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    مينا محمددوست
زيستگاه انسان در بستر كره خاكي همواره در 
جوار پديده هاي قانونمند بوده. ش��ايد انسان ها 
با الگوبرداري از طبيعت ي��اد گرفتند كه براي 
زندگي جمعي خود قانون وضع كنند. در بطن 
قانون است كه امور از هرج و مرج در امان مانده، 
نظم پيدا كرده و هر چي��ز در جايگاه خود قرار 
مي گيرد. قان��ون به زندگي نظ��م داده و با نظم 
ماهيت هر چيز به شكل مناسب پديدار مي شود. 
در طبيعت وقتي رويدادي خ��ارج از موعد رخ 
مي دهد، به تبع آن بي نظمي ش��كل مي گيرد. 
يك سرماي نابهنگام، يك گرماي بي موقع، گاه 
بارندگي خارج از فصل بارش، همگي يك سلسله 
امور را دستخوش تغيير مي كنند كه چنانچه اين 
روند ادامه داشته باشد زيستن براي ما غيرممكن 

خواهد بود. 
بسياري از عرفا، جهان درون انسان را با آنچه در 
طبيعت است، همسو مي دانند. با اين وصف كه 
ما نمونه اي كوچك از جهاني هستيم كه در آن 
زندگي مي كنيم و البته م��ا رد پاي اين ديدگاه 
عرفاني را در دل علوم مختلف مشاهده مي كنيم. 
به عنوان مثال رياضيدانان ب��ا زبان اين علم به 
نحو ش��يريني پديده هاي اطراف م��ا را توجيه 
مي كنند و حائز اهميت اينكه در جسم فيزيكي، 
ما مجموعه اي هستيم منظم با قوانين رياضي. 
يعني به نوعي هر بخش از بدن ما با قواعد خاص 
علم رياضي در محدوده قانون نظم، در كنار هم 
بوده يا منجمان با دانش بي نهايتي كه در اختيار 
دارند، آنچه به ما ارائه مي دهند چيزي نيس��ت 
جز نظم شگفت انگيزي كه در كهكشان حاكم 
است و به طور كلي هر علمي در نهايت اين را به 
ما عرضه مي كند كه ما در احاطه بي چون و چرا و 

مطلق نظم حاكم بر اين جهان هستيم. 
حال ببينيم درون انس��ان به چه صورت عمل 
مي كند. دنياي درون انس��ان هم بي نياز از نظم 
نيست. آنچه شخصيت انسان را به شكل منسجم 
و يكپارچه نگه مي دارد، چيزي نيست جز قانون 
نظم و اين يعني در وجود »م��ن« هر چيز بايد 
در جايگاه خود باش��د. تقريباً همه ما كمابيش 
از صف��ات و ويژگي هاي دروني خ��ود آگاهيم، 
اما ش��ايد كمتر به جايگاه هر يك از اين حاالت 
فكر كنيم. بياييم ساليان عمر انسان را همانند 
طول اجسام هندس��ي در نظر بگيريم. در كنار 

اين ط��ول ما عرضي ب��ه بلنداي اف��كار دروني 
خواهيم داشت. 

براي محاس��به حجم وجودي خود م��ا به اين 
طول و عرض احتياج داريم. طول در واقع همان 
مسيري است كه با به دنيا آمدن در آن هستيم. 
حال ببينيم چه عواملي به اين بودن ما عمق و به 
عبارتي معنا داده و باعث نظم وجود ما مي شود. 
يكي از اي��ن حالت ها بدون ش��ك ايمان و اميد 
اس��ت كه به تاروپود دروني ما نظم مي بخشد. 
اميد يعني ديدن روزنه هاي نور در مسير زندگي. 
ايمان و اميد اكسيري است در دل تاريكي براي 
روشن ش��دن راه جهت تالش بيشتر. ايمان به 
خداوند و اميد يعني ديدن مش��كالت و روبه رو 
شدن با آنها و رس��يدن به درك اين مطلب كه 
مشكالت هم ماهيت ابدي ندارند و مي گذرند و 
اين حالتي است خوشايند، در پس پرده ايمان. 

ايمان به معناي باور قلبي. يعني هر انسان با علم 
به اينكه ما در اين جهان تنها نيس��تيم، خالقي 
داريم كه حامي ماست و در جزء جزء اين عالم 
در دل تمامي پديده ها به زيبايي آش��كار است، 
اميدوارتر مي ش��ود. اميد از صفاتي است كه به 
طرزي جالب به زندگي دروني ما نظم مي بخشد. 
به زماني فكر كنيم كه به هر دليل اميد در دلمان 
كمرنگ شده بود. اولين پيامد اين حالت بدون 
ترديد آش��فتگي و بي نظمي افكار و به تبع آن 

حال بد است. پس اين ويژگي نقش بسيار مهمي 
در زندگي ما ايفا مي كند و در حقيقت تحفه اي 

است كه خداوند به ما ارزاني داشته. 
اين خصلت به ما كمك مي كن��د در رويارويي 
با مسائل خود را نبازيم. پيش رفتن و به دنبال 
راه حل گش��تن و برداش��تن موانع پيش رو از 
نشانه هاي اميدواري است. قطعاً اگر خوب تأمل 
كنيم درمي يابيم داس��تان هاي ق��رآن، كتاب 
مقدسمان، واقعاً لبريز از پيام اميد است. داستان 
يوس��ف در دل تاريكي چاه، داستان يونس در 
تاريكي دل نهنگ، داس��تان پيامبر اس��الم در 
تاريكي غار حرا و... همگي نمايانگر روشن بودن 
بارقه هاي اميد در دل تيرگي مشكالت است و 
چقدر مايه آرامش خاطر است اين آيه كه بعد از 

هر سختي، آساني است )ان مع العسر يسرا(. 
يكي از رفتارهاي انس��ان اين است كه معموالً 
وقتي متوجه مي ش��ود ارمغاني باارزش به وي 
پيشكش شده از آن به خوبي مراقبت مي كند. 
حال در درون ما هديه اي به ارزش��مندي اميد 
وجود دارد كه براي آن هي��چ قيمتي نمي توان 
گذاشت. اما به چه ش��كل از آن مراقبت كنيم؟ 
چراكه اين هديه مانند گياهي لطيف به پرورش 
و مراقب��ت ني��از دارد. چنانچ��ه مي دانيم يكي 
از ويژگي هاي مش��ترك برخ��ي ناراحتي هاي 
رواني نداش��تن اميد به آينده اس��ت و در عين 
حال مي دانيم ك��ه بس��ياري از خصوصيات ما 
قابليت تغيير دارند. يعني ش��الوده اصلي آن را 
داريم، حال اگر صفت مثبتي اس��ت در س��ايه 
تالش مي توان اقدام به رشد آن كرد. پس براي 
پرورش اميد چه بايد كرد؟ امروزه بس��ياري از 
صاحب نظ��ران راهكارهاي علم��ي را همراه با 
باورهاي معنوي بس��يار مؤثرتر دريافته اند. در 
مورد اميد چه چيز باالتر از اينكه قبل از هر چيز 
توكل به پروردگار كنيم؟ ابتداي سوره مباركه 
حمد )حمد و س��پاس مخصوص خدايي است 
كه پروردگار جهانيان است...(. در حقيقت چه 
نيرويي مي تواند تا اين اندازه مايه اميدواري باشد 
كه ما به چنين پروردگاري در طول زندگي توكل 
و اعتماد داشته باشيم؟ نااميدي سايه ترس است 
و در دل ايمان اين س��ايه به روش��نايي نيستي 

كشيده مي شود. 
وقتي در مواقعي نااميد هس��تيم، كمي سكوت 
كنيم و در س��كوت به تفكر بپردازي��م. با خود 

خلوت كنيم. انس��ان در خلوت با خويش است 
كه بهتر با دنياي درون ارتباط برقرار مي كند و 
در اين ارتباط خيلي وقت ها آرامش به سراغمان 
مي آيد. عادت ب��ه مطالعه را در خ��ود پرورش 
دهيم. در مورد امي��د، مأنوس ب��ودن با كتاب 
آسماني مان قرآن، همچنين مطالعه آثار ادبي 
سرزمين مان كمك شاياني مي تواند باشد زيرا 
همان طور كه گفته ش��د اين منابع به زيبايي 
و با نقل داستان هايي از بزرگان مان همه باعث 
بيداري اميد در وجودمان مي ش��ود. در حالت 
نااميدي زي��اد در مورد اين حالم��ان با ديگران 
صحبت نكني��م، مگر در حد يافت��ن راه حل. با 
صحبت مدام در مورد يأس در واقع بذر نااميدي 
را در اطراف پرورش مي دهي��م و اين اصاًل چيز 

خوبي نيست. 
همان طور كه ذكر شد، نااميدي سايه ترس است، 
پس به شكلي معقول با ترس هاي غيرمنطقي 
خود روبه رو ش��ويم. اگر الزم بود در اين زمينه 
از افراد متخصص كمك بگيريم. وقتي به شكل 
مؤثر با ترسي مواجه شويم كه قباًل از رويارويي 
با آن واهمه داش��تيم،  نيرويي از جنس اميد در 
وجودمان ش��كفته مي ش��ود. همچنين تجربه 

مثبتي براي آينده مان خواهد بود. 
به موانع سر راهمان به چشم بن بست نگاه نكنيم. 
برخي مشكالت را بايد با روشي مناسب حل كرد. 
برخي موانع را بايد با شيوه اي درست از سر راه 
برداشت و بعضي مسائل را بايد همان گونه كه 
هست، پذيرفت. اين جريان به روند اميدواري ما 
كمك فراواني خواهد كرد. در زمان حال باشيم. 
ما همه جا در مورد اين موضوع زياد مي شنويم. 
در مورد اميدواري هم اين مسئله به خوبي صدق 
مي كند. ترس و نااميدي ما مربوط به زمان آينده 
اس��ت، در صورتي كه ما موهبت حال را داريم. 
اين به معناي آينده نگر نبودن نيست. اين يعني 
نداشتن ترس از آينده، در سايه اميدواري. ايمان 
و اميد، اين دو ستوني كه با »الف« شروع مي شود 
هميشه ما را ايستاده نگاه خواهد داشت و در برابر 

مشكالت قد خم نخواهيم كرد.

   مهدي ارجمند
باد سردي كه مي وزد صورتش را سرخ كرده است. چشمانش خسته 
است و پاهايش درد مي كند. جاي تاول هاي درشت شايد تا چند هفته 
هم روي پايش باقي بماند. با اين حال، حال عجيبي دارد. تازه رسيده 
است، بعد از چهار روز پياده روي از سبزوار تا مشهد. ميانسال است. 
موهاي جوگندمي اش را به باد تندي سپرده كه در حال وزيدن است 
و حاال با اشك هايي كه باد قطرات آن را روي صورتش جابه جا مي كند 
روبه روي حرم ايستاده است و اذن دخول مي خواند. أَللَُّهمَّ إِنّي َوَقْفُت 

َعلى باٍب ِمْن أَبْواِب بُُيوِت نَِبيَِّك َصَلواتَُك َعَلْيهِ  َوالِِه... 
آرام آرام زمزمه مي كند. حال خوش�ي دارد. در الب�ه الي اذن دخول 

گاه گريه امان�ش نمي دهد. خيلي وقت بود دلش ه�واي حرم را كرده 
بود. محمدحسن همراه ده ها نفر ديگر از سبزوار هفته گذشته با پاي 
پياده عزم حرم امام رضا)ع( را كرده است. ماه گذشته وقتي در مسجد 
اطالعيه ثبت ن�ام زائران پياده رض�وي را ديد با خ�ودش گفت حتمًا 
مي روم. همان لحظه رفت منزل مدارك شناس�ايي اش را برداشت و 
به دفتر مس�جد آمد و ثبت نام كرد.  هفته پيش كاروان پياده آنها به 
هواي كوي رضا دل به جاده زد و حاال بع�د از چهار روز پياده روي اين 
كاروان به مشهد رسيده و به اقيانوسي پيوسته كه به سمت حرم امام 

رضا)ع( جاري است. 
اينجا مشهد است، پايتخت معنوي ايران، كشور دل ها. اينجا سرزمين 

آفتاب است و در اينجا يعني توس، امامي مهربان دفن است كه پاره تن 
رسول خدا)ص( است و زيارتش ثوابي دارد بس عظيم. 

اينجا مشهد است. كشور  دل ها، آخر ماه صفر است و هميشه در اين 
ماه، مشهد تماشايي تر از هر وقت ديگري است. ده ها هزار زائر پياده 
و سواره در اين ايام به نيت زيارت امام هشتم راهي اين شهر مي شوند 
تا مهمان خوان بابركت امامي باشند كه او را ضامن آهو مي نامند و امام 
رئوف لقب داده اند.  زائراني كه مي آين�د از راه دور يا نزديك، كوچك 
باشند يا بزرگ، زن باشند يا مرد، پياده باشند يا سواره، از مهرباني هاي 
اين امام بسيار شنيده اند. آنها خوب مي دانند كه علي بن موسي غريب 

است اما امام غريبي كه مهرباني اش حد و نهايتي ندارد. 

ايمان و اميد، تار و پود نظم دروني ما 
قامتيكهبادو»الف«هميشهايستادهميماند

سبك نگرش

    باب الرضا، قرار زيارت نرفته ها
آخر ماه صفر كه مي ش��ود دل ها ناخواس��ته راهي مشهد 
مي ش��ود، خصوصاً آنهايي ك��ه از پي��اده روي اربعين جا 
مانده اند. ش��ايد تنها چيزي كه آرام ش��ان مي كند همين 
زيارت امام رضا)ع( باش��د وگرن��ه چي��زي را در اين دنيا 

نمي توان برابر يا جايگزين زيارت پياده روي اربعين كرد. 
حاال اينجا در مشهد، پايتخت معنوي ايران در كشور دل ها 
هزاران زائر در روزهاي آخر ماه صفر مهمان خوان بابركت 
امامي ش��دند كه زيارتش از زيارت امام حسين)ع( ثواب 
كمتري ندارد. امامي كه حاال ميزبان جامانده هاي پياده روي 
اربعين است تا السالم عليك يا علي بن موسي الرضا تسكين 
مناس��بي به جاي الس��الم عليك يا اباعبداهلل باشد. اينجا 

مشهد است كشور دل ها. 
جاده هاي خراسان اين روزها مملو از زائران پياده اي است 
كه هر كدام به نيتي و با آرزوي��ي در دل و دعاهاي فراوان 
بر لب رو به س��وي رضا نهاده اند و گام هاي اس��توار آنها را 
به س��مت حرمي هدايت مي كند كه قطعه اي از بهشت بر 

روي زمين است. 
اينج��ا از زن و مرد، بزرگ و كوچك، خ��رد و كالن و حتي 
شيعه و سني زائراني را مي بيني كه از كمترين فاصله يعني 
از روس��تايي در 40 كيلومتري مش��هد تا دورترين فاصله 
يعني بيش از 800 كيلومتر با پاي پي��اده عزم زيارت امام 

هشتم را كرده اند. 
   پيش بيني حضور 320 هزار زائر پياده

آري اين روزها مشهد حال و هواي عجيبي دارد، هر كس از 
پياده روي اربعين جامانده قرارش مي شود باب الرضا و دل 
به جاده هاي خراس��ان مي زند. اينجا در مشهد همه براي 
ميزباني آماده اند، از نهادهاي دولتي گرفته تا مردم مشهد 
همه و همه آماده اند تا به زائران امام رضا)ع( خصوصاً زائران 

پياده اين امام همام خدمت كنند. 
س��ري به س��تاد مركزي جمعيت خدمتگزاران به زائران 
پياده در مشهد مي زنم. اينجا غوغا است، همه دارند تالش 
مي كنند. آخر مهمان داريم. مهمان هايي گرامي. هر كس 
كاري انجام مي دهد بر اساس وظيفه اي كه در ستاد برايش 

تعريف شده است. 
در اين ميان حسين رضايي سخنگوي جمعيت خدمتگزاران 
به زائران پياده امام رضا )ع( را پي��دا مي كنم و در البه الي 
حجم انبوهي از كارهايي كه به سرش ريخته چند دقيقه اي 

با او صحبت مي كنم. 
او مي گويد: براساس برآوردها امسال ش��اهد افزايش 10 
درصدي جمعيت زائران پياده امام رضا )ع( خواهيم بود و 
ممكن است جمعيت زائران پياده امسال به 320 هزار نفر 
نيز برسد كه البته همه چيز از قبل پيش بيني شده و به لطف 

خدا و عنايت امام هشتم هيچ جاي نگراني نيست. 
او مي افزايد: ايستگاه هاي بين راهي جمعيت خدمتگزاران 
زائر پياده امام رضا)ع( ويژه ايام دهه آخر صفر و ش��هادت 
امام رضا)ع( تكميل شده است و 800 كيلومتر مسيرهاي 
منتهي به مشهد مقدس در اين حوزه براي جانمايي ايستگاه 

رصد شده اند. 
س��خنگوي جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام رضا)ع( 
ادامه مي دهد: براي تأمين آب شرب مورد نياز زائران پياده 
هيئتي به نام سقاهاي رضوي از سال گذشته فعاليت خود را 
آغاز كرده و امسال نيز اين هيئت خدمات خود را به زائران 

پياده امام رضا)ع( ارائه مي دهد. 
وي ادامه مي دهد: دس��تورالعمل خودمراقبتي به تمامي 
كاروان هاي پياده ابالغ ش��ده و در هشت صفحه در اختيار 
مدي��ران كاروان ها قرار گرفت��ه و نياز به امداد و پوش��ش 

آتش نش��اني نيز داري��م و اميدواريم اين بخ��ش نيز با ما 
مساعدت الزم را داشته باشد. 

او با عنوان اي��ن مطلب كه تمهيدات درماني و بهداش��تي 
مناسبي براي زائران پياده امسال فراهم شده است اظهار 
مي دارد: ه��الل احمر در بخ��ش جاده اي مانند س��نوات 
گذش��ته در كنار ما قرار دارد و 15 مركز درمان نيز تمهيد 

شده است. 
رضايي با اش��اره به اينكه تالش مي كنيم به تمامي زائران 
پياده حت��ي زائراني كه ثبت ن��ام ني��ز نكرده اند خدمات 
بهداشتي و درماني ارائه كنيم افزود: 21 كارگروه از ابتداي 
مهرماه امسال فعاليت خود را براي خدمت رساني بهتر به 
زائران پياده آغاز كرده اند و تالش مي كنيم براي حدود 110 

هزار زائر پياده امسال تمهيدات اسكان را فراهم كنيم. 
وي عنوان كرد: در س��ال هاي اخير اتفاقي كه رخ داده اين 
است كه جمعيت زائران پياده به سمت جوانان شيب داشته 
است و برخالف سال هاي نخست كه عمده زائران پياده امام 
رضا)ع( را افراد ميانسال تشكيل مي دادند در سال هاي اخير 
جوانان گرايش بسياري به حضور در مشهد مقدس به عنوان 

زائر پياده داشته اند. 
او با اش��اره ب��ه اينكه در نخس��تين س��الي ك��ه جمعيت 
خدمتگزار زائران پياده امام رض��ا)ع( فعاليت خود را آغاز 
كرد خدمت رساني به 20 هزار زائر پياده در دستور كار قرار 
گرفت، اظهار مي دارد: خوش��بختانه آمار زائران پياده در 
سال هاي اخير دائم در حال افزايش بوده است تا اينكه در 

سال گذشته به جمعيتي در حدود 300 هزار نفر رسيد. 
رضايي همچنين مي افزايد: در ح��وزه تدوين آثار مرتبط 
با زائران پياده امام رضا)ع(، منابع روايي، حديث و اش��عار 
جمع آوري شده است و بايد عنوان كرد كه زيارت پياده در 

سيره ائمه اطهار)ع( داراي سابقه است. 
او خاطرنشان مي كند: مجموعه عكس��ي از حضور زائران 
پياده در سال هاي اخير در مش��هد مقدس با عنوان »سفر 
عش��ق« به زودي منتش��ر مي ش��ود و دو جلد كتاب نيز با 
عنوان سفر عش��ق در اين حوزه در سال هاي اخير منتشر 

شده است. 
رضايي ادامه داد: آرش��يوي غني در حوزه متن و عكس از 
جمعيت زائران پياده امام رضا)ع( در حال گردآوري است و 
نشريه اي نيز به نام راهيان حرم از سوي جمعيت خدمتگزار 

در حال انتشار است. 
   گام هاي آسماني تا امام مهرباني

اين ها تنها بخش��ي از صحبت هاي رضايي درباره خدماتي 

است كه جمعيت به زائران پياده ارائه مي دهد و در يكي، دو 
ساعت حضورم در اين ستاد تنها با گوشه اي از فعاليت هاي 
آنها آشنا مي شوم كه با جان و دل براي زائران پياده انجام 

مي دهند. 
دلم مي خواهد با زائران بيش��تري همكالم ش��وم. دوست 
دارم بروم حرم و حال و هواي آنها را از نزديك ببينم، اما به 
پيشنهاد سخنگوي جمعيت خدمتگزاران به زائران پياده 
به يكي از جاده هاي ورودي به مشهد مي روم. اينجا گلبهار 
است در 35 كيلومتري مشهد، در جاده اي كه از شهرهاي 
چناران و قوچان و صدها روس��تاي اين دو شهر در استان 
خراسان رضوي و از شهرهاي فاروج، ش��يروان، بجنورد و 
جاجرم در استان خراسان شمالي و گنبد، كالله، گاليكش، 
گرگان و علي آباد كتول در استان گلستان و حتي از بعضي 
از شهرهاي مازندران سيل جمعيت زائران پياده به سمت 

مشهد مقدس جاري است. 
به هر ورودي مشهد كه برويم همين است، اما اينجا در اين 
ايس��تگاه ميزباني از زئران پياده رضوي در گلبهار س��يلي 
از جمعيت مش��تاق را مي بينم كه در جاده هاي منتهي به 

مشهد به سمت حرم امام رضا )ع( در حركتند. 
به ميان يك��ي از اي��ن كاروان ها م��ي روم. از بجن��ورد راه 
افتاده اند، االن يك هفته اس��ت كه در راهند. كاروان آنها 
250 نفر است، متشكل از زن و مرد. يك خودروي وانت با 
پرچم هايي نصب شده جلوي كاروان حركت مي كند. صداي 
نوحه خواني از بلندگوهايي كه پشت وانت نصب شده است 

به گوش مي رسد. 
چيزي به مش��هد نمان��ده اس��ت، 35 كيلومت��ر ديگر، و 
اين كاروان تا عصر به مش��هد مي رس��د اما از همين حاال 
اشك هاي ش��ان جاري اس��ت، خصوصاً وقت��ي به صداي 
نوحه هايي كه از بلندگوي نصب شده بر روي وانت پخش 
مي ش��ود گوش مي دهند دلش��ان قبل از خودشان راهي 
حرم امام رضا)ع( ش��ده اس��ت. باز هواي حرمت، حرمت 

آرزو است... 
با يكي شان كه صحبت مي كنم حال و هواي عجيبي دارد. 
مي گويد: »دوست داش��تم بروم كربال، اما امسال قسمتم 
نشد. دلم بدجوري شكسته بود براي همين تصميم گرفتم با 
كاروان پياده اي كه به مشهد مشرف مي شود همراه شوم.« 
محمد كه 30 سال س��ن دارد مي افزايد: من حداقل سالي 
دو بار به زيارت امام رضا)ع( مي آيم اما زيارت پياده حال و 
هواي خاصي دارد و تجربه اي اس��ت كه تا انجامش ندهي 

نمي تواني لذتش را درك كني. 

او مي افزايد: زيارت پياده ثواب دارد، خصوصاً اينكه در اين 
باره احاديث زي��ادي هم داريم، اما واقعيت اين اس��ت كه 
زيارت پياده در كنار ثوابي كه دارد يك راه مناس��ب براي 

تزكيه نفس و خودسازي است. 
اين حرف محمد خيلي به دلم مي نشيند، مخصوصاً اينكه او 

جوان است و در اين سن به فكر تزكيه نفس است. 
به سراغ يكي ديگر از كاروان هاي پياده مي روم. فضاي اين 
كاروان هم شبيه كاروان قبلي اس��ت. آدم ها اينجا حال و 
هواي خاصي دارند. اينجا هم ي��ك وانت در جلوي كاروان 
حركت مي كند. از بلندگوهاي وانت صداي نوحه به گوش 

مي رسد. 
اين كاروان از قوچان راه افتاده است. تفاوتش با كاروان قبلي 
اين اس��ت كه همه اعضاي اين كاروان را برادران تشكيل 
مي دهند. در بين كاروان چشمم به مرد ميانسالي مي افتد 

كه يك پا ندارد و عصا مي زند. 
ديدن اين حال او غبطه مرا بيش��تر مي كند. س��ر صحبت 
را با او باز مي كنم. از ح��ال و هوايي ك��ه دارد با هم حرف 
مي زنيم. دلش خيلي گرفت��ه و آرزوي زي��ارت حرم امام 

رضا)ع( را دارد. 
وقتي درباره وضعيتي ك��ه دارد صحبت مي كني��م و از او 
مي پرسم سخت نيست با يك پا و عصازنان؟ لبخند مي زند 
و مي گويد: پا ندارم، دل كه دارم، بعد هم بنده خدا، زيارت 

پاي دل مي خواهد. 
با حرفي كه مي زند مرا حسابي به فكر فرومي برد. جمله اش 
را با خودم تكرار مي كنم زيارت پاي دل مي خواهد. حرف 

قشنگي است، به دلم مي نشيند. 
در ميان كاروان چشمم به مردي مي افتد كه حال و هوايش 
با خيلي هاي ديگر متفاوت اس��ت. س��اكت است، زير لب 
ذكر مي گويد، با وق��ار خاصي راه م��ي رود و قدم هايش را 
حساب ش��ده برمي دارد. گاه اش��ك پهناي صورتش را پر 
مي كند.  به سراغ او مي روم. اسماعيل 33 ساله است. شغل 
آزاد دارد و به ق��ول خودش از بچگ��ي در هيئت ها حضور 
داشته است. حال خاصي دارد. وقتي با او صحبت مي كنم 
دوباره اش��ك پهناي صورتش را پر مي كند. دوست ندارد 
خيلي در اين ب��اره حرفي بزند اما كم كم لب به س��خن باز 

مي كند و از زيارت پياده مي گويد. 
او مي گويد: زيارت با پاي پي��اده حس و حالي دارد كه بايد 
حتماً آن را تجربه كني. االن چند س��ال اس��ت كه پياده 
مي آيم. وقتي صحب��ت از ثبت نام پياده مي ش��ود مي روم 
براي ثبت نام، نه اينكه برنامه ريزي كنم بعد بروم ثبت نام، 
اول ثبت نام مي كنم بعد برنامه هايم را براي اين ايام با اين 

پياده روي هماهنگ مي كنم. 
اس��ماعيل مي گويد: اصاًل اين زيارت با پ��اي پياده را هيچ 
طوري نمي شود توصيف كرد، بايد حتماً دل به جاده بزني تا 

بداني زيارت با پاي پياده چه حالي دارد؟
او در الب��ه الي صحبت هاي خ��ود حرفي مي زن��د كه به 
دلم مي نش��يند. مي گويد: در زيارت پياده با هر قدمي كه 
برمي داريم در حقيقت روي ه��واي نفس و رذائل اخالقي 
خود قدم مي گذاريم. زيارت با پاي پياده فقط يك معنا دارد، 

تالش براي خودسازي و تهذيب نفس. 
اين حرف هاي آخر اس��ماعيل خيلي به دلم مي نش��يند. 
كاروان آنها را با نگاه حس��رت بارم دنبال مي كنم. گام هاي 
استوار آنها حكايت از عزم راسخ شان براي اين زيارت معنوي 
دارد.  كم كم وقت خداحافظي است، بايد به مشهد برگردم. 
سوار ماشين مي شوم و راه مي افتم سمت مشهد. از كنار يكي 
از كاروان هاي پياده كه عبور مي كنم همچنان صداي نوحه 

به گوش مي رسد. باز هواي حرمت، حرمت آرزوست...

سبك زيارت

در بين كاروان چش�مم به مرد ميانسالي 
مي افتد كه يك پا ن�دارد و عصا مي زند. 
م�را  غبط�ه  او  ح�ال  اي�ن  دي�دن 
بيش�تر مي كن�د. از ح�ال و هواي�ي 
ك�ه دارد ب�ا ه�م ح�رف مي زني�م.  
وقتي درباره وضعيتي ك�ه دارد صحبت 
مي كني�م و از او مي پرس�م س�خت 
نيس�ت با ي�ك پ�ا و عصازن�ان؟ لبخند 
مي زن�د و مي گوي�د: پ�ا ن�دارم، دل كه 
دارم، زي�ارت پ�اي دل مي خواه�د

باز هواي َحَرَمت آرزوست
يك روز با زائران پياده رضوي در جاده هاي منتهي به خراسان

به موانع سر راهمان به چشم بن بست 
نگاه نكنيم. برخي مشكالت را بايد 
با روش�ي مناس�ب حل كرد. برخي 
موانع را بايد با ش�يوه اي درست از 
سر راه برداش�ت و بعضي مسائل را 
بايد همان گونه كه هست، پذيرفت. 
اين جريان ب�ه روند امي�دواري ما 
كم�ك فراوان�ي خواه�د ك�رد
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