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مسیـر   خارج  از  نقشـه 

نویسنده :
مجید مالمحمدی



ــوی  در روز 12 مــرداد ســال 1347 در قــم، در همســایگی بان

مهربانــی و آیینــه، حضــرت معصومهمتولــد شــدم. پــدر 

ــوزۀ  ــم در ح ــدر مرحوم ــد. پ ــتهارد بودن ــل اش ــادرم اه و م

ســیرۀ  نویســندگان  از  یکــی  به عنــوان  قــم،  علمیــه 

اهــل بیــت و تفســیر قــرآن شــناخته می شــد. در کودکــی 

بــا انبوهــی کتــاب در خانــۀ قدیمی مــان روبــه رو بــودم کــه آرزو 

داشــتم همــۀ آن هــا را بخوانــم. بزرگتــر کــه شــدم، مجــالت 

کــودک و نوجــوان، از دوســتان صمیمــی ام بودنــد. بــرای 

ــودم در  ــه خ ــا آنک ــتم ت ــتان می نوش ــعر و داس ــا ش مجله ه

جوانــی، نویســنده و شــاعر کــودکان و نوجوانــان شــدم. از مــن 

تاکنــون بیــش از 200 عنــوان کتــاب در زمینه هــای داســتان، 

شــعر و تحقیــق دینــی و ادبــی، بــرای بچه هــا در موضوعــات 

دینــی و در عشــق بــه اهــل بیــت بــه چــاپ رســیده اســت. 

مجید  مالمحمدی



فصل اول
ساعت 11 صبح روز دوشنبه، هواپیما در فرودگاه نجف به زمین نشست. 

نیم ساعتی بیشتر نگذشت که از پای هواپیما به درِ خروجی رسیدم و از گیت 

گذرنامه رد شدم. چمدانی هم نداشتم که بخواهم در گیِت  بار معطل بمانم. 

فقط یک کوله داشتم که روی دوشم آویزان بود. 

منتظرم  پارکینگ  در  عراقی ام،  آنکه کّرار، دوست  به خیال  با عجله، 

است، از سالن خروجی بیرون زدم؛ اّما هرچه در آن دور و اطراف چشم 

گرداندم، اثری از َکّرار نبود. عجیب بود که هنوز نیامده بود. نمی دانستم 

اگر پیدایش نکنم، کجا باید بروم و دست به دامان کدام مرد عراقی بشوم. 

آن قدر این  پاو  آن پا کردم که چشم هایم به دودو افتاد. ضربان قلبم را که به 

قفسۀ سینه ام می کوبید، احساس می کردم. این اّولین باری بود که به عراق 

می آمدم. جایی را بلد نبودم. قرار بود کّرار زودتر از زماِن به زمین نشستن 

هواپیما، در فرودگاه منتظرم باشد و مرا با خود به نجف ببرد و فردای آن 

روز، بعد از استراحتی یک شبه در خانه اش، مرا به کاروان ایرانی ها بسپارد؛ 

اّما حاال کجا غیبش زده بود؟! 

فصل 1
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گوشی موبایلم را از حالت پرواز درآوردم. اّولین پیامی که برایم آمد، به 

زبان عربی بود: »نرحب بکم... به سرزمین عراق خوش آمدید!« 

چند بار آن اطراف چرخ زدم. به قیافۀ تک تک عرب ها خیره شدم. کّرار 

در میان آن ها نبود. از زبان عربی فقط چند کلمه  بلد بودم؛ سالم، خوبید؟ 

حالتان خوب است؟ حرم کجاست؟ من مسافر کربال1 هستم، زائر اربعین 

امام حسین.

مردی میان سال در آستانۀ نگاه نگرانم سبز شد. قدبلند بود، با هیکلی ُپر 

و چاق. صورت خط خطی و گرمازده ای داشت. موهای چرب و عرق مرده اش 

ُمِچ دستم را  با دست چغرش  بود. َجلدی  را زیر شال سفیدی پوشانده 

گرفت. تا آمدم به خودم بیایم و به کار او عکس العملی نشان بدهم، به زبان 

عربِی محّلی که بیشترش را نمی فهمیدم، اصرار کرد من را با تاکسی  زردش 

ببرد حرم امام علی. 

دیگری  منتظر کس  می گفتم  او  به  هرچه  می آمد.  باال  داشت کفرم 

هستم یا حرفم به َکت او نمی رفت یا خودش را به نفهمی زده بود تا شاید 

مسافرش بشوم و چند دیناری کف دستش بگذارم. باالخره بعد از چند 

دقیقه کلنجار رفتن، سراغ مسافری دیگر رفت.

به  حّتی  شود. کّرار  جا کنده  از  می خواست  انگار  قلبم  بودم.  کالفه 

تلفن هایم جواب نمی داد؛ یعنی در دسترس نبود. سر به آسمان گرفتم و با 

بغض گفتم: »خدایا! من که جایی را بلد نیستم. درست است که ایام اربعین 

و پیاده روی است، ولی من بار اّول است که به سفر اربعین آمده ام، جایی را 

1 . کربال یکی از شهرهای کشور عراق است. این شهر تا سال 61 هجری، بیابان بود؛ اّما بعد از شهادت 

امام حسین8 شهری ُپرعظمت شد و مورد توجه شیعیان جهان قرار گرفت.
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بلد نیستم و کسی را نمی شناسم!«

تاکسی ها یکی یکی ُپر شدند و گازش را گرفتند و رفتند. فقط من در آن 

میان معطل بودم و گیج و سرگردان، به دور و اطرافم چشم می گرداندم.

پلیسی که آن دوروبر قدم  می زد، به من مشکوک نگاه می کرد و حواسش 

را شش  دانگ به من داده بود.

- یا امام حسین! خودت می دانی که من زائری غریبم، از کشور غریب الغربا، 

فرزندتان امام رضا. به مهمانتان نظری کن آقا که در اینجا درمانده است!

قطره های اشک داشت به گونه هایم انگشت می کشید که شنیدم مردی 

صدایم زد. فوری سر بلند کردم، گفتم شاید کّرار باشد. خوب نگاهش کردم. 

او درست در مقابلم، بر اسبی سفید و تنومند نشسته بود. تِه دلم خالی شد. 

چه اتفاق عجیبی! در زیر عبای قهوه ای اش، دشداشۀ عربِی سفیدی به تن 

داشت، با سیمایی آرام و آکنده از شوق، اّما غبارگرفته و عرق ریزان. خوب 

به او خیره شدم. جوان بود و بلندباال، با خرمنی از موهای سیاه بر سر و 

رویش و شال سیاهی که دور گردنش بود. اندامی داشت موزون، با بازوانی 

ستبر و سینه ای پهن. دست سنگینش را به طرفم دراز کرد. بال عبا یش کنار 

رفت و برق دستۀ شمشیرِ بلندی، از زیر کمربند چرمی اش، چشم هایم را 

گرد کرد.

- سیدی مجید؟!

با هول ووال جواب دادم: »بله... خودم هستم... اَنا سیدی مجید!«

از روی اسب خم شد و دستش را بیشتر دراز کرد و به لهجه ای غلیظ، 

اّما فارسی گفت: »پشت سر من سوار شو!«

- چی؟! پشت سر شما روی این اسب؟!
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به اطراف چشم چرخاندم. کسی آنجا نبود. آن پلیس هم انگار غیبش 

زده بود. حسابی جا خورده بودم. فرودگاه و اسب؟! آخر آن اسب و آن سوار 

را با آن شکل و شمایل عجیب، چه جوری به آن محّوطه راه داده بودند؟!

- عجله کن، تعجیل سیدی!

مرد اسب سوار، مغناطیس گیرایی داشت که خیلی زود من را بی اختیار 

مهربان  کردم.  نگاهش  خیره خیره  و  رفتم  جلو  کشاند.  خود  به سمت 

می خندید؛ اّما خسته به نظر می آمد. به خاطر گرمای بی امان هوا خیس عرق 

بودم. بی حال گفتم: »به گمانم شما فارسی متوجه می شوید! من مهمان 

آقایی به اسم کّرار هستم. بچۀ محلۀ هندیه نجف است. با هم قرار داشتیم 

که...«

- دستت را به من بده و پشت سرم سوار شو. دوستانم به کّرار خبر می دهند 

ـّایه1 می رسانیم. که خودمان تو را به مسیرِ َمش

شگفت زده پرسیدم: »خب... یعنی... من باید با این شکل و قیافه، 

سوار بر اسب تو، از اینجا، یعنی فرودگاه بیرون بروم؟! آ ن هم هر دو سوار 

بر یک اسب؟!«

و  پوست پوست  لب هایش  می خندید.  و  بود  دراز  همچنان  دستش 

خشکیده به نظر می آمد. انگار بچۀ شهر نبود و توی بیابان و بادیه زندگی 

می کرد؛ از آن بادیه هایی که وصفشان را توی قّوه ها خوانده  بودم.

ـّایه کربال  - خسته شدم سیدی مجید! یااهلل، تعجیل! من تو را به مسیر َمش

می برم.

ناگهان نیرویی ناخواسته، همۀ هیکلم را به سمت اسب سفید کشاند، 

1. پیاده روی
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به تیری  انگار  بود.  ُزل زده  به من  با یک جفت چشم سرکش  اسبی که 

می مانست که آمادۀ شلیک از کمان یک کمان دار  پهلوان است. تهدیدگونه، 

ُسم پای راستش را به زمین می کشید. دائم به سوراخ های گشاد بینی خود 

باد می انداخت و حوصلۀ ایستادن نداشت. البد می خواست مثل باد، من را 

به مسیری ببرد که به خاطر آن آمده بودم، همان راه اصلی پیاده روی اربعین 

که از شهر نجف و حرم امام علی شروع می شد، درست از درِ شمالی حرم. 

سپس از میانۀ قبرستان بسیار قدیمی وادی السالم می گذشت و به حومۀ 

شهر نجف می رسید. به جایی که مردم صمیمی و سادۀ آن محّله ها، برای 

زائران پیادۀ حرم امام حسین، به استقبال ایستاده بودند و بساط چای و 

طعام شان دایر بود. حّتی خانه های ساده و کوچکشان برای بیتوتۀ زّوار، 

به خووص ایرانی ها آماده شده بود. این ها را قبالً کّرار پشت تلفن برایم 

توضیح داده بود.

پشت سرِ مردی که هنوز نمی شناختمش و فکرم درباره اش هزار راه 

می رفت، بر زین آن اسب سفید نشستم. زین نرم و راحت و بزرگی داشت؛ 

یعنی به راحتی برای ما دو نفر جا بود. پرسیدم: »آقا، اسم شما چیه؟«

برگشت، نور نگاه مهربانش را در قاب چشم هایم ریخت و گفت: »من 

صالح  هستم، برادرزادۀ  علی  بن َطعان. به من صالح بن اسماعیل بن طعان 

هم می گویند.«

به خودم گفتم عجب!

باد کوچکی روی سرم افتاد و موهایم را به بازی گرفت. در آن میان، اصالً 

به فکرم نیامد از خودم بپرسم که چرا هیچ کس به سراغ او نمی آید و در 

آنجا، یعنی فرودگاه، به او و اسب سفید هیکلی اش گیر نمی دهد! خودش 



مسیر خارج از نقشه10 |

هم اصالً عین خیالش نبود که گیر پلیس یا همان ُشرطه های عراقی بیفتد!

صالح پرسید: »آماده ای برویم؟!«

پرسیدم: »کجا؟!«

خندید.

- مگر نمی خواستی به مسیر مّشایه بروی؟! به راهی که آخر آن، بین الحرمین 

اباعبداهلل است؟!

هول برم داشت.

- از اینجا تا کربال با اسب؟! جان مفت و مّجانی گیر آورده ای بندۀ خدا؟! 

اصالً شما که هستید؟! من نمی آیم!

خواستم پیاده شوم. پایم به رکاب اسب نمی رسید. تقاّل کردم. این 

دیگر چه اسبی بود؟! چه پیکر بلندی داشت! به رخش رستم می مانست 

که توی قوه ها وصفش را شنیده بودم. خم شدم تا پیاده شوم، ولی نشد.

صالح طاقت برید.

- سارق که نیستم مسلمان؟! مثل خودت شیعۀ امیرالمؤمنین هستم 

و غالم اباعبداهلل الحسین. حاال هم به خواست خدا آمده ام که تو را به 

مقود برسانم. مثل بقیۀ زّواری که خواست و یاری خدا همراه و پشتیبان 

آن هاست؛ چون مهمان اباعبداهلل هستند.

گفتم: »اّما آخر...«

گفت: »اّما و اگر و آخر ندارد. دیدی که من اسم تو را بلد بودم، کّرار را 

هم می شناختم.«

کمی آرام شدم. افسار اسب سفید را کشید. اسب مثل عقاب، سینۀ 

خود را جلو داد و راه افتاد. صدای ُسم هایش بلند بود و خوشایند به نظر 
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می آمد. آن قدر نرم می رفت که گویی بر َپرِ ابرها ُسم می گذارد؛ اّما حرکتش 

هنوز تند نشده بود. سایۀ بلندش جلوتر از ما می خزید و سبک و شادمان 

می رفت.

- صالح  جان! من اّول باید حرم امیرالمؤمنین را زیارت کنم. لطفًا پیش از 

ورود به مسیر پیاده روی، جایی نزدیک حرم پیاده ام کن. خودم تنهایی به 

حرم می روم و بعد از آن، جایی برای بیتوته1 پیدا می کنم. شکرِ خدا اینجا...

برگشت، با اخم نگاهم کرد و گفت: »اینجا ایرانی زیاد است و تو هم 

غریب نیستی. پس خودت بلدی بروی کربال! صحیح؟!«

جا خوردم. لحن حرف هایش جّدی و با کنایه بود. انگار از حرف هایی 

که زده بودم خوشش نیامده بود. عرق مثل جویبار کوچکی، از دو طرف 

شقیقه هایم پایین غلتید.

صالح ادامه داد: »اّما همین چند لحظه پیش بغض کردی، گریه کردی و 

به اربابمان گفتی که اینجا غریبی. ُخب ارباب ما غریب نواز است و زود جواب 

می دهد. مگر نمی دانستی؟!«

صالح چه می گفت؟! تا می آمدم آرام بشوم، با حرفی در دلم تشویش 

می انداخت. با خود گفتم: »خدایا! من دعا کردم، من موالیم را صدا زدم؛ 

اّما چرا این اسب سفید و اسب سوار غریبه را برایم فرستادی؟!«

صالح بلند بلند خندید. ناخواسته من هم به خنده افتادم. با دست 

درشتش به زانوی پای راستم زد. صدایش راحت به گوشم ریخت. او اصالً 

بلند حرف نمی زد.

- اسب سفید هم مهمان نواز است. آن قدر نرم و راحت راه می رود و سوارش 

1 . شب را در جایی به  سر بردن
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را دوست دارد که نگو و نپرس! تا بر پشت آن سوار هستی، خستگی راه را 

حس نخواهی کرد. 

تازه یاد مردم دور و بر افتادم که در راه، با تعّجب نگاهمان می کردند؛ 

اّما هیچ کدام  حرفی نمی زدند و مانعمان نبودند. آن هم در مسیر فرودگاه با 

آن همه ُشرطه و... جا داشت از اینکه دو نفر را سوار بر اسبی به این بزرگی 

ببینند، از تعّجب شاخ دربیاورند. 

از او پرسیدم: »تو خودت چرا خسته به نظر می آیی؟! سوار شدن بر این 

اسب که سخت نیست و مسافرت با آن راحت است.«

دوباره خندید. شانه هایش لرزید. خرمِن موهای روان بر شانه هایش، 

او  اربابمان است. این روزها همۀ عاشقان  موج برداشت. گفت: »از غم 

غمگین اند.«

به حرف  دوباره  اّما صالح  دهانم چفت شد. غرق در سکوت شدم؛ 

بیرون می آمد،  لبش  از میان دو  آرام  را که  آمد. چه راحت حرف هایش 

می شنیدم. حاال سرعت اسب سفید زیاد شده بود و به تاخت می رفت. 

من هم دودستی به پهلوهای چپ و راست او چسبیده بودم تا نیفتم. 

اسب سفید انگار بر خّطی یکنواخت، ُسم می کوفت و می رفت. هیچ تکانی 

نداشت، حّتی لرزشی هم در رفتنش حس نمی کردم.

- نویسنده ای؟!

چشم گرد کردم و پرسیدم: »کّرار به شما گفته؟!«

- نه!

- پس از کجا فهمیدی؟!

مشتی از گیسوان سیاهش را از زیر شال سیاه دور گلویش بیرون کشید 
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و آن ها را صاف و مرّتب کرد.

صورت خوش منظر و آراَمش به طرف من برگشت. چشم های درشت 

و سیاهش خیِس اشک شده بود، مثل دو کاسۀ لبریزِ آب. با بغضی خفه 

جواب داد: »وقتی قوۀ اربعین را نوشتی، بهتر می فهمی که من چه کسی 

هستم و از کجا فهمیدم. باید صبور باشی... کم نه، زیاد!«

ناگهان انگشت ابهام خود را به  سمت جایی گرفت.

- گنبد طال را می بینی؟ حرم امام علی آنجاست.

نزدیک بود قلبم از جا کنده شود. می خواستم بال بزنم، به سمت حرم 

پرواز کنم و گنبد طالیی اش را در آغوش بگیرم. ما چه زود به نجف رسیده 

بودیم. انگار جاده لوله شده بود و ما در عرض چند دقیقه، خودمان را در 

نزدیکی حرم امام علی می دیدیم.

- برویم حرم. برویم صالح، عجله کن! من حال ایستادن ندارم. ممکن 

است از رمق بیفتم.

 



فصل دوم 
از حرم امیر مؤمنان که بیرون آمدیم، حس کردم سبک شده ام. نگاهم به 

دکان های خلوت خیابان ُحَویش بود که ناگهان هوا طوفانی شد. طوفانی 

بزرگ و خوفناک که به عمرم ندیده بودم. چشم، چشم را نمی دید. دوباره 

ترس به دلم افتاد. عرب ها به دکان هایشان می خزیدند و ما در پناه دیوارها 

سردرگم بودیم. صالح در پشت پردۀ ضخیمی از غبار فریاد زد: »همراه من 

بیا. باید خودمان را به خانۀ یکی از دوستانم برسانیم.« 

او پیاده بود و افسار اسب سفید را به دنبال خود می کشید. من هم 

بال قبایش را گرفته بودم و به فاصلۀ کوتاهی پشت سرش می رفتم. صالح 

و اسبش چه تند راه می رفتند! پلک هایم نیمه باز بود و مسیر را به خوبی 

نمی دیدم. به کوچه ای در خیابان حویش پیچیدیم. قاتی غباری که به دماغ و 

حلقم می ریخت، صدا زدم: »کاش به حرم برمی  گشتیم! آنجا امن تر است.«

آرام و با اطمینان پاسخ داد: »نگران نباش. حواست به من باشد تا گم 

نشوی.«

لبه های هر دو پلکم را باال دادم. ما در کوچه ای دراز و بی انتها بودیم، با 

فصل 2
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خانه هایی قدونیم قد، قدیمی و دور از هم. هوهوِی طوفان بیشتر شد. زمین 

و هرچه را که می دیدم، دور سرم می چرخید. گیج  شده  بودم. چه اتفاقی 

افتاده بود؟! هوا خفه بود. نفسم به سختی باال می آمد. صالح حرفی نمی زد؛ 

انگار لب هایش به هم دوخته شده بود. خودم را کنار شانۀ او کشاندم و داد 

زدم: »پس خانۀ دوستت کجاست؟«

گفت: »آن خانۀ روبه رو. همان جایی که درِ آن به خاطر ما باز است.«

اّما خانه ای دیده نمی شد. به دنبالش کشیده شدم. طوفان، داغ بود و 

تنوره می کشید. می ترسیدم از صالح جدا شوم و توی هوا و زمین، معّلق 

بمانم. جلوی دری کوچک و چوبی ایستادیم. به کمک هم اسب سفید را 

به درون خانه بردیم. در بسته شد، اّما کسی به استقبالمان نیامد. حیران 

بودم. صالح من را به کجا برده بود! به کدام خانۀ نجف! چرا کسی در آنجا 

نبود! همان لحظه یاد حرم امام علی افتادم. آنجا هم خلوت بود، فقط من 

بودم و چند زائر و خادم، اّما زیارت برایم خیلی دلچسب بود و لّذت عجیبی 

داشت.

اسب سفید در گوشه ای از خانه، زیر طاق نمای داالنی دراز، بر زمین 

نشست. صدایی من را از فکر بیرون آورد. به سمت صدا برگشتم.
- مرحبا به صالح، پسر اسماعیل! سالم بر تو، اهالً و سهالً!1

مردی میان سال و خوش رو با لباس عربی و ساده ای که بر تن داشت 

به  طرفمان می آمد. دست هایش را مثل بال عقاب باز کرده بود و حرف می زد. 

صالح هم هر دو دستش را باز کرد و او را در آغوش گرفت. صالح گفت: 

»سالم علیکم ابواسد! این دوستم سیدی مجید است. عرب نیست، عجمی 

1 . مرحبا به شما، خوش آمدید.


