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4 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

  ای دل و 
  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مازندران

  )ع(اي به امام رضا دبيرخانه جشنواره سراسري نامه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انتشارات شلفين
   نسخه1000  :شمارگان

  1387نخست ـ : نوبت و سال چاپ
  تومان2000  :قيمت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ساري  :1387: سومين ( السالم  اي به امام رضا عليه  جشنواره سراسري نامه:سرشناسه

 ).ع(اي به امام رضا دبيرخانه سومين جشنواره سراسري نامه)/ ع(اي به امام رضا  نامه:عنوان و نام پديدآور
  .1387،   شلفين:  ساري:مشخصات نشر

  . ص128   :مشخصات ظاهري
 978-964-2731-51-0 :شابك

 .ق203 - ؟ 153،    م ت ش  ه ام ، ام) ع ( ي وس  م ن ب ي ل  ع:موضوع
 هاي فارسي  آثار و نوشته-- كودكان :موضوع

 دبيرخانه. السالم اي به امام رضا عليه  جشنواره سراسري نامه:شناسه افزوده
 1387 5ج/   PIR4307 :رده بندي كنگره
  6/6208 فا 8    :رده بندي ديويي

 2 0 8 0 2 5 1 :شماره كتابشناسي ملي
 1520351 :كد پيگيري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ساري –مازندران 

  48175-1194: صندوق پستي  09119510922  - 0151-2221004: تلفن
www.shelfin.com             Email: shelfin@shelfin.com  
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  اه در خانهم

ي عدالت و حقيقت و خورشيد تابان  سرچشمه) ع(رضا موال
ي منش و  همو كه آوازه. ي امامت است ي هشتم منظومه ستاره

هاي آزاده  ي انسان  فراتر رفته وهمهزندگيش از مرزهاي دنياي اسالم
  .استي خود كرده  را در هر كيش و آييني مجذوب و شيفته

كران علم و عدالت،  هشتمين اختر تابناك آسمان واليت، درياي بي
  .انصاف و نجابت و عصمت و مهرباني است

پايان كه  اي است بي واژه. هاست ي خوبي كانون همه) ع(   امام رضا
آيت مهر و عطوفت و رحمت . هزاران فضيلت در آن متجلي است

  .ي علم و عمل و تقوي است صحيفه. است
  الرضا بن موسي  عليك يا عليالسالم

  السالم عليك يا غريب الغربا 
  السالم عليك يا معين الضعفا

  )ع(يا امام رضا....يا موال....السالم عليك يا ضامن آهو 



8 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

تـرين    بـه عنـوان عظـيم     ) ع(ي فرهنگي و هنري امـام رضـا         جشنواره
سـاله در     المللي كشور اسـت كـه همـه          واليي، ملي و بين    ي  جشنواره

كرامت، از يكم تا يازدهم ذيقعده به مناسبت والدت دو نگين           ي    دهه
ي اهل بيـت، حـضرت       كريمه) ع(درخشان بوستان امام موسي كاظم    

بــن  و مــوالي صــبر و رضــا، حــضرت علــي) س(فاطمــه معــصومه
توسط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي در تمـام            ) ع(الرضا  موسي
  .شود هاي كشور برپا مي استان

ي مـزين     مدار علويان از اين جـشنواره        و واليت      سهم ديار پرمهر  
هاي متـوالي خـود       است كه در تجربه   ) ع(به ساحت قدسي امام رضا    

  .است به جايگاه رفيعي ميان دلدادگان حضرت دست يازيده
ي   هاي فرهنگي و هنري و مذهبي مرتبط با سـيره              گسترش فعاليت 

ــام رضــا  ــژه ام ــه وي اشــت و شناســايي، معرفــي و پاسد) ع(ائمــه ب
توليدكنندگان و پديدآورندگان برتـر آثـار فـاخر فرهنگـي، ادبـي و              

تر اين    هنري مرتبط با آن حضرت و كمك به توليد و انتشار گسترده           
  .گيريم آثار، از جمله اهدافي است كه در اين جشنواره پي مي

ي معظم، خاسـتگاه مردمـي آن         هاي  اين جشنواره        از ديگر ويژگي  
، شـاهد   )ع(اي بـه امـام رضـا        جـشنواره نامـه   به نحوي كه در     . است
ي قشرهاي مختلف مردم در       ريا و خالصانه    هاي بي   ها و نامه    نوشته  دل



   /نجواي دل

 

9

هستيم ) ع(الحجج  هاي سني مختلف به مقام واليي و الهي ثامن          گروه
  .كه بسيار اميدبخش و دلگرم كننده است

ي      خدا را شاكريم در برپايي مـنظم و پرثمـر سـه دوره جـشنواره              
ايم در لواي عنايـت آن حـضرت، بـا            توانسته) ع(اي به امام رضا     امهن

هاي مناسب و كشف استعدادها از سراسـر كـشور، در             سازي  ظرفيت
خوبي گـام بـرداريم و بازتـاب ايـن        جذب مخاطبان آگاه و متعهد به     

جشنواره در قلوب مردم، خـود گويـاي عظمـت ايـن كـار سـترگ                
  .فرهنگي و هنري است

  هاي  امسال به مراتب باالتر از سالي ت جشنواره   كيفيت و كمي
هاي ارسالي كه بـالغ        پيشين بود و ابتكار و خالقيت در متن دلگويه        

  .زد  اثر نغز و شيوا بود، موج مي4000بر 
ي هنرمنـدان،   دانم، در اين فرصت مغتـنم از همـه           بر خود الزم مي   

مختلف مردم  هاي    و طيف ) ع(نويسندگان و ارادتمندان به امام هشتم     
  از پير و جوان و كودك كه در اين رويداد فرخنده و سراسر عشق، 

هاي فرهنگـي     اندركاران جشنواره   ي دست   اند و از همه     شركت نموده 
سـوي مرزهـا كـه        در سراسر كشور و حتي آن     ) ع(و هنري امام رضا   

شـوند و از     بيش از چهار هزار خادم فرهنگي حضرت را شـامل مـي           



10 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

كل فرهنگ و ارشاد اسالمي مازندران و مـسؤوالن      همكارانم در اداره  
  .گزاري نمايم استان در برپايي منسجم و پربار سومين تجربه، سپاس

ها مرضي درگاه احديت قرار بگيرد و مـوالي              اميد آنكه اين تالش   
ها را به وسعت نظر و بزرگـواري خـويش    صبر و رضا، كم و كاستي  

  .ببخشايد
  ا هستي تويي، مستي تويي        بشكن سبوي باده ر

                     در اين سراي نيستي، هستي تويي مستي تويي
  

  محمداسماعيل امامزاده
  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي مازندران
  و دبير جشنواره
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  مازندرانـ  ميهانيه غن
  

  ...شود هاي او پرنده مي مان زير بال هاي كه سال به نام آن
  

وقتـي   !بنديم  به تو كه وجودمان را به ضريح مقدست، سبز مي          سالم
 ولـي طاقـت      را آبـي كـردي     هـا   آن دميد، تـو     ها  خدا در تمام خوبي   

 از دلـت سـرريز      هـا   آبـي . دشـ  براي خودت با   ها  آننداشتي كه تمام    
آسـمان داشـت از     .  رنگ گرفـت   ات  يشدند  و تمام آسمان با مهربان      

 روي زمين ريخـت     ات  يكه مهربان كرد   مي، آرام آب بازي     ات  يدلتنگ
 مـوج   ات  يتمـام مهربـان   . همه جا دريا شـده بـود      . و ما خيس شديم   

ما از تمام   . حاال فهميدم كه چرا بيشتر زمين، آبي شده است        . زدند مي
با عـصايي پـر از صـداقت كـه          . ولي تو آمدي  .  زيباتر بوديم  ها  ماهي

هايـت   سـت هميـشه بـا د    داد كـه     مييت قسم   ها  زمين را با تمام قدم    
                                                 

.  سال7 -15نفر اول ـ گروه سني .  
  



12 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

ي هـا   خواسـت دسـت    مـي دلش  . تقصير خودش نبود  .  كني شنوازش
 و تو   هايت، گذشت بافته بود    انگار خدا روي انگشت   . مهرباني باشد 

مـان، تمـام از      يها  پولك.  گرفتي ها   را تور كردي و ما را از آب        ها  آن
هـر كـسي    . درخشيدند ولي گفتي كه احتياجي نيست      مييت  ها  چشم

ي هـا   ولي تمـام پولـك    .  و ما آدم شديم     است دمبه خدا سالم كند، آ    
ــد   ــت، ريختن ــدا داش ــر خ ــه عط ــايي ك ــدا  . زيب ــسي از خ ــر ك ديگ

. شـدند  مي خشك   ها  تمام آب . ديگر كسي خوب نبود   . درخشيد مين
  . ولي نشدي خدا غرق شويمها ما خواستيم كه درون مهرباني

تا توري از تمـام خـدا       . شنود مييت صدايي   ها  حاالست كه گوش     
يي كـه تـو     ها  به پاي تمام رحم   . مان بكشي و به آسمان ببري      يبه رو 
 باشيم تا وقتي مهربـاني از       ها   بگذار ما نسيم لحظه    .افتيم مياي   كاشته

  . قفل كنيمها سري با باد رفت، به درون
ست كه آدم شديم ولـي مـاهي مانـديم و بـوي دريـا را                ها  ما سال    

ي هـا    تـو دسـت    .ي مان از آبي خـدا كـور شـد         ها  نفهميديم و چشم  
. مان لوح و قلم باشـد      يها   و چشم  ها  ، روح ها  شفايي باش تا تمام دل    

  مان بكش و صداي  تو با قلم مهرباني بر روي. افتيم ميما به زمين 
 همان كه خدا بـه وجـودش قـسم خـورده            . با همان قلم   خدا بنويس 

  ...!با تمام وجودت. است
  . شودمان، سبز به اميد روزي كه وجودت روي ضريح دل
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   فارسزهرا فيروزي ـ
  

  
  اي حرمت قبله حاجات من              نام خوشت ذكر مناجات من

  الله گل خانه سبز خدا
  آينه باور من اي رضا

جـا كـه اشـك       همين...  همين جا  .گويند، راهش از خراسان است     مي
اش زير پوست، حس نگنجيـدن        و داغي  ها  كند روي گونه   ميراه باز   
  .كند مي جاي ها رگرا در 

ايـستد   ميي ضريح   ها  گردانم، نگاهم البه الي مشبك     ميچشم كه      
. شود از اشك   ميسفيد  ) ص(و به تماشاي مزار پاك عالم آل محمد         

 ،نـشيند  مـي  هـا   پاشـد و ناگـاه واژه      مـي نور سبز رنگ تقدس به فضا       
  ...يا معين الضعفا... جنبد از شوق يا غريب الغربا مي ،برلبان

                                                 
.  سال7 -15 ـ گروه سني دومنفر .  



14 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

كه هيچ وقـت     مي كري .كران محبت الهي هستي     هشتم، درياي بي   امام
يا امام رضا   . شود ميمندانش كم نشده و ن     از زالل محبت او به عالقه     

 ال ،خـورد  مـي لرزد و اشك سر  مي ها شود، دست ميدرها كه گشوده    
... رود مــيبــه الي انگــشتان محتــاج ســبابه بــه نــشانه حــضور بــاال 

  .ين در قلب خراسانحضوري شير... حاالحضور است
 دلم به تنگ آمـده و       .تنهاي تنهايم در شبي پر از ظلمت و تاريكي           

 در اوج و    هـا   شب است و ستاره   .  آسمان پاك تو گشته است     ي  روانه
 در اعماق گناه و نابودي در بارگاه ملكوتي تـو بـه انتظـار               ،قلب من 
  .شفاعت

الم اي عـ   تنها اميد من به توست كه هـشتمين راهنمـ          ،در اين شب     
پناهـاني كـه وجـود گرمـت را احـساس             موالي من پناه بـي     .هستي

  .بينم ميكنم و نگاه پر اميد ترا از پشت ابرهاي غم و اندوه  مي
ي مـن  ها اما اشك. كند ميتشنگي گل سرخ را هيچ بلبلي سيراب ن        

سيلي خواهد شد كه موج آن دنياي مـادي را از زيبـايي بـه ويرانـي                 
م خشك گرديده و بغـض راه       هاي نون آبشار اشك  كشاند اما هم اك    مي

ي تو، امام من    ها   نگاه ي   بارانم، تشنه  ي  من تشنه . گلويم را بسته است   
دلتنگي نگاهم رنگ غـروب بـه آسـمان كـشيده اسـت و طلـوعش                

  .ناپيداست و به دست تو رخ خواهد داد
 اي كه حقش ناشـناخته      ! فرزند فاطمه  ،اي نور دميده شده در قلبم        

 پس بگذار من آهويي باشم كه از شر ابليس          ، تو ضامن آهويي   ،مانده
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اي محبت تو سرشار     بگذار قلب سردم از گرم     .به تو پناه آورده باشد    
  .رت بر سرم كشيده شودگششود و دست نواز

 به لطـف    ،اي خورشيد تابناكي كه در غربت به خاك سپرده شدي            
م، تـا   و بخشش خود به ما نظري كن كه از وجـودت آرامـش گيـري              

ي ما جاري شود تا سنگيني بار گناهاني كه         ها  مهرباني كالمت در دل   
  .بر دوش داريم احساس نكنيم

دوست داشتم هم اكنون جاي كبوتران حرمت بودم تـا دور گنبـد                
 اما  !جان دوستت دارم   پرواز كنم و هزاران بار بگويم موال         ات  يطالي

ـ    ات  يدانم با كـدام زبـان مهربـان        ميحال ن  ا كـدام كـالم شـهد        را و ب
ي خـالي و دل     هـا   اما فقط بـا دسـت     . سخاوتنمدي تو را شاكر باشم    

  .گويم كه ما را از دعاي خود محروم ننمايي ميام به تو  شكسته
ثواب هفتاد حج    ،كس به زيارت تو بيايد       اي پادشاه خراسان كه هر    

 ما را به مرقد ملكوتي خود راهنمايي كن كه تـو  .مبرور را برده است 
 حج خود را بر ما واجب گردان و بگذار زير           . بهترين راهنمايي  خود
  .بان سبز الهي تو آواز اهللا اكبر سر دهيم سايه

 را تماشـا كـنم و       هـا    باران سـتاره   ات  يدوست دارم در شهر طالي       
 را در سبد اسالم بيندازم و دنيا را         ها  آن ،رسند ميكه به زمين     ميهنگا

  .ورانيت آن روشن كنماز بوي خوش اسالم معطر و از ن



16 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

 با ديـدن تـو بـاران        ها  شكفند، ابر  مي با اشاره تو     ها  در شهر تو غنچه   
 تـو   ها  آن ي  شود و همه   ميشوند و ماه با تماشاي گنبد تو نوراني          مي
  .الرضا يا علي بن موسي. كنند ميخوانند و زمزمه  ميرا 
ي محبـت را بـا   هـا  بخـشيدي و گـل    مـي كاش عطش ما را پايـان          

ي جهان  ها   كاش ستاره  !كاشتي ميي ما   ها  ي پر مهرت در دل    ها دست
  .نمودي تا ديگر كسي در ظلمت به سر نبرد ميرا روشن 

كنـيم بـه اميـد بـاران رحمـت و            ميدستانمان را به سوي تو دراز          
مهرباني تو، به اميد اين كه دسـت مـا را بگيـري و بـه درد دل مـان                    

 به اميـد روزي كـه       .ر دهي براي درمان ما قرا    ميگوش سپاري و مره   
  .شفاعت تو نصيب ما گردد

 رويـت را بگـشا تـا سـيل          !ي تاريـك  هـا   اي آسمان روشن شـب       
ام تـا بـا       تنهـا آمـده    . را در اقيانوس پر مهرت جاري سازم       مهاي اشك
سماني تو كشيده شـوم و سـتارگان        آ به سبزه زار     ات  يي باران ها  ترانه

و نشيب انتظار سر كـنم، بـه         پرفراز   ي  قلبم را روشن كنم و در جاده      
  .مند گردم اميد روزي كه از شفاعت تو بهره

  اي تو همه ساز و همه سوز من    ماه رخت مشعله افروز من«
  »  نورم رضا      با تو لبالب ز حضورم رضاي مست ز يك جرعه
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  هرمزگانـ شيما خياطيان 
  
  
مـن  . ن رو بگيـرم    رضا ببخشيد كه مجبورم چند دقيقه از وقتتـو         ماما
نگـاري بـه امـام        نامـه  ي  اي برايت بنويسم تا در مسابقه      خوام نامه  مي

  !شركت كنم و شايد هم نفر اول مسابقه شوم) ع(رضا 
داني كه چه قدر زندگي كردن سـخت شـده صـبح             مياي امام عزيز، ن      

 12:30 از خواب پا شوي و به مدرسه بروي؛ بعد سـاعت             6بايد ساعت   
الن كـه   خالصه ا . آيد ميس هم ده دقيقه دير      ي تازه سرو  .شوي ميتعطيل  

. اون موقع نه از ماشين خبري بود و نـه از مدرسـه            . مثل آن قديما نيست   
كردنـد ولـي االن ايـن قـدر      مـي ي محله تا شب توي كوچه بازي   ها  بچه
 مجبوريم توي حياط خانه بازي كنيم كه        ها   نا امن شده كه ما بچه      ها  محله

  !كنيم ميو همش عرق پر از ماشين است 

                                                 
.  سال7 -15 ـ گروه سني سومنفر .  

  



18 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

هم از   ميگويم؟ بگذار ك   ميحاال چرا دارم از زندگي امروزي برايت         
 30متـر قـد،      سـانتي  135من دختري هستم بـا      . خودم برايت بگويم  

از ! هـم تپـل    مييم خيلي سياه و يك ك     ها  كيلو وزن، مو، ابرو و چشم     
جدي گرفتم كـه حتمـاً امـسال     نظر خودم خيلي تيزهوشم و تصميم     

  . زمون تيزهوشان قبول شومآ در
ازت قول گرفتم كه در ايـن راه كمكـم    تابستان هم آمدم پيشت مشهد و    
ي خوبي نيستم كه بتوانم بـا شـما گفتگـو داشـته              دانم كه بنده   ميمن   .كني

دانم كه كودكي بيش نيستم ولـي        ميمن اين را خوب      .باشم يا نامه بنويسم   
تر اين كه خـدا      ستيد و از همه مهم    شما مردي بزرگوار، راستگو و مهربان ه      

حاال شايد االن توي    . شما را دوست داشته كه به عنوان امام انتخابتون كرده         
ولي مـن   . كند ميدلتون بگيد اين دختر كيه كه اين قدر پاچه خواري من را             

و امـام    از نظر من پاچه خواري كردن خدا ، پيـامبر         . كنم مياين طور فكر ن   
هم ثواب داشته باشد ولـي پاچـه خـواري كـردن      كار خوبي است و شايد      

خالصه سـرت را بـه درد نيـاورم          .ي خدا كار خوبي نيست    ها  يكي از بنده  
  . رفت بگويم،مدم مشهد يادمآوقتي  ولي چند تا دعا دارم كه قبالً

  )به خدا بگو(بيمارها را شفا بده 
كشور عراق و فلـسطين را از دسـت دشـمنان خودخـواه نجـات                  
  ) بگوبه خدا(بده
بـه عزرائيـل    ( نگـه دار   ها   پدر مادرها را باالي سر بچه      ي   همه ي سايه   
  )بگو

   يه نگاهي هم به ما بكن؟-خداحافظ دوستت دارم  
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   ـ فارسعلي زحمتكش
  
  

  )ع(سالم امام رضا
  .كالس پنجم ابتدايي، خيلي دوستون دارم. خوبين؟ من علي هستم

  .ها دم به همسايه مي ،خرم ميهميشه روز تولد شما نقل 
خواسـتن اسـم     مي ،مامان و بابام روز تولد شما با هم ازدواج كردن          
 گذاشـتن   و اسـم منـ    ،ارن رضا ولي چون عمو علي شهيد شده       ذ ب ومن

  .علي
  .شه رضا ميحتماً اسم داداشم 

  .لي دوست دارم بيام مشهديمن خ
  . اومدم براي كبوترا هم دونه پاشيدم، سالم بود5وقتي 

                                                 
.  سال7 -15گروه سني .  

  



20 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

گه وقتي وضعمون خـوب   مي ،گم باز بريم مشهد ميچي به بابايم    ره
  .شد
 . بيـاره مـشهد    وتو را خدا دعا كن وضع بابـا خـوب بـشه تـا منـ                  

ي عمـو    تـو خونـه    .ام  گندم هم براي كبوترهـا قـايم كـرده         پالستيك
  .عكس شما كنار آهو هست

 تـا بـره پـيش       ،ا ضامن آهو شـدين تـا نكـشنش        مگه ش  مامانم مي    
  .شها بچه
 هـا   نازمـست  . را دوسـت دارم    هـا   نوچقدر مهربانيد من خيلي حيو       

خيلي خوشحالم كه براتون نامه      .ذارم مي خرده نون    ها  براي گنجشك 
  .نوشتم

يادتون نره دعـا كنيـد بيـام         .خيلي دوستتون دارم   .ديگه خداحافظ    
  .مشهد
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  مشهد ـ اميرحسين رفيعا
  
  

  م سال)ع(آقاي امام رضا
روي . براي همين بلد نيستم نامه بنويسم     . ام كالس اول   من تازه رفته  

او  .موبايل بابايي حرف زدم و از او خواستم براي شما نامه بنويـسد            
ي مرا براي شما بنويسد چون من هنوز فقـط          ها  قول داده همه حرف   

البتـه وقتـي   . ام خط فاصله و نقطه و چند عدد را ياد بگيرم         ياد گرفته 
. گيرم مي حتماً من بابا و آب را هم ياد          ، به دست شما برسد    اين نامه 

بيـنم خانـه      مـي آيم و از اين كه       ميمن گاهي با پدرم به زيارت شما        
دانيد خانه قشنگ داشـتن      مي. شوم ميشما اينقدر زيباست خوشحال     

نيست، اين كه مردم خانه شما را به اين قـشنگي درسـت              ميچيز مه 

                                                 
.  سال7 -15گروه سني .  

  



22 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

مادربزرگم هر  .  شما را خيلي دوست دارند     اه  آن.  مهم است  ،اند كرده
شود و به سمت حرم شما سـالم         مي بلند   ،آورد ميموقع اسم شما را     

كننـد   مي سالم   ،بينند ميتوي مشهد مردم هرگاه حرم شما را        . كند مي
گويـد بركـت شـهر مـا از امـام            مـي پـدرم   . زنند ميو با شما حرف     

از ايـن كـه     من خودم خيلـي شـما را دوسـت دارم ولـي             . رضاست
. نـاراحتم  مـي  ك ،دم هستند كه شما را دوست دارند      آبينم اين همه     مي

 براي خودم ناراحتم چرا كه من دوست دارم شما فقط           نه براي شما،  
اين كه  . دوست من باشيد تا بتوانم با خيال راحت با شما حرف بزنم           

شما بتوانيد جواب اين همه آدم را بدهيد به نظر من شـما را خيلـي                
. دهد ميگويد امام رضا به حرف همه گوش         ميپدرم  . كند ميخسته  

  . داد زدم ساكت باشيد،يك روز رفته بودم حرم
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  هدمش  ـشميها  منيره
  
  

  بق بقو خانم
  !آقاجون سالم
من را كه يادتان نرفته است؟ اين چه حرفي است كه . من نرگسم

اين را . كنيد  فراموش نميدنهايي را كه دوستتان دار شما بچه. زنم مي
 شما نزديك ي قدر خوب است كه خانه راستي چه. مامان گفته است

  . ماستي خانه
. شود  دلم باز مي،بينم  شما را ميي هاي زرد خانه وقت گلدسته هر   

گويد شما صداي ما را  مامان مي. دهم از همين دور به شما سالم مي
  .دهيد شنويد و جواب مي مي

                                                 
.  سال15-30گروه سني نفر اول ـ .  

  



24 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

 عروسكم بازي ،وقتي داشتم با آهو خانم.  جالبي افتادامروز اتفاق
كردم، يك كبوتر خاكستري قشنگ آمد لب حوض نشست و آب  مي

 مكرد، صدا كردم و گفت اش را تميز مي بابا را كه داشت گاري. خورد
 ينا: بابا نگاهش كرد و گفت! يه كبوتر قشنگ اومده نيگا كن! بابا 

. يك دفعه قلبم ريخت پايين. ست كبوتر آقاينا. جا نيست اهل اين
  .اسم او را گذاشتم بق بقو خانم. ياد شما افتادم

 راستي راست. برنج كردم و نزديكش پاشيدممشتم را پر از    
من با او خيلي ! بوي شما. داد رنگ او بوي حرم مي پرهاي خوش
وقتي كه پر زد و رفت به او گفتم . از خودش بپرسيد. مهربان بودم
او هر . ام شد راستي كمي به او حسودي. ه شما برساندسالم مرا ب

  .نزديك نزديك شما.  شماستي روز توي خانه
بعد دور . شود من هم كبوتر شما باشم؟ يك كبوتر خاكستري  مي   

گنبد دور بزنم و روي سقف سقاخانه اسماعيل طال بنشينم و گندم 
يك النه  خودم ،ها آن باال باالها نذري بخورم و روي آن گلدسته

  .درست كنم
. بينند  را و خود شما را ميها هاي شما فرشته كنم كبوتر من فكر مي   

  ...خوش به حالشان
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  گاري بابا
  !آقا جون سالم

بابايم را كه . كاش حال شما مثل حال بابا نباشد. صبح شما بخير
من هميشه به ! طفلكي بابا حيدر. اسمش حيدر است. شناسيد مي

مثل باباي آتنا پليس هم . او معلم نيست. كنم ميشغل او افتخار 
شغل او خيلي . فروشد هاي تازه مي اش سبزي با گاري چوبي. نيست

 كسي ،اگر بابا حيدر به مردم كوچه سبزي تازه نفروشد. مهم است
تازه سكينه . كسي سبزي خوردن ندارد. كند ديگر آش درست نمي

ي اقدس خانم كوكو ديگر در سفره نذر. طور كوفته بپزد  چهمخان
گويم شغل بابا حيدر  هاست كه مي براي اين. شود سبزي پيدا نمي
  .خيلي مهم است

اش   چوبي اما چرا حال بابا حيدر خوب نيست؟ چون پاي گاري   
بابا يك . اش در يك چاله گير كرده و شكسته ديروز پاي گاري. شكسته

ر گوشه حياط حاال بابا حيد. اش گذاشته تا چپ نشود چوب زير گاري
هاي  راستي اگر كشتي. هايش غرق شده نشسته و به قول مامان كشتي

  . شود يك نفر غرق بشود حتماً حالش مثل بابا حيدر بد مي
حتماً تو كوچه ايستاده تا بابا . امروز روز نذري اقدس خانم است   

هاي روي گاري بابا انگار  سبزي. حيدر برايش سبزي كوكو ببرد
آقاجون كمك كن پاي گاري بابا . اند اصًال غش كرده ،اند خوابيده

من تو . اش سبزي به كوچه ببرد تا دوباره بابا با گاري. خوب بشود
  .شما هم دعا كنيد. كنم قلبم خيلي براي او دعا مي

  



26 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

  هاي بي بي چشم
  !آقاجون سالم

بي جان از ده  دانيد چرا؟ چون بي مي. امروز روز خيلي خوبي است
او مثل هميشه توي شالش كلي خوراكي . است ده آم به خانه ما

هايي كه من  از همان نان. گذاشته بود و با خود از ده آورده بود
بي با  من و بي. حتماً صبح ما را ديديد. دوست دارم هم آورده بود

بي من همان پيرزني بود كه چشم  بله بي. تان آمديم هم به خانه
بي مريض  هاي بي شمچ. چپش را با يك دستمال سفيد بسته بود

دانم كه  اما همين قدر مي. شان چيست دونم مريضي نمي. اند شده
  .بيند چشم راستش هم كم مي. بيند بي ديگر نمي چشم چپ بي

توانست گنبد شما  آخر او ديگر نمي. خيلي برايش غصه خوردم   
 ؟بيني جا گنبد را مي تو از اين! نرگس جان: پرسيد هي مي. را ببيند

خورد كه چرا  وقت حتماً غصه مي آن. آمد بگويم بله دلم نمي
تواند خوب  بي راستي راستي ديگر نمي بي. تواند خودش ببيند نمي
خودم توي راه . بايد كسي دستش را بگيرد و او را راه ببرد. ببيند

ديدم كه اشك از گوشه چشمش آمد پايين و روي صورت 
درست . كرد مي اش شما را صدا همه. اش راه افتاد چروكيده

  .گويد فهميدم كه چه مي نمي
بي خوب نشود چه كسي گله را به صحرا ببرد؟  اگر چشم بي    

مرغ سياه پشت در از سرما يخ . ميرند بزهايش از گرسنگي مي
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 انارها روي .شود ي پسته دلشان براي او تنگ ميها زند، درخت مي
اش  هاي او نبيند تنور خانه اگر چشم. شوند ها خشك مي درخت

  . ماند هميشه سرد مي
دورت بگردم باز : تواند من را ببيند و بگويد بي ديگر نمي اصالً بي   

من هم مثل . ام طور بفهمم بزرگ شده وقت من چه آن. قد كشيدي
كنم كه شما او را بدون نسخه و دارو خوب خوب  بي فكر مي بي
  .دانم مي. مگر نه؟ شما خيلي مهربان هستيد. كنيد مي
  

  مان باليك آس
  !آقاجون سالم
هايم  با بال. هاي شما روي پشتم بال درآمده  كبوتري امروز اندازه

ها را خدا به من  اين بال. بروم به دورهاي دور. توانم پرواز كنم مي
. دانيد چرا ؟ هفته پيش بابا به من يك صد توماني داد مي. داده است

  .واقعاً خوشحال شدم
هايي كه عكس  از آن بستني. بخرمخواستم يك بستني  اولش مي   

خوردن آن تو هواي . سر آدم رويش هست و رنگي رنگي است
چون بستني زود تمام . بعدش پشيمان شدم. چسبد گرم خيلي مي

از آن . طور است كه با آن يك مداد جادويي بخرم گفتم چه. شود مي
اما ديدم مداد قبلي هنوز . شوند مدادهايي بزرگي كه دير كوچك مي

  .شود ي دستم جا ميتو
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هاي بيشتري به من  بعد تصميم گرفتم آن را نگه دارم تا اگر بابا پول
يك ساعت صفحه طاليي از . ها يك ساعت بخرم  بتوانم با آن،داد
آن را . ام را نگه داشتم تا امروز صد توماني. هايي كه آتنا دارد آن

 ،زد وقت فكري به سرم ميهر. توي جيب پيراهنم گذاشته بودم
اي  هر روز نقشه. كردم كردم توي جيبم و آن را لمس مي دستم را مي

  .كشيدم مي
 چشمم به ،آمدم كنار ديوار اما امروز كه داشتم به حرم شما مي   

پوست چروكيده صورتش . چادرش خاكي شده بود. يك پيرزن افتاد
. رفت بيچاره پيرزن زير آفتاب داغ داشت از حال مي. سرخ شده بود

فكر كردم واقعاً او . ام گرفته بود گريه. بي جان افتادم ياد بيدفعه  يك
  .بي جان من فرقي ندارد با بي

با  .ام را به او دادم دستم را توي جيبم بردم و صد توماني   
  ! پير شي دخترم: اش به من نگاه كرد و گفت هاي غمگين چشم

س كردم احسا. اما حتماً برايم دعا كرده بود. منظورش را نفهميدم   
حاال من . دعاي او به من دو تا بال داد. ايد شما هم خوشحال شده

  .اروم به مهماني خد هايم مي با بال
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  زيباترين باغ دنيا
  !آقا جون سالم

از وقتي كه آتنا با .  حالم خيلي بهتر شده،نويسم االن كه دارم نامه مي
ز رو هر.  من خيلي تنها شدم،مامان و بابايش رفتند مسافرت

. كردم گاهي هم گريه مي. زدم نشستم توي حياط و غر مي مي
چرا بابا حيدر نبايد مثل باباي آتنا ماشين داشته باشد؟ آن : گفتم مي

  .هاي قشنگ هم از آن ماشين
راستي آقا شما دريا را . ايم آخر ما هيچ وقت به مسافرت نرفته   

ند خيلي آب گوي مي. ام ايد؟ من كه تا به حال دريا را نديده ديده
  .دارد
گذاشت و  اش مي تر كه بودم بابا حيدر من را جلوي گاري كوچك   

اما حاال . گذشت خيلي خوش مي. برد از اين كوچه به آن كوچه مي
كنم از بابا حيدر هم  اصالً فكرش را كه مي. كشم كمي خجالت مي

بابا خيلي زحمت . هاي بدي زدم من حرف. كشم خجالت مي
اران بوقتي هوا سرد است يا . ريزد اب عرق ميزير آفت. كشد مي
    . فروشد ها به مردم سبزي آش و كوكو مي بارد او توي كوچه مي

 گفت بيا با هم به يك باغ ،امروز مامان وقتي حسابي دلم گرفته بود
داد زدم باغ؟ باغ كي؟ مامان . خيلي خوشحال شدم. قشنگ برويم

هايم   با خوشحالي لباس.شناسي  آن را مي صاحب. دور نيست: گفت
هميشه آرزو داشتم . من تا به حال باغ هم نديده بودم. را پوشيدم
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ها  وقت تابستان آن. يك باغ ميوه. بابا حيدر يك باغ داشته باشد
. راه افتاديم. ها استراحت كنيم جا و زير سايه درخت برويم آن

رم وقتي وارد ح. سالم دادم. شديم داشتيم به خانه شما نزديك مي
كجاي . همين جا: باغ كجاست؟ مامان گفت: شديم با تعجب گفتم

ها برق  آينه. دنيا باغ به اين قشنگي ديدي؟ به دور و بر نگاه كردم
بوي خوبي همه جا . مردم توي حرم واقعاً خوشحال بودند. زدند مي

. دويدند ها از اين طرف به آن طرف مي بچه. را پر كرده بود
  .پريدند  پايين ميهاي حوض باال و  فواره

حاال . زيباترين باغ دنيا. ديدم حاال حرم را مثل يك باغ زيبا مي   
  . آيم باغ شما  مي،وقت دلم براي مسافرت تنگ بشود هر
  

  !نردبان جادويي
  !آقاجون سالم

مان  صبح زود براي. امروز يكي از آن روزهاي فراموش نشدني بود
آخر . اش گرفته بود يهمادر گر. از يك شهر ديگر كلي مهمان آمد

  .هاي بابا حيدر مثل جيب. مان خالي بود يخچال
اش  مامان دوست داشت بهترين غذاهاي دنيا را براي دختر خاله   

گفت برايش  مي. آخر چند سال بود كه او را نديده بود. درست كند
شب چون تمام .  خوابيدند،ها از راه كه رسيدند آن. خيلي عزيز است

بابا آمد آشپزخانه كنار مامان .  بخوابندندو نتوانستدر راه بودند 
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ها را دعوت نكرديم  من و تو كه آن!  ناراحت نباش: نشست و گفت
رساند و  خودش هم غذايشان را مي. ها مهمان امام رضا هستند آن

خواستيد  طور شما مي يعني چه. رفتم توي فكر. هوايشان را دارد
ها از آسمان يا با يك نردبان  شتهها را برسانيد؟ با كمك فر غذاي آن
  ...جادويي و

اش را هل داد و از خانه بيرون  پدر با خيال راحت گاري چوبي   
اش عوض سبزي پر  روي گاري. نزديك ظهر بود كه برگشت. رفت

با خوشحالي . تازه گوشت هم خريده بود. از ميوه و خوراكي بود
 مامان هم داشت ها را خريدي؟ طوري اين بابا حيدر چه: داد زدم
  .زد كرد و لبخند مي نگاه مي

شكر خدا امروز يك نفر پيدا شد و سفارش : بابا حيدر جواب داد   
بقيه . خواست آش نذري بپزد آخر مي. بيست كيلو سبزي آش داد

. ها هم انگار بركت داشت پول. ها را هم تند تند خريدند سبزي
 آقا هستند و ها مهمان خواستي خريدم، گفتم كه آن چه مي هر

  .رساند خودش غذايشان را مي
تان را خيلي دوست  هاي شما مهمان. گفت بابا حيدر راست مي   

راستي راستي خيلي . هاي شما مهربان بودم من هم با مهمان. داريد
  .تان دارم دوست
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  !هاي تق تقي كفش
  !آقاجون سالم

به ات  هاي مهماني خواهي با كفش گفت چرا مي از اول مامان مي
اما من . ات بيا هاي قديمي ها را در بياور و با كفش حرم بيايي، آن

تا شما . ام را به شما نشان بدهم هاي تق تقي خواست كفش دلم مي
  . بي برايم خريده است ها را بي آن. ها خوشحال بشويد از ديدن آن

مان را درآورديم و توي  هاي كفش. باالخره به حرم رسيديم   
حرم . پالستيك را هم با خود به داخل برديم. مپالستيك گذاشتي

. رفتند دادند و جلو مي جمعيت هل مي. شما مثل هميشه شلوغ بود
طور شد كه  نفهميدم چه. شدم داشتم له مي. كرد تمام بدنم درد مي

شدم  اگر خم مي. نتوانستم آن را پيدا كنم. پالستيك از دستم افتاد
 همه اشك  دانم اين نمي. ريهزدم زير گ. افتادم زير دست و پا مي
 حسابي دعوايم ،مامان وقتي فهميد. افتاد طوري از چشمم مي چه
  .كرد
بينم  هاي قشنگم را نمي كردم كه ديگر كفش وقتي به اين فكر مي   
اي  از جمعيت فاصله گرفتيم و گوشه. ريخت هايم مي تر اشك تند

دعا كردم سرم را به طرف ضريح طاليي شما چرخاندم و . ايستاديم
بي جان اگر بفهمد  طفلكي بي: گفتم با خودم مي. هايم پيدا شود كفش
تازه . خورد  غصه مي،ام هايي را كه برايم خريده گم كرده كفش
ها بودم كه متوجه  در همين فكر. گشتم  مي طوري بايد به خانه بر چه
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مامان را هم گم . حاال مشكلم دو تا شده بود. شدم مامان نيست
. كردم كه مامان را از دور ديدم داشتم دوباره بغض مي. مكرده بود

 اما باز هم گريه كردم. پيدا كرده بودهاي من را  پالستيك كفش
دانستيد من  چون مي. خوب هستيد آقا شما خيلي... دفعه از خوشحالي اين
من امروز دعا . برايم زودي پيدايشان كرديد. ها را خيلي دوست دارم آن

  . زود پيدايش كند،يزي كه گم كردهكردم هر كس هر چ
  

  هفت سين بهشتي
  !آقاجون سالم

سال تحويل . سال ديگر شروع شد يك. امروز روز اول سال نو است
آتنا . كسي سال تحويل را يك جوري گذراندهر.  صبح بود9ساعت 

اما . مان هم مسافرت رفته رويي همسايه روبه. رفت خانه عزيز جانش
  .ما آمديم خانه شما

قرآن، . اش يك عالمه چيز گذاشته بود مامان توي بقچه بته گلي   
ش  اي بابا حيدر كت و شلوار سورمه... سنجد، سكه، آينه، ساعت و

آن را فقط روزهاي عيد . را از صندوق درآورده بود و پوشيده بود
. ترسد خراب شود مي. اش است گويد يادگار دامادي مي. پوشد مي

ها مثل ما  خيلي. دم و همه راه افتاديممن هم پيراهن عيد را پوشي
مردم با . ها شلوغ بود خيابان. سال تحويل را در حرم گذراندند

  .رفتند هاي خندان به طرف خانه شما مي هاي نو و لب لباس



34 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

مثل هر سال مامان ما را . صحن پر از جمعيت بود. باالخره رسيديم
يد؟ تو خانه شما شناس دايي جان مرا كه مي.  برد كنار مزار دايي جان

كنار . مامان او را خيلي دوست دارد. است شهيد شده. كند زندگي مي
اش را باز كرد و هفت سين را  مامان بقچه. سنگ مزار او نشستيم

اش را روي سنگ گذاشت و زير  انگشت اشاره. روي سنگ چيد
ما هر جمعه به . زند او خيلي با دايي حرف مي. لب چيزهايي گفت

من او را . خندد عكس او توي قاب مي. آييم ن ميديدن دايي جا
  .اينجا بهشت دايي جان است. ام اما خيلي دوستش دارم نديده

مان را باال برديم و دعاي  هاي نزديك سال تحويل همه دست   
  . يك عالمه دعا از پنجره آسمان باال رفت. تحويل سال را خوانديم

هر وقت نقاره . ره آمدها صداي نقا سال كه تحويل شد از گلدسته   
مردم با . افتم يك دفعه ياد خدا مي. زند  قلب من تند تند مي،زنند مي

اي هم روي هم را  عده. شيريني و شكالت از هم پذيرايي كردند
راستي . بابا مرا بوسيد و از الي قرآن به من عيدي داد. بوسيدند

  .ها صد سال به اين سال! آقاجون عيد شما مبارك
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   گنجشك كوچولو مامان
  !آقاجون سالم

االن دارم توي تاريكي . آخر شب است. امروز خيلي خسته شدم
ام تا بچه  چراغ اتاق را خاموش كرده. نويسم براي شما نامه مي

شامش را .  گلويش گرفت،جيك كرد از بس جيك. خوابش ببرد
  .پس بهتر است بخوابد.  جايش هم خشك است.ام داده
مامان يك جوجه .  من امروز مامان شدم!آقاجون تعجب نكن   

اگر من . زد داشت بال بال مي. او را توي باغچه پيدا كردم. گنجشك
آن را توي يك . خوردش  آن گربه سياه ناقال مي،كردم پيدايش نمي

مدام نوكش را . فقط يك كمي شكمو است. جعبه پر از پنبه گذاشتم
  .خورد كند و غذا مي باز مي

آن را بابا حيدر تعريف كرده .  زندگي شما افتادمياد داستاني از   
در آن شما مشكل يك گنجشك مادر را كه خيلي نگران بود، . است
خواستند او را  بقيه مي. كرد او هي دور سر شما پرواز مي. فهميد مي

اما شما دنبال او رفتيد و ديديد يك مار بزرگ نزديك النه . دور كنند
تان  وقت به ياران آن.  را بخوردهايش خواهد جوجه او شده و مي

ها آسيب  گفتيد مار را بگيرند و به يك بيابان ببرند تا به جوجه
  !گويند امام رئوف ها است كه به شما مي براي همين مهرباني. نرسد

سوزد و صداي  شما كه دلتان براي يك گنجشك و يك بچه آهو مي
 از شهرهاي شنويد پس حتماً صداي دل مردمي را كه ها را مي دل آن
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من به . ها مهربان هستيد شنويد و با آن آيند مي دور به ديدنتان مي
و او را . خودم قول دادم كه مامان خوبي براي اين جوجه باشم

گويم كه شما  و مي دهم من به او اسم شما را ياد مي. بزرگ كنم
خواهم هر وقت بزرگ شد او را به حرم  مي. قدر خوب هستيد چه

ي شما بماند و  صالً شايد او دلش خواست در خانها. شما بياورم
ها  همه شما را دوست دارند حتي كبوتر. قاطي كبوترهاي شما بشود

  .ها و گنجشك
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  ريزـ تب ميوحيد آقا كر
  
  

بابا . عمو صالح اومده بود ببردش. ده روز مادربزرگ تمام شده بود
مادربزگ حتي سر . نگذاشت گفت كه حالش خيلي خراب است

  .نشيند ديگر ميسفره هم ن
  . را مادربزرگ گفت كه بنويسم برايتانها  اين،سالم

كند  ميكند، چادر سفيد گلدارش را تا  ميمادربزرگ جانماز را جمع 
دهد  مينشيند كنار من و لم  مي. گذارد روي طاقچه ميو با سجاده 

گرداند و  ميانش ي تسبيح را دانه دانه الي انگشتها دانه. به پشتي
 ،دوست دارم. كند ميهق هق گريه . گويد بنويس پسرم، بنويس مي

سالم : گويد بنويس مي. هاش را برايتان بفرستم مشت مشت اشك

                                                 
. سال15-30روه سني نفر دوم ـ گ .  

  



38 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

. سالم. قربان شما بشوم. آقا، قربان پهلوي كبود مادرتان فاطمه بشوم
  .سالم

اروجعلي كه به اختصار تلفظ (بنويس اين اروج : گويد مي   
 داغ ،ام  زحمتش را بيشتر از همه كشيده كهته تغاري خانه) ندك مي

  .ام فرزند داشتن را چسباند به سينه
  .زبانم الل ولي شيرم حرامش. بنويس رويم سياه آقا: گويد مي   
چسبيدم به ضريح فوالديت،  ميآمدم و دو دستي  ميكاش : گويد مي

  .ردمك مي دل برايتان درد. نشستم ميبستم و دخيل  ميسبز 
پول ...  بيام ديدنتان،گفتم، قربان كفترهايت، چندرغاز پول نداد مي   

  .ي خانه به خانه حقم را و شدم آواره. خودم را نداد
دانم  ميولي ن. نويسم ميگويد و من فقط  مي را ها مادربزرگ اين   

  هاش را چه كنم؟ چطور بفرستم؟ اشك
 ده ديگر چيزي ،زبعد مرگ مش عبدالحميد خدا بيامر: گويد مي   

صالح آمد دست فاطمه و اروج را گرفت و . براي ماندن نداشت
ي زراعتي را ها خانه و زمين) عموي بزرگم است (.آمديم تبريز

  .ي كوچكي خريديم  توي محله ستارخان فروختيم و شريكي خانه
. ي مردم  كلفت خانه به خانه،براي سير كردن شكمشان شدم   

. گ توي كنج اين شهر بزر،م و غريب شديمقربان غريبيت، گم شدي
بعدها با اروج سهم .  جهيز فاطمه كردم،چه جمع كرده بودمهر

و بعد هم گفت كه بايد برايش زن . صالح را خريديم و شد مال ما
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 رو ،توي خانه فاطمه. گرفتم ولي بدجوري دلم را شكست. بگيرم
  .داي ندار  اصالً ننه،در روي برادرهاش ايستاد و داد زد

 بد ها حياط كه هيچ، اين عروس. دلم را شكستند: گويد بنويس مي   
گويند  ميزنند سرت و  مي داد ،كني دست از پا كه خطا. اند خلق

خانه هيچ آقا صدقه سرتان . ي خودت ماندي خانه ميعرضه داشتي 
  .ولي پول زيارتم را نداد. به جدتان قسم

گويد مگر ما مرديم تو  يمگذارند،  مي نها عروس: گويد بنويس مي   
يد آ مي دو هفته يك بار .اي ندارد فاطمه هم كه هيچ انگار ننه. بروي

   .  حنا هم بگذارد،تا كيسه بكشد به تنم و اگر شوهرش اجازه داد
مردي  ميگويد كاش  مي .تان قربان غريبي. كند ميتوي حمام نفرينم 

تم سوزن كشد كه تا يك هفته پوس ميننه و آن قدر محكم كيسه 
  .شود ميسوزن 

 ،قربانتان آقا، ديگر خسته شدم ده روز، ده روز: گويد بنويس مي   
گنبد . ترسم آرزو به دل بميرم مي. از اين خانه به آن خانه بگردانندم

آن وقت آن يكي دنيا چي جواب بدهم؟ . طالئيت را نديده بميرم
 تم را بكند؟ بگويم سرم گرم زندگي بود؟ بزرگعچه كسي شفا

كوبيد به    مشت،كردن بچه كه به جاي آن كه عصاي دستم شود
  . ولو شدم پايينها  و از پلهام هسين
آورم برايش، پايش را دراز  مي آب سرد .خواهد ميمادربزرگ آب    
از آن اتفاق به بعد بابا و عمو صالح . (مالد ميكند روي كاغذها و  مي
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ر چنين برادري نگذاشتند مادربزرگ آن جا بماند و گفتند ديگ
  .گيرد ميبا چارقد اشكش را ) ندارند

دهي آقا؟ قربانتان يك سال زمين گير  ميچرا مرگم ن: گويد مي   
فت يا  به اروج گ،ي مادرش رفت خانه) زن عمويم است(ثريا . شدم

 كنار هم زندگي ها  كه پس چه طور خيلي: گفتم.من يا مادرت
ي حسن و ها نوه. آمدي شب ها كنند و اروج صبح رفت و نصفه مي

 فاطمه هم هراز گاهي اگر شوهرش .زدند ميآمدند و سر  ميصالح 
مردم ولي زيرم ظرف  ميقربانتان كاش . آمد ميگذاشت  مي
  .آوردند مين

با خون دل . ي مردم شدم كلفت خانه به خانه: گويد بنويس مي   
  .بزرگشان كردم

ي ها دانم ترك يمن. گذارد روي كاغذ مييش را ها مادربزرگ دست   
  .دستش را چه طور برايتان بفرستم

 پابوستان ،ترسم اگر آمدم ميقربانتان آقا، راستش : گويد بنويس مي   
 را حلقه كنم دور ضريح طالئيت؟ ها آن وقت با چه رويي اين دست

كشي  ميگويند خواهر، ننه خجالت ن مي ن]زوار[آن وقت زوارهايت
  ؟ها با اين دست

گر روزي بيايم  ا،كردم مي شب و روز فكر ! آقاكشم ميخجالت    
ي مرمري كه ها سنگ كشم به زمين، به  ميوقت صورتم را آن
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. دهد مي عكس آدم را نشان ،گويد ميخانم ) كلثوم مخفف ام( مياي
  .كنم مييم را قايم ها كشم و دست مييم را ها چشم

... تان بودم بكشد به ضريح خانم سفارش كفن كرده ميبه اي   
بيني و كفترهاش را  ميگويد آن جا وقتي كه گنبد را  ميخانم  مياي
. داني كي داخل شدي، كي جلو رفتي مي ن.شوي مياختيار  بي
برندت تا كنار  ميسيل مردم .  اصال الزم نيست كه تو بروي:گويد مي

چسبي از  ميكني  ميت فكر نها آن جاست كه ديگر به دست. ضريح
گذارند بماني  ميگويد زياد ن مي. لوترضريح تا خودت را بكشاني ج

نوازشت   مي دور بزن و اگر نزدي خادم با چيز نر،زنند ميداد 
 .كند مي

  گويد نوشتي پسرم؟  ميكند و  ميمادربزرگ چشمانش را باز    
گذارد  ميكشد و سرش را  ميامام غريب اجرت دهد و دراز      

: ويد بنويسگ مي  وكشد رويش ميروي بالش و چادر نمازش را 
  .  قربانتان  شوم،كشم مي خجالت ها ولي من با اين دست
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  سفيد42
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   تبريز-لييقنسحر 
  
  

  سالم امام غريب
 ازتان تشكر كنم و بگويم : گفت.اين نامه را ننه گفت برايتان بنويسم

  و بگويم چرا داداش يكيش را فروختها ي قفس داداش همه
راستش از ترس گلين، آخر گلين دو دل .  حرم را ترك كردييهو

شد كه گلين و آن يكي كفترهاي  ميهيچ كداممان باورمان ن! شده بود
 از تبريز تا مشهد كم راه نيست .اداش همراه ياشيل آمده باشند حرمد

البته قبل از اين كه دوستم از مشهد بيايد و ! آن هم براي كفترها
.  حرم ديده، داداش خوابشان را ديده بودبگويد كه گلين را توي

اند و بعد گلين  ديده بود گلين و آن يكي كفترها روي گنبد نشسته
داداش كه خوابش را تعريف . زند دور گنبد طاليي ميپرد و چرخ  مي

                                                 
.  سال15-30گروه سني نفر سوم ـ .  
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 داداش » را با خودش بردهها آندانستم ياشيل  ميمن « :كرد، ننه گفت
يش، گلين را خيلي ها تركفو  آخر داداش بود .خيلي ناراحت بود

انداخت، ولي  مي ننه سفره را ،آمد مي از سر كار كه .دوست داشت
بام پيش كفترهايش، براي رفت پشت  مي ،داداش تا ننه غذا را بياورد

ي گندم، ننه نفرينش   دانهها ريخت و براي آن يكي مين گلين ارز
ي گلين ها ريزد؛ آخر دانه ميهايش را دارد دور  ي پول كرد كه همه مي

  .گران بود
كرد و  مي كمرش درد .خواست ميننه اين آخر عمري دلش همدم    
اش قربان   همه.بريدند مي زانوهايش امانش را ،رفت ميكه راه  ميك

 گلين را نشان ،رفت كه عروس بياورد، ولي داداش ميصدقه داداش 
  !خواي؟ اينم گلين ببين چه خوشگله ميگفت عروس  ميداد  مي
نشست باالي  مي فقط . پيدايش شده بود،ياشيل چند مدت بود      

اي، چيزي  گفت معلوم است كه كفتر امامزاده مي ننه .گنبد مسجد
گفت پر و بال قشنگي  ميداداش .  كفتر مقدسي است:گفت مي .است
 .گذاشت كسي بگيردش مي ن- بزرگ مسجد- ولي حاج صادقدارد

زدش؛ شايد از ترس اين كه  براي همين، يكي با تير :گفت ميداداش 
  ! پرد ميگفت آخه ال مذهب قشنگ  مي. كس ديگري جلدش كند

ده بود، بردمش من ياشيل را پيدا كردم، كنار ديوار مسجد افتا   
 ننه هم با .يمها داد توي دست مي داشت جان .پشت بام پيش داداش

 داداش بالش را بست و .ي پادردش براي اولين بار آمد پشت بام همه
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اش داد و ننه آن قدر سفارش را كه كرد كه توي قفس  آب و دانه
ي كفترها  گفت معلوم است اين كفتر با همه ميننه . گلين گذاشتنش

چرخد باالي  ميشود  ميفرق دارد، كه خودش ديده موقع اذان بلند 
ننه از آن به . يك ماه نگذشته ياشيل خوب خوب شد. گنبد مسجد

شان   بروم به آب و دانه،گفت ميد به من بعد وقتي داداش سر كار بو
  .گذاشت پشت بام بروم ميقبل از اين هيچ وقت ن. برسم

گلين خيلي قشنگ بود با آن پر و بال سفيدش، پرهايش تا نوك    
  .شد ميپاهايش روييده بود و پاهايش ديده ن

اش توي  ي سياهها سفيد سفيد بود و چشم كاكل قشنگي داشت،   
گلين فقط از دست داداش دانه . شد ميتر ديده  اش قشنگ سفيد تن

كرد و خودش را  مي براي داداش ناز .كفتر جلدي بود. خورد مي
 ي گفت قشتگتر از همه ميداداش . ماليد به سر و صورت داداش مي
گفت با همين كارهايش دو  مي  وخنديد مي و پرد ميي تبريز ها كفتر

 بود و كفترهاي تبريز، چند اصغر. تا از كفترهاي اصغر، را هوايي كرد
شان برگشته  بار كفترهايش را فروخته بود ولي يك هفته نشده همه

      . داد كرده بودند  محله و داد و بي،ندبودند و خريدارها آمده بود
. اند خنديد كه، تقصير من چيه، خودشان برگشته مياصغر، فقط       

قط براي عروسي خريد و ف مياز آن وقت ديگر كسي كفترهايش را ن
ي ها وقتي گلين دو تا از كفتر. داد مياش   و اين جور چيزها كرايه
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 بيشتر از گلين خوشش آمده بود  داداش،را جلد خودش كرد اصغر
  .و كلي به اصغر خنديده بود

 با هم توي آسمان اوج .ياشيل كه آمد خوب با هم جور شدند   
شان   قربان صدقه،ننه .ايستادند به تماشايشان ميگرفتند و همه  مي
رفتند و چند دوري باالي گنبد  ميرفت، به خصوص از وقتي كه  مي

 ياشيل آمده بود كه گلين را با خودش :گويد ميننه . زدند ميمسجد 
  !جاي گلين توي حرم آقا خالي بود البد. ببرد
 يعني ؛گلين رفته باشد، شد ميداداش اوايل مثل من باورش ن   

داد، اول ياشيل پريده بود  مي يك روز كه پرشان .شان رفته باشند همه
 چند دور چرخيده بودند باالي سر داداش ها بعد گلين و بعد آن يكي
روند طرف مسجد  مي ، داداش فكر كرده بود.و بعد دور شده بودند

شان برنگشته   نيامده بودند حتي يكي،ولي هر چه قدر منتظر شده بود
 زده، رفته بود دم درشان و داد و بود، فكر كرده بود اصغر تورشان

ي  فرياد راه انداخته بود و فحش داده بود تا اين كه اصغر همه
آن شب هيچ چيز نخورد، .  و كفترهايش را نشان داده بودها قفس
يك هفته پشت بام . گلين رفته باشده، ش مي باورم نگفت ميمدام 

ب ديدشان، ا اين كه توي خوا ت.برنگشتند خوابيد تا مگر برگردند و
گفت فداي سر امام غريب، چند . پرند مي ات يكه دور گنبد طالي

  . ام مال آقا ي زندگي  همه،كفتر كه چيزي نيست
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 :وقتي بهش گفتم.  گلين را فراموش كند،ولي هيچ وقت نتوانست
گفت تك بود ميان  مي گلين را ديده، ،دختر كوكب خانم توي حرم

  .آن همه كفتر حرم
ن گلين را جلد خودم كردم و گلين من را جلد  م:داداش گفت   

ننه گفت، . بعد از شيش ماه ساك بست و راهي مشهد شد. خودش
 اگه آقا گلين را .ه چيزي نيست قربان امام غريب بشميه كفتر ك

  .خواهد دست از اين كفتر بازي بكشي مي يعني تو را طلبيده، ؛طلبيده
ام رود با ام ميو فقط ولي داداش گفت بايد برود، گفت كاري ندارد 

ل و ها وقتي برگشت ساكش را گذاشت توي. دل كندغريب درد 
كرد و  مي را داشت مرتب ها رفت پشت بام؛ رفتيم پشت بام قفسه

گذاشت روي هم، قفس گلين را گذاشت وسط پشت بام و تور  مي
برش :  گفت واش گرفت ننه گريه. اش را درست كرد پاره شده

  ...ياد مينگردوندي؟ خدا رو خوش 
داداش گفت كه گلين تك بود ميان همه كفترها و همه با انگشت    

دادند، كه خادم با تعجب نگاه كرده به او و گلين كه آمده  مينشانش 
خورده، انگار گلين دو دل شده و نشسته مقابلش و از مشتش دانه 

 داداش رفته بود گلين را از آقا طلب كند ولي مردم را كه ديده .بود
  .د چه قدر جلد امام غريب هستند خجالت كشيده بود از آقابو

 از همه جاي .كند مي يعني همان كه امام رضا ؛ جلد كردن:گفت
قاطي . كشاند طرف خودش ميايران و از همه جاي دنيا مردم را 
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 گم شده بود ميان خيل .اعت شده بود تا گلين پيدايش نكندجم
  .عظيم زائرها و برگشته بود

 بيايد ، را چيد رو هم و يكي را خبر كردها  قفسي همهآن روز    
  .شان را فروخت شان را ببرد حتي قفس گلين را، همه همه
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  ـ مازندرانمعصومه مجاهدفر 
  
  

  !دعوتم كردي، آمدم، سالم امام رئوفم
كنم و اسم اعظم تو را كه افضل         ميي پياپي را نثار     ها  به سويت سالم  

خوانم  ميتو را   . سازم مي ميهمان   ام  هي خست ها  ي نيازي، بر لب   ها  واژه
آن گاه كه نام مقدس توس با آمدنت روزگاري بـه يمـن ورود تـو،                

. دهـم  مـي ي پر صالبتت كـرده، پـرواز        ها  جغرافياي زمين را نذر گام    
دارم  مـي گذارم و بر روي زميني گام بـر          ميقدم بر صحن و سرايت      

  .ت را در آغوش كشيده استحضور ميست، گرها كه مدت
كنـد، چـه قـدر       مـي  يك باره دلم در گرو طلوع گنبد زرينت گيـر             

  .انتهايي روشن و بي

                                                 
.  سال15-30گروه سني .  
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اي از شميم نسيم وصـالت را در بطـن          آيم، تا تو جرگه    ميبه سويت   
  .روح تب دارم بنوازي

يم را  هـا   پايان، دست  آيم و با خضوع و خشوع بي       ميبه پيشگاهت      
گذارم و نام و نگاهـت را در حـرم امـن وجـودم        ميگاه سينه    بر قبله 
  .دهم ميجاي 

 ام  هي تفتيـد  هـا   ي بر تو، شبنم مژگانم را بر گونه       ها  در جريان سالم     
زنم كـه    ميي ايام، فرياد     تر از هميشه   سازم و تو را غريبانه     ميجاري  

  ...السالم عليك يا غريب الغربا
 در ميـان سـيالب     تـا خـود را     ام  همـن آمـد   ! اي سلطان شهر عشق      

كـران    بـي  ياي كوچـك، بـه دريـا        همچون قطره  ها   و تضرع  ها  اشك
  .محبتت متصل سازم

ام، زائـر تـو      كـسي  من از اهالي اقليم ناكجاآباد، از فراسوي مرز بي           
 تا دلم را در حوالي پنجـره ي فوالدينـت كـه گوينـد،           ام  ه، آمد ام  هشد

ـ  هـا   گاه دردمندان است و بقعه گاه ديده       خيمه ر از نيـاز و تجلـي       ي پ
  .ي حسن توست، دخيل ببندم خانه

 تا در ميان خيل عظيم مشتاقانت اعالم وجود كـنم و از             ام  همن آمد    
التهاب برآمده از ژرفاي دلم، فرياد زنم كه من، آن پوپـك سـرگردان     

  ...خو كرده با رويش نگاهت مستم، مرا درياب
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روح بيمارم شـوي و آن       تا تو ضامن     ام  ه تا تو مرا دريابي، آمد     ام  هآمد
را كه سالياني است كه در حصار تنگ و بدگماني ايـن دنيـا، دچـار                

  .جنون گشته رها سازي
ارزش  شناسي؟ مـنم آن كـه از هجـوم بـارش حـوائج بـي               ميمرا     

دنيــايي، بــه ســاليان امــن تــو پنــاه آورده و در حــرارت بخــشش و 
  .يت ذوب شده استها مهرباني

ي ســبزين نيايــشم و  ر جــوار ســجادهنــشينم د مــيايــن مــنم كــه    
 ات ييم را به قدرت پرواز كبوترانت، بر فراز آسـمان كبريـاي         ها  دست
برم و از تو كه پدر سلطان جودي، ملتـسمانه طلـب رحمـت               ميباال  
  .كنم مي
تـرين نمـاز هـستي را در چهـار             تـا عاشـقانه    ام  همن آمد ! آقاي من    
 تو بال رهايي و پـرواز را در         ، تا ام  همن آمد . ي نگاهت اقامه بندم    قبله

ورم نجـات    وجودم وديعه بگذاري و مرا كه در منجالب گناه غوطـه          
گر شـكوه و عظمـت       رانم، تا بهتر نظاره    مييم را آرام تر     ها  گام. دهي

گـردد، چـه قـدر       ميات مدام    چشم در پي سقاخانه   . حضورت باشم 
كـنم، گـويي عطـش ضـيافت حريمـت، عمـق           مـي احساس تشنگي   

كنم و چـه   ميات پياده   دلم را دركنار سقا خانه    . سوزاند مي وجودم را 
انبوه جمعيتي، كـه بـراي نوشـيدن يـك جرعـه از شـبنم سـخاوتت              

تـرين شـراب نـاب را، در جـام زريـن             اند، گوي كه تو زالل     ايستاده
چـه آب گـوارايي،     . دهي ميريزي و به دستان يكايك ما        ميمحبتت  
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را مـ  نـور، جهـت چـشمان        اي از جـنس    نوشم و يك باره نوشـته      مي
ات تنديسي از نام حسين را نگاشـته         خانهآري، بر فراز سقا   . دزدد مي

اند و من بي هيچ درنگي، در بهاي اين درياي زالل، سالم بر جـدت          
 تا نـذرم    ام  هآمد! اي امام رحمت و عطوفت    . كنم ميحسين را حواله    

، ادا  را كه مشتي از گندم است و به كبوتران حرمت وعده داده بـودم             
  .كنم
ه چـ . زنـد  ميچه ضيافت دلربايي، از هركران تبلور معنويت موج            

 بـود كـه     هـا    بـاور كـن مـدت      !قدر دلم براي درد دل با تو تنگ بود        
  .كرد ميقراري  يم، در قاب حسرت و نمناكي ديدگانم، بيها چشم

ي تلخ، چگونـه    ها  ببين كه خنده  ! اي خورشيد طالع از خاور عشق        
 بـاور كـن كـه مـرا، يـاراي تكلـم هـيچ               !كند ميگيني  يم سن ها  بر لب 

، چرا كه تو دعوتم كرده      ام  همن آمد . حديثي از گلستان غربتت نيست    
ز را بـه مـن خـواهي        ابودي و وعده داده بودي كه اگـر بيـايم، پـرو           

 بـه آسـمان     .در نجـوا كـردن بـا تـو را دوسـت دارم             چه ق  .آموخت
ات،  خانـه   نقـاره  نگرم و يك باره طنـين دلنـشين نـواي          ميسخاوتت  

اي در خـود غرقـه       كند و مرا لمحه    مييم را نوازش    ها  سكوت گوش 
  .سازد مي
 آشناترين  ،ستها  ، كه سال   است ات قرارگاه دوستداراني   نقاره خانه    

تاب اسـت و بـي       دلم بي . آورند مينماهنگ حضورت را به صدا در       
  قرار، مرا و اين همه تشويش و آوارگي چه كار؟
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 بغض نشكفته تا كي؟ دلم عجيـب طوفـاني اسـت و             مرا و اين همه   
ي تكلمـم را بـه سـراي جنـون           ن تو، قـوه   ام   هشوق حضور در بارگ   

صداي ضربان  . يم را مست تو ساخته است     ها  كشانده و خيال انديشه   
ي زائرانـت، حيـران و      ها  شنوم كه از آشفتگي كفش     ميقلب زمين را    

سوي خادمـان    نيز در عطش وصال به       ها   آخر، كفش  .سرگردان است 
اند كه در دسـتان پـر         در آرزوي آن لحظه    .كنند ميتو، لحظه شماري    

 غبار روبي گـرد و      .تان كبريايي تو، بوسه باران شوند     مهر خادمان آس  
 شـبنم اشـك ديـدگان    ي ي زائرانـت، بـه وسـيله   ها  خاك روي كفش  

   .گذارد ميخادمانت، تصوير ديگري از عشق بازي را به نمايش 
قـدم بـه پـيش      ! ي محكـم  اسـتوار       هدايت و دايـره    اينك اي امام     
شوم و يك باره گـويي پـاكي         ميگذارم و وارد حرم با صفاي تو         مي

ــام اعــضا و جــوارح  ــي ا حــضورت، تم ــيم را متجل ــرم .ســازد م ه 
 را  »خوش آمد گويي  «كنم، آن گاه كه پيام       مييت را احساس    ها  نفس

  .كني ميبه زائرانت هديه 
اختيـار، بـستر خـود را تـر       بي ها  اند و ديده   اده به شماره افت   ها  نفس   
نـشينم و    مـي  را رمق هيچ حركتي نيست، به يك باره          ها  كنند، گام  مي

 !خوانمت، اي ولي خـدا     ميزنم و بلند بلند      ميدر جوار كرامتت زانو     
ي آمدن ما، به اين ديار شدي و اين           اي آن كه بهانه    !اي رحمت خدا  

 زمـين را، وامـدار      منور ساختي و  سرزمين را به بركت نور وجودت       
 حسرت ديـدار    ها   يك باره كالمم را بغض سال      .طراوت خود كردي  

ي مـا   هـا   ي چشم  ست كه در ذائقه   ها   حالوت نگاهت سال   .شكند مي
  .آدميان، فروكش كرده است
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 در پي آنم كه دست      .زنم ميغريبانه، پرتو نگاهم را به ضريحت گره        
 ببـويمش و    .بوسمشو ب ي مشبك ضريحت كشم     ها  در آغوش خانه  

  .ي بگريمها يها  نوازشش كنم و از ناپيدا كران دلم،
 تـا در تـرنم صـالبت        ام  همن آمد ! اي ضامن آهوان صحراي عشق       

مـن  . ي كور گورستان اميد دلم باشـم      ها  نگاهت، شاهد گشايش گره   
سـت در كوچـه     ها   تا با تو، خويش را بيابم، خودي كه مـدت          ام  هآمد

  .ي، تنها و سرگردان رها شده استمهر ي بيها پس كوچه
ي اجابتـت     انابتم را، به محراب معـراج گونـه        يها   تا دست  ام  هآمد   

. ام، طنـين انـداز سـازم        باال برم و نواي الغياث را در سرسراي هستي        
، براي ام ه تا به تو به سخن بنشينم و ساعتي چند از دل غمديد        ام  هآمد

ي وجـودم را، بـه      هـا   ندبـه  ميدانم كه تـو، تمـا      ميتو شكوه سازم و     
 و بـي    هـا   شـرمي   تا رد همين ديار، تابوت بي      ام  هآمد. روشني حفظي 

يم را دفن كنم و بذر عاطفه و حبت را، با باران عطوفت تو              ها  حيايي
ي رضايت را براي شـفاعت خـود          تا تو، اسطوره   ام  هآمد. آبياري كنم 

  .برگزينم
 فـوج زائرانـت،    تا تـو در ميـان فـوج   ام همن آمد! اي شمس توس     

يم را در آغـوش بكـشي و شـهد          ها  نيازي  ي لبريز از تهي بي    ها  دست
ي   را در كام تلخ صبرم بريزي و مرا اليـق هميـشه            ات  يشيرين بندگ 

  !مرا درياب اي دستگير هر چه درد .ديدارت سازي
  !يا ثامن الحجج
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 زهرا محمدي مازندران

  
  

  به ما آموخت به نام خداوندي كه عشق به ائمه را
  السالم عليك يا علي بن موسي الرضا

  .ي حقير خدا سالمم را كه شنيدي، منم يكي از عاشقان تو و بنده
حالت چه طوره؟ حالت خوبه؟ البته حال تو كه بايـد خـوب باشـه،               

 ديـدن بهـشت، خـدا،       .ات كه بد نيست هيچي، عالي هـم هـست         ج
هم حالت خوب   ي خوب، باغ و نهرهاي زيبا و باصفا، بايد          ها  نعمت
  .باشه

ه كـه نـشده     دوني چند وقته كه ديدنت نيومدم؟ چند سـال         ميآخ،     
و ببينم؟ همين چند روز پيش  كه يكـي از دوسـتانم از          ضريح قشنگت 

مشهد اومده بود، اونقدر حسرت خوردم كه ديگه نگو و نپرس، دلم            
                                                 

.  سال15-30گروه سني .  
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نه فقط  . خواست گريه كنم و بهش بگم كه چه قدر دوستت دارم           مي
خـودت  . و كردنـد  مـون خيلـي وقتـه كـه هـواي حرمتـ           وادمن، خون 

كنم بعد از    ميدوني كه چه قدر نسبت بهت ارادت دارم، احساس           مي
تونم اين قدر خوب ارتباط برقـرار   ميخدا جز با تو با كس ديگري ن 

. دل كـنم  قلم شدم، بد نيست كه باهـات درد         حاال كه دست به     . كنم
گفـتم و   به كسي جز به خـدا ن      م رو   ها  دوني تا حاال درد دل     ميتو كه   

 حاال بعد از خدا تو كسي هستي كـه          .جز از اون هم كمك نخواستم     
  . دل كردن اخ كه دلم لك زده براي درد .گم ميو بهش مها درد دل

چي بگم كه دلم پره از زندگي، حاال از كجا شروع كنم؟ از مامـان               
 رو  هـا  ي مـريض   خوام همه  ميكنه، ازت    ميو بابام كه كمرشون درد      

 مـشكل گـشاي همـه باشـي، ازت          .شفا بدي، اونا رو هم شفا بـدي       
ي جوونا نشون بدي، به خصوص به        خوام راه مستقيم رو به همه      مي

خوام به خدا بگي كه چـه قـدر دوسـتش            ميازت  . برادر و خواهرام  
  . دارم، بهش بگي حاجتمو روا كنه

  .راستي شفاعت ما روز قيامت يادت نره
آخـه، بعـد از     . وشحالي كه، شدي محرم اسـرارم     دونم خيلي خ   مي   

  .شه ميتر از تو، توي اين دنياي فاني پيدا ن خدا، با معرفت
دوني چه قدر دلم براي كبوتراي حرمـت تنـگ شـده،             ميراستي ن    

ي حياطش، صحن    ش، واسه ها  ش، براي اذان گفتن   ها   نقاره زدن  براي
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نـدن   خو ايلش، سقا خونش، براي عطر و بوي حرمـت، بـر          گخوش
  .نماز و دعا توي حرمت

يادش به خير، اولين باري كه اومديم به زيارتت، هيچ وقت يـادم                
ره، چه صفايي داشت، وقتي وارد حيـاط حـرم شـدم، احـساس              مين

كردم راستي راستي تو بهـشتم، تـازه وقتـي كـه غـذاي حرمـت رو                 
ـ        م كـرده بـودم، حـس       ا  هخوردم، چه حسي داشتم، بوي غذات ديوان

  .خورم ميغذاي بهشت رو كردم دارم 
اي نبـود    خيلي خوشحالم كه حرمت توي ايرانه، وگرنه كس ديگه           

تونيم تو رو حـس   مي حاال خوبه كه الاقل   .كه بتونيم احساسش كنيم   
خـوش بـه حالـت كـه        . ديـدم  ميكنيم، وگرنه بايد تو رو تو روياها        

 سالمم ميـدن، باهـات حـرف        .زنند ميهزاران نفر هر ساله بهت سر       
خونند، ولي من چي كه هـيچ كـس          ميزنند، به يادت نماز و دعا        مي

  .كنه و اونقدر گناهكارم كه حقمه ميبعد از مرگم يادم ن
چرا خدا تو رو نه فقط پيش من، بلكه پيش همه           : راستي يه سوال     

بيننـد، اشـك     مـي عزيز كرده، چرا وقتي حرم قشنگت رو با زائرانش          
شون رو  ها  خواد بار و بنديل    يمشه و دلشون     ميتو چشماشون جمع    

حتمـاً يـه حكمتـي داره ديگـه، مـن فكـر       .  كنن و بيان پيـشت   جمع
  .كنم معرفتت از طريق دلت به دالي ديگه راه داره مي
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خواد ببوسمت، ببويمت،    ميهميشه بعد از ديدن حرمت از دور، دلم         
يي كه تا حاال به من كردي و مـن          ها  به خاطر تمام كمك   . حست كنم 
  .ودم ، ازت ممنونماليقش نب

مثل اين كه زيادي حرف زدم، ببخـشيد، آخـه آدم وقتـي دوسـت         
  .خواد هر حرفي داره، بهش بگه ميكنه، دلش  ميخوبي مثل تو پيدا 
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  مهابادـ مياسرين ابراهي

  
  معجزه رضا

 ي، تروسكه، اوين، اسرين، بفـرين، امـا    ها  چهارتا خواهر بوديم به نام    
  ..توانستيم از دور بشنويم ميصداي پاي او را 

گذاري متبحر بودند؛    پدر و مادر، در نام    . باز هم كودكي در راه بود        
  در   هـا   يي را انتخاب كرده بودند كه هر كسي با شنيدن همه نام           ها  نام

عـشق و    مـي توانست قصه پردازي كند و داستاني بـه گر         ميكنار هم   
اگـر  : دك در راه بوديم كه پدر گفـت       منتظر كو . ازدسفيدي اشك بس  

پسر باشد شـير كـوه، تـا        گذاريم و اگر     ميدختر باشد نام او را كاني       
براي اطمينان از سالمتي آن طفل در راه، به سونوگرافي           راين كه ماد  

ي مجهـز پزشـكي، تـشخيص داده شـد كـه مـا              ها  رفت و با دستگاه   

                                                 
.  سال15-30گروه سني .  
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در ذهن خود   يم او را    ها  من و خواهر  . خواهر ديگري خواهيم داشت   
. زديـم  مـي كـرديم و رد خيـال، بـه سـر و رويـش بوسـه          ميمجسم  

يي خواهـد  هـا  تشخيص اين كه كاني داراي چه رنگ مو و چه چشم          
اي، به كدام يك از ما بيشتر شبيه         بود، موهاي طاليي، سياه و يا قهوه      

ي پيشينيان مـادري     و بر طبق گفته   ! مان جاي سوال بود    شد؟ براي  مي
ز متولد نشده، بيـشتر روبـه روي هركـسي بنـشيند            كه فرزندش هنو  

فرزندش شبيه وي خواهد شد، بر سر نشستن جلوي مـادر هميـشه             
  ...ي بامزه تا اين كهها كشمكش  بود و شوخي

 گذرانديم و هر يك در انتظـار صـبحي          ها  شب را با همين شوخي       
صبح سـفيدي كـه در      . يمان رفتيم ها  تازه و شروعي نو به رختخواب     

ي صـبحانه    باز هم چـاي آمـاده، سـفره       . اه رسيد ش بوديم از ر   انتظار
ي  حاضر و هر يك از ما روي صـندلي خـودش، پـشت ميـز آمـاده                

خوردن صبحانه بوديم، اما مادر مثل هميشه نبود كه با لبخند بـا هـر               
حـرف  . كـرد  مييك از ما صحبت كند، انگار داشت با خودش فكر           

ن كه همه به پدر زل زديم تا او         مان با مادر به جايي نرسيد، تا اي        زدن
  .چيزي بگويد ولي مثل اين كه براي پدر هم قابل تشخيص نبود

 مادر كـه انگـار بـا        ؟كني ميپدر از مادر پرسيد به چه چيزي فكر            
صبرانه منتظر   ازه به خودش آمده بود و انگار بي       شنيدن صداي پدر ت   

ديـشب خـواب    : همين سوال باشد، لب بـه سـخن گـشود و گفـت            
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 هوا رنگ زيبـايي     . تنها بودم از چند راه پر پيچ گذشتم        .جيبي ديدم ع
  .اي را در هوا پخش كرده باشند ي نقرهها داشت انگار اكليل

 هـا   دانـم چگونـه از آب      مـي  ن .اي و زيبا رسـيدم     به دريايي فيروزه     
 - خـاكي  –ي مسي   ها  اي بود با رنگ    قله. گذشتم و به جزيره رسيدم    

 را پـر    ها  ي ديگر، انگار داخل آب    ها   رنگ  بنفش و خيلي   - زرد -سبز
ي پر نور و روشن كـرده بودنـد و فـضا عطـرآگين از بـوي                 ها  شمع
  ...ي ياس بودها گل
زني با لباس سفيد ساتنِ براق، از دور به من اشاره كرد كه بـاالي                  

ي آن زن برايم بيشتر مجسم       قيافه ،شدم ميتر    هرچه نزديك  .قله بروم 
 او از باالي قلـه، دسـتي        .يدم مادر شوهرم است   شد تا اين كه فهم     مي

ي هـا   ي حريـر زيبـاي سـبز رنگـي را از آب             برد و پارچـه    ها  در آب 
اي بيرون كشيد و جلوي خودش گذاشـت و خـود نيـز آرام               فيروزه

 انگار كـه هرگـز دردي در پاهـايش حـس            .يش نشست ها  روي زانو 
يش مـرا   هـا    مانند كبوتر سبك بال و زيبا بود بـا دسـت           ؛نكرده باشد 

 مـادربزرگ   .من نيز نشستم  . دعوت به نشستن در مقابل خودش كرد      
انگـار بـا بـاز    . كـرد  مـي ي پارچه را يكي يكي و آرام باز         چهارگوشه

شد حس   ميكردن هر الي پارچه، تابش خورشيدي را با نور فراوان           
 ،شد ديـد   مييش را روي صورت مادربزرگ      ها  شعله ميكرد حتي گر  

 شكلي را در جلوي خود ديدم كه نـام مبـارك            تا اين كه پارچه مربع    
مـادربزرگ  . درخشيد ميرضا در آن حك شده بود و مانند خورشيد          
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مـادر بـه مـادر    . ام هبراي كودك در راه، اين نام را انتخاب كرد   : گفت
بزرگ گفته بود كه كودكش دختر است و مـادربزرگ بـا اشـاره بـه                

در نـشان داده    درون آب، كودك پسري را در حال شنا كردن بـه مـا            
همين خواب باعث شد كه پدر و مادر دوبـاره بـه سـونوگرافي              . بود

  .بروند اما باز هم تشخيص دادند كه كودك دختر است
تا اين كه يك روز مادر به بيمارستان رفـت و دو روز بعـد، رضـا           

 امـام   ي  مـا هميـشه رضـا را هديـه        . در آغوش مادر به خانه برگشت     
هر وقت رضـا بـه سـن          مادر نذر كرد كه    همان موقع . دانيم ميرضا  

  .دتكليف برسد، او را با خودش به مرقد امام رضا ببر
 تكليـف   هم اكنون پانزده سال از اين ماجرا گذشته و رضا به سن              

  .ريزي زمان سفر هستيم همه در فكر برنامه. رسيده
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 ـ همدان ميرقيه كري

  
  
  ي اَبرو ـ روستا1385آذرماه سال 6

امروز اهـل   ... دونم مين... يعني كار خوبي كردم؟   ... سالم آقاي خوبم  
دلم بدجوري هواتو   ... يا امام رضا  ...  مشهد ،رفتند... خونه همه رفتند  

... قربون گنبد طاليي رنگـت بـرم      . من تا حاال نيومدم ديدنت    ... كرده
ن  مـشهد اومـد    ،دونـه  مـي خـدا   ... نـه ... خواستم بياما  ميفكر نكني ن  

يـه   ترسـيدم اكـه مدرسـه رو      ... ترسيدم... ولي چيكار كنم  ... آرزومه
آقـا خـودت كـه      ...  دوباره همه چيز به هم بخـوره       ،هفته تعطيل كنم  

ارن ذ رو راضي كردم كه ب     ها   پدرهاي اين بچه   ،شاهد بودي با التماس   
 مش قربون وسط ميدون ده با سـيلي زد تـو            .دختراشون بيان مدرسه  

                                                 
.  سال15-30گروه سني .  
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بهـم  ...  خونه سـت   ي  جاي دختر گوشه  ... مخواي ميمعلم ن ... صورتم
... بند و بساطتو جمع كـن و بـرو يـه جـاي ديگـه پهـن كـن                  : گفت

ـ     . به تك تك پدراي ده    ... التماس كردم  يـه  . م شـده  رحـاال دلـشون ن
توي يه مدرسـه    ...  تا دختر  9 تا پسر و     11. نفري راه افتاده  20كالس  

ميـرم بـراي تـك       مـي ... دوستـشون دارم  ... دوني چيه آقا؟   مي... گِلي
 ،اگه خـار بـره تـو دسـت يكيـشون          ... تپه ميقلبم براشون   ... تكشون

 ،دو روز پيش جعفر از شهر خبـرم كـرد         ... انگار كه رفته تو قلب من     
آقا بغضم ... قراره بريم مشهد... بابام پيغام داده مدرسه رو تعطيل كنم    

تـو حـرم   ... به خدا دلم اونجاست   ... آقاجون ببخشيد نيومدم  ... تركيد
آقـا دورت   ... شـد  مـي  مدرسـه تعطيـل      ،ومـدم ا اما اگه مي  ... قشنگت
خواد زار زار    ميدلم  ... به خدا دلم برات تنگه    ... آقاي خوبم ... بگردم

    . ترسم ننه عصمت از خواب بيدار بـشه        مي... ترسم مياما  . گريه كنم 
بـا اون   ... پيرزن از وقتي پسرش رفته سربازي دل تـو دلـش نيـست            

  .كنه ميال و روزش هر روز هم برام غذا درست حال ح
  
   ـ روستاي ابرو1385آذر ماه 7

. هسـرد  مـي امـشب هـوا ك  . شب از نيمه گذشـت  ... سالم آقاي خوبم  
كـنم نـوك     مي سرم كشيدم احساس     لحافي كه ننه عصمت بهم داده،     

گفـت امـروز فـردا بـساط      ميننه عصمت . زنه ميم هم داره يخ  ا  بيني
... كـشم پـايين    مـي فتيله چراغ نفتـي رو      . ندازه ميكرسي رو برام راه     
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از دور صـداي گـرگ      . ترسم نور اتاقم ننه عصمت رو بيدار كنـه         مي
ي بلنـد و پـر از دارو        هـا   از پنجره نگاه كردم به بيرون، به كـوه        . مياد

  دوباره از خودم پرسيدم... درخت
  كنم؟ ميـ من اينجا چيكار 

م كه شـهر و ول كـردم اومـدم          گه خل  مي... م گه من ديوونه   ميمادرم  
... عاشق نون تازه بلقـيس بـانوام      ... اما من اينجا خوشحالم   ... اين جا 

ـ   هـا   ام كه بچه   عاشق نون و ماستي    عاشـق دسـت    ... رام ميـارن  ي ده ب
ي هـا   چـشم ... ي گـرد و خـاكي     هـا   صـورت ... ها  ي بچه  خشكه بسته 

  ...درشت و معصومشون
  
   ـ روستاي ابر1385 آذرماه 8

 بـودم كـه ننـه       هـا   امروز گرم درس دادن به بچه     ... خوبمسالم آقاي   
 همـه   هـا   بچـه ... بـدو بـدو   ... عصمت سراسيمه اومد وسـط كـالس      

ــد ــشتر  ... خنديدن ــه بي ــا از هم ــالس اولي ــود ... ك ــشكم زده ب ... خ
دامن چين دارشو چنگ    ... ننه خير باشه  : گفتم. دونستم چي بگم   مين

از سـربازي   ... مـراده ايـن نامـه از      ... خير ببينـي دختـرم    : زد و گفت  
دل تـو دل    ... نامه را بـاز كـردم     ... بخون ببينم چي نوشته؟   ... فرستاده

ي ها  چشم... لرزيد ميصورت پر از چروكش از هيجان       ... پيرزن نبود 
كردم نامه را    ميبي فروغش طوري به من خيره شده بود كه جرات ن          

... رو شـكر   داخ...  نامه را باز كردم    با احتياط ... ترسيدم مي... باز كنم 
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... از تـه دل   ... با شوق ... ننه عصمت دعام كرد   ... پسرش سالمت بود  
  .دستاشو مشت كرده بود رو جليقه پولك دارش

  ...الهي بري خراسون دخترم... ـ الهي سفيد بخت بشي دخترم
چـشمانم دوبـاره    ...  مشهدند و من اينجـا     ها  آن...  افتادم ام  هياد خانواد 

  ...پر از اشك شد
  كنم؟ ميا من اينجا چيكار ـ خداي

  
  ـ روستاي ابرو1385آذر ماه 10

يعنـي مامـان    ... تولد امام رضـا   ... امروز تولد بود  ... سالم آقاي خوبم  
االن كجاست؟ تو حياط سقاخونه؟ تو صـحن امـام رضـا؟ آقـا داره               

كنه؟ اصالً ياد مـن هـستند؟ ديـروز از ده تـا شـهر پيـاده                  ميچيكار  
... تو جاده كرباليي يعقوب رو ديـدم      . وندمبوس جا م   از ميني ... رفتم

  .جاي مامان خالي كه بهم بگه
  !ـ فقط تراكتور سوار شدنت مونده بود دختر

 به جعبه شيريني    ها  تمام چشم ... با يه جعبه شيريني اومدم سر كالس      
وقتـي مامـان جعبـه      ... ياد بچگي خودم افتـادم    ... خندم گرفت ... بود

 جشن  ها  چهامروز با ب  . كرد مي قايم   شيريني رو هزار تا سوراخ سمبه     
انگـار  ... خودم نشستم كنار بخـاري نفتـي  ... براي امام رضا ... گرفتيم

بـه  ... كـرد  مـي م درد   هـا   آناسـتخو ... ديروز تو راه شهر سرما خوردم     
حـاال  ...  ببنديد دستاتونو بگيريد بـاال     ماتونوشچ گفتم همتون    ها  بچه
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انگـار  ... خوب خوب بخوايد  از امام رضا چيزاي     ... همتون دعا كنيد  
گه آخـرش ايـن روحيـه حـساست كـار            ميمامان  ... مامانم حق داره  

ي هـا    دسـت  هـا    وقتـي بچـه    ،جاش خالي بـود ببينـه     ... ده دستت  مي
ي آفتــاب هــا  وقتــي صــورت.كوچولوشــونو گرفتــه بودنــد آســمون
هاي خشكه بستـشون تنـد و        سوختشونو باال گرفته بودند، وقتي لب     

افتـاد رو بخـاري نفتـي و جيليـز           مـي قطرات اشكم    ،كرد ميتند دعا   
  ...كرد ميويليز 

ـ يعني مامان االن كجاسـت؟ حيـاط سـقاخونه؟ تـوي حـرم؟ بابـام                
  كجاست؟ يعني ياد من هستند؟

  
  ـ روستاي ابرو1385 آذرماه 11امروز 

زودتـر اومـدم     ميامروز ك . ننه عصمت رفته شهر   ... سالم آقاي خوبم  
هوا .  دون دادم  ها  ردم و به مرغ و خروس     حياط رو آبپاشي ك   ... خونه

كنم تا چند دقيقه ديگه مسجد ده        ميفكر  . شه ميداره كم كم تاريك     
وقتي رفتم سر كالس    ... راستي امروز يه اتفاق جالب افتاد     ... اذان بده 

بـه  ... خنديدند مي جمع شده بودند دور محمد حسن و بهش          ها  بچه
يـه بـار    . شهـا   و شـونه  موهاي بلندش كه مثل دخترا ريختـه بـود ر         

 خـانوم معلـم نـذر كـرديم         :گفـت ... مادرش رو صـدا زدم مدرسـه      
 مـش   ،منتظر بودنـد  ... ببريمش مشهد تو حرم آقا موهاش رو بچينيم       

 همـه سـاكت     . دعوا كردم  ها  با بچه ... . كريم از كوره پزخونه برگرده    
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ي شـفاف محمدحـسن رو از صـورتش     ها  اشك. نشستند سرجاشون 
اش تـا پـشت      بينـي ... كنـه  ميگفتم مرد كه گريه ن    بهش  ... پاك كردم 

. وردم و بينيشو پاك كـردم     آدستمالم رو در    ... لبش آويزون شده بود   
... زننـد  مـي فكر كـنم دارن در      ... خودشم بقيه شو با آستين پاك كرد      

پس تا  ... شه ميكم كم داره صداي اذان بلند       ... شايد بلفيس بانو باشه   
  ...بعد

  
  تاي ابروـ روس1385آذرماه 20

از طـرف آمـوزش و   ... امروز مدير مدرسه يه نامه آورد   ... سالم آقاي خوبم  
... براي اردوي دانش آمـوزي قرعـه كـشي كـرده بودنـد            ... پرورش منطقه 

ي روسـتاهاي اطـراف رو ببرنـد        هـا   اي خوان يه اتوبوس از بچه مدرسه      مي
از ... خيلي خوشـحالم  ...  تا از شاگردهاي من هم توشون هستند       5... مشهد

از اين كه اگه زيارت قسمت خـودم        ... اينكه باالخره كالس رو راه انداختم     
 تايي كه تـا حـاال زيـارت         5اونم  ... تاي ديگه رو بفرستم   5نشد اما تونستم    

  ...تندقراره پس فردا راه بيف... نرفتند
  

   ـ روستاي ابرو1385 دي ماه 3امروز
خيلـي  ...  از پابوسـت برگـشتند     هـا   ديـروز بچـه   ... سالم آقاي خوبم  

گفتند تا حـاال هرچـي آرزو داشـتند          مي... بهشون خوش گذشته بود   
فاطمـه  ... گفتند بـراي مـن هـم دعـا كردنـد           مي... اونجا بهت گفتند  
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چـرا از همـه   دونـم   مـي ن... گفت به جاي من هـم زيـارت كـرده       مي
 هـم بيـشتر بهـم       ،يي كه خـودم بـراي خـودم كـرده بـودم           ها  زيارت
يي ها   از نقل و نبات    تر حتي شيرين ... برام شيرين بود  خيلي  ... چسبيد

انگـاري فرقـي    ...  برام سوغاتي آوردند   ها  كه دور و برم ريخته و بچه      
چه از اين جا صدات كنم چه از اونجـا تـو صـدام رو               ... كنه ميهم ن 
شيشه ... كنار خودت ... بينم ميحتي االن خودم رو اونجا      ... شنوي مي

 تـو رو همـه جـا        حرمت رو كه فاطمه بـرام آورده بـود، بـوي          عطر  
  ...پيچونده
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  سفيد70
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   /نجواي دل

 

71

  
  
  
  
  
  

 مازندرانـ حمزه شربتي 

  
  

  دهم ميقلبم را به تو هديه 
 به حال چند بار به سرم زده،        اصالً من يك نفر مريض رواني هستم، تا       

. دفعه پيش چند بسته فلورازپـام خـوردم امـا نـشد           . كلك خود را بكنم   
شايد براي ايـن اسـت كـه از تنهـايي           ! نويسم مي را   ها  دانم چرا اين   مين

وقتي دور كژدم آتش بگذاري     : گويند مياي كه    عزيزم، شنيده . فرار كنم 
. ي آتـش گرفتـه باشـد      ا زند؟ شايد گرد مـرا دايـره       ميخودش را نيش    

ساعت ده شب پنج شنبه است و تيك تاك منظم آن شـبيه بـه صـداي                 
ي پـشت   هـا   باران سـمجي روي شـاه بلـوط       . پيچد ميقلب، توي سرم    

  .زند مي سر انگشت ها به شيشه ميبارد و باد مالي ميپنجره 

                                                 
.  سال15-30گروه سني .  
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. كند ميي دستم متورم شده، به سختي درد       ها  رگ. ترسم مياز خودم   
ي ديگـر قـرص      يك دانـه  . ت هفت كفن پوسانده باشم    باي ميتا حاال   

مثـل يـك    . كـشد  ميمادر، كنارم خوابيده، به سختي نفس       . خورم مي
كي يشود و تـوي گلـوي تـار        ميماند كه قطره قطره آب       ميتكه ماه   

يك سمفوني غريـب    . شنوم ميصداي كند ضربان قلبش را      . چكد مي
ويي آرشـه   گـ . شود ميو غم آلود است كه روي پوست شب كشيده          

سمان خيس  آكشند و ملودي آن تكه پاره روي         ميويولن را به ابرها     
  .شود ميو كبود پخش 

امـا مـا، در هفـت       . مي بخـر   او بايست قلبي براي   مي: گويند ميدكترها    
ديگر در خانواده هيچ    : كنم مييك وقت فكر    . آسمان يك ستاره نداريم   

  : گويم مي با خودم روم جلوي آينه، مين وقت آ. شود ميقلبي پيدا ن
» اما تو هستي، تو كه هنوز قلب داري قلب خودت را به مادرت بـده              « 

اي تـا    اي نقـره   از روي پنجره، جـاده    . زنم ميو به آسمانِ درون آينه زل       
ي مهتـاب     گاه تكه ابري، صورت رنگ پريده      .ودش ميدرون آن كشيده    

  .ماند مي اما ماه هيچ وقت پشت ابرها نزند ميشور ها  را
چند بار نـامش را زمزمـه       . قاب عكس مادر، روي ديوار ميخ شده         
آن وقـت بغـض بـيخ گلـويم را          ...) ايران... ايران... ايران(... كنم   مي
به خـودم، بـه زنـدگي، بـه ايـن اتـاق             . خندم ميناخودآگاه  . گيرد مي

البد به اتـاق    . محقري كه مثل گور، مرا در خودش حبس كرده است         
ك زيرزمين نمـور و تاريـك اسـت كـه بـوي اتـاق               ي. ما نيامدي آقا  
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روي ديـوارش تـصوير غـم آلـود         . دهـد  ميمريض، بوي پوسيدگي    
 و نوراني   رگمهتابي است كه در جام شوكران افتاده و يك دست بز          

گـاه در   . كه صورت معصوم آهـويي را در پنـاه خـود گرفتـه اسـت              
ده زندگي، دقايق زهرناك و اسرارآميزي نهفتـه اسـت كـه انـسان آزا             

شوكراني كه مأمون در    . ز خوردن شوكران سر، باز زند     ا( ،خواهد مين
چكانـد و    مـي ريزد، شوكراني كه زنـدگي در گلـوي انـسان            ميجام  

  .)كشاند ميشوكراني كه شب به گلوي بامداد 
 و تارهـاي    ام  هكـنم، مـرد    ميتصور  . بندم مييم را   ها  هر شب چشم     

كـنم بـه     مـي  شـروع    بعـد . يم چسبيده است  ها  كفن به صورت و لب    
در زنـدگي تـر و      . آدمي، آه اسـت و دم     : گويم ميبه خودم   . خنديدن

چنـد وقـت هـم      . بـرد  مـي آن وقت خـوابم     . سوزد ميخشك با هم    
خـواب  . ام بختـك انداختـه     شود كه خـواب عجيبـي بـه زنـدگي          مي
. ام  ه جدا كرد  ام  هبينم با يك گزليك زنگ زده، قلبم را از درون سين           مي

يم هـا   ي مادر بگذارم، چشم    خواهم آن را درون سينه     يماما همين كه    
يش بـراي   هـا    پيش چـشم   ها  درست مثل پدر، كه سال    . شود ميبسته  

  .پرم ميآن وقت با سردرد از خواب . هميشه خاموش شد
هنوز چند بسته قرص روي عسلي      . ديگر چيزي براي گفتن ندارم       

ين شـبي   آقا، شايد امشب آخـر    . كوچك كنار تخت باقي مانده است     
. اما عزيزم . نويسم ميالبد دارم پرت    . توانم نفسي بكشم   مياست كه   

تا هيچ وقـت ايـن خانـه را         . گذارم ميامشب قلبم را نزد شما امانت       
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كند كه  ميتا يادتان بماند در اين اتاق پيرزني زندگي        . فراموش نكنيد 
  »...شود، مرده ميپسرش چند روزي 

اش  چهره. كه مادر ناگهان بيدار شد    م  نوشت ميداشتم اين چيزها را        
خـواب ديـدم از دل آسـمان صـداي قـرآن            «گفـت   . غرق اشك بود  

آن وقـت يـك دسـت       . شـود  ميآيد و شعاع سبزي بر من تابيده         مي
كـنم ديگـر قلـبم       مينوراني قلبي را به من هديه داد و حاال احساس           

  » ... ابوالفضل.كند ميدرد ن
و همچنين بـه نـور خنـداني كـه          ي قرص   ها  من به مادر، به بسته        

زنـدگي داشـت از پـشت شـاه         .  نگـاه كـردم    ،درخشيد ميتوي آينه   
پنجره را بـاز  . شست ميو باران صورت آن را  . كرد مي طلوع   ها  بلوط
شهر الي سكوتي خيس پيچيده شـده بـود و الي شـكم نـرم               . كردم

عطر ماليـم بـاران، نـسيم خنـك         . كردند ميآسمان چند پرنده پرواز     
آن وقت دستان لرزانم   . هي و صداي قلب مادر را حس كردم       صبحگا

  :را زير باران گرفتم و گفتم
  تر             اي سيد غريب، من از تو غريب   

  تر  ناشكيب،شوم به خدا ميهر سال 
           ات ي سبب شرمسارام ههر سال بود

  ات يام به همان كفش دار امسال راضي
  . خيره شدم،كرد ميسمان طلوع و به صبحي كه داشت روي صورت آ
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  اصفهانـآبادي  خان مريم

  
  

  .غاز عجز و درست آخر ناتوانيآ ي اين جا سرخط است نقطه
اعتنا از كپر   از غفلت مسافري كه بي. درك به ستوه آمده است

 از كوچه شهود گذشته است و جز  بارها.گذرد ميمعرفت موال 
  1.انگور به دست: وارهاي جمودعكسي نديده است از موال روي دي

 .را دعوت كرد طَبقِ ادراك پيش رويم نگستردممشهد اولين بار كه 
آن قدر در ابهام پژمردم و حاال از اولين سفر به تقويم من چند قرن 

                                                 
.  ل سا30باالي گروه سني نفر اول ـ.  

  
ي مشهد بي اعتنا عبور مـي كننـد و عكـس امـام              ها  اشاره به اين كه اغلب مسافران در كوچه        .1

ي عكاسي، انگور به دست در مجلس مامون مي بينند و آن قدر بر در و                ها  را در مغازه  ) ع(رضا  
  .ديوار ظواهر را مي بينند كه از معرفت و شناخت اصلي باز مي مانند
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و اندي گذشته است و من ديگر حديث سفر را به حد تواتر 
  .ام هشنيد

 از مطالي دلم باال اين دو سه بار آخر مشهد به ديدنم آمده است   
 سفره حضور گسترده، نيازي نيست من رمس يرفته و در ايوان طال

 دارد . مشهد غيبتم يا غربتم را اندازه گرفته است.به مشهد بروم
دوزد و اين بار  ميلباسي با تار نور و پود حضورت بر قامت ناسورم 

ي ها آينه. كرد ميآخري كه ديدمش حاشيه لباسم را سرمه دوزي 
آدم وقتي خودش را در آن . ي متفاوتي نصب بودها وانت در زاويهاي

شد و من با آن لباس سرمه دوزي خاك پايت  ميديد هزار تكه  مي
ات ايستادم كه هزار  را سرمه كردم و تنها به اين هدف مقابل آينه

  1.تكه شوم
 در صف ايستادم و »هزار تكه«مجنون بودم اما به سبك ليلي    

  2.ميال و آمالم را به سوي ضريحت مستقيم كردم اي صراط همه
ي از كتاب ياي در فصل نو  تازهي بگذريم موال تصميم من قصه   

سرودن تو نيست در واقع از حق نگذريم به عدد عاشقان نجواي 
عاشقانه با تو وجود دارد و من نه اولين و نه آخرين فرستاده 

  .خداوندگار عشقت هستم

                                                 
  .ن مي شكندآي حرم كه تصوير در ها يراشاره به آينه كا.  1
  اگر با ديگرانش بود ميلي   چرا ظرف مرا بشكست ليلي.  2
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 با خودم گفتم . پر از زيارت نامه بودها چه طاق، خوب كه نگاه كردم
گذاشت و  مياي   موال خودش شفاعت نامه،اي زيارت نامه كاش كنار هر اي

  .كنار هر مفاتيح الجنان يك خط، اَمان
خودش عالوه بر اين قول داده بود، من به آن سه نوبت و سه    

  1. گروهي نيز به پنجره فوالد،اَمان و سه قرارش دخيل بسته بودم
توانست باشد جز روسياهي؟ اكنون  ميدر زنبيل من چه خالي بودم،     

ظرافت توجهت در ظرف بي ظرفيتي يك زائر ريخته است و اين منم بر 
و اجازه ! بخشي ميآستانه، مواليي كه به حجم يك زنبيل عصاره ابديت 

دهي كه يك كمترين براي تبادر به ذهن ضريحت اول بار از قديم  مي
  . اذن دخول بگيرداالحسان

تي؟ و چه شد كه اليق شدم در حجم اندك من چه ريخ! موال   
پروا از حضرت دوست اذن دخول بگيرم؟ واقع، جز تباهي  چنين بي

 واقع اين بود كه من . ماحصل يك عمر غفلت،و خمودگي نبود
  اَدخُلُ يا اهللا؟. همه: هيچ نبودم و آن سو كه تو بودي

عرش فراخوان دهم و ماليك را به مسابقه كنم به  مياينك جرات    
  .استقبال فراخوانم

  اَدخُلُ يا اَيتها المالئكه الموكّلونَ المقيمون المحدقون الحافظون؟   

                                                 
 نوبت به فرياد او 3هر كس مرا زيارت كند : كه فرمودند) ع( اشاره به حديثي از امام رضا . 1

  .دهند  پاي ميزان اعمال و موقعي كه نامه عملش را به دستش مي-شب اول قبر: مي رسم
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خورد و در خالل كلماتي به  ميات تاريخ ورق  در زيارت نامه! موال
   1. آدم اين جا تنها نيست.سترگ خفته است ميظاهر اندك مفاهي

د آدم تا خاتم بر در ايستاده و اين همه تو را هم به كن ميآدم حس 
  .خواند ميعظمت 

 للعالمين و به يك باره ةرحمرسم، جان عالم آن  مي)ص(به محمد    
شود كه اگر نسيم جانفشاني  ميرنج ساليان آن پيشوا مقابل چشمانم زنده 

  .ماند مي آدم از هدايت باز ،وزيد ميي اسالم نها او بر دشت
 محاصره گناه تمام شده .آيد مياز شِعب جانم باال ) ص(محمد    

 شياطين اكنون از . سياه عملم را خورده استي است و موريانه نامه
تر بيرون  ي قبل سر افكندهها  اين باراز دسيسه.اند  دل كندهام هوسوس
  .اند آمده

يم وزيدن بگير و ها اهللا؟ اكنون چون نسيم در دشت اَدخُلُ يا نبي   
  . اجازه ورود بدهبه من

مانم و جز به فتح دستان تو  مي به خيبر !بايد بياي موال... 
    .طنين دردهايت را در چاه جانم زمزمه كن! يا موال. انديشم مين

ن كودكان يتيم منتظرم، رطبِ واكنون چ! دردهايت را در من بريز
مير  َاَخُلُ يا ا.رطبي با كام من آشنا ساز و به من رخصت چشيدن بده

  ؟)ع(المومنين 

                                                 
  ب سپهريسهرا.  1
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هم مادرم بود و هم مادرت، مادرم را آوردم و دعايش را در حق   
ش شكسته بود اما هم چنان به فرزند، مادرت را آوردي اما پهلوي

 مادرت از سر .كرد مي داشت همه امت را دعا »ثُم الجارراالد«سنت 
. است نيمه شب وجودم را صبح كندخو مي .شد ميسجاده بلند ن

! اكبرسبط ! ؟ موال حسنن نساءِ العالميةمه الزهرا سيدلُ يا فاطاَخُ
بخشي  مي ها اي و تاللو به همه كرانه اكنون موالي كرامت آبي شده

 .يك چند اليق خوان نعيم كن  دل مرا!اي صاحب كرامت آبي! موال
ي چشم مرا ها حد و مرز خويش، گنجشك بر سر سفره كرامت بي

، در كوچه بن بست يي احساس عاشق جان را حوال/هم سهيم كن
  1/تالقي مقيم كن

  .ي كرامتت شديداً نيازمندمها بر اين آستانه به دست! موال جان 
  ؟)ع(خُلُ يا موالي حسن بن علي دَاَ

اهانت غل و زنجير و شرم ناپيداي آن بر دست و پاي ! موالي مهر   
مه  با اين ه.ي رسول ديگ غيرتت را به جوش آورده بودها دردانه

ميرند بلكه  ميدشنه در دشداشه رخوت تاريخ كوبيدي، يزيديان ن
شوند به  ميتكثير ) ع(گيرند و در سراسر تاريخ حسين  مينضج 

                                                 
  سروده نويسنده) ع(شعري در مدح امام حسن.  1
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 بوزينگان از منبر رسول .شوند مي امويان و عباسيان مرور ي وسيله
  1.خزند ميباال 
ي هرزه در سرتاسر دشت ها اگر دست نجنباني چون علف      

ي سبز، سطح شفاف حقيقت را پوشانده ها  جلبك.ندشو ميمنتشر 
اكنون . خوانند ميي وارونه غصبي نماز استحباب ها اند و در محراب
 اسالم ي ي افتخار را كه بر سينهها  آن مدالي  همه،من بر اين آستانه

كنم و شما را به عظمت اين دِين قسم داده و  ميآويختي رونمايي 
  ؟)ع( موالي علي بن الحسين خُلُ يااد. طلبم مياذن دخول 

ي شوم شبهه بر هويت شيعه پنجه انداخته بود و ناخن ها خزه   
خراشيد، قَبس بي زجاجِ بحث و فحص  مي  را حديثي جعل چهره

 اكنون موساي فهم از طور مباحثه شما .رفت كه خاموش شود مي
 معرفت شاخصي است كه ي  سر هر جاده.دست پر برگشته است

 انگشت سبز شماست و اين سبدها روي ميز شيعه دست پرورد سر
 همه حاصل باغ شماست و شايد من ،كه از انگور معرفت پر است

  . خوشه چين اين سوي ديوار زمان
اَدخل يا موالي جعفر بن  َ)ع(دخُلُ يا موالي محمد بن علي اَ   

  ؟)ص(محمد 

                                                 
 ها آنبوزينگان كه از منبر رسول باال مي روند :  اشاره به روايتي كه مضمون آن چنين است.١

  ...امويان و : هستند كه حق راغضب كرده اند
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شم،  من از نوادگان خواه.مرا نسبي است با عشق  اكنون بر اين آستان
 و ام ه را از نام خالي كردام ه شجره نام.تمنّا خويشي نزديكي با من دارد

شدم و بر پنجره غربت تو در  مياي كاش كبوتري . پرسم مياز نشان ن
گرفته   آن شهر ظلمتازنشستم و بوفان شوم را  ميزندان بغداد 

. دادم مي تسلي ،سوختند مي ها  عاشقانت را كه اين سوي ميله.راندم مي
جمعي از اقربا به ديدارت با بخشي،  ميبه رهايي آبرو : تصريح كردند

شتافتيم اما جسم مطهرت را با غل و زنجير بر دوش ناباوريمان 
 تو را تشييع كرديم در حالي كه كوه حزنت از غل و زنجير، .گذاشتند
  ؟)ع(فر دخُلُ يا موالي موسي بن جعاَ. تر بود سنگين

 نوازش بر سر اين آهوي ست كه دستنوبت شما! موال ابالحسن   
خواستند  مي مزوران هزار چهره شما را ولي عهد فريب .رميده كشي

 صف نيشابور قدوم شماو پا در ركاب نيرنگ، اما خيل مشتاقان در 
  .آراستند و شاخه غربت شما را پيراستند

 1؟ي غربتها رويند قارچ مي چه اهميت دارد اگر گاه !موالي من   
  . قرابت اشك با چشمان ما غريب نيست.ماپيش پاي ش

  ؟)ع( يا موالي علي بن موسي الرضادخُلُاَ
 كه در راه دين به دوش كشيديد ها سوگند به غربت شما و آن رنج   

  .به اين خسته جان نوميد اجازه ورود دهيد

                                                 
  سهراب سپهري 1 .
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الي علي بن محمد دخُلُ يا مواَ) ع(دخُلُ يا موالي محمد بن علي اَ
  )ع (!ي الحسن بن عليدخُلُ يا موالا َ)ع(

 چهل . ليله المبيت غربت رسوالن فرا رسيده است!بايد بيايي موال   
 كسي .اند شير كين از نيام عجز بيرون كشيده شم،مرد از قبايل قابيل

 بايد . زمان، شبي را بيارامدي وار در بستر استحاله طلبد تا علي ميرا 
 و ستمگران همه اند ه به حد نصاب رسيدها  اكنون نشانه!بيايي موال

ي ها  علف.چرند ميي عصيان، مراتع كمال را ها جا به انتصاب، رمه
 در ركاب تو منتظر، ها ي دلدادگي منتشرند و داسها هرز در دشت

  .كند ميخون شقايق در شيشه است و جنون بيداد 
  1.كنند ميتابي  مردان اقليم سلمان پا در ركابي تو را بي! اينك موال   
  ! بن الحسن صاحب الزمانةحجموالنا  يا دخُلُاَ

ح طيي كه در ظرف مسات، زيرا موال، موال همه را گفتم در آستانه اين   
نهايت ريختي و كبوترانت را با بامم آشتي دادي، كه  بضاعتم گندم بي

  :بگويم
ست و آسان هم به ها كش بيكراني تو به قطره اين توفيق پيش   

  .دست نيامده است
 تو .اند  چشم شما هر يك اقيانوسي  اكنون با گوشهها طرهق! موال   

 را گرفتي و به ابديت پيوند زدي و از جمله آن ها آندست يك يك 
  .  منمها قطره

    

                                                 
ردان ديار سلمان م: كه مضمون آن چنين بود) ص(اشاره به حديثي از حضرت رسول اكرم .  1

 .هستند) عج(ياران مهدي 
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 علي دولتيان ـ سمنان

  
  

  كبوترهاي كلنگي
تو كه اين همـه كبـوتر داري، حتمـاً          ! سالم! جانم به فدايت  ! آقاجان

ولي هر  . دانست ميمحمود طفلكي ن  . يعني چه داني كبوتر كلنگي     مي
اول خيـال   .  يـك مـاده گرفـت و بـرايم آورد          ،طوري بود از حرمت   

 بايد يكي از كبوترهايت را برايم بـدزدد         ،آيد ميكرد به مشهد كه      مي
گفتم وقتي نر صحرايي من بـا       . ولي هر طوري بود به او حالي كردم       

دو كبوتر را   بندم و هر   مي  را به پاي نر    ام  ه نام .ي حرم كلنگي شد    ماده
 ماده كه جلد حرم است به طرف حرم كه بيايد نر را هم              .كنم ميهوا  

  .آورد ميبا خود تا حرم 

                                                 
.  سال30باالي گروه سني نفر دوم ـ .  
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آن روز كه گوسـفندها را بـه        . ام  هنر صحرايي را از چاه گرفت     ! آقاجان
 آهو بـره هـيچ      . آهو بره چندبار به آسمان نگاه كرد       ،بيابان برده بودم  

  !كند ميان نگاه نخود كه به آسم وقت بي
يش را گرفتم و نر صحرايي مثل قوش پايين آمد و           ها  راستِ چشم    

 كبوترهــاي . اول بــه قــصد كــشت او را گــرفتم.داخــل چــاه رفــت
صحرايي اطراف ما گوشت لذيذي دارند ولـي بعـد كـه ديـدم پـدر                

مـشهد  دهد آهو بره را بفروشم و بـا پـولش بـه              ميالكردارم اجازه ن  
ي نر صحرايي ببندم و     اي به پا    كه نامه  به سرم زد   همين طوري    ،بيايم

ي حرم كنم ولي زود فهميدم كه نر صحرايي جلد حرمت            او را روانه  
 ، انداخت كه به محمود بگـويم      ام  هشايد خدا اين فكر را دركل     . نيست

آيد يـك مـاده را بـرايم بيـاورد تـا بـا ايـن نـر          ميحاال كه به مشهد  
 اگر نگذاري آهو بره را بفروشـم        به پدرم گفتم  . صحرايي كلنگي كنم  

بـرو هـر    : پـدرم گفـت   . كـنم  مي شكايت   ام  ه در نام  ،و به مشهد بروم   
 را بيابـان ببـر و       ها  از اول كه به من گفت بره      . خواهي بكن  ميغلطي  

دانـستم   مـي چاق كن يك بره را هم نشان كن براي خرج امام رضا،             
بيابـان   هـر روز گوسـفندها را        . دروغ هـم گفـت     .گويد ميكه دروغ   

 .گذارد آهو بره را بفروشم     مي دنبه چاق كردند ولي االن ن      ها   بره .بردم
 پدر بـا همـه      ،از آن وقتي كه مادرم در راه مشهد تصادف كرد و مرد           

 نعـش مـادر از الي قبـر بيـرون           هـا   وقتي كه گوركن  . چي چپ افتاد  
 روسـتاي   ي   پـدر بـا همـه      .كشيدند و خوردند، ديگر وضع بدتر شد      
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افتاد هنوز چهل نشده بود كه رفت نيشابور و همين          چپ  » حشمتيه«
گوينـد اگـر پـدرت       مـي  مـردم    .گلناز را عقد كـرد و برداشـت آورد        

فت كه هم بـا ايمـان       گر مي زن مش رجب را      ،خواست زن بگيرد   مي
اگر دختر هم   . داد مييش را هم سر و سامان       ها   بچه .است و هم بيوه   

، مگر كم   »حشمتيه «.گرفت ميخواست همين دخترهاي روستا را       مي
گلناز پـدرم را كـت و شـلواري كـرده           ! آقاجان. دختر دم بخت دارد   

ي كارها به گردن مـن و        دوشد همه  مي را ن  ها   پدرم ديگر ميش   .است
سه تا خواهرهايم افتاده، ولي هر شب صداي گلناز از اتاق كناري به             

 بـوي   .دهـي  مـي  بـوي طويلـه      :گويـد  ميرسد كه به پدرم      ميگوشم  
زند ولي گلناز باز هم داد       مي پدرم به خودش عطر      .دهي مي گوسفند

 سياسـتش  ،گوينـد  مـي مردم روستا   . دهي ميزند كه بوي گوسفند      مي
اين است كه پدرم را دق مرگ كند و مال و منالش را بـاال بكـشد و                  

گويند براي همين است كه اين دوسالي هنوز يـك           مي. به شهر برود  
 حقش است وقتـي     .كند ميم هي ناله    حاال پدر . بچه هم نزاييده است   

 حقـش  ،كه آدم با خدا چپ بيفتد و نماز نخواند و دايم نجس باشـد      
 بـره   ،مگر به من نگفت گوسفندها كه دنبه بزرگ كردند        . همين است 

 دنبـه   هـا   پس كو حاال مگـر بـره       .دارت را بفروش و برو مشهد      ننشا
 تو چرا مرا    اند، آقا جان حاال پدرم اين جوري در آمده،         بزرگ نكرده 

 من بايد بيايم بـه      . بايد بيايم عوض مادرم زيارت كنم       من ؟طلبي مين
ــود كــه شــفاي  . جــاي مــادرم ضــريحت را ببوســم مــادرم آمــده ب



86 )ع(اي به امام رضا سومين جشنواره سراسري نامه/    

خواهم بيايم از تـو بخـواهم        مييش را از تو بخواهد من هم        ها  چشم
ي پدرم را باز كنـي تـا بيخـود ايـن طـور زنجيـر پـشتم                  ها  كه چشم 

آخر كجـا مـن خبرهـاي خانـه را بيـرون            .  نكند نخواباند و مرا كبود   
يعني من جوان شانزده ساله ايـن چيزهـا         . گويم ميبرم و به مردم      مي

آدم كـه  . دانند مي مردم خودشان همه چيز را      ؟شود ميام ن  ديگر حالي 
 حاال تـصادف شـده      . با امام رضا چپ بيفتد     ،نبايد با خدا چپ بيفتد    

ز نخوابيده باشد از نيشابور كه      كه شده، وقتي كه راننده سه شبانه رو       
 شـايد تـصادف     ،هيچي، از ايستگاه سالم هم بخواهد تا حـرم بـرود          

  .كند
كلنگي هـم ايـن جـوري درآمدنـد         ي  ها   كبوتر ،توانم ميحاال كه ن     
 مـاده را روي دسـتم       . نر و ماده حسابي كلنگـي شـده بودنـد          زودير
ي دوشـم   ور ماده را    .نشست ميآمد روي دستم     مي نر هم    ،گرفتم مي
 را،  هـا   آن در طويله    .نشست ميآمد روي دوشم     مي نر هم    ،گرفتم مي

 نر هـم فـوري پـشت سـرش          ،رفت مي هر جا كه ماده      ،كردم ميول  
 صبح زود به پاي     ،نويسم مي گفتم حاال وقتشه، شب نامه را        .رفت مي
 ماده كه جلد حرمـت اسـت        .كنم مي هردو كبوتر را رها        .بندم مينر  

 نر هـم كـه بـا او كلنگـي اسـت             .آيد ميور به مشهد    مستقيم از نيشاب  
  .رساند مي را به حرمت ام هكند و نام ميدوش به دوش او پرواز 
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 بوشهرعباسعلي معتمدي ـ 

  
  

  آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند      
  ما كنند هب  ميي چش آيا شود كه گوشه                      

كـي را خواسـتي دردي از       بونيـت كـه هر    آقاجون قربون كـرم و مهر     
دهـي ايـن     مـي  پناه   .كني مي به حرمت دعوت     ،مون كني دردهاشو در 

  .واقعيت را من ساليان ساله درك كردم
از ) ع(آقاجون باور دارم كه در كرم وجود شـما خانـدان عـصمت       

آن بـه روي خـاص و عـام بـاز           اول خلقت و حتي خيلي پيـشتر از         
 اصالً دنيا بـراي     .توان ديد  ميشمار شما    بيي  ها  از كرامت  و اين .است

                                                 
.  سال30باالي گروه سني نفر سوم ـ .  
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 ايـن امـر     .شما ايجاد شده و به طفيل نگاه با كرامت شما زنده است           
  .نفس زمين و زمانيد) ع(شما يك واقعيت محض هست كه خاندان 

 چـرا كـه خداونـد رحمـان         ،آقاجون شما ولي نعمت ما ايرانيانيـد         
 تـا بـدان    بياييد پاك نژاد  تا بنا به مصلحتي به اين ديار         دمقرر فرمودن 

دليل به دستان توانمند شما نجات يابند و جابران جور بني عباس را             
 .ي فراوانـي متحمـل شـديد      هـا    و مرارت  ها   ي گرچه سخت  .رسوا كند 

دونم زوار   مي زوارت بودم البته     .مرآقاجون قربون كرم و مهربونيت ب     
هر مقدسـي    آمده بودم تو ش    ها  خوبي نبودم و با باري سنگين از بدي       

اي از بهشته ولي دلم اين را  باور كرده كه شما خيلي خيلي               كه قطعه 
 آخـه   .گـم  مـي  آنقدر كه منو پررو كرده، آقا به خدا راست           .مهربونيد

 بـه   .ده مـي اش راه    مثل من را توي خانـه      ميي ظال  كي يه عصيان زده   
 دستم را گرفتـي آن قـدر        .ها   از اين حرف    تازه خيلي بيشتر   . شما جز
 خودمـو   . محبت كردي كه پررو شدم و يادم رفت كه كي بـودم            بهم

گم كردم آقاجون آن روز اولي كه تو دلـم انـداختي يـه روزي مـنم                 
ميـون   يادم دادي كه تـوي جبهـه شـب عمليـات     .بشم زوارت يادته  

 ء شـور اسـما     و  با آن عشق   ها  ي بچه  آتش و خمپاره بين زمزمه همه     
يـه لحظـه ذهـن منـو متوجـه           شما   ،كردند ميمه را زمزمه    ئملكوتي ا 

ي مـن بـر زبـانم        خودتون كرديد و اسم ملكـوتي رضـا را بـي اراده           
 يـادت هـست     .جاري كردي و اين شروعي بود بر يك ماجراي تازه         

كـم جلـوتر    ه  كي بود وقتي آن سيد بسيجي درست چند قدمي من ي          
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يه خمپاره درست افتاد وسط پاهـاش و سـكوي پـروازش شـد بـه                
ـ    همه .سوي آسمونا  ي خمپـاره ريخـت بـه جـون ايـن           هـا   ركشي ت

 غربـت   ، وقتي باالي سرش رسيدم    .نوجوان و بدنش را متالشي كرد     
 :گفـت  مـي  يادم آمد روحاني محلمون      .را به معني اخص درك كردم     

 را كنـار كـشيد      ها   فرش ، فرا رسيد  موقع شهادتش ) ع( رضا وقتي امام 
خـواهم مثـل جـد       ميمنم  :  و فرمود  ها  سرش را گذاشت روي خاك    

 و  نكفـ   آن جا منم به مظلوميت موالي بـي        .ريبم حسين جان بدهم   غ
 آقـاجون آن    !غريـب غربت شما افتادم و عرض كردم يا امام رضاي          

ي مجـروح تـوي يـك سـنگر ويـران         هـا   ي بچه  شب تا صبح با همه    
مجمع گرفته بوديم و هر كـي نجـوايي داشـت و از درد مظلوميـت                

گفـتم يـا غريـب       مـي نم   م .رفت يكي به كربال    مييكي به خرابه شام     
 شما به من ياد دادين تـا جـايي كـه            ،گفتم ميدونم خودم ن   مي !الغربا

 ،ت دادم أقدس را تكرار كردم تا بـه خـودم جـر          اينقدر اين واژه ي م    
البته  (.توي بيمارستان دزفول يك آن ياد حرم با صفاي شما را بكنم           

و ) داشـتم خودم كه نديده بودم شنيده بودم و تا آن روز اين آرزو را   
  . بيمارستان مشهد،گفتم يعني ميشه منو ببرند

شـد كـه     مـي آقاجون موقعي كه خودم اين حـرف را زدم بـاورم ن              
 وقتي باورم شد كه مسؤول اعزام مجروحين بعد از اين           .شنيده باشي 

 يـه راسـت مـا را    ،كه قرار بود با قطار بريم تهران و قطار رفتـه بـود        
مـراه ايـن مجـروحين بريـد بـه           شـما هـم ه     :آورد فرودگاه و گفت   
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 خيال كردم اشتباهي شنيدم اما باز هـم حـرفش را            .بيمارستان مشهد 
 آقاجون به جون خـودت آن لحظـه احـساس كـردم تـو               .تكرار كرد 

 اصالً خودتون اسم مباركتون را تو زبون من         . بودي ها  همون نزديكي 
انداخته بوديد تـا بـه ايـن بهانـه مـن آرزو بـه دل نـشم و بيـام بـه                       

 آخه آقاجون من از وقتي بچه بودم وقتـي مـردم محلـه را               .ابوستونپ
كردند كه بيـان پـابوس شـما از تـه دل             ميبا سالم و صلوات بدرقه      

كردم كه يه روز بيام پابوستون اما وقتي به دسـتان پرپينـه و               ميآرزو  
شـدم و ايـن را بـه         مـي  زود پـشيمان     ،كـردم  مـي خالي پـدرم نگـاه      

  .فرستادم ميصندوقچه آرزوهاي بزرگم 
 ميـون  ، يادتونه توي هواپيما كه سوار شديم     !آقاجون قربون كرمت     

يادتونه دلـم هـواي      .آن همه مجروح هنوز باور نداشتم كه دارم ميام        
بين زمين و آسمان وقتي بـه خـودم آمـدم كـه             . هاي قالي را كرد    گل

ما االن تو آسمان مشهد هـستيم و تـا چنـد دقيقـه              : گفت ميصدايي  
يك لحظـه بـه خـودم       . نشينيم ميي فرودگاه مشهد به زمين      ديگر تو 

 آخه آنجا آسموني بـود غيـر از         .رسم مياميد دادم كه دارم به آرزوم       
ي آسمونا كه صبح تا غروب و از شب تا صبح محل آمد و شد                همه

 آقاجون يادتونه منت را بر مـن تمـام كرديـد و             .خيلي از مالئك بود   
 يادتونـه   .مشرف بـود بـه گنبـد طـال        توي بيمارستاني جام داديد كه      

 خـون ريـزيم     .جابه جا شـد    مين غروب اول ك   آ توي   ام  هتركش سين 
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 از  . چـشمام سـياهي رفـت      . راه نفس كشيدنم تنـگ آمـد       .شديد شد 
  . به خودم اجازه دادم بگم آقاجون من مهمان شما هستم،نفس افتادم

 نـذار آرزو بـه دل   .ساليان ساله دوست داشتم بيـام تـوي حرمـت       
دانم خواب بودم يا بيدار حتماً       ميرفتم توي يه حالت ديگه ن     . بمونم

 مـا غافـل    .ره مـي  اصـالً چيـزي از يـاد شـما ن          .اين را ديگه يادتونـه    
 توي همون گير و دار توي بيمارسـتان         .كنيم ميشويم و فراموش     مي

 يكي از دوسـتان شـهيدم اول آمـد تـوي     .شدم ميغربت داشتم خفه   
 چند لحظه بعد يه آقـاي بلنـد بـاالي           .ن شد اطاق، اطاق يه كم روش    

 همـراه بـا   ،سبزپوشي در حالي كه يك لبخند ملـيح بـر لـب داشـت     
 همان لحظه اول فهميدم بايـد شـما         . وارد اطاق شد   راي از نو   چشمه
 ام  ه شـما دسـتي بـه سـين        . شـكايت كـردم    ام  ه من از درد سـين     .باشيد

اي بـه    وسـه  يادمـه يـه ب     .اينم قـالي بـراي مـادرت      : كشيديد فرموديد 
دونم چـي شـد ولـي        مي ن .دستتون زدم كه هنوز طعمش توي كاممه      

     . وضع عجيبي توي بيمارستان پيش آمـد       ،وقتي چشمانم را باز كردم    
كسي سعي داشت از سر برگشت دوباره مـن بـه زنـدگي چيـزي               هر

 همـان بـسيجي مخلـصي كـه         ؟شناسـي  مي آقاجون حميد را     .بفهمه
از دسـت داده بـود و حـاال تـوي            هـا   سالمتي خودش را توي جبهه    

 آمـد پيـشم و      ،كـرد  مـي  را   هـا   اي بيمارستان پادويي مجروحين جبهه   
 .دونـست  مـي  تعجب كردم او از كجـا        ؟ چي شده آقا را ديدي     :گفت

 چيـزي نگـو مـن       : گفـت  .خواستم چيزي بگم اما بغض اجازه نـداد       
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 دكتـر سـرش را تكـان        . از حركت ايستادند   ها   دستگاه .ديدم چي شد  
 هـا    يه لحظه بعد يكي از دستگاه      .رستار كمك نفس را برداشت     پ .داد

 حميـد را    ! من گفتم يا امام رضـا معجـزه        .حركت قلبت را ثبت كرد    
 از جبهـه گفتـيم از   . يادتونه خيلـي بـا هـم گريـه كـرديم           .بغل كردم 

 .خـواهم بـرم حـرم      مي من بهش گفتم حميد من       .ي عمليات ها  شب
  . هنوز زوده:گفت

ست آن شب تا صبح چطور به گنبد طالت نگاه          آقاجون يادتون ه     
 دمي چنـد قـ    ام  ه اميد و مراد چندين سـال      .ريختم ميكردم و اشك     مي

 لخـت    شده بودم مثل يه تشنه تـوي كـوير         .تونستم برم  مي ن .من بود 
      .تونستم بهش دست بزنم مي ن، بود يه آب خنك تو نزديكيا.عريان

 .راهم بدي توي حرمت    من يادتونه ازت خواستم      !آقاجون رضاي    
 .چنان حالم برگشت كه فردا به پرستارها ثابت كردم كه حالم خوبـه            

  . را با من به حرم با صفاي شما راه دادندها اونا تعدادي ديگه از بچه
 وقتي از صحن آزادي داخل شـدم        .آقاجون قربون دل رئوفت برم       

 ،يـدم نـه   د. را مرور كـردم   ام  ه يه لحظه تمام گذاشت    .چشمانم را بستم  
اي از شــما   بلكــه بــا اشــاره.مــن لياقــت ايــن همــه لطــف را نــدارم

 رو سياه اجازه داديـد و        من  به  شماييد كه  .شه مي ممكن   ها  غيرممكن
      .نام مقدس تون را از ساعت اول عمليات به زبون من گذاشتيد

 .خواستيد به اين بهانه من رو توي حـرم بـا صـفات راه بـدي                مي   
 بـه  . اميـد و آرزوم اينجاسـت    ، به خودم گفتم    و ردمچشمانم را باز ك   
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ي   فاصـله  .خودم گفتم برم و خودم را توي درياي محبتش غرق كنم          
 چـي بگـم چكـار       . طي كردم  ها   و ناگفته  ها  درب تا ضريح را با گفته     

 دلـم   .مـدم آ  مـي  آخه اولين بار بود كه تو خونه يه ارباب بزرگ            .كنم
 .گـشت  ميي ناب   ها  بال واژه  زبان دن  .دست و پايش را گم كرده بود      

خواستم يه عمر آرزو را چند دقيقه يا چند جمله بگم تا به خودم               مي
 محو اُبهت و صفاي     .ام  ه ضريح مقدس ايستاد    ديدم روبه رو ي    ،آمدم

 امـام رضـا     ، فقط به خودم اجازه دادم بگم      .مقدس ضريح شده بودم   
اهام آقاجون   توي نمازهام توي دع    . گريه امانم را بريده بود     .ممنونتم

.  چيه ها  يادتونه آنجا هم اين سوال برام خيلي بود كه جريان اين قالي           
 بـه خـاطر     .حرم را برامون خلوت كرده بودند و مردم زيادي منتظـر          

  . خالصه كنيد:همين بهمون گفتند
آقاجون ديداري خيلي طوالني نبود اما بـه جـان مبـاركتون قـسم                 

 ،شـم  مـي بيچاره از دنيـا     هنوز حظش توي دلم هست و وقتي خيلي         
  .گم آقاجون به حق اولين ديدار مرا درياب مي
آقاجون يادتونه وقتي بعد از مدتي با يـك دسـت كـت و شـلوار                   

 مـادرم   ، در را كه بروم باز كردند      ،شيك و اتو كرده به خونه برگشتم      
 يـاد   . سيخي كـشيد و لـوم داد       ام  ه سين ؟گفت عروسي بودي يا جبهه    

ست مادرم را بوسـيدم و گفـتم راز گـل قـالي چيـه                د . افتادم ها  قالي
ي  ركـه ع گفت يه شـب خـواب ديـدم كـه تـو در م              صداش لرزيد و  
 خـدايا مـا     : گفـتم  . هراسان از خـواب بيـدار شـدم        .سختي گرفتاري 
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خواهم حتي يـك قـالي    مي از زندگي هيچي ن   !خانواده فقيري هستيم  
 خـم  .دان را سـالم بـه مـن برگـر      ام  ه فقط بچ  .ام  هكه آرزويش را داشت   

مرا به جاي قالي داد به      ) ع(شدم دستش را بوسيدم و گفتم امام رضا       
آقاجون اين همه   . كند و شما باعث نجات     مي آقاجون مادر دعا     .شما

 خـوب و مهربـوني      يخواستم يادم بياد كه من يه آقا       ميرو كه گفتم    
  .مثل شما دارم كه يه بار نجاتم داده

 ايـن دفعـه خيلـي       . بگيـر  وآقاجون تو رو به جان جـوادت دسـتم           
 دوست دارم اونجاهايي كه قول دادي كه به درد زائـرات            .ترم بيچاره

 باور كنيد من بيچاره هيچ كسي رو جز         . منم فراموش نكني   ،رسي مي
 پس چشم به    . شمايي كه كرامتتون از رحمانيت خداست      .شما ندارم 

  اصـالً  .باور كنيد آقاجون ايـن دفعـه خيلـي بيچـارم          . كرم شما بستم  
 دوست دارم بيام پـاي      ، با بار سنگين   .ش پناه ببرم  هچيزي ندارم كه ب   

 تو هـم يـه لبخنـد بزنـي          . وا كنم   را ي دلم ها  ضريحت بشينم و عقده   
 ،قربــون دل مهربونــت بــرم.  كنــيام همثــل اون دفعــه يــه عمــر بيمــ

  .  نكنام هدرماند
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  ـ اروميهمريم ميرزاپور

  
  

در قالب شعر و دل نوشـته از كبـوتر          ) ع(اپيك ارادتي براي امام رض    
 خدا رسـيدن    بال پريدن و تا به     اي كه هنر بي    شكسته بال دل سوخته   
  .داند ميي حضرتش را لطفي از اعجاز ربان

  سالم عليك ياعلي ابن موسي الرضالا
 سپيد كاغذ را بـا      ي  خواهم صفحه  مي امروز   .جان ياريم كن     يا رضا 

 به اميد آن كه با توسـل بـه          .آگين كنم انگيز معجزاتت عطر   ياد خاطره 
درخـشد و بـا      ذرات وجودم از نور يـادت ب       ي   همه ،عزت آسمانيت 

اي پنـاه غريبـان      .تمسك به هدايت الهيت از گمراهي نجاتم ببخشد       
ي اوج مبـارزات انقالبـي آن دم        ها  زماني كه نوجوان بودم در هنگامه     

                                                 
.  سال30باالي گروه سني .  
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احـساس  كه براي نخستين بار فوران دامـن گيـر فـسق و فجـور را                
ـ     مرا جهـت طلـب شـفاعت بـه مـشهدالرضا             ،كردم مي ه آوردنـد و ب

بارگاهت دخيل بستند اما مـن وقتـي ديـدم كـه متاسـفانه در جـوار                 
انـد و عظمـت      بارگاهت بسياري از مردمان در موج ترحم گم شـده         

افل معناي توكـل را روا      كنند و ناخواسته يا به تغ      مياعجاز را درك ن   
  .خواهند مي خود پندارند كه ميشدن حاجاتي 

 پرودگـارا   :صدا گفتم  حيران و سرگردان آه از سينه بر آوردم و بي            
ـ    ساجدين امـام زيـن العابـدين راضـيم بـه رضـايت و              به قول سيدال

  .تسليمم به امرت
پرسد  مي گاه با مرور خاطرات اعجازت دل از عقل          !يا ضامن آهو     

اش به وصال    نهاي به جهت عطوفت مادرا     ي غزاله  اگر قرار است ناله   
گنـاه   آرزو برسد و سبب نجات او شود چـرا گـاه تمنـاي زنـي بـي                

چـون   ميشود؟ و عقل به مدد الهي و بـا توسـل بـه امـا               ميبرآورده ن 
 كه انسان نه غزال خسته است و نـه        دهد مي گمراهي جواب    بهتويي  

 پس بايد هماره از شكار      .طاووس پر و بال بسته و حق انتخاب دارد        
 بـشناسد و بـه      ي نفس عماره گريزان باشد تا صـالح       هانناگهاني و پن  

 حكـم قـضا را      ،توسل نمـوده  ) ع(فالح برسد و اگر به حضرت رضا      
  .تحمل كند به نجات و حيات واقعي دست خواهد يافت

 هر وقت طرحي از خـاطرات  ها موالي من اينك بعد از گذشت سال  
ي كـاش   گويم ا  مي با خود    ،بندد ميايام گذشته بر لوح خاطرم نقش       
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مردمان معاصر به گوش دل سروش آرام بخش اين كالم پير هـرات             
يا امـام رضـا در      . الهي مرا آن ده كه آن به      : گفت ميشنيدند كه    ميرا  

 .اي بـيش نبـودم      سـاله  12نخستين زيـارت از بارگـاه پاكـت دختـر           
توانستم به چيـزي فكـر       ميمبهوت و سرگردان، حس گنگي داشتم ن      

 دغدغه شيريني با الهام قلبيم هماهنگ شـده  كنم اما با وجود سن كم  
دخترك تو يك خوشبختي عالمانه را از تقدس پاك         : گفت ميبه من   

دلـم  . دهـي  مـي اين بارگاه هديه گرفته و در آينده به ديگـران هديـه             
  :خواست فرياد برآورده بگويم مي
نه كوري ديدن را تجربه كرد، نه       «اي جماعت امشب در عالم من          

دي قدرت دويدن يافت، نه صرعي شكست خـورد و نـه            فلج مادرزا 
كوييـد و بـه جـاي     بها  بياييد و بر نقاره  مرد، اما بياييد،   ميغده بد خي  

 امـشب   ،ام  هزيـرا دل مـرد    ! ي شفا يافتگان سينه مرا بـشكافيد      ها  لباس
  »1.دوباره زنده شد

ي ها  آقا جان حتي اكنون هم بعد از گذشت ساليان بسيار از لجظه              
ا و زيارت در جوار بارگاه آسمانيت باز هم من سـردرگم            جذاب دع 

 پاسخي معقول و مقبول براي اين سوالم كه مردم چـرا از سـر               يافتن
گمراهي پاكي را زنداني برآورده شـدن آرزوهـاي دنيـوي و خـاكي              

 در حـالي    ،مانند ميكنند و از الهي بودن و افالكي شدن دور           ميخود  
ردم براي خشنودي خدا و بيدار كردن       دانند تو به عنوان امام م      ميكه  

                                                 
 .از كتاب آسمان پر ابر مجموعه اشعار رضوي حميد رضا شكارسري. 1
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مسلمين از خواب غفلت در برابر حكم قضا سر تسليم و رضا فرود             
آوردي و با اطمينان بـه فـيض شـهادت در وادي غربـت از دسـت                 

  .ل خورديهدشمن زهر هال
) ع(سرورم عجيب اين جاست كـه بـاز فقـط بـا توسـل بـه ائمـه                    

كلي دلنـشين در اذهـان       اين سواالت را در قالب غزل به ش        ،توانستم
  : پيرامون خود جاودانه كنم كهي جامعه

  
 گردد  دانم چرا وقتي كه راه زندگي هموار مي         نمي

.    
 گـردد    خون خوار مي   ،دهد  بشر تغيير حالت مي     

.  
ــدي    ــي قي ــراني و ب ــا هوس ــامراني ي ــاه ك ــه گ  ب

.    
ــزد همــدم اغيــار مــي ز يــاران مــي    گــردد گري

.  
 مانـد   ن خـويش مـي    چنان در مستي عيش و جنو     

.    
 گـردد   كه از اشك يتيمـان شـادمان بـسيار مـي            

.  
 بشر با اين همه جهل و فسوق و اين سـيه كـاري            

.    
 گــردد دانــم كجــا آخــر كجــا هــشيار مــي نمـي   

.  
ــي ــي    نم ــي آدم نم ــك دم بن ــرا ي ــم چ ــد دان  دان

.    
 گـردد   تكـرار مـي    ه دنيا معبـري كوتـاه و بـي        ك  

.  
 ريـزد بـه دامـانم       خوشا آن شبنم اشـكي كـه مـي        

.    
 گـردد   به گاه غصه و ماتم مـرا غـم خـوار مـي              

.  
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 شنيده بودم كه اگر با قلب پاك بـه خانـدان بزرگـوار              !يا ضامن آهو  
توانيم مقاومت سنگ سخت را درهـم    مي ،توسل كنيم ) ع(ائمه و انبيا  

 .گام شويم و حاجت بگيـريم      شكنيم و با مداومت حركت امواج هم      
ره متوسل به تو و اجـداد گراميـت و فرزنـد غايبـت              از اين رو هموا   

توانيـد از    مـي دانـم شـما      ميهستم چون   ) ع(امام قائم مهدي موعود   
  .درگاه خدا روا شدن حاجات ما را طلب كنيد

اگـر قـرار اسـت      : گفـتم  مياي بزرگوار در اوان نوجواني به خود           
 رشكي و ژاله اشكي بخشيده شود پـس هـر انـساني             ي  كسي به ناله  

تواند بدون هيچ زحمتي به دل خوشي چنين مرتبتي هر گناهي را             مي
 اين تحير سوال برانگيز هميشه در ذهـنم جنجـالي بـه             .مرتكب شود 

 در واقـع    .كـشاند  ميكرد و ناخواسته اشك و آهم را به خفقان           ميپا  
خواهم و تو اي امام مهربان به اين         ميتر از آن بودم كه بدانم چه         ميا

  .ديله آگاه بوأمس
گيرد و   مي مردم ناآگاه گاهي سياهي كفر       ي  دانستي كه طعنه   مي تو     

كند زيرا برخـي از آنـان        ميي غمگين شفا نايافتگان را گمراه       ها  قلب
دانستي كه مـن     ميه عظمت اعجاز را و      نبينند و    ميفقط اوج نياز را     

  . دارمها نيز قلبي شكسته از اين طعنه
و قلم روشن كردي و من اينـك از ايـن           بنابراين قلبم را به نور علم       

جهت شاكرم كه نعمت قلم را به جاي سالمت قدم به اذن خـدايت               
  پرسم؟ ميآقاجان از تو .  از تو هديه گرفتم بعدها  سال!اي ساالر
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 بگو با كه گويم كه من كيستم      

ــابم و     . ــوان ي ــستم ت ــاتوان ني   ن
.  

 اگر پا ندارم همين فخـر بـس       
 كه زانو نخواهم زدن پيش كس                    .

.  
و حركتـي و      مييا امام رضا شايد به دليل اين كه من معلول جـس              

 مردم هميشه عاشورا، اربعين و ديگر ايام حماسـي          ،مادرزادي هستم 
كننـد و بـراي طلـب شـفاعت      مـي و ديني را بـا تـرحم بـرايم معنـا          

 البتـه مـن احـساس و اعتقـاد مـردم را             .ريزنـد  مـي جسمانيم اشـك    
دانـم جماعـت همـه       مـي گيرم چون    ميدانم و ناديده ن    ميح ن ناصحي
دانند كـه مـن    مي آنان ن.توانند از حس واقعيم آگاهي يابند   ميهرگز ن 

به عنوان يك دختر ويلچري به مهـر مـادي و عـشق ربـاني قلـم از                  
 و با ياري انبياء و ائمـه علـيهم الـسالم در وراي              ام  همغاك خاك رست  

ترين  ترين و رنگين    و گاه پاك   ام  هك پيوست  به اوج ابدي افال    ام  هانديش
 كنم زيرا من نقـص     ميي سكوت تجربه    ها  عوالم بهشتي را در لحظه    

عضو خود را آينه مصوري براي نماياندن زيبايي عليت عظيم شـكر            
دانم و چه افتخاري از اين باالتر كه انـسان شـاكران را آينـه                ميخدا  

توسل به تو و اجـداد       من اين احساس را هم منعشب از         .شكر باشد 
كردم كه شـايد     ميدانم زيرا اوائل حتي خودم نيز فكر         ميبزرگوارت  

ي متعدد بـه مـن اجـازه    ها   به سبب ترس از جراحي     ام  هتخيل كودكان 
دهد اما مدتي بعد به هنگام رشد و بلوغ          ميدرك مفهوم شفاعت را ن    

 نعمـت آسـماني قلـبم از        وقتي به نبوغ فكري رسيدم با اهداي      سني  
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 دانستم كه خدا اگر بخواهـد       ،انب امام بزرگواري چون شما به من      ج
  .كند مينعمت بهتري از آنچه دارند به بندگانش عطا 

  :به قول سعدي شيرازي عليه الرحمه
  خدا گر ز حكمت ببندد دري      ز رحمت گشايد در ديگري   

ي قمـر   هـا    من با ياد جانباري    !اي اختر تابان آسمان واليت و امامت      
كـنم و    ميزندگي  ) ع(و حضرت زينب  ) ع(شم حضرت عباس  ها  بني

ي توسل به علمدار كربال عاشقانه و خالـصانه بـا           ها  همواره در لحظه  
شم تو شهپر پـرواز را      ها  يا قمربني : گويم مينشينم و    مياو به گفتگو    
اي و من تقدس قلم را تا آخر عمر از عـشق             گرفته) ع(از امام حسين  

م و اميـدوارم كـه تـا آخـرين نفـس مريـد       پاك امامت به امانـت دار  
  .مخلص ائمه و انبياء عليهم السالم باقي بمانم

 ي   گاهي شايد به ترفند شيطان آن چنـان در خلـسه           !يا ضامن آهو     
كـردم عـدم     مـي گـرفتم كـه تـصور        مـي عوالم خـاص ذهنـي قـرار        

يابي به آن از بدو تولـد بـه    درخواست شفاعت جسماني بدون دست    
ت و برتـرين شـكر   ا دن به اوج دانش عرفان ربـاني  رسينوعي معناي   

 البته عرف ظاهري قضيه نيز ايـن        .ممكن در محدوده توان من است     
ي پـر شـور   هـا  ي ايرانيان در طـي قيـام    ها  نمود اما جانبازي   ميچنين  

و دفاع مقدس اين واقعيـت را بـراي امثـال مـن بـه                 ميانقالب اسال 
بلنداي عرفان رباني تنها    د كه  اي غافل صعود انديشه بر         يتصوير كش 

 بايد اسماعيل بود و به قربانگـاه        .شود ميبا از خود گذشتگي ممكن      
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 پس زياد هم دل خود را در بند لذت رويايي تـصورات خـود               .رفت
مكن زيرا تو براي  رسيدن به نهايت رباني هزاران راه نرفته و پـر از                

 تـا  فرود و صعود داري و اگر ديده بـر عظمـت ايـن راز بـاز نكنـي            
واپسين لحظات عمر عـاجز از رسـيدن بـه مقـصد و ديـدن جمـال                 
مقصود خواهي شـد و دل را تنهـا بـه خيـاالت و محـاالت خـوش                  

 وجـدان تمـام     ايـن زنـگ بيـدار بـاش       ) ع(ا امام رضا  ي. خواهي كرد 
 فريادهايم را در    ي  وجودم را به فرياد واداشت و من عمق معني همه         

  :هدو بيت شعر اين چنين جاودانه كردم ك
  

   مقامت را ببينندو جانبازاـ   مالئك در صف حيرت نشينند      چ
   ز تو باشد هماره دور پستيزا به سان نور هستي        تو جانبا   

  غريبان در طول تاريخ خونبار شيعه از زمـان پيـامبراعظم تـا              اي امام 
 خفاشان و خون آشامان بارها بر آن شدند كه حرمت بارگـاه             ،اكنون

 . اجدادت را در هم شكنند لكن هر بار و هميشه ناكام ماندند        تو را و  
زيرا خورشيد جاويد حرمت آسماني امامت هر لحظه مداوم و مقـام            
ظلمات كفر را در هم نور ديده و بر اعمـاق جـان و روان جهانيـان                 
تابيده است و بايد هم چنين باشد زيرا وجود شما نـور خداسـت و               

هرگـز خاموشـي    ) ص(ين محمدي نور خدا با فوت و فن دشمنان د       
  .گيرد مين
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 عجبا كه سـالمت عـشقت از كينـه ورزي و مالمـت     !يا امام همام    
رسد و چون مهر خداسـت       ميشود اما به نقصان ن     مي  ميدشمنان زخ 

  .كند ميهر لحظه در قلوب مسلمين درخشان و نور افشان جلوه 
يل يا ثامن الحجج گفتن از ثبات خلل ناپذير عـشقت تجربـه اصـ                

 ي  محتوايي براي تـزيين صـفحه       بي ي  زندگي من است و فقط سياهه     
دانم كه آن امام بزرگوار خاطره اين تجربه را          ميسپيد كاغذ نيست و     
 زائرين به طور حتم در لـوح آسـماني ثبـت            ي  همانند خاطرات همه  

  .مان باشد ر شفيعار به يادگار دارند تا به روز محش زونيات
از عزيـزان معلـول بـه     يعـ م روزي بـا ج !ارود آقـ  مـي هيچ يـادم ن      

:  سفر گفـت    به يكباره كاروان دار و قافله ساالر       .زيارتت آمده بوديم  
ن كس كه با بيان شيواي قلم لحظات زيبا و به يـاد مانـدني ايـن                 هرآ

سفر زيارتي را به طرزي جذاب و عاشقانه بـه نگـارش در آورد در                
به خواهد كرد    فيض رساني سفر حج عمره را تجر       ،صورت موفقيت 

ي هـا   و من به عشق زيارت خانه خدا در جوي از شـب زنـده داري              
اي از خـاطرات زيبـاي سـفر را نوشـتم و             به مدد قلم گوشه    ،عارفانه

پذيري و   مي را   ام  ه به اميد آن كه تو احساسات صادقان       .جاودانه كردم 
خالف  و عجبـا كـه بـر       مـانم  مـي من از زيارت خانه خـدا محـروم ن        

 حاجت روا نشدم و دل شكسته و تنها به بارگاهت           تصورم آن لحظه  
 رضـاجان مـن كـه همـه هفـت           !اي جان جانان عـالم    : آمدم و گفتم  

ورين قلـب تـرك خـورده از       اورنگ رنگارنگ غمم را در مظروف بل      
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 پـس   .دردم گذاشتم و تقديمت نمودم و اميد پذيرش حاجت داشتم         
 بـا   ام  هران عجبا كه در مقابل اين سوال جـسو        .چرا اليق اجابت نشدم   

ات آرام شدم و سـال بعـد بـه مـدد حرمـت سـال                 شكيبايي غفورانه 
پيامبراعظم باز با توسل به عشق تـو و عظمـت جـدت و بـا يـاري                  

) ص(جستن از بيان شيوي قلم يك سبد گل احساس تقديم محمـد           
نمودم و كام روا گشتم و به همراه مادرم به سفر حج عمـره رفـتم و               

اند چون آگـاه   نيست اگر تو را رضا ناميده  آن لحظه پي بردم كه بيراه       
الح و خــشنودي را بــا هــم بــراي زائــران  صــبــه حكــم قــضايي و

خواهي و بايد هم چنين باشد زيرا در عمق معجزات ائمه و انبيـا               مي
 خاليـق بـه گـوش       ي  هنوز اين سروش ازلي خداوند خطاب به همه       

ا دانـم كـه شـم    مـي اني اعلم مـاال تعلمـون مـن چيـزي          : رسد كه  مي
گان و اين نداي رباني با اعجازي زيبا حجاب غرور از ديد           دانيد مين

 درخشش پر از بخشش عـشق محمـد مـرا قـادر            .بينم برگرفت ظاهر
 مثنوي نيمه بلندي به همين نام بنويسم و اوج كرامت خاتم            ،ساخت

انبياء را در برابر يك يهودي خار افكن در گذشـته و ظلـم بنيـانكن                
در زمان معاصر نسبت به اسـالم و مـسلمين          يهوديان هم نسل او را      

  :فلسطين چنين روايت كنم
  )ص(عشق محمد

  نمود عشق محمد باز اعجاز
  و طبع شعر شاعر كرد پرواز
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  محمد كينه را از ريشه سوزاند
  سرود سرمد افالكيان خواند

  تو هم عاقل بكن نيكو عنايت
  چنين گويند برحسب روايت
  كه هنگام عبور سرو قامت

  ر اهل قيامتنبي آن سرو
  ريخت ميگهي كافر بر او خاشاك 
  ريخت ميو با خشم حسد بي باك 

  زد ميدمام بر محمد سنگ 
  زد ميو با قومش به طبل جنگ 
  مگر خشم محمد را ببيند

  به زعم خود گل شادي بچيند
  و آرام بگذشت  ميمحمد زخ

  يهودي كور و نافرجام بگذشت
  چو جاهل پيشه شد از ديده پنهان

  لت چيست ياران؟محمد گفت ع
  به چندي چشم من او را نديده
  بگوييد او كجا منزل گزيده؟
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  و ياران در تحير از كمالش
  نين گفتند پاسخ بر سوالشچ

  كه خار افكن كنون بيمار گشته
   حالش زار گشته،به رنج افتاده

  بالي زاري و رنج فقيري
  فكنده حال او را در اسيري
  محمد رفتش از بهر عيادت

  ومن را عبادتعيادت هست م
  نگاهي ساكت و آرام بنمود
  نگاهش كافري را رام بنمود

   خسي را،كند عشق محمد گل
  رنجاند او از خود كسي را مين

   خودي خجل شد كافر از انديشه
   خودي  از پيشه وو از بي باكي

  چكيد از ديدگانش اشك ياران
  كه بود عشق محمد لطف باران

  كند تاريخ فرياد ميمكرر 
  ز محمد خواهد امدادمگر باز ا
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  چنان شد اشك خارافكن فراموش
  دهد گوش ميكه عالم حرف شيطان 

  تاب نمايد قلب عالم را چه بي
  كنون در عصر حاصر جنگ احزاب

   عجب هستند واهيها فرقت
  كه از آيات دارم من گواهي

  شنمحمد اي چراغ اهل بي
  خار باغ آفرينش گل بي

  ودي مسلكان كفران نمودنديه
  له را ويران نمودندنخستين قب

  به كفران دفتر اين قصه بستند
  اكت را شكستندعشق پبلور 

  كجا آگه بود از لطف باران
  دل بي رحم اين كافر تباران

  محبت را ز دين خود زدودند
  غنودند  ميشر عر بيعجب در ق

  يتيم از ديدگانش خون فشاند
  سخن از جنگ و خون ريزي براند
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  كشاندفلسطين را به خاك و خون 
  فلسطين را به خاك و خون كشيدي
  يهودي مسلك از كشتن چه ديدي

  چرا پيوند خود با دين گسستي
  اي دنياپرستي تو جاهل پيشه

  گناهم بكشتي والدين بي
  ستاندي از من اميد و پناهم
  به اربابت بگو اشكم ببيند

  به مستي خوشه شادي بچيند
  به استهزا به اشك من بخندد
  بنددجهاني را به خاك و خون ب

  بگيرد دامنش اشك و غم من
  كه باشد دين احمد همدم من

يا رضا جان وقتي به عشق محمد مثنـوي سـاز قـسمتي از لحظـات                
ه برخورداري از فـيض سـفر        شدم و برگ   اتشحيهدايتگر و عاشقانه    

له أ به حقانيت ايـن مـس      ،حج عمره به همراه مادرم را دريافت نمودم       
 مثنـوي نامـه عـشقم را بـه          رسيدم كه اگر خامه قلمم قوت گرفت و       

 همه سرچشمه از نعمت توسـل بـه         ،عرضه كرد ) ص(خدمت محمد 
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چ توت توست وگرنه من مريم پـاييزي هـي         ف ي  گيرد و نشانه   ميائمه  
ادعايي براي اثبات عظمت كبريايي شـكيبايي محمـد امـين آخـرين             

 در مقابل كفار جبار زمان و يا دفاع به حق از يتيم             ،پيامبر روي زمين  
  .ن در عصر حاضر را ندارمفلسطي

 من لطف كالمم و پاكي مرامم را از توسل بـه ائمـه            !يا امام غريب     
كردم اما اينـك وقتـي       مي شايد اين را حتي خودم احساس ن       .دانم مي

بينم ارتباط قلبي من و مادرم       مي ،پردازم ميبه مرور خاطرات گذشته     
بـه  ) عـج ( غايبت امام زمـان    ندبا چهارده معصوم و به خصوص فرز      

هنگام سعي و صفا در مكه جسم مـادرم را بـراي يـاري مـن تـوان                  
 تـوهم و     از  روح مرا براي پذيرش حقيقتـي بـه دور          و داد و فكر   مي

دختـرم بايـد    : گفت ميد انگار كسي در گوشم      يبخش مي قوت   ،خيال
ت زينب   عفاف مريم تهمت شنيده و جرأ      ،كشيدهجر هجران   ها   صبر

ـ         ه حرمـت زهـراي غـم ديـده مرواريـد           داغ ديده را تجربه كنـي و ب
چكيده از ديدگانت را به حسينش تقديم كني تا فرشتگان عرش بـه             

  .اذن خدا رحمت قلم را به جاي نعمت قدم به تو هديه دهند
اين نداي الهام بخش دروني را بـا تـسليم و رضـا پـذيرفتم زيـرا                    
 دانستم كه تقدس قلم با سوگند خدا تضمين شده و براي انس بـا   مي

 رموز آدميت را بدانم و منيت را از خود بـرانم            ،آن بايد از ازل تا ابد     
و اين جا بود كه فهميدم تا آخر عمر اگر ياري قـائم منتظـر مهـدي                 

توانم با قلم مانوس     ميرسم و ن   مي من به وصال آرزو ن     ،موعود نباشد 
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يا  :گويم مي پس اينك با التماس و فروتني و درد دلي عاشقانه            .باشم
ن مرا با مهديت مانوس كن و از خدايت بخواه كـه بـه خـود       رضاجا

بـي  تعهـد     بخواه كه به قلم من تعهد ببخشد زيرا قلم بـي           .غرّه نشوم 
  .لرزاند مياني را حرمتي به سوگند خداست و عرش رب

يا رضاجان گرچه ديدگانم تا به حال حتي يك لحظه لياقت ديدار               
س حـضور آسـماني و   جمال يار را نيافته اسـت امـا درك قلبـي حـ       

دانم كه از مرقد     مياي   را در سفر حج هديه    ) عج(محجوب امام زمان  
 انگـار  .يـابي بـه مكـه دريافـت كـردم       پاك تو به هنگام تمناي شرف     
از عظمت عشق مرا نسبت به ساحت        ميكبوتران سپيد بال حرمت پيا    

قبل از سفر حج به خدمتش بردند تا دل تنهـاي           ) عج(مقدس مهدي   
  .آرزو نسوزد و مادري به درد فراق مبتال نشودفرزندي به 

گويم افـسانه نيـست، شـعر و         مييي كه   ها  موالي من باور كن اين       
 زمـاني   .ترانه نيست، بلكه واقعيتي زنده از انس و الفتي رباني اسـت           

بستم و با هـدايت      ميكه در كعبه با وجدان و مذهبم پيمان انسانيت          
بـاره عـشق را طـي        اي هفـت  مهدوي در مكه همراه مادرم سعي صف      

اش در گـوش جـانم       ح مادرانـه   اين نداي آسماني از نـصاي      .كردم مي
  :شد كه ميتكرار 

  
  زندگي رسم قشنگي است تباهش نكنيد 

  و به مرداب هوس غرق گناهش نكنيد
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شود زيـرا يـك      ميموالي من اين كالم به حق مادر هرگز فراموشم ن         
اش تابنـاك از    و ديـده مسلمان منتظر اگر پاك نباشـد تـا قيامـت دل       

  .ديدار يار نخواهد شد
 خدا و امام رضـا      مادرجان تو را به حرمت    : گويم ميهمواره به او       

آن عزيز غايـب از نظـر       ) عج( دعا كن روزي مهدي    ،دهم ميسوگند  
 حكومت الهيش عدالت    ي  نقاب از چهره مباركش برگيرد و در سايه       
تظران ظهـورش را بـه       من ي  ديني را در جهان حاكم نمايد و دل همه        

  .لطف ديدار كمال و جمال الهي خود شاد كند
 با توسـل بـه تـو    . را با توسل به تو شروع كردمام  هيا امام رضا نام      

دهم و به اميد پذيرش بـاري تعـالي و رضـايت تـو ايـن                 ميپايانش  
  :كنم ميمثنوي عاشقانه رضوي را تقديمت 

  
  )ع(اي سرآغاز سالم من رضا

  )ع(من رضا مثنوي سازكالم 
  شوم ميهمسفر با زائرانت 

  شوم ميهم صدا با شاعرانت 
  آمدم سوي خراسان آمدم

  گرچه بي پا ليك آسان آمدم
  يك شبي درخواب مهمانم شدي

  جانم شدي روشني بخش دل و
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  آرام شد نا جانم از شوق تو
  تا ابد از ديدنت ناكام شد

  آرام من تعبير شد خواب نا
  عاقبت فرجام من تفسير شد

  فته بودي عشق حلم افزايدمگ
  دم به دم درسي ز علم افزايدم
  كردگارم از كرم از روي جود

  ا نمودجايگاهي محترم اعط
  نعمت علم و قلم دارم كنون
  گوهري بس مغتنم دارم كنون

  جان به نامت قدرت پرواز يافت
  در مقامت قدرت پرواز يافت

  كند ميعشق با دل گفتگوها 
  كند مياز نشانت جستجوها 

  ستجويم رهنمون شد تا حرمج
  پرم  ميدر حرم مثل كبوتر 

  از حرم بانگ نجات آيد به گوش
  باز آهنگ حيات آيد به گوش

  كند  ميدل ز اعجازت حكايت 
  كند مييي خوش روايت ها قصه
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  زائرانت از گناهان نادمند
  بارگاهت را مالئك خادمند
  جملگي گويند  خوبان زمين

  يا رضا جان اي بهشت هشتمين
  اند تانت عاشق و ديوانهدوس

  اند دشمنانت با كرم بيگانه
چيـنم و   مـي  در انتها از باغ جنت گل محمـدي دعـا          !آي امام غريب  

كنم و آتش آز را بـه نـور          ميي عشقم را با آن مزين و معطر          صحيفه
:    گـويم  ميراز و نياز خاموش نموده و با نيتي كبريايي بي هيچ ريايي   

تولد شدنم به زيبايي و معصوميت شكفتن        خدايا همان گونه كه م     بار
 چنان كن كه حياتم نيز پاكي و تقدس حضرت مـريم            ،گل مريم بود  

را در اذهان تداعي كنـد و اميـدوارم         ) ع(و مرگم جاودانگي نام مريم    
اين تقاضا يا رضاجان با آمين آسمانيت به استجابت برسد تا بتـوانم             

 پـس افتخـار     ! خـدا  تا آخر عمر با توسل به تو بگويم دوسـتت دارم          
  .بندگيت را به من عنايت كن

  ... انشاا
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   ـ اردبيلراضيه قربانزاده
  
  

 شستـشو   هـا   يم را در اشك رودخانه    ها  هر روز تن سرد واژه    ! مهربان
دهم، به اميدي كه بتـوانم در تاالرهـاي آسـمان را بگـشايم و در                 مي

  .ابرها برايت نامه بنويسم ميبريشآغوش ا
اند،  زمستان متوقف شده  تانم كه در    هايم، از انگش   ترسم از دست   مي  
ترسـم دوبـاره    مـي  .اي دست نخورده پيـدا كـنم    ترسم نتوانم واژه   مي
ام  ترسم تن اسير در دنياي كاهگلي      ميي خاموشم فوران كند و      ها  داغ

ترسـم در    مي. قديمت كنم اي از عشق ت    مرا خفه كند و نتوانم استوانه     
  . بيتوته كنم و نتوانم كبوتروار به سويت پر بكشمها بهت واژه

                                                 
.  سال30باالي گروه سني .  
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 ي هندسهاي و    دانم در سبزه زارهاي سبز ملكوت آرميده       مي! مهربان 
لرزاند، من بـه ايـن همـه داغ و           مييت درهاي بهشت را     ها  سبز واژه 

  يي كه در دلم تلنبار شده، چه كنم؟ها حرف
ت بنويس تا من نيـز ديـدگان        ي بهش ها  رگي از برگ  نامم را روي ب      

آرزو دارم امروز خزان و فـردا بهـار را     . ام را به زيارتت بياورم     باراني
  .برايم معنا كني

كنـي و برايـشان از    مـي بينم كه گيسوان زرد گندمزارها را شانه   مي   
ي ملكـوت حـرف     هـا   ي زالل، از سالم رود و زندگي و از تپه         ها  آينه
اي از تسبيح تو را زير بالشم بگذارم         خواهم هر شب دانه    يم. زني مي

خواهم خواب   مي. ي مدينه ببينم  ها  ي تو را در كوچه    ها  تا خواب قدم  
انارهاي غمگين را ببينم، انارهاي شرمسار را انارهـايي كـه صـبح و              

ي انارهاي   ي دانه دانه  ها  خواهم به حرف   مي. كنند ميشب برايت ناله    
آن وقت شايد انارها بـر      .  از تو برايشان بگويم    دنيا گوش فرا دهم و    

  .من بخندند و من هم با خنده آشتي كنم
گيـرم و غبـار را از تـن گلـدان هميـشه              مي ها  زنگار را از تن آينه       

آخر شـب كـه     . ام  هگلداني كه به ياد تو سبزش كرد      . منتظر لب ايوان  
  .گويد ميافتد و از تو برايمان  مياي  شود ستاره مي
يت، از پرهاي تك تـك كبوترانـت،   ها ي بارانيت، از شمعها  دره  از  

يي كه در حريم تـو      ها  ي حرمت، از گنجشك   ها  ي گندم  و از دانه دانه   
 جـاري   هـا   زنند، از آرزوهاي سرخي كـه هـر لحظـه بـر لـب              ميپر  



   /نجواي دل

 

117

ي سوخته و از كلماتي كه بـر سـر زبـانم الل             ها  از پروانه ... شوند مي
خواهـد، يـك     مـي لويم خارج شوند دلـم      توانند از گ   ميشوند و ن   مي

گشايم، كبوتري خسته و خاموش شـوم، كبـوتري          ميصبح پلك كه    
اي ننوشته، كبوتري كه برايت اشكي نريخته، آن وقـت      كه برايت نامه  

تا افقت پرواز كنم و بيايم بـه سـوي تـو و آنقـدر بـر در بارگاهـت                    
  .التماس كنم تا بلكه مرا ببخشايي

ــد     ــما را ندي ــن ش ــاده ما هم ــسافر ج ــرين م ــاش آخ ــا اي ك ي  ، ام
 اي كاش تا وقتي كه گلـدان سـبزم، زرد نـشده             .يت نباشم ها  مهرباني

، بـر مـن     بينم مياي كاش آفتاب نگاهت را تا وقتي كه          مرا بپذيري،   
  !نيز بتاباني

 پيـراهنم در كنـار قفـل طاليـي تـو خوشـبو شـود و از                  !اي كاش    
  . را پر كنمام هي نگاهت كاسها باغ
آرزو دارم وجودم تنهـا شـوقي پـر         ! ي رميده ها  اي خداوند غزال       

ات  آنگـاه بـر در خانـه      . عطش شود تا بتوانم به سـويت پـرواز كـنم          
ي تـو   هـا   سكوت كنم تا تو حرف بزني و مـن لبريـز از اعجـاز واژه              

  .شوم
  ... ذكر لبان من است يا امام رضاها نام تو در فرداي شوريدگي   

  . استام هي خستها ر و مرهم بر بالنامت باران براي كوي
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ل سرخي بـراي ايـن دنيـاي        نامت لبيك عشق در غروب تنهايي و گ       
دهـي و بـه عاشـقان        مي تويي كه به كبوتران اذن پرواز        .خسته است 

  .فرصت عاشقي
يي و من روزي كه ببينمت، همچـون پرهـاي          ها  تو برگ برگ الله      

زده خـواهم    بي خـوا  ها  قاصدك تكثير خواهم شد و به سراغ قلب       
  .رفت

گريزنـد، چـون در      مـي  از مـن     هـا   امشب كلمـه  ! ترين اي تماشايي    
مانم كـه دردسـتان هـيچ        ميبه سازي شكسته    . حضور تو شرم دارند   

خـواهم بـا دسـتاني پـر از          مـي . ام  هالل شد  .شوم ميعاشقي نواخته ن  
 بـه سـراغت بيـايم، امـا مبهـوتم و سـر              ها  ياسمن و بوي عطر نارنج    

يت جاني  ها  نفس مي منتظر است تا از گر     ام  ه ترك خورد  وجود. درگم
  .تازه يابد

ي ديـدار    مـن تـشنه   . نگاهم را به سحر كالمت پيوند بـده       ! مهربانا   
  .ورزم ميتوام و به هر چيزي كه رنگ و بويي از تو دارد، عشق 

و اي فرمان   ! ها   و گريه  ها  اي فرمانرواي خنده  ! باران پر بركت خدا      
. ي سرد زمستان در راه است      پاييز فرا رسيده و قهقهه    ! ي ابرها  دهنده

ديـدگان عمـيقم را بـه تـو         . خيزم تا با ياد تو سجاده بگسترانم       ميبر  
  . ات را بر من بنوشاني دوزم، شايد شربتي از الطاف بيكرانه مي
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  نياـ  يزد ميعظي صديقه  سيده
  

  به شاه خراسان به ضامن آهوان بيابان
اند تـا     تلخ دخيل بسته   گزبنيان كوير، يزد و مشهد، مرا به        اين جا مي  

... ام آتـش . اما من ديگر طاقت نـدارم     . خواب شيرين تو از سرم بپرد     
آخر عاشـق تنهـا     . بايد مرا طلب كني   ... گويم ميبافم و شعر     ميواژه  
مـرا بطلـب    .  عاشق باشد  خواهد ميخواهد تنها باشد و تنها، تنها        مي

ي هـا   ي تـشبادها و تلماسـه      مرا بطلب تا برگرده   ! اي تمام تنهايي من   
خـواهم   ميمن تو را    . كوير، از راه طبس، نفس زنان تا تو سر بياورم         

. خـواهم  مـي از گنبدهاي دور دسـت تـو را         . از گنبدهاي دور دست   
تـويي  . يم از نام زيبايت لبريز استها تويي كه هزار و يك شب قصه   

ي ديرسال من است و فقط      اه   الاليي خواب  ات  يكه رداي سبز زيتون   
، قـو خواهنـد شـد اگـر در          ي زشـت  ها  دانم كه همه اردك    مياين را   
ديوانـه وار  ! ور شوند ي چشمان مشتاق من براي ديدار تو غوطه   بركه

                                                 
.  سال30باالي گروه سني .  
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رسـانند   مـي  مرا به شهري ،ي كويريها اين جاده. آيم ميبه سمت تو  
ارگـاه   وقتي به گنبد و ب     .كه چشمانم تازه در آنجا متولد خواهند شد       

بهانه كنم و نام قشنگت را به       توانم نماز ظهر را      ميآن گاه   . تو بيفتند 
 تـا از    ام  هاين همه راه را آمـد     .  دخيل ببندم  ام  هي خست ها  ي قنوت  همه

ي سرخ رسيده، نشاني    ها  ي معطر و سيب   ها  نادختركان حوالي زعفر  
آيد و ايـن صـداي       ميكسي را بگيرم كه عمريست سايه سايه با من          

خيـزد، بغـض فـرو       ميي اذانش بر    ها  ي گلدسته  ه از حنجره  خيس ك 
 امـروز كـه بـه پـابوس تـو           .ي من اسـت   ها  ي دلتنگي  ي همه  خورده

  :كند مي و آرام نجوا هادباي  رقصد مرا كسي ميان حوصله ميآيم،  مي
 تو چه مهمان نوازي رضاجان    

ــه           . ــاجان   قبل ــازي رض ــاه ني  گ
.         

 نبـــد و بارگـــاه تـــو نـــازمگ
 غرق نوري و رازي رضـاجان                               .           .

.         
ي  امروز گلپوش خواهم كرد آينـه را بـا زرد و نـارنجي پـاييز همـه                

ي تـازه  هـا    و به موهايم خواهم بست صورتي غنچـه        ام  هدردهاي كهن 
به تمـام    ي مشبك فوالد رو   ها  امروز اين پنجره  .  تو را  ي ديدار  شكفته
حاال آنقدر به من نزديكـي      . ي من باز خواهند شد     ي نگفته ها  حاجت

ي دم   ي مهربانـت بگـذارم و همـه       هـا   توانم آرام سر بـر شـانه       ميكه  
شوي؟  ميضامن من   ! شوي؟ ميضامن من   . يم را گريه كنم   ها  غروب
ي چشمانم بـرداري، بـي       ه بسته ي نيم  ي اشك را از دريچه    ها  تا پرده 

ايـم   وههـ ي ق هـا   اي كه در سرمه ريز چشم      آن كه بچه آهوهاي خسته    
  !د، رم كنند؟نا آرميده
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  خاني ـ اروميه سامان قليچ
  
  
ي من  ها  دونم االن اونقدر سرت شلوغه كه وقت نداري به حرف          مي 

منـو  اصالً منو شناختي يا نه؛ از نوع حـرف زدنـم بايـد              . گوش بدي 
  . مجبورم توضيح بدم تا يادت بياد من كيم،بشناسي ولي خب باشه

م ا بدجوري تشنه . از هيچي خبر نداشتم   من رفته بودم سرچشمه و         
 ، گفـتم  . خواب بودند و دلم نيومـد بيدارشـون كـنم          ها   بچه .شده بود 

ميـدوني چـرا؟    .  ميام دنبالـشون   ،خسته ميشن اونجارو كه پيدا كردم     
ي  بـه خـصوص واسـه   . خيلـي نـاامن شـده بـود      ي قبلي    چون خونه 

ـ  ميدشمناي ما صبح تا شب اون دور و برا پرسه        . ها  بچه دايـم  . دزدن
اون چشمه بهترين آب منطقـه رو داشـت و مـن و             . زد ميدلم شور   

                                                 
.  سال30باالي گروه سني .  
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 بـه   هـا   تونستيم سـال   مي كنار اون چشمه     ،م با ساختن خونه   ا خانواده
  .راحتي زندگي كنيم

منان و مــسلح و بــي رحــم و ي دشــهــا گــري    بــه خــاطر وحــشي
م هـا    چند وقتي بود كه شيري نداشتم بـه بچـه          ،فشارهاي رواني زياد  

  .آره شيرم خشك شده بود. بدم
تونم آب اين چشمه رو بخورم تا پر         ميسرچشمه كه بودم خواستم تا         

     .  پيش مرده بودها كنار چشمه، درختي رو ديدم كه سال. شير پرشير بشم
ـ              سا درست يادمه     اون . دل قبل كه براي سـر مـن جـايزه گذاشـته بودن

به طرف   . و يكيشون تا اينجا دنبالم كرد      ددشمنا مارو محاصره كرده بودن    
بـه قلـب ايـن      من تيراندازي كرد ولي تير به جاي سـر مـن خـورد              

  .ي ضعيفي كرد و مرد  نالهدرخت و درخت بيچاره،
وش نشـسته    ر هـا   پرنـده . معلوم بود درخت روزهاي زياديه مـرده         
  .دخوندن مي آواز د وبودن
انگار يكـي تـازه دسـت و پاشـو تـوش            . آب چشمه گل آلود بود       

اونقدر كه  . منتظر شدم تا زالل شه    . داد ميبوي بدي هم    . شسته باشه 
حـس كـردم   . شروع كردم به آب خوردن  . عكس خودمو توش ديدم   

خوشـحال و شـاد     . م جريـان پيـدا كـرده      هـا   شير باز هم توي سـينه     
دوبـاره سـعي    . امـا ديـدم نميـشه     . استم بلند شم و برگردم خونه     خو

 ديدم پاهام الي    ،سرم رو كه برگردوندم   . كردم ولي بازم ديدم نميشه    



   /نجواي دل

 

123

از اون طرف صـداي     . ي درخت گير كرده بود     يه كنده چاك برداشته   
  .شنيدم مي د،دشمنان تا دندان مسلح رو كه به طرف چشمه ميومدن

 منو  ها  نداشتم و هر لحظه ممكن بود اون      ي دفاعي    من هيچ وسيله     
يه لحظه احساس كـردم     . د و بي هيچ درنگي به من شليك كنن        دببينن

ي خـاطرات    همـه . بيـنم  مـي مو ن ها  ديگه شوهر و بچه   . آخر دنياست 
قلــبم ديگــه . دخــوب زنــدگيم يكــي يكــي جلــوي چــشمام اومدنــ

 اختيـار خودمـو جلـو      بـي . برام نداشـت   ميزمان هيچ مفهو  . ريزد مين
كرد و مـن     مييه نيروي مرموزي توي تنم حركت       . كشيدم تقلّا كردم  

. يهو پام از الي كنـده بيـرون اومـد         . هيچ كنترلي روي خودم نداشتم    
بـه شـدت شـروع بـه        . تپش قلبمـو شـنيدم    . انگار دوباره زنده شدم   

 خودمو توي دنيايي   .مثل روحي كه تازه آزاد شده باشه      . دويدن كردم 
 همه چي برام تازه و باور نكردني      . ه بودمش ديدم كه هيچ وقت نديد    

. ي وجودمو گرفته بود    اي بعد كه به خودم اومدم درد همه        لحظه. بود
لنـگ  . نگاه كه كردم ديدم پام پـيچ خـورده و داره ازش خـون ميـاد               

بـه  . تـونم بـدوم    ميلنگان به دويدن ادامه دادم؛ ايستادم؛ ديدم ديگه ن        
 از دور   ها  ه يكي از اون دشمن    ديدم ك . پشت سر و اطرافم نگاه كردم     

اگـه بگيـرمش فقـط      . چقدر هم خوشگله  . اينجاس«. زنه ميداره داد   
  ».كشمتون مينزديكش بشين . مال خودمه

تازه كسي هـم    . تونم خيلي دور بشم    مين ميدونست با پاي زخ    مياون     
تونـستم بكـنم؛ دوبـاره       ميچكار  . از ما اون دور و برا نبود كه كمكم كنه         
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 .خواسـت منـو بكـشه      مـي اون ن . دويدن كردم اما نـه مثـل قبـل        شوع به   
  خواد با من بكنه؛ ميكاري كه دلش خواست منو زنده بگيره تا هر مي
هرجوري كـه بـود بايـد از        . رسيد مياي كه به ذهنش      هر كار پليدانه     

  .من طاقت مرگو داشتم اما ذلت اسارتو هرگز. شدم ميدستش خالص 
 حـس  ،ي بـدي رو كـه قـراره رخ بـده     ها  قگاهي تو وجود ما اتفا       
ي خوبو؛ ولي من اونقدر ترسـيده بـودم         ها  كنيم؛ همين طور اتفاق    مي

  .كردم ميكه هيچي جز وحشت حس ن
. افتـادم  مـي م هـا  ياد بچه. به شدت خسته شده بودم و ناي رفتن نداشم          
  .كنن ميدونستم االن از خواب پاشدن و از گرسنگي دارن گريه  مي
ي اطراف كشته بـودن و فقـط        ها  تمام مردم مارو توي خونه     ها  اون   

اگـه اون   . كـرديم  مـي ي وسط منطقه زندگي       توي خرابه  ها  من و بچه  
رسيدن و   مي حتماً سر    د،شنيدن ميمو  ها  ي بچه   صداي گريه  ها  وحشي

احساس كردم اونقدر ترس و واهمه      . دزدن ميجا تير    هر دوشونو در  
. شـد  مـي م شير سـرازير     ها  شت از سينه  دا. لرزه ميدارم كه تمام بدنم     

ديدم بـاالي   . مو كه باز كردم   ها  افتادم زمين؛ چشم  . رفت ميسرم گيج   
شايدم من تـو رو متفـاوت       . و خيلي فرق داشتي    لبخند زدي . سرمي

نـه چيـز    . هرطوري نگات كردم فقط يه مرد بودي؛ يه مرد        . ديدم مي
مرد . يده بودمولي با شكوه بودي؛ توي عمرم مردي مثل تو ند  . ديگه

. ديدم ميفقط تو رو    . هيزم شكن ديده بودم ولي مردي مثل تو هرگز        
تـا بـه   . از هـوش رفـتم  . يادم رفته بود اون پليد قاتل داره دنبالم مياد     
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 كـم كـم ازت دور       ،هوش اومـدم ديـدم روي دوش اون قاتـل دارم          
تمــام قــدرتمو جمــع كــردم و خودمــو از دوش اون پــايين . ميــشم

دست مهربونتو آروم روي مـچ      . و روي پات گذاشتم   انداختم و سرم  
  .ديگه دردي رو توي پام احساس نكردم. پام گذاشتي

كردم و بهش    ميآروم بودي و اولين بار بود كه به يه غريبه اعتماد               
  .پناه برده بودم

  »چرا اينقدر ترسيدي؟«: بهم گفتي   
ـ     هـا   توي همين لحظه بود كه اون قاتل با چشم            ر از  ي درشـت و پ

تـو حـق    . بهش دست نزن  «: خون به تو نزديك شد و با فرياد گفت        
  ».نداري به اون نزديك بشي

چطور دلت مياد اين همه بيرحم باشي؛ اين بيچاره داره از           «: گفتي   
  ».لرزه ميترس 

. زود از اينجـا دور شـو      .  حـاليم نيـست    هـا   من اين حرف  «: گفت   
  ».خوام با اين نازنين تنها باشم مي
ي نورانيـت    چهـره . خواسـت منـو بـا اون تنهـا بـذاري           ميلت ن د   
  .سرخ شده بود ميك

 غيـر از    ها  دوني اين  مي تو تنها گذاشتي؛ ن    ها  چرا بچه «:به من گفتي     
  »خوان؛ من با تو چكار كنم؟ مياي ن گرفتن جون شماها چيز ديگه

  ...مها بچه«: گفتم
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از .  برگـردي  هـا  بايد پيش اون  . ن توي خونه گرسنه  . دونم مي« :گفتي
  ».شن ميتشنگي دارن هالك 

  .بعد به طرف اون مرد وحشي رفتي و توي گوش اون چيزي گفتي   
مثل اين كه حالـت     . زني ميعجب حرفي   «: ي زشتي زد و گفت     قهقهه   

  ...خوام و به هيچ قيمتي حاضر نيستم ميمن اونو . اصالً خوش نيست
 بخواي برات بكنم و     كاريي تو بشم و هر     من حاضرم بره  « :گفتي   

  ...هرجا كه بري باهات بيام
 يادمه چندين بار زمين خـوردم ولـي         .با سرعت از شما دور شدم        

  .ما باالخره رسيدم خونه
م رو كه توي بغل هم از حـال رفتـه بـودن بيـدار كـردم و                  ها  بچه   

  .بهشون شير دادم
ــ   تــوي . رو صــدبار بوســيدم هــا اون. دديگــه سيرســير شــده بودن

اگـه بابـا    . برم بهشت . بايد برم به يه جاي با شكوه      «: شون گفتم گوش
  ... بهش بگين من كجا رفتم،برگشت

 و سـبزه زار     هـا   از خونه اومدم بيرون بـا سـرعت از الي درخـت              
ات و اون مرد     خودمو به همونجا رسوندم؛ ديدم تو با لبخند مهربانانه        

 اون قاتـل تـا منـو        ي يه ابر سفيد نشستين؛     اي سياه زير سايه    با چهره 
  .ديد حيرت زده از جاش بلند شد

  »نگفتم مياد؟« :تو هم لبخندي زدي و گفتي   
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تـو كـي   « :گفـت  اون مرد ديگه نتونست حرفـي بزنـه بـه زانـو افتـاد و          
  »هستي؟
  ».كنم ميمن براي رضاي خدا كار «: گفتي
 حتي تير و كمونشم جا    . چيزي زير لب گفت و سراسيمه رفت      : مرد

  . از اون تاريخ به بعد ديگه نديدمش. دگذاشته بو
  ».ش هميشه يكي مثل تو بودكا«: بهت گفتم

يكـي كـه    . بعد از منم يكي مياد كـه عـين منـه          . نگران نباش «: گفتي
  ».ضامن همه ميشه و نجاتشون ميده

  »كي مياد؟«: گفتم
  ..........اما سكوت كردي

  »!حداقل اسمشو بگو«: گفتم
  ».ه رضاي خدااونم مثل من رضاست ب«: گفتي

ي ما منتظر    حاال هم اين نامه رو برات نوشتم تا بدوني هنوز هم همه           
اي  هنوز هم منتظرشيم كه بياد تا راحت بتـونيم از آب چـشمه            . اونيم

اما هر جمعـه چـشامون بـه        . شه بخوريم  ميكه به دست اون جاري      
بـازه و هنـوزم خبـري از         مـي آسمون خدا خيره و بهـت زده رنـگ          

كاش مـا رو هـم پـيش اون ضـمانت     . بون اون نيست ي مهر ها  دست
  .كردي تا هر چه زودتر بياد مي

  .»آهو«: ي بلند و قباي سبزتها فداي چشم


