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اين دّومين بار بود که همسفر مردي مي شدم 
کــه نامش همراه با تاريخ انقاب و همراه با امام 
در گوش هاي دل و جان ياران انقاب طنين انداز 

است.
بار اول همســفر ايشــان در ســفر به اســتان 
مازنــدران بــراي شــرکت در کنگرة شــهيدان 
سرافراز استان توفيق داشتم و اين بار نيز همسفر 
او در ديار زائران و عاشقان و رهپويان حرم نبوي، 
بقيع مظلوم و در مرکــز توحيد که به يادماندني 

است.
صابت هاشــمي در عربســتان، در حقيقت 
تبلور هيمنه و اقتدار نظام اســامي بود و استقبال 
عّزت مدارانة عربســتان از او، اســتقبال از امام و 

حرمت   گذاري به ملــت بزرگ ايران 
محســوب مي شــد و حضور و 

ســخنراني حکيمانه اش در کنفرانس بين المللي 
گفت وگوي اسامي در 15 خرداد 87  در کنار 
خانة خدا، تجّلي عّزت اسام نبوي و تشّيع علوي 
به شمار مي آمد. براي اولين بار بود که عالِم متفّکِر 
شيعي و يک سياستمدار مجّرب ايراني در جمع 
800  نفر از علما و نمايندگان مذاهب اسامي از 
سراسر جهان، در مراسم افتتاحيه اي بعد از پادشاه 
عربستان سخن مي گويد و خوش مي درخشد و 
اعجاب بزرگان در اجــاس را برمي انگيزاند و 

تجّلي بخش عّزت تشيع و اسام ناب مي گردد.
طــرح مهم  ترين مســائل مربوط بــه جهان 
اسام، از قبيل فلســطين، عراق، افغانستان، لبنان 
و يادآورِي خطر صهيونيســم بين المللي و سلطه 
و تجاوز آمريکايي هــا در منطقة خاورميانه و به 
غارت رفتن حيثيت معنوي و ســرمايه هاي 
مادي مســلمانان منطقــه و غفلت زدايي 

يادي از آن سفر نوراني
حسين مظفر
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از سران و علماي کشــورهاي اسامي و تأکيد 
بر مشــترکات اســامي و اتحاد ملل مســلمان 
و بهره گيــري از ثروت هاي عظيــم و نيروهاي 
خروشــان امت اســامي در مقابله بــا تهديدها 
و تجاوزها توســط آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني 
جايــگاه اجاس را ارتقا داد و به گفت وگوها و 

روند اجاس، جهت و رونق خاص بخشيد.
حضــورش در حرم نبــوي و بقيــع مطّهر، 
روِي ديگــِر اين هيمنه و صابــت را به نمايش 
مي گذارد؛ هيمنه اي که يک ســوي آن اقتدار و 
صابت و سوي ديگرش تواضع و خضوع بود. 
صابت و اقتدار در تحّقق خواســته هايش براي 
ورود بي مزاحمــت مشــتاقان اهل بيت عصمت 
و طهارت در بقيــع و حرم مطهر نبوي و تواضع 
و خضوعش با حضور در کنار مضجع شــريف 
نبــوي، در کنار خانة کوچک زهــرا و در مزار 

بي چراغ بقيع.
از يک ســو افکار متحّجرانة وهابيوِن سلفي 
را منــزوي مي کنــد و راه را بــراي حضور زنان 
دلســوخته و پروانه هاي عاشــق بــه بقيع مظلوم 
مي گشــايد و ازســوي ديگر در روضة رضوان 
نبوي مي نشيند و در کنار خانة فاطمه مي آسايد و 
آرام آرام زمزمه مي کند و مي گريد و در حالي 
کــه وهابيون خشــک مغز و متعّصــب، صداي 
مناجــات را برنمي تابند، به مــداح اجازة مديحه 
ســرايي و روضه خواني مي دهند. مــداح نيز از 
مظلوميت زهرا مي سرايد و مشتاقان نيز مي گريند 

و اشک مي ريزند.
و در پايان مراســم نيز اين مرد با صابت، با 

در آغوش گرفتن ضريح محبوب ترين مخلوق 
آفرينــش و بوســه زدن بر آن مضجع شــريف، 
شــگفتي ديگري مي آفريند و ژرفاي وجودش 
را از عشــق به سرور کائنات لبريز و دل عاشقان 
اهل بيت را مسرور و خشم متحّجران خشک مغز 
وهابي را که تماشــاگر رابطه و شيوة عاشقي در 

اين صحنه بودند، برمي انگيزاند.
داستان بقيع و حضور در آن بهشت بي بارگاه، 

در چهار شب متوالي حکايتي ديگر داشت.
شايد براي هاشمي انتظاري بيش از يک  بار 
براي رفتن به زيــارت ائمة بقيع متصور نبود، اما 
اصــرار او براي حضــور مقتدرانــه اش در همة 
شــبهايي که در مدينه بود در بقيع مطهر، چيزي 
جز باز کردن ميدان عشــق ورزي و عقده تکاني 

بيشتر زنان ايراني با ائمة مظلوم بقيع نبود.
نشســتن هاشــمي در کنار ديوارهاي بقيع و 
نظاره کردن هجوم عاشــقانة زنــان ايراني براي 
حضور در بــارگاه مقدس به منظور کام گرفتن 
از دريــاي کــرم و محبت اهــل بيت عصمت و 
طهارت و شــنيدن ضّجه هاي جانســوز آنان در 
لحظه هاي وصال و پيوســتن به آنان بعد از رفتن 
آخريــِن آن  ها يــدرک و اليوصف بــوده؛ چه 
ناله هايي که در آن شب هاي نوراني فرياد نشد، 
چه اشک هايي که جاري نشد و چه دعاهايي که 
بر لبان زائران ايراني زمزمه نشــد؛ دعا براي امام،  
دعا براي رهبري فرزانه، دعا براي شهيدان و دعا 
براي آيت اهلل هاشــمي و باليدن بر خود به  خاطر 

آن اقتدار و اين افتخار.
العزة لل و لرسوله و للمؤمنني 
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