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صاحبعزا

در میــان پادكســت های بــا تم 
مذهبی، پادكستی به نام »صاحب 
عزا« وجــود دارد. این پادكســت 
پیرامــون حضــرت امــام زمان 
)عــج( اســت كــه صاحب عزای 
اصلی روضه هــای جدش حضرت 
اباعبداهلل الحســین)ع( به حساب 
می آیــد. این پادكســت شــامل 
موضوعات مختلف دربــاره واقعه 
كربالســت اما این روزهــا به طور 
خــاص چندیــن اپیــزود درباره 
اربعیــن امام حســین)ع( و یاران 
وفــادارش دارد كــه از مهم ترین 
آنها می توان بــه اپیزودهای یاری 
خدا، ساقی العطاشــا، شوق زیارت، 
مجلــس  )ع(،  تربت الحســین 
پاكی، اشــك روزگار، مقــام زائر، 
اصحاب الحســین، تربت قدسی، 
دریای كــرم، حضرت سه ســاله، 
زیارت عاشورا و... اشــاره كرد. هر 
كدام از اپیزودهای این پادكســت 
مذهبی، بسته به موضوعی كه دارد، 
دارای مــدت زمان خاصی اســت. 
دنبال كردن قسمت های اربعینی 
این پادكست از 4دقیقه تا 40دقیقه 

از شما وقت خواهد گرفت.

ازكربالتاكربال

»از كربال تا كربال« عنوان پادكستی 
است كه انتشــار آن به تازگی آغاز 
شده است. این پادكست كه اپیزود 
نخســت آن 31مرداد مــاه همین 
امسال منتشر شــده، همانطور كه 
از نامش مشــخص اســت، روایت 
اتفاقاتی اســت كه بــرای كاروان 
اســیران اهل بیت)ع( بعد از واقعه 
كربال رخ داده است. قرار است این 
پادكســت درنهایت با 40روایت، 
زندگی خانــواده شــهدای كربال 
را بــه تصویــر بكشــد. هم اكنون 
7اپیزود از این پادكســت منتشر 
شــده كه »مهدی امین فروغی« 
كار پژوهش و روایت آن را بر عهده 
دارد و متن های كوتاه ادبی اش كار 
»محمد تقی بختیاری« اســت. در 
توضیح این پادكســت تــازه آمده 
اســت: »فرمــود: آن مصیبتی كه 
هر صبح و شــام بر آن خون گریه 
می كنم، مصیبت عمه ام زینب)س( 

است.«

عمودآخر

در تعریف پادكســت »عمود آخر« 
آمده اســت: »عمود آخر، آخرین 
تیر دعای منتظرانی اســت كه در 
مهمانی اربعین دل به جاده ظهور 
ســپرده و دلخوش به این آخرین 
اضطرار همگانی هســتند«. دنبال 
كردن و شــنیدن این پادكســت 
هم برای كســانی كه این روزها در 
بین الحرمین هســتند لذتبخش 
اســت، هم برای آنها كــه از خانه 
دلشان را راهی بارگاه امام حسین)ع( 
و حضرت ابوالفضل)ع( كرده اند. در 
این پادكست می توانید اپیزودهای 
»پــاداش زیارت كربــال«، »تربت 
شــفا«، »یاد داده مادرم فقط بگم 
حسین«، »كربال  ای بهشت محبین 
اهل بیــت«، »بهترین زمان حضور 
در كربال«، »هوای حرم«، »جایی 
كه دعا ردخور نــداره« و... را گوش 
كنید. آهنگ های مذهبی، مداحی، 
ســخنرانی، بیــان نكته های مهم 
پیرامون عاشورا و كربال و... ازجمله 
قالب های ارائه محتوا در پادكست 

عمود آخر است.

مسعود فراستی

سینمادرمقابلاینعظمتكممیآورد
چیزی كه من در سفر كربال دیدم، فردیت هایی بود كه به جمعیت 
تبدیل شــده بودند. انگار قرار معینی داشــتند و از جهان منفك 
می شدند. امام حســین)ع( برای این جماعت خاموش حتی برای 
خارجی ها، نماد و سمبل مبارزه با ظلم است كه مغناطیسی در آنجا 
ایجاد كرده كه گویی جنبه های بد و منفی انسانی را پس زده و همه 
جنبه های اشتراكی و آدمیت ما را عیان می كند. این تكه از جهان نه 
در مدرنیسم و نه در قبل از آن نمی گنجد. یك جای دیگر است انگار 
زمان ما را ندارد. انگار این آدم ها در مغناطیسمی خارج از زمانی كه 
ما زندگی می كنیم حركت می كنند؛ كنش مندانه، آرام و به شدت 
انسانی. مدیوم سینما و تمام دوربین ها در مقابل این جمع عظیم 
انسانی قرار مالقات دار، كم می آورد. تا وقتی این تجربه را نكرده و 
با این آدم ها هم قدم و هم مسیر نشده باشی درك نمی كنی. انگار 
همه یك قرار نانوشته دارند كه در این ده روز آدم باشند؛ آدم جمع، 
آدم مسیر، آدم كنشــگر در دفاع از مبارزه علیه ظلم. بدون اینكه 
این را تبدیل به یك شعار سیاســی كنند. حس غریبی كه تجربه 
نكردنش، چیزی را از آدم كــم می كند و تجربه كردنش چیزی به 

آدمی می افزاید.

عمار تفتی

باكولهباریازحاجتوآرزوراهافتادم
با كوله بار آرزوها به این ســفر رفتم و همه را در اینجا جا گذاشتم 
و حاال احساس ســبكی و بی آرزویی می كنم و فكر می كنم تنها 
حاجتی كه ارزش خواســتن از درگاه اولیا را دارد این اســت كه 
شفاعت ما را كنند تا با آنها محشور شــویم. واقعا سفر بي نظیري 
بود و تجربه بســیار متفاوتي را برایم رقم زد. تا كسي به این سفر 
نرفته باشد شاید درك نكند كه چه مي گویم. این سفر برایم همراه 
با سكوت و حیرت بوده اســت. آن چیزی كه در طول سفر با خود 
همراه كردم، این بود؛ سكوت! از این جهت كه با یك كوله پشتی 
پر از حاجت و نیاز و آرزو و طلب راه افتادم و گفتم حاال كه من را 
طلبیده اند، پس هر حاجتی دارم در این كوله بریزم و با خود ببرم. 
نخســتین چیزی كه از امیرالمومنین)ع( خواســتم این بود كه 
حاجت این خلق را روا كند. دومین چیز اینكه شفاعت من را كند تا 
به تنهایی گناه همه خلق را به گردن بگیرم و آنها به بهشت موعود 
رهنمون شوند. از ایشان خواستم من را با خود محشور كند و سوم 
اینكه گفتم من گنگ و اللم و شما بگویید من چه كنم. این حال 
را در پیاده روی و بارگاه امام حســین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( 

هم با خودم داشتم.

شهرزاد كمال زاده

امامحسینعگلدانزندگیمانراعوضكرد
به نظر من برداشــت هر انسانی از ســفر كربال و پیاده روی كربال 
متفاوت اســت. پیش از تشــرف به حرمین بهترین جمله ای كه 
شــنیدم این بود كه وقتی به كربال می روید یعنی امام حسین)ع( 
خواســتند تا گلدان زندگی تان را عوض كنید. من این جمله را با 
تمام وجود در این ســفرها تجربه كردم زیرا بعد از آن به شدت در 
همه ابعاد زندگی احســاس تازگی می كنم. این سفر بار معنوی 
بسیار زیادی برای من داشــت و از لحاظ تاریخی هم برایم بسیار 
آموزنده بود. وقتی به كربال و حرم امام حســین)ع( می روید حال 
و هوای معنوی خاصی را در آن مــكان تجربه می كنید. تصویری 
عظیم در ذهنتان نقش می بندد و این تصویــر آنقدر در ذهنتان 
ماندگار می شــود كه دوســت دارید بارها و بارها به كربال بروید. 
نخستین لحظه حضور در حرم امام حسین)ع( به جایگاه آشنایی 
رسیده بودم. این احساسی است كه نمی شــود به زبان آورد. در 
لحظه اول بدون شك شوكه می شــوید و حس غم و غربت شما 
را فرا می گیرد. این لحظه بــرای من زیباترین لحظه بود. وقتی به 
حرم چشــم دوختم در همان ابتدا با امام حسین)ع( شروع به راز 

نیاز كردم.

شهین تسلیمی

رؤیاییاستكهدوستدارمتكرارشود
پیاده روی اربعین برایم رؤیایی است كه دوست دارم دوباره تكرار 
شود. همانطور كه حج را تنهایی رفتم آرزویم این است یك بار دیگر 
این افتخار نصیب من شود و به صورت انفرادی در جمِع راهپیمایان 
حسینی قرار بگیرم. احســاس می كنم اینطور رفتن حال و هوای 
دیگری را برای من رقم خواهد زد. مثــل خیلی های دیگر كه این 
روزها بغض گلویشــان را گرفته من هم با آنها همدردم اما باید از 
خداوند بخواهیم این كرونا را ریشه كن كند و امیدوار باشیم دوباره 
این شكوه و عظمت را به چشــم خودمان ببینیم. راه زیارت امام 
حسین)ع( را یاد گرفتم و حیف است این دیدار و زیارت را از دست 
بدهیم. زیارت همیشه احســاس خوبی در من به وجود می آورد. 
روزی در ازدحام جلوی حرم حضرت علی)ع( دیدم مردی ایستاده 
و به گونه ای جمعیت را با همان نــوای »ُروح ُروح« معروف، نظم 
می دهد. خسته بودم به محض اینكه از روی صندلی بلند شد، روی 
صندلی اش نشستم. وقتی برگشت به من گفت بلند شو و من گفتم 
بلند نمی شــوم. وقتی جمعیت بیرون آمدند مرا شناختند و با من 
عكس می گرفتند. این مرد همانطور به من نگاه می كرد و می گفت 

مگر این خانم كیست كه این همه مردم به استقبالش می آیند.

محمد سلوكی

راحتیسفررامدیونمدافعانحرمهستیم
من و هم نسالن من در دوره ای متولد شــدیم كه تمام چیزهایی 
كه از كربال و مردم عراق به گوشــمان رســیده و بــا آنها بزرگ 
شدیم، تماما اخباری ناامید كننده بود؛ خبرهایی مبنی بر جنگ 
با عراق و شــهدای زیادی كه در این جنگ داشتیم و با این تصور 
روبه رو بودیم كه شاید هیچ گاه نتوانیم به كربال برویم. در حقیقت 
موضوع رفتن بــه كربال و حضور در آن فضــا و دیدن ضریح موال 
و قرار گرفتن در این موقعیت چیزی بود كه تقریبا می توانســت 
در ذهن من به عنوان یــك باور غیرممكن باشــد؛ زیرا به دالیل 
سیاسی باور من و بســیاری از دیگر افراد ســرزمینم بر این بود 
كه شــاید هیچ گاه نتوانیم در كربال حضور داشــته باشیم و حال 
و هوای آن را تجربه كنیم، اما با این ســفر تمــام این تصورات از 
بین رفت و وقتی این فرصــت را پیدا كردم كــه در آن فضا قرار 
بگیرم با احســاس متفاوتی روبه رو شدم. نخســتین چیزی كه 
در این ســفر معنوی به ذهنم رســید آن بود كه به شــرف همه 
جوانان غیور مدافــع حرم درود بفرســتم، زیرا ایــن فرصت را 
 ایجاد كردند كــه من بتوانم امــروز با خیال راحت این ســفر را 

تجربه كنم.

نیلوفر شهیدی

دركنارزائرانمسیحی،بهخودبالیدم
من به سفر مكه مشرف شده ام، اما كربال ویژگی های خاصی داشت. وقتی 
همه به من می گفتند متوجه نمی شدم تا خودم رفتم. چرا كه وقتی مكه 
می روید بالتبع مسلمان می بینید، چه شیعه چه سنی. در كربال اینطور 
نیست؛ در كربال تنها چیزی كه اهمیت ندارد دین شماست. انگار آدم ها 
همه طوری خالصانه و صادقانه می آیند به زیارت خود امام حسین)ع(؛ 
چون ما آنجا فقط مسلمان نمی بینیم؛ هندی، مسیحی و خیلی از ادیان 
دیگر پا به این مسیر می گذارند و ما به چشم خودمان می بینیم. جالب 
اینجاســت در كنار پرواز ما، دو پرواز لندن نشست. وقتی مسیحیان را 
در پیاده روی اربعین دیدم به مســلمانی ام بالیدم. برای من جالب بود 
ساعت های اولیه كه پیاده روی را آغاز كرده بودیم موجی از مردم حركت 
می كردند. موكب ها و پذیرایی ها همه امروز به خاطراتی تبدیل شده اند 
كه در روزهای دلتنگی ام مرورشــان می كنم. واقعاً به نقطه ای رسیدم 
كه دیگر هیچ چیز نمی دیدم فقط این مسیر را می دیدم تا به حرم امام 
حسین)ع( برسیم. نخستین باری كه گنبد امام حسین)ع( را دیدم نفس 
كشیدن برایم سخت بود. تنها چیزی كه می توانم بگویم سفر كربال را 

نمی توان تعریف كرد و باید از نزدیك لمسش كرد.

افسانه بایگان

هنوزشوروشعفاینسفردرمناست
وقتی یك زائر از چنین سفر معنوی برمی گردد پر از شور و شعف 
برای حرف زدن از آن مــكان و انتقال آن به خانواده، دوســتان 
و اطرافیان اســت و دوســت دارد اتفاقات متعــدد آن را بازگو و 
منتقل كند. من هم بعد از ســفر پر از شور و شــعف بودم. هنوز 
هم دوســت دارم به گفت وگو بنشــینم و احساســاتم و اتفاقات 
آن را به مــردم منتقل كنم تا بســتری فرهنگی برای اســتمرار 
چنین اتفاق مهمی در ســال های آینــده روی دهد. هنوز حس 
و شور و شعف این ســفر در من وجود دارد. در ســفر مكه كه در 
سال های گذشــته اتفاق افتاده بود و با روز تولد حضرت فاطمه 
زهرا)س( همزمان شده بود از من خواســتند كه چیزی بگویم. 
من متنی نوشتم به این مضمون كه امروز آمده ایم در این مكان، 
با گذراندن مراحل بندگی و فرایضی كه مخصوص به این مراسم 
بزرگ بندگی اســت؛ وقتی برمی گردیم با توجه به مراحل و طی 
طریقی كه شــكل گرفت باید با یك نــگاه والیت مدارانه دیگری 
برخورد كنیم. در كربال هم همینطور اســت چرا كه سرنوشــت 
 آدمی تعیین می شود و بی شــك ائمه و خداوند بزرگ در این راه 

نقش دارند.

فریبا نادری

عشقبهسيدالشهداعسختیهاراهمواركرد
سفر كربال در این ایام و دور شدن از دغدغه های زندگی و شغلی، 
فرصت مناسبی برای اندیشیدن در وضعیت و حاالت خود آدم پدید 
می آورد. من در طول زندگی ام سفرهای زیادی رفته ام و كمابیش 
خاطرات زیادی هم از آن سفرها دارم، ولی به مرور در ذهنم كمرنگ 
می شــوند، اما ســفر راهپیمایی اربعین بعد از گذشت چند سال 
خیلی برایم زنده، پویا و اصطالحا رنگی اســت. انگار همین دیروز 
بود. این سفر گرچه ســخت و پرزحمت است، ولی عشق به سرور 
و ساالر شهیدان همه سختی ها را هموار كرد و ما را به دیار عشق، 
محبت و دلدادگی رساند. هر چه شناخت و معرفت زائر نسبت به 
امام حسین)ع( و حادثه كربال بیشتر باشد، جنبه والیی او در این 
سفر قوی تر و در نتیجه بهره معنوی او از سفر اربعین بیشتر است. 
تأثیرگذارترین جایی كه دیدم نقطه ای بود منسوب به آن بخش از 
حادثه كربال كه دست حضرت عباس)ع( ضربت خورده و از بدنش 
جدا شده است. مكان مظلومانه ای بود. برایم انرژی عجیبی داشت 
و همیشــه در ذهنم خواهد ماند. هر وقت نام و یاد امام حسین)ع( 
به ذهنم می رسد و ایشان را صدا می زنم، به وضوح آن مكان جلوی 

چشمانم می آید.

كورش سلیمانی

سفریبرایتعمقدرفلسفهعاشورا
این سفر طبیعتا خاطره انگیز است و جذابیت های خود را دارد. تا جایی 
كه شنیده ام، همه هنرمندان از این سفر به نیكی یاد كرده اند. چون فضای 
خیلی دوستانه و راحتی حاكم بود و الحمدهلل هیچ مشكل خاصی در این 
سفر وجود نداشت. به شخصه اگر درگیر كاری در این ایام نباشم، دوست 
دارم باز هم چنین تجربه خوبی در این كاروان داشته باشم و امیدوارم 
چنین حركت هایی باعث تعمق و دقت بیشــتر ما به فلسفه عاشورا و 
تفكر حسینی شــود. با تحقق چنین هدفی است كه هركسی ادامه دار 
بودن آن را تأیید می كنــد. من هم امید دارم ســعادت دوباره ای برای 
همراهی با دوستان داشته باشم. به نظرم هنرمندان مخلصی در كاروان 
 چهل چراغ حضور داشتند كه خیلی صمیمانه در كنار هم قرار گرفتیم. 
در چنین سفری همه سعی می كنند وظیفه خدمتگزاری خود را به نحو 
احسن انجام بدهند و دوستان همراه هم تالش برای یافتن حال خوب 
داشتند. من از این سفر استفاده كردم و ســفر بسیار خوبی بود. شاهد 
بودم افرادی كه ماجرا را مدیریت می كردند و كاروان را در سفر هماهنگ 
می كردند، خیلی زحمت كشیدند و به عنوان كسی كه كاروان را طی چند 
روز همراهی كردم، همیشه از آنها سپاسگزار خواهم بود. من نخستین 

تجربه ام را در این سفر پشت سر گذاشتم كه خیلی خوب و عزیز بود.

آفرین عبیسی

زائراناربعینیدعوتمیشوند
1۵سال پیش نخســتین باری بود كه پایم به راهپیمایی اربعین باز 
شد؛ آن زمان هنوز ایرانی ها رسم راهپیمایی را نداشتند اما كربال رفتم 
و با چشم خود این شور و شوق پذیرایی از زائران و پیاده روی و بقیه 
ماجرای اربعین را دیده بودم. آن زمان هنوز در راه زائران ماشــین و 
امكانات آن چنانی نبود! خیابان را بسته بودند و یك طرف چادر و غذا 
بود و طرف دیگر شیر، خرما، حلوا و گردو می دادند. به زائران التماس 
می كردند تا برای ناهار و غذا پیش آنها بروند. بعد از سال ها پیاده روی 
تا كربال برای ایرانیان رســم شــد. هر بار كه به كربال می روم خوش 
می گذرد؛ از این سفر لذت می برم و بی تاب می شوم كه دوباره بروم! 
برای بازی در فیلم سینمایی »عصر روز دهم« مجتبی راعی روز عاشورا 
در كربال بودم به تعبیری یكی از روزهای سخت شیعیان و عزاداران 
حسینی از نزدیك آن لحظات را در حرم امام حسین)ع( درك كردم. 
چون ســكانس های اصلی را عوامــل كار در آن روز جلوی دوربین 
برده اند. من معتقدم كه زائران اربعینی دعوت می شوند و من خودم 
هم برای این سفر دعوت شده ام. چون به دیدار محبوبی می رویم كه 
عظمت و بزرگی اش بالمنازع است. اگر هم دوباره خواستم بروم، برای 

دل خودم می روم، جایی كه دوربین نباشد و راحت باشم.

سوگل طهماسبی

انگارپروازمیكردم
از همان لحظه ای كه شروع به بستن كوله بارت می كنی، حالت تغییر 
می كند، می دانی مقصد كجاست و باور داری كه قرار است حالت خوب 
شود و ســنگینی های وجود و قلبت را برطرف كنی. از همین لحظات 
است كه شروع می كنی به پاك كردن همه پلیدی های درونت. سفر به 
كربال اصال دنیوی نیست، حتی در زمان انتخاب لباس های سفر می دانی 
باید لباسی را برداری كه مناســب عزاداری سیدالشهدا)ع( و یارانش 
است. كوله بارت را سبك می بندی و سبك تر هم برمی گردی. وقتی به 
نجف می رسی، متحیر می شوی از آدم هایی كه به سمت كربال حركت 
می كنند. آدم های زیادی دیدم كه از اروپــا و آمریكا آمده بودند، زبان 
همدیگر را نمی فهمیدیم، اما با یك لبخند به هم می گفتیم كه می دانیم 
نیتت از این سفر چیســت. نوحه كه پخش می شد، شاید معنی برخی 
كلمه ها را نمی دانستیم، اما همه سینه می زدند و نام امام حسین)ع( كه 
گفته می شد، همه با صدای بلند نام او را بر زبان جاری می كردند. همه 
این اتفاقات خوب فقط می تواند در سفر اربعین بیفتد كه می دانی انتهای 
سفرت به حرم امام حسین)ع( و حضرت عباس)ع( می رسی. در طول 
مسیری كه قرار شد پیاده برویم، هیچ جا توقف نكردم و مدام قدم زدم، 

اما خستگی به سراغم نیامد، انگار پرواز می كردم.

سارا منجزی پور

كسینمیتواندحّباهلبیتعراازمابگیرد
همین كه در ال به الی جمعیت چشمم به بارگاه ملكوتی امیرالمومنین)ع( 
و در كربال به ضریح امام حسین)ع( افتاد در وهله اول خوشحال شدم و 
به خودم افتخار كردم كه من شیعه ام. وقتی عظمت حضرت اباعبداهلل)ع( 
و این جمعیت را می بینم كه به عشق امام حسین)ع( به پیاده روی اربعین 
آمده اند حّس بسیار خوبی می داد كه امســال از این احساس و ادراك 
و تماشای زیبایی ها محروم شــدیم. امیدوارم هرچه زودتر افتخار قدم 
زدن در این جاده زیبایی ها را پیدا كنیــم. این اعتقاد به اهل بیت و امام 
حسین)ع( از كودكی در انسان شكل می گیرد. ما با این مراسم ها بزرگ 
شدیم؛ متأسفانه برخی می گویند این اعتقادها كمرنگ شده اما كسی 
نمی تواند حّب اهل بیت)ع( را از ما بگیرد. در اینستاگرام و فضای  مجازی 
سؤال های بی خودی و مسائل منحرفانه ای می بینم كه دنبال گمراه كردن 
آدم ها مطرح می شود اما اگر عشق به ائمه داشته باشید جلوی هرگونه 
انحراف و گمراهی را می گیرد. ســه جا دلم لرزید؛ وقتی حرم حضرت 
ابوالفضل)ع( را دیدم دلم می خواست با ایشان درددل كنم. جای دیگر 
حرم حضرت علی)ع( بود كه وقتی گنبدش را دیدم یك لحظه گفتم واقعاً 
افتخار می كنم شیعه حضرت علی ام. احساس خیلی خوبی داشتم كه وارد 

حرم حضرت زینب)س( شدم دلم را جا گذاشتم.

جنس عشق حسین)ع( مثل جنس غمش با همه عشق های عالم فرق دارد، جنس عشقش به آدم 
اعتبار و آبرو می دهد. اصال از شیدایی عشقش، پروایی نداری، چون عزت و لذتش بی پایان است. 
پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی با هر عقیده و منشی از هر حزب و گروهی، همه و همه شیفته حسین اند. در این میان 
هنرمندان زیادی هم هستند که عشق و ارادت شان به ساالر شهیدان را با افتخار ابراز می کنند و حتی در گردهمایی بزرگ 
اربعین در کربال حاضر می شوند. کسانی که معتقدند تمام دلخوشی های زندگی شان یك طرف و پیاده روی اربعین هم یك 
طرف است. البته این جمله مضمون حرف های همه زائران است که به عشق حسین)ع( با پای پیاده راهی کربال شدند. اگر 
فقط یك بار هم به این مهمانی بزرگ حسینی دعوت شده باشی، دیگر تاب و توان نشستن در خانه در اربعین های سال های 

دیگر را نخواهی داشت. با ما همراه باشید تا خاطرات برخی هنرمندان از این سفر خاص و معنوی را مرور کنیم.

پیادهرویاربعینازچشمهنرمندان

روایتیازیكعشقبیتكرار
النازعباسيان


