،صفه در س��مت چپ با 
خانة حضرت فاطمه 3بيش از پانزده متر نيست .در آنجا ساعتها و روزها نيايش کردم و به
تشرف
تفکر ايس��تادم .مس��لمانان را که به حضور رسول اهلل ميرسند و کنار ستون وفود براي ّ

ب��ه حضور پيامب��ر 9خويش را عطر آگين و مرتب ميکنند و م��وال علي 7امير اهل ايمان،
آن امام خوب در پيش س��تون حرس ايس��تاده و از پيامبر خدا حراست ميکند .ستون توبه که
در کنارش بارها و بارها تو ّس��ل داش��تم و ميديدم حسن و حسين 8کودکانه بازی ميکنند
و خديجه و فاطمه 8آنان را با مهرباني مواظبت ميکنند؛ چرا هر وقت به د ِر خانه فاطمه3

مينگرم منقلب و اشک ميبارم .ديگران هم گاهي حال مرا داشتند .اينجا همان مکاني است
وضو بساز ،به حرم امن میرویم

شماره  - 69پاییز 1388

178

که دل او بارها و بارها و به خصوص بعد از رحلت پدر ،به سختي شکست؟!

در محيط حرم ،حضرتش را ميديدم که همچنان برامتش نگران اس��ت .در فضا و محيط

د ِر جبرئيل ،موقعيت و ش��رايط نزول وحي را ،هر چه س��عي داشتم درک نکردم! فقط در آن
مکان احس��اس ديگري ميکني ،حس ميکني که بندهاي هس��تي با فاصلهاي بس��يار و بدون
ش��رايط و چگونه اس��ت نزول وحي؟ ش��رايطي که همه به جز پيامبران الهي فاقد آن هستند،

مقب��ره ديگر چيزي ندارد .داخل آن خالي و تاريک اس��ت ،ديوارها که همان ضريح باش��د
در کمال س��ادگي به پنجرههاي قديمي فوالدي آراستهاند ،اين موقعيت اص ً
ال با مسجد نبوي

ش��ريف همخواني ندارد .آن عظمت و جالل مسجدالنبي در برابر اين سادگي ،بيش از ساده،

حقير مينمايد .همه سعي دارند در زير سقف منزل و مسجد حضرت حضور داشته باشند .در
آن منطقه ازدحام زياد است .جاي سوزن انداختن نيست ،همه ساکتاند ،بايد با اشاره صحبت

کن��ي و جاي��ي بخواهي و همه همديگ��ر را درک ميکنند .محوطة مح��راب و منبر تا مقبرة
ش��ريف ّ
محل استجابت دعا اس��ت .در اين ازدحام و جلوة بيبديل ،در هر گوشهاي سکوت
جلوهگ��ري ميکند .در اينجا ،در همين جا ،گوش کن! تو هيچ صدايي نميش��نوي .حاال ،
«حاال همه جا حرف کسي هست که نيست» الهي خاک بوسي و جان نثاري ما کمترين اداي
ِ
خوب بيمثال،
بندگي به درگاه پرجالل توس��ت ،اي عش��ق پايدار ،اي زيباتري��ن لطيف ،اي
اي تمام وجود ،اي عزيز دل ،در کدامين کنيس��ه ،بتکده و معبد اين چنين و در آرامش��ي بهتر

از آرام��ش ،بهتر از آرامش ،س��خن تو ،نام تو ،حرف تو ،خاطر ت��و ،مهرباني تو و حضور تو

احساس ميشود؟

هجران تو را اگر شبي آه کشم

خاکستر ماه بر زمين ميريزد

بقيع

از باب البقيع ،از حرم خارج ش��دم .بقيع آنجاس��ت ،همان نزديک ،در بلندي قرار گرفته،

تپه ماهور است .ورود به قبرستان تنها صبحها و بعد از نماز تا طلوع آفتاب ،آنهم براي مردان
مهيّا اس��ت .هوا آهسته رو به روشني اس��ت .از پلهها باال رفتم ،در حاليکه براي زيارت يک

قبرس��تان آماده بودم ،با همان حالي که به قبرس��تان خان يا دربهشت قم و يا ظهير الدوله و يا

بهش��ت زهرا ميروي و در باالي پلهها جلوي بقيع ديواري با نردههاي بلند کشيدهاند و دري

بزرگ و اين بقيع اس��ت .اندوهناک ،اندوهناک ،خداون��دا! اين بقيع غم انگيزترين نقطة دنيا
است .چه کسي گفته اينجا قبرستان است؟!

نظامي گنجوي

خاطرات

کز د ِر بیدادگـران بازگـرد 

 گرد سراپردة این راز گرد
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غارتيـاني که َره دل زننـد	 راه به نزديکي منزل زنند...

اصال نيازي به مرثيه نيست ،زائران از فاصلهاي زياد مقابل قبور امام حسن ،امام سجاد ،امام

باقر و امام صادق :که به هم چس��بيده ،آرميدهاند و نيز فاطمة بنت اس��د ،بيش��تر مجتمعاند،
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که اين فاصله را مجددا ً در داخل با نردة بلندي محصور و از ورود به آن جلوگيري ميکنند.

س��مت چپ فاطمه ا ّم البنين ،همس��ر علي 7و مادر شهداي کربال و حضرت عباس ، 7امام
ش��هامت و وفا و دوس��تي ،شيعه و س��ني را به خود جلب ميکند .بر تمامي قبور تنها کلوخي
س��نگي ايستاده اس��ت و ديگر هيچ .سرم س��نگيني ميکند ،س��نگيني اين غم بر جان آدمي

مس��تولي ميشود .جلوتر  9قبر به هم چسبيده ،همسران پيامبرند .خاک داغ و کلوخي ايستاده

بر س��ر و پاي آنها و ديگر هيچ .بايد به تاريخ برگردي و اکنون بدون نام و نش��ان در خاک،

و قبر عثمان هم ،واينجاس��ت آخر کار آدمي .بعد از آن ،ش��هداي احد و برخي ديگر عزيزان
رسولاهلل 9و ادامة بقيع ،قبرستان مردم مدينه است.

نميدانم فاطمه 3درکدامين نقطه اس��ت .آيا بايد به خاک بقيع پا ميگذاش��تم؟ اين چه

احساس جانکاهي است که همه دارند ...وکبوتران ،کبوتران هر صبح در بقيع چهها ميکنند!
هر روز با حيرت نگاه ميکردم .صدها کبوتر با هم در ساعتي معين ،يکساعت بعد از طلوع
که س��پيده به روشنايي پيوس��ته اس��ت .همين کبوتران حرم ،خاک بقيع را با پرواز جمعي به

مسجد النبي و مدينه ميپاشند ،تو هيچ صبحي را در مدينه بدون غبار بقيع نميبيني و هر روز
اين مراسم تکرار ميشود.
مسجد ذو قبلتين

س��يزده س��ال در مدينه و هفت ماه در مکه ،نماز به طرف بيت المقدس گزارده ش��د .در
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وضو بساز ،به حرم امن میرویم

اين س��الها اس��تهزاي يهوديان ،پيامبر 9را به ش��دّت آزا ر ميداد .در خلوت به خدا شکوه

ميکرد تا اينکه جبرئيل بعد از رکعت دوم نماز جماعت فرود آمد و هر دو بازوي محمد9

را گرفت و به س��وي کعبه گردانيد و کعبه و مکه را ،بازگشتگاهي امن براي مردم قرار داد

تا ابد.

در اين مس��جد زيبا و با ش��کوه ،نماد محرابي که به س��مت بيت المقدس است ،به چشم

ميخ��ورد .گچ بريهاي مس��جد حضرت ابراهیم 7که در نمايش��گاه بي��ن المللي تهران بنا

کردهاند ،الهام گرفته از مسجد ذوقبلتين است.
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ا ُ ُحد

دنيا خواه که به فرمان رهبري توجه نکردند ،درسي
اش��تباه چند مس��لمانان 

خالدبن وليد از
ِ
ف بار حرکت آينده تعيين کننده
گيري تأس�� 
آموخت که در تاريخ ماند و احزاب را در جهت

برابر ،هفتصدتن  .پيامبر 9در دهانة کوه رمات گروهي را گمارد
ساخت ،سه تا پنج هزار نفر در 

آنان فرماندهي گماشت
و به آنها فرمان داد که هرگز تا پايان جنگ جاي خود را رها نکنند و بر 
و اين گروه در برابر خالدبن وليد صف آرايي شده بودند .جنگ در ميگيرد .رشادتهاي موال

علي و حمزه سيد الشهدا 8در تاريخ مثال زدني است .کافران گريختند و سالح بر زمين نهادند.
بودند ،سرمه ميکشيد

هند ،همس��ر ابوسفيان بر صورت جنگ جويا ِن خويش که در حال فرار
و فري��اد زنان تهديد به آرامش زنانه ميکرد .همه در حال فرار بودند .مس��لمانان فرياد پيروزي
سردادند .فرماني از فرماندهي براي پايان جنگ صادر نشده بود .اما گروهي ،بالغ بر چهل نفر از

مشغول جمع آوري غنايم

مسلمانان به تص ّور اينکه جنگ پايان يافته ،سالح ها به کناري نهاده،
جنگي شدند .جنگ وضعيتي داشت که دشمنان محمد 9و سران آنها ،همگي کشته ميشدند

و پيروزي قطعي بود ،اما س��ربازان د ّرة رمات نيز به پيروي از آن چهل تن ،جنگ را رها کرده،

به جمعآوري غنايم پرداختند .وليد از کوه رمات تاخت و بس��ياري را از دم تيغ گذراند! لشگر
شکست خوردةکفار باز گشتند .حتي کشتهها را مثله کردند .و حشيِ حبشي سينة حمزه ،عموي
پيامب��ر را به ش��کافت و جگرش را هند به دندان جوی��د و اعضايي از بدنش را بريد .اين جنگ

با پيروزي کافران پايان يافت و مقبرة حمزه 7ياد آور دالوريها و بزرگ مردي اوس��ت .اين

قبر ساده که تنها کلوخي سنگي بر آن نشاندهاند ،با همه حرف ميزند .در دل کوه احد ،محيط

است ،غرور و صالبتي در آن حاکم

قبرستان که تنها دو قبر را در بر گرفته ،داراي انرژي عجيبي
اس��ت ،صداي رساي رجزخواني برادر ابوطالب در کوه ا ُ ُحد بر ميتابد و موي براندام ميلرزد؛

وقتي هر هفته به اُحد مي رفت ،ايام دردناکي را پيش روي ميديد؛ دردناکتر از اُحد و خداوندا!

آيا ميتوان وضعيت حنظلة غسيل المالئکه را در اين مکان درک کرد .و توجه عميق ديگر به
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حد اين چنين رقم نميخورد ،شايد اسالم گونهاي دگر به تاريخ مينشست ،و فاطمه3
اگر ا ُ ُ

خاطرات

آنجا انساني به عظمت تاريخ آرميده است! کسيکه تا آخر ايستاد و در دفاع از اسالم سينه سپر
کرد .اص ً
ال احس��اس خوبي ندارم .متحيّرم از مفاخري که به ساديگي و راحتي از دست رفتند و
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حمزه و شهداي احد را ميديدم .مصمم و مقاوم رحمت خدا بر آنان!

اُحد.

«و اما به وحشي که در برابر کشتن حمزه وعدة آزاد کردنش را داده بودند ،از سوي هند

و ابوس��فيان وفا نش��د و همچنان برده ماند تا اس�لام آورد و او با گروهي ديگر نزد پيامبر9
آمدند .پيامبرخدا چگونگي قتل حمزه را از او پرسيد و او واقعه را بازگفت .پيامبر 9وحشي

را گفت که بايد خود را از ديدگاه من نهان داري و وحش��ي به شام رفت تا آنجا بمرد» و اين
است معني دموکراسي و آزادي.
خندق

وهابيان اثري از خندق بر جاي نگذاشتهاند .مسجد بزرگي در دامنة کوه سلع در حال بنا است.

«در جنگ احزاب ،پيامبر 9پش��ت به کوه س��لع پناه گرفت و اين جن��گ با ات ّحاد قبايل

مختلف که ش��مار آنان متجاوز از ده هزار نفر بود ،ش��کل گرف��ت و به همين دليل «احزاب»

ناميده شد .به پيشنهاد سلمان فارسي ،پيامبرخدا 9از دو جانب کوه سلع خطي کشيد .به هر ده

تن چهل زراع حفر خندق س��هم داد ،زراعي که به سلمان رسيده بود ،به صخرة سختي رسيد

که کلنگ بر آن شکس��ت و کار متوقف ش��د .پيامبر خود به صخره ايستاد و بر آن نواخت و

س��رانجام بش��کافت .همگان بانگ تکبير بر آوردند و در سه ضربت صخره از هم پاشيد و در
هر ضربتي برقي مهيب که آفاق را روش��ن ميساخت ساطع شد .سلمان راز آن تابش بپرسيد،

پيامبر 9فرمودند :در تابش نخس��تين کاخهاي حيره و مدائن بديدم و در دوم و س��وم قصور
حيره ،سرزمين روم و صغار را ديدم که به فتح آن کشور سروش آورد».

وضو بساز ،به حرم امن میرویم
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و در همين مکان بود که عمرو بن عبد َو ّد به شمشير علي 7به دو نيم شد و پيامبر فرمود:
ي) و در
«ضربت علي ،باالتر از عبادت جن و انس اس��ت» (َل َض ْرَبُة َعِل ٍّي َخ ٌ رْ
�ْي� ِم ْن ِعبَاَدةِ الثَّ َقَل نْ ِ
همين مکان بود که رسول اهلل 9سلمان را از خاندان خويش شمرد.
مسجد ُقبا

اکنون موفق به ختم قرآن شدهايم .مسجد قبا بسيار با شکوه و نوساز است .نخستين مسجدي

استکه به دست حضرت رسول 9بنا شد .حال و هواي خاصي دارد .هر بارکه مشرف شوي،
عمرهاي برايت مينويسند .به تنهايي دو بار مشرف شدم ،روح آدم تازه ميشود!

وداع مدينه

سعدي اگر تو عاشقي کني وجواني

عشق محمد بس است و آل محمد

ت سختتر ميش��ود .در حال حرکتيم ،حرکت به سوي بيت اهلل .همه و همه تماماً
وضعي 

آنجا است .ميخواهي بهسوي معشوق روي ،کار سازندگيِ روح از اين مرحله شکل کاملتري
ميگيرد .دلت در مکه اس��ت و جسمت در مدينه ،روز آخر است ،مگر ميتواني وداع کني؟

مگر ميتواني از بهترين نقطة دنيا و نيز از بقيع غم انگيزترين ،دل بشويي؟! دلشوره دارم ،اين
دل شوره مرا به شدت آزار ميدهد؛ گريستم ،همه با هم گريه کرديم و وداع گفتيم .ساعتي
بعد هم س��وي مس��جد ش��جره حرکت خواهيم کرد .آه و آه ،مدينه دل را ميشکند .خدايا!
عزي��زان تو تلخترين ،دردآورترين ،توهين آميزترين و مش��کلرين ايام زندگي را ،در همين

ب که محمد 9مدينة من ّورهاش ساخت سپري کردند و بر آنها عدالت مستولي نشد ،هم
يثر 
اکنون هم همه چيز را در بند ميبيني .الهي! مدينه بس��يار دل انگيز اس��ت؛ هم دل انگيز و هم
غم انگيز .دلم ميخواس��ت اين چند صباح عمر را در مدينه ميماندم ،شهري با شکوه و تميز

است ،خيلي خوب است ،خيلي....
مسجد شجره

وقت آن آمد که من عريان شوم

نقش بگذارم سراسر جان شوم

در ش��جره مُحرم ش��ديم .گفتهاند نخس��تين بار پيامبر 9و صحابه در اين مس��جد محرم

ش��دهاند؛ از آن مکانها نيست که آدمي گذر عمر را متوجه نميشود .آرامشي وصف ناپذير
در اين مس��جد حاکم اس��ت ،اين آرامش وجودت را فرا ميگيرد .در اينجا همه چيز هست،

شايد گوشهاي از بهشت باشد .انسان در اينجا نه خواب است و نه بيدار ،سبک است .راه رفتن

ابتدا نميداني که چه ميگويي .آنقدر فرصت داري که بيدار ش��وي و به خود بنگري به
خو ِد خودت .از دنيا و هر چه در آن است ،تنها دو پارچة سفيد همراه داري که در بر کردهاي

خاطرات

ك َ
يك َل َ
ال َشر َ
كَ ،لبَّيْ َ
الل ُه َّم َلبَّيْ َ
َ«لبَّيْ َ
ك َّ
ك َلبَّيْك.»...
ِ
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در آنج ا کمي ش��بيه پرواز اس��ت ،گويي که بال داري و راه ميروي .همه چيز در اين مسجد
سبک و روان و ل ّذت بخش است .براي همه دعا کردم و اينجا بود که زمزمه کرديم:
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و ديگر هيچ؛ اما با کولهباري س��نگين از آنچه انج��ام دادهاي! خداوندا! نميدانم آنگاه که به
خانهات پاي ميگذارم ،چه حالي خواهم داش��ت؟! فقط ميدانم که دس��تم خالي است و اين

را هم ميدانم که حال و هوايم از بعضي همس��فران متفاوتتر .متوجه ش��دهام که با خود چه
ک��ردهام و از هم��ه بدتر در پيشگاه تو چه کردهام .از گرداب معصيت آمدهام تا مس��افر قبله
رب األرباب ،اي
باشم! آه ،شرم دارم ،درماندهام از کردار خويش و به پناهندگي آمدهام .اي ّ

رحيم ،اي لطيف ،اي رفيق ،اي خداي غفور! ش��يطان در اينجا هم دست بردار نيست! آدم7

در بلنداي تپهاي در کنار مس��جد خَ يف س��يصد سال برآنچه مرتکب ش��ده بود ،توبه کرد و
گريست؛

شـك ،بال زد و بال زد و خسته نشـ د

آن گاه درست ،رو به آن سيب نخست

پـرواز شد و به خـاك وابسته نشد

شك مثل دريچه باز شد بسته نشد

پناه بر خدا! خود کرده را تدبير نيس��ت .من که هفت سال براي همين عمره صبر کردم تا

دعوتم کردي و ميزبانم شدي ،پس شرايط پذيرش را خوب مهيا کن!

ش��ب است و همس��فران کم و بيش در خواب ،بيابانهاي تقيده را به سوي مکه پشت سر

ميگذاريم .وقت از نيمه ش��ب گذش��ته اس��ت .در تاريکي ،چراغهاي مکه سوسو ميزنند.
ي شد...
هيچگا ه اينچنين بيقرار و مشتاق نبودهام .همسفران! مکه ...هلهلها 
اندک اندک خيل مستان ميرسند

نـاز ،نـازان دل نـوازان در ره اند

گـلعذاران از گـلستان مـيرسند
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هنگام ورود ،مس��جدي را ديديم ،گفتند مس��جد تنعيم اس��ت .همسفران را شور و شوقي

عجي��ب فرا گرفته اس��ت .خدايا! تو کريمي ،ت��و رحيمي ،تمام رفت��گان را بيامرز ،بيماران را
شفا ده!

چشم بخشش و کرم بنگر اي مُستَعان.
از همين لحظه به من و خانواده و دودمانم ،به
ِ
دحو االرض ،از زير كعبه و از سرزمين مكه شروع شده ،سرزمين مكه قطعه درخشان بود

كه پيش از قطعههاى ديگر ،از آب ظاهر ش��ده مىدرخش��يد .زمين مكه دو هزار سال پيش از

قسمتهاى ديگر آفريده شد.
184

ي پرستان ميرسند
اندکاندک م 

کعبه

کعبه نخستين خانهای که در جهان بنا گردید .قطعهای درخشان که پیش از دیگر جایها

از آب نمایان شد .گویند خداوند آن را دو هزار سال پیش از قسمتهای دیگ ِر زمین آفرید.
کعبه را بيت عتيق؛ يعني آزاد ش��ده ناميدند .ابراهيم ،اسماعيل را فرمود که کعبه را بنا کنند و

جبرئيل بيامد و خطي کشيد و جاي خانه معلوم داشت و ستونها از بهشت آورد و حجراألسود

را به ابراهيم نماياند تا بيرونش آورد و بر جايگاه نخستين نهاد و با اسماعيل از ذيطوي سنگ
آوردند .ارتفاع آن ن ُه زراع گرفتند .د ِر ش��رقي و غربي بر آن بنهاد که آنرا مس��تجار خوانند
و س��قف آن بپوشانيد و هاجر کس��اي خويش بر درش بياويخت و در آن ساکن شدند» .مکه
و کعبه را بازگش��تگاهي امن براي مردم و مقام ابراهي��م را نمازگاهي تعيين کننده قرار داد تا

قيامت.

به زمين مس��جد الحرام خيرهايم .لحظهاي که به حياط کعبه گام نهاديم ،زانوانم ميلرزيد.

به زمين افتادم و مدتي طوالني گريستم .خطاها ،ندانمکاريها ،نادانيها در کفم و در محضر

خداي سبحان ،مانند طفل خطا کار نميتوانستم به ساحت قدسي پروردگار بنگرم .دستانم از
جن و انسان رهايمان ساز!
شر ّ
اش��کتر بود؛ الهي بگذر از خطاهايم! بيامرز خانوادهام را و از ّ

محتاجمان نکن .ياريام کن تا بتوانم س��ر از زمين بردارم و به خانهات بنگرم .اي خداي توبه
پذير ،اميدوارم س��از ،اي خدايي که براي بازگشت ،حتي به شيطان تا روز جزا فرصت دادي،

اي رحمت بيپايان...

با چش��مان بسته ،رو به کعبه ايستاده ،دس��ت نياز به درگاهش بلند کردم و با حولة احرام

اش��ک از صورتم زدودم .آيا دروازة بهشت اينجاست؟ چشم بگش��ايم؟! اي مهربان ،اي که

وحشي را ،هموکه سينة حمزه شکافت بخشيدي ،از آنکه خاکستر بر پيامبر فشاند گذشتي و
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گناه بس��ياري از آنان را که شمشير بر روي پيامبر و آلش کشيدند عفو کردي ...عاقبتمان به

خير س��از و چنان کن که محتاج نامردان نش��ويم .اي غفار ،پدر و مادر ،خانواده و دوستان را
حضرت حجت[ را از ما مگير .س��اية پرعطوفت آن نوراني بر س��ر من و خانوادهام مستدام
ٍْء َ ...يا َم ْن َيبَْقى َو َي ْفنَى ُك ُّل َش��يٍْء» ،مهر ما به دل صاحب عصر
بدارَ« ،يا َم ْن ُه َو َر ُّب ُك ِّل َش��ي

خاطرات

در پناه مغفرتت بدار تا قيامت .اي قادر متعال ،اي حکيم و اي مقتدر ،چاکري و خدمتگزاري

185

انداز و همان کن که خود ميخواهي؛ َّ
ت ُّب َو َت ْر َضى.»....
ُم َوِّف ْقنَا مِلَا حُ ِ
«الله َّ
يعَ ،يا ُم ْرَت ِف ُعَ ،يا ُنوُر.»...
چشم گشودم؛ «َيا َسالمَُ ،يا َرِف ُ

احساس آرامش و سالمت دارم ،احساس غربت نميکنم ،حالم بسيار خوب است ، .مدتي

است اينگونه با خود درگير نشده بودم .خدايا! خانهات سادهتر از ساده است ،روي دولتمردان

و صاحبقرانها سياه! به جاللت قسم که دل بردي .ميگويند عاشق از توصيف معشوق عاجز
اس��ت ،براستي که راس��ت گفتهاند .تو عش��ق مطلقي اي دل انگيز ،تنها با تو ميتوان عاشقانه
صحبت کرد؛ آنقدر عاشقانه و آهسته که هيچکس نفهمد.

يک محوطهاي با س��نگفرش سپيد ،اطرافش ايوان و مسجدالحرام ،به همين سادگي و در

گوش��هاي از آن ،زمزم ،آنقدر س��اده که آدمي از خود شرمنده ميش��ود .آنقدر ساده که در
روزهاي بعد متوجه ميش��وي ناودانش طال اس��ت و د ِر آن نيز طاليي است .و اين طالها در

س��ادگي حرم گم شده است! در فضاي قدسي که سرشار از فرياد است و درخواست ،انرژي
آنقدر قوي اس��ت که اراده ميميرد ،چهرهها بيش��تر ّ
متفکر و گاهي هراس��ان و در پيجبران.
کمتر کس��ي به در و ديوار حرم خيره اس��ت ،همه گرفتار کردة خويشاند .احس��اس امنيت
ميکني ،مانند خانة خودت در امنيتي .آري ،خانة خودت؛ چرا که خانة ناس اس��ت؛ (إِ َّن أَ َّو َل

َبيْ ٍت ُو ِض َع ِللنَّاس).

طواف از حجر االسود آغاز ميشود ،زائران نيّت مي کنند و رو به حجر« ،اهلل اکبر» گفته،

گامهاي آغازين را بر ميدارند .مس��افر قبله! حواست را جمع کن .خدا بزرگ است؛ بزرگتر
ازآنکه توصيف ش��ود! و اص ً
ال بزرگي شايستة اوست و بس .طواف خانة دوست ذکر خاصي

وضو بساز ،به حرم امن میرویم
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ن��دارد ،هرچ��ه دلت ميخواهد با دلدار بگ��و .اکنون به دلدار نزديک تر ش��دهاي و او همين

جاس��ت .ازدحام و همهمه و فرياد بلند است .اما بر این همهمه ،نظمي حاکم .آرامشي وصف
ناپذي��ر ت��و را در بر گرفته و در درون دايرهاي پیش م��یروی .از دايرة ديبا و دنيا خارجي ،به
َج ْل َف َر َج َوِليِّكَّ ،
پشت سرت نگاه نکنَّ ،
َج ْل َف َر َج َوِليِّك....
ُم ع ِّ
ُم ع ِّ
الله َّ
الله َّ
کمتر چش��مي را ميبيني که گريان نباشد« ،بندگان همه گريان اند تا ربوبيت از عبوديت

پيدا و معلوم شود» کسي را نمي بينم که دلش نشکسته باشد! خدايا! فرج حجتت فراهم نما و

ياريم��ان کن تا بتوانيم بندگيات کنيم .خدايا! براي اجابت دعا کجا بهتر از اينجا؟! دس��تمان

بگير که محتاجيم و نادان و به درگاهت پناه آوردهايم .الهي ،اي که از نيازهايم آگاهي ،دستم
بگير؛ ( َرَّبنا َت َقبَّ ْل ِمنَّا إَّن َ
ليم).
الس ُ
ميع اْل َع ُ
ك أَْن َت َّ
ِ
جماعتي نيازمند ،چس��بيده ب��ر د ِر کعبه ،اين خانة يار .د ِر هيچ خان��هاي در جهان اينگونه

نيس��ت که در تمامي لحظات ،دستان نيازمند آن را گرفته باشند ،خيره ماندهام ،بر پردة خانه،
بر آن نوشتهاند« :يا حنان»« ،يا منان»« ،يا اهلل»« ،يا كايف»« ،يا وايف»...

اي آفريننده و دوس��تدار عافيت ،اي تنها بخش��ندة مهربان ،اي روزي بخش و عطاکنندة
تندرس��تي ،اي بي عيب و نق��ص ،و اي دهندة صحت و عافيت ،بر هم��گان عطاکن عافيت!
َّ
ْ َ
ْ َ ْ ْ
«الله َّ ِّ َ َُ َ ْ
ُّ
حجتت
الدْنيَا َو ِ
اآلخ َرة »...و برسان فرج ّ
ُم إِني أ ْسألك ِلنَف ِس َي اليَ ِقني َو ال َعف َو َو ال َعاِفيَة فيِ
ال َّجِة ْبن حْ َ
ك حُْ
َليِْه َو عَ
ك عَ
ن َصَل َواُت َ
ُم ُك ْن ِل َوِليِّ َ
را؛ َّ
الس��ا َعِة َو فيِ ُك ِّل
ال َس�� 
«الله َّ
َلى آَباِئه فيِ َه ِذهِ َّ
ِ
اصراً َو َدِل ً
ْ��كنَُه أَ ْر َض َ
ك َط ْوعاً َو تمَُتِّ َعُه
يال َو َقا ِعداً َو َع ْوناً َو َعيْناً َحتَّى ُتس ِ
َس��ا َعٍة َوِليّاً َو َحاِفظاً َو َن ِ
ِفيهَا َط ِويال».

دس��تهايم سوي آسمان است و نگاهم به کعبه ،با اين احس��اس که گويي خداوند تنها به

ص��داي من گ��وش ميدهد ،عرضه مي دارم :بار الها! اش��کهايم را ببين .در مدينه جلوي پاي
رسولت ،آن انسان کامل ،با اشگ و آه گفتم :هيچگاه تا اين حد گرفتارت نشده بودم ،اکنون

ن و ارزش تو فاصلهاي اس��ت ش��گرف ،ولي به هرتقدير و با گس��تاخي به
ميدانم که ميان م 

حرمت وارد ش��دهام .خالصه آم��دهام ،قبول توبه و نيل به رحمتت اميد من اس��ت ،هر گونه
ك َ
يك َل َ
ال َشر َ
كَ ،لبَّيْ َ
ُم َلبَّيْ َ
دوست داري با عاشق خود رفتار کن؛ َ«لبَّيْ َ
ك َّ
ك َلبَّيْك.»...
الله َّ
ِ
حواس��م جمع است ،گامها را آهسته برميدارم تا زمان آرامتر بگذرد .روي کاغذي تمام
ملتمسين دعا را يادداشت کردهام .آ ن را مرور کردم .خداوندا! همه گرياناند و نيازمند .آنگاه

لطفي کن .س��ربه زير افکندهام ،ش��رم دارم ،ميداني که دس��تم خالي است ،اما گويا دوستان
همگي به داشتههاي ناچيزشان دل بستهاند؛ اي رحمان ،اي غفار و اي حليم ،همه را بيامرز!
«بار خدايا! گناهانم بسيار و لغزشهايم فراوان است و غفران و رحمت تو بيپايان.

خاطرات

ميخواه��م بعد از اين دور ،به س�لام تو آيم و در جايگاه ابراهيم 7بايس��تم ،اي لطيف،
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که گرفتاريم سوي تو ميآييم .اي محبوب ،اگر تو نبخشي دست به دامان که باشيم؟
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اي خدايي که خواستة مبغوضترين خلق خود (شيطان) را ،آنگاه که گفت« :مراتا قيامت

مهل��ت ده» اجابت نمودي ،اکنون دعاي اين گنهکار را نيز بپذير .الهي ،به روزي و نعمتي که
«الل ُه َّم َص ِّل عَ
عطايم فرمودهاي قانعم ساز و آنچه را که ارزانيام داشتهاي مبارک گردان؛ َّ
َلى

آل حَُ
حَُ
َن َخيرْ اً،
جيعاً َو ا ْرح
اج ِز ِه َما عيِّ
مَْهُما َكما َرَّبياِني َص ِغرياً َو ْ
م َّم ٍد َو ِ
م َّم ٍد َو ا ْغ ِف ْر ِلي َو ِلواِل َد َّي مَ ِ
ات ُغ ْف َرانا»َّ .
َّ
آل حَُ
«الل ُه َّم َص ِّل َعَلى حَُ
م َّم ٍد َو
ُم ْ
��يئَ ِ
الله َّ
الس ِّ
اإل ْح َس��ا ِن إِ ْح َساناً َو ِب َّ
م َّم ٍد َو ِ
اج ِز ِه َما ِب ِ
َج ْل ِل َوِليِّ َ
َّص َر».
ع ِّ
ك اْل َف َر َج َو اْل َعاِفيََة َو الن ْ

و اش��ارتي دارم به سوي حجر؛ به عاش��قي و مهربانياش و همراه با موج مردم سوي مقام

ابراهيم 7در حركتم .الهي ،حالوت و ش��يريني ذكرت را كش��اندي به كرمت شرايط اداي

شكر برايم مهيّا ساز!

مقام ابراهيم عليه الصالة و السالم

مِی ای ده که چون ریزیاش در سبو
بـــه مـــیــخـانه آی و صفا را ببین

بـرآرد سبـو از دل آواز هــو

مبیـن خویـش را و خدا را ببین

ش را از مردم گرفتهاند ،همه بيقرارند و ناآرام .در اين جا ،پشت مقام ،بايد دو
گويي آرام 

رکعت نماز بگزاري ،از همان نمازهايي که پايانش به سالم است .آيا تا کنون انديشدهاي که
چرا نماز را به سالم ختم ميکني؟ آري ،نماز ،پايانش آغاز است ،آغازي براي بندگي بهتر.

همچنان مُحرمام ،هر چه داش��تم و ميدانس��تم و به انديش��هام رس��يد با خدايم گفتم .اي

وضو بساز ،به حرم امن میرویم
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خدا ،به خوبيات قس��م ک ه از ثناي تو عاجزم و فهميدم که دوست داري و ميخواهي تمامي
بندگانت همانند ابراهيم باش��ند و بستر چنين جايگاهي را خودت فراهم کردهاي ،اما اي خدا

ما غافليم،

غافل بودن نه ز فرزانگي است

غافلي از جملة ديوانگي است
نظامی

ما که به سیراب زمین کاشتیم       زآنچه بکِشتیم چه برداشتیم

 نظامی

الها! تو مهرباني و بندهات را دوست داري .شنيدهام که به موسي 7فرمودهاي« :آن گروه

از بندگان من که از من گريختهاند و روي گرداندهاند ،اگربدانند چقدر مشتاق توبة آنهايم،

از شوق من ميميرند و بند بند وجودشان از محبت من جدا ميشود.

خدايا! از تو سپاس��گزارم ،عذر تقصير به درگاهت آوردهام ،شرمندگي و سرافکندگيام
بيش��تر مک��ن .الهي ،در کتابت (قرآن کري��م) خواندهامَ...( :فإذا َقضى أَمْ��راً َفإمَّنا َيُق ُ
ول َلُه ُك ْن
ِ
ِ

َفيَ ُكون) ؛ «و چون به كارى حكم كند ،همين قدر به آن مىگويد« :باش» ،بىدرنگ موجود

مىش��ود ».حال که اگر تو بخواهي ميش��ود ،پس ياريام کن تا به ابراهيم نزديکتر شوم و
در ميان ذرية ابراهيم 7ز ّرهاي باشم.

«صوفي آن اس��ت که دل او چون ابراهيم سالمت يافته بود از دوستي دنيا
و به جاي آرندة فرمان خدا بود و تس��ليم او تس��ليم اسماعيل بود و اندوه
او اندوه داود و فقر او فقر عيس��ي و صبر او صبر ا ّيوب و شوق او شوق
او ،اخالص محمد( ». 9تذکرة االولياء).
موسي در وقت مناجات ،و اخالص 

رو به کعبه ايس��تاده ،دستانم را سويش گش��ودم .آنجا غوغاي هميشگي است ،در تمامي
لحظات ش��ب و روز ،ب��ا فرياد د ِر کعب��ه را ميکوبند .گوش کن؛ «از ه��ر طرفي صداي در

ميآيد» .اين صدا به س��رم س��نگيني ميکند .نيرويي از د ِر کعبه ساطع است؛ «حالیا ،فکر سبو
کن که پر از باده کنی».

در مق��ام ابراهيم ،گويي کعبه را در آغ��وش دارم و پاهايم زمين را حس نميکند! آري،

چنين اس��ت؟! نميدانم چه حال��ي دارم .الهي ،مرا خير خواه ديگران بخ��واه ،ظهور حجتت
نزديک گردان ،پدر و مادر و رفتگانم بيامرز ،آبرومندمان کن ،الهي عنايتي بيشتر....

اسماعيل و هاجر را به د ّرة خشک و سوزان مکه بگذار و باز گرد .اسماعيل شيرخوار تشنه بود

و هاجر به هر سو که نظر ميکرد خاک تفتيده و سنگ داغ و کوههاي تيز ايستاده و سهمگين
ميديد .نگران و آسيمه سر از کوه صفا سوي کوه مروه ميدويد و باز ميگشت و باز سراب

خاطرات

اسماعيل از هاجر زاده شد و ساراي نازا بر ابراهيم 7بسيار سخت گرفت وخداوند فرمود:
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صفا و مروه
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ميديد و برميگش��ت و همچنان س��راب ...براي جرعهاي آب و زنده ماندن فرزندش هفت
بار اين مس��ير را سعي کرد .او آنگاه که به اس��ماعيل نزديک شد ،چشمهاي گوارا و جوشان
پاي کوچک اسماعيل نوزاد را نوازش ميداد .شتابان فرود آمد و مشتي خاک به اطراف آن

انباش��ت و اين همان «زمزم» است .پرندگان به زمزم گرد آمدند و قبيلة ُجرهم به واسطة زمزم

به مکه کوچيدند و زندگي هاجرو اس��ماعيل به س��از آمد و خداوند صفا و مروه را شعائر اهلل
حج قرار داد و پرستشگاهي براي خودش و انسانهايي که به خرد دست يافته باشند.

هاجر بودن و اين س��عي را همآورد او نمودن ،دور از توقع و انتظار اس��ت .سعي ميکني

ولي نميشود ،ميان ما و او فاصله بسيار است .جبرئيل ستونهاي خانة هاجر را از بهشت آورد
و ابراهيم و اسماعيل 8سنگهاي آنرا به دوش کشيدند و بنايش کردند.
نيمه شعبان ،مسجدالحرام ،کعبه ،حجراسماعيل

در نمازم خم ابروي تو بر ياد آمد

حالتي رفت که محراب به فرياد آمد

از تهران ،براي ش��ب و روز نيمة ش��عبان مهيّا رفته و تهيّه ديده بوديم .آن شب را تا سپيده

دم ،در مسجد الحرام بوديم .طوا في را از سوي حضرتش و دوستان و پدر و مادر و خانوادهام

با حالي به يادماندني انجام داديم .حرم بسيار شلوغ بود .کنجکاوانه به دنبالش ميگشتم .کاش
ميش��د آس��مان مکه را چراغان کرد؛ «بيا که خاک رهت الله زار خواهم کرد!» اي خوب،
اي انس��ان کامل ،آيا در اين شب ديدارت ممکن ميشود!؟ از ارادتمندانش پذيرايي کرديم.

همه سرحال و شادمان بودند .آرام و بي ريا بر پيامبر و آلش صلوات ميفرستادند .آري ،نيمة
وضو بساز ،به حرم امن میرویم
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ش��عبان بود و روز عيد .پش��ت مقام ،کمي دورتر ،در گوش��هاي خلوت به نماز ايستادم و دو

رکعت به نيت حضرتش به جا آوردم.

حافظ ز دیده دانة اشکی همی فشان

باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

همه شاد بودند ،مهرباني و شادي در چهرهها نمايان ،نور بود و صفا ،اما:
ساقي و مطرب و مي جمله مه ّيا است ولي

عيش بييار مه ّيا نشود ،يار کجاست؟

اگر او را بيابم ،دس��ت به دامانش ش��ده ،خاک پايش را توتياي چشمانم خواهم کرد .اي
توجهي .ميگويند در بدترين وضعيت ،يک د ِر باز وجود دارد.
موال ،گوشة چشمي ،نگاهيّ ،

در برابر ديدگان واماندة دنيا ايستادهايم و تو را فرياد ميزنيم ،در اينجا که خانة عشق است و
فرشتگان در پرواز و عاشقان در راز و نياز...

با برداش��تن چند گام به کعبه ميرس��م و به ديوار ميچس��بم .خدايا! دس��تانم بگير و راه

درست و صواب نشانم ده!

به حجر اس��ماعيل راه مييابم ،درست زير ناودان طال؛ همانجا کهگويند هر چه بخواهي

برآورده ميش��ود؛ جايي که اس��ماعيل و ابراهيم و پيامبران بيشمار در قرون و اعصار مدفون
مقربان درگاهت ،رسوالنت و
ش��دهاند .خدايا! من اکنون در جايي ايس��تادهام که روزگاري ّ
بندگان صالحت ايس��تاده بودند .اي خداي عالميان ،اي قادر متعال ،تواني ده تا موقعيت خود

را درک کنم و بدانم که درکجا هستم.

در اوج ازدحام ،با هزار زحمت نمازي خواندم .صداها برايم محو شده بود ،حالتي داشتم

که از بازگويي آن عاجزم .لحظاتي اس��ت به ياد ماندني؛ در نيمههاي ش��ب ،در نيمة ش��عبان،

داخل حجر اسماعيل و باالخره در يک قدمي کعبه!
مست بگذشتي و از خلوتيان ملکوت

به تماشاي تو آشوب قيامت بر خاست

اي کريم ،چه حال غريبي است! فرشتگان به اين حال غبطه ميخورند!؟ سرانجام ازدحام
از ِحجر بيرونم کرد:
رخصتي تا ترک اين هستي کنيم

عشـق اينـجـا اوج پيـدا ميکـنـد

بشکنيم اين شيشه تا مستي کنيم

قـطره اينجـا کــار دريــا ميکـند

لحظات وداع و جدايي

خدايا! در اين خُ مخانه ،با اين عاشق سرگشته چه ها که نکردي؟! اين د ّومين وداع سخت
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و تلخ اس��ت؛ اولي در مدينه بود و اکنون در مکه و اين از آن هم س��ختتر اس��ت! بار ديگر

به حرم ،رواق ،درها ،صفا ،مروه و زمزم خيره ش��دم .دلم ميخواهد بمانم اما همراهان اش��اره

بيرون شديم.

سرو شو از بند خود آزاد باش

شمع شو از خوردن خود شاد باش

نظامی

خاطرات

ميکنند برويم .آخرين نگاهها و دل س��پاريها به کعبه اس��ت .با چشماني اشک آلود از حرم

191

هواپيما نزديک تهران است ،آنچه در مورد اين سفر خوانده و ميدانستم و بدان پرداختم

را در ذهن مرور ميکنم .از خود ميپرسم :اکنون چگونهاي؟ احساست چيست؟ براي آينده

چه برنامهاي داري؟

پاسخم اين است که از خود سفري کردم و خبري يافتم .اگر جالل آل احمد در ميقات،

خود را خس ديد ،ش��ايد ش��رايطش را داشت ،من اگر ذرهاي از آن خس باشم شاکرم ،شايد
شعر ميرزادة عشقي ،همان خروش در هجران باشد و تمام...
نشستهام به بلندى و پيش چشمم باز

دراز
فتاده بر سر من فكرهاى دور و 

به هر كجا كه كند چشم كار چشم انداز

بر آن سرم كه كنم سوى آسمان پرواز

(ُقل ُ
اهلل ُث َّم َذ ْر ُهم...) « ،بگو« :خدا» ،و آنگاه همه را در چالشهاي لجاجتآميزش��ان رها
ِ

كن ،تا به بازى سرگرم شوند!»

خداوندا! در پيشگاه تو هيچ زماني محتاجتر از اين نبودهام .اين است معناي خوشبختي!
ك َ
يك َل َ
ال َشر َ
كَ ،لبَّيْ َ
ُم َلبَّيْ َ
َ«لبَّيْ َ
ك َّ
ك َلبَّيْك.»...
الله َّ
ِ

وضو بساز ،به حرم امن میرویم
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