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 امیرعلی جعفری

10-7/1003 

کنمم. من امیرعلی هستم. هشت سال دارم و با مامان و بابا در شهر تهران زندگی می

سنال ینیب بنا منادربور  و  3آیند  را خیلی دوست دارم. من را یادت منی من تو

مامانم به حرمت آمدیم. از مادربورگم یرسیدم حرم یعمی چی  گفت یعمنی خاننه. 

گفت آن جا خانه توست. یا امام رضا چه خانه بورگی داری. خوش بنه حاتنت. منا 

کمد تا برای ما خانه بخنرد امنا ینول نندارد. اش دارد تالش میخانه نداریم. بابا همه

 کشنی خسنتهاست. با خندا حنرب بنون. منن دیزنر از اسن ا  مامان خیلی ناراحت

 ام. کناش شنما کنههنای مامنان هنم خسنته شندههای بابا و اشکام. از نزرانیشده

دادیند تنا منا هنم هایتان را هم به منا منیتان این قدر بور  است یکی از اتاقخانه

بزیریند و بنه  مانم. خیلی زود تصنمیمتان راات میدار شویم. ممتظر جوا  نامهخانه

اینم. مان را خاتی کمنیم و همنوز جنایی ییندا نکنردهما خ ر دهید چون باید این خانه

 .دوستت دارم
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  معصومه میردار درویش

1017  

و ننرر امنام رضنا هسنتی چنون تسالم امام رضا اسم من معصومه است. مامان میزه 

امام رضنا خواسنتم اگنر ی دکترها نتونستن برای ما کاری انجام بدهمد از وقتی همه

دختردار شدیم اسمب را معصومه براریم و خادم امنام باشند. امنام جنون دعاهنای 

مامانم را گوش دادی و من دختر مامان سمیه و بابا رضا شدم. وقتی یمج ساته شندم 

مریض شدم و دکترها گفتمد باید موهای بلمدم را خیلنی کوتناه کنمم خیلنی گرینه 

تو کنه :»ته مریم موهای بلمد من را کوتاه کرد و گفت خواستم وتی خاکردم و نمی

شنی و موهاینت دوبناره نرر امام رضا هستی با امام رضا حرب بون زود خو  منی

من خیلی دعا کردم و آمدیم مشهد و مامان اتمزوی من را توی حرم «. شودبلمد می

بخرنند.  توانمند داروهایی بدهید که مریض هستمد و نمنیشما انداخت تا شما به آن

هنم  ساته شدم حاتم خو  شد و موهایم هم نرر شماست. من و شنما بنا 8حاال من 

دار شنود. خیلنی کنمم خاتنه منریم هنم ب نهدوست شدیم. امام رضا جون دعنا منی

ناراحته و دکتر میره، من به مریم قول دادم که امام رضا دوست من است به حنرب 

شنود. امنام رضنا د مال اون منیدهد و یک دختر قشمگ با موهای بلممن گوش می

دهم درسم را خو  بخوانم تا بنور  جون دعای من را گوش دادید  من قول می

 شوم و نرر مامان و بابا را انجام بدهم و خادم شما بشوم. 
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 ابوالفضل فالحتی

1010 

 سالم آقای مهربون سالم امام رضا)ع(

حاال نیومندم مشنهد خوننت.  کمم آخر تاامام رضا من همیشه از دور به تو سالم می

 مامانم همیشه میزه که آقا باید ما رو بطل ه.

از مامانم شمیدم که تو جنون ینه آهنو رو نجنات دادی بنرای همنین بهنت منیزن    

گفنت ینا ضنامن آهنو ضامن آهو، تازه خودمم توی تلویویون دیدم که یه زنه منی

م منردم رو گنوش کمم که چطوری حرب تماب م رو شفا بده، بعضی وقتا فکر می

خنونم کمی  من که وقتی دوتنا شنعر منیشی  یا اشت اه نمیمیدی  واقعا خسته نمی

 کمم.بعدش اشت اه می

خواد با آقنا حنت ت کنن امنا چی دتت می وقت رفتیم مشهد هر مامانم گفت هر   

 گم.دونم کی ییشت میام برای همین االن میمن نمی

بورگتر است وقتنی خیلنی کوچینک بنود  من یه دوست دارم که یک سال از من   

خنوام بنرم باهناش کمه همیشه وقتی منیباباش مرد االنم داره با مامانب زندگی می

 بازی کمم مامانم میزه حرفی درباره بابام بهنب ننونم کنه ناراحنت بشنه. منمم دتنم 

زنم اما ی بابام بهب نمیخواد که دوستم ناراحت بشه برای همین حرفی دربارهنمی

هنایی کنه همسنن و سنال منن هسنتمد بابنا و مامانشنون خوام که تمام ب نهمیازت 

 ی گنه اگنه امنام زمنان بیناد همنههنا ناراحنت ن اشنن. بابنام منیییششون باشه و اون
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زنمد همه کممد یا به هم حرب بد نمیهم دعوا نمی ها خو  میشن یا مردم بامریض

خنوام کنه دارم و ازت منی با هم خو  میشن برای همین من امام زمان رو دوسنت

 هایی که مثل من دوست دارندی اونامام زمان هرچه زودتر بیاد به شهر ما بعد همه

  .چه زودتر دعوتشون کن بیان ییشت هر

 

 دوستت دارم امام رضا )ع(    
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 شیدا محمدی پاچی

10-7 /1020 

ی دخترخاتهی ما ساری است. سالم امام بورگوار. حاتت خوبه من شیدا هستم خانه

 ام در شنرای  خنوبی نیسنت و نناراحتیمن هفت ماهه بنه دنینا آمنده اسنت و خاتنه

میرد . تو او را شنفا بنده کمد ب ه میکمد و فکر میکمد. او خیلی گریه و ناته میمی

 دهد. ها را شفا میام که امام رضا مهربان است و مریضام قول دادهمن به خاته

وچک است. دست و یای کوچکی دارد. اندازه عروسنکم امام عویوم او خیلی ک   

داننی چینه شود و سرش مو ندارد. احال میهایب خو  باز نمیمهتا  است. چشم

ترسم نزاهب کمم وتی خیلنی دوسنت داشنتمی اسنت. او خیلی ترسماک است. می

دهی. من همه شب بعد از خدا سوزد و او را شفا میدانم تو دتت برای او میمن می

 دم کنه امنام رضنا مهربنان اسنت وفکر تو هستم. یادت نره من بنه خناتم قنول دابه 

ام را تنا زدم های ب زیدانی چیه به کسی نزی من ت اسدهد. میاش را شفا میب ه

 و برایب کمار گراشتم.

هنا خنوابم. تنو مهربنان مهربنانامام جونم دوستت دارم و امشب هم به یادت منی   

 هستی.

 جونمخداحافظ امام 
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 یگانه حضرت پور

10-7/1001 

 

 السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا

 

 رسنیام آقا به دادم میزائری بارانی
 

 رسنیام تمها به دادم مییماهم خستهبی 
 

 گرچه آهو نیستم اما ینر از دتتمزنیم
 

 رسیضامن چشمان آهوها به دادم می 
 

 

امیدوارم نظر تطف خود را شنامل حنال با عرض سالم خدمت آقایم امام رضا )ع(. 

نویسم به امید آنکه دوباره ق نول ام را از اعماق وجودم میما کمید و این بار هم نامه

هنای خنودم را روی کا نر فرماید. آقاجان االن که دست به قلم شدم تنا درد و دل

ها از شما دورم. آقا جنان کمم در حرمت هستم با آنکه فرسمگبمویسم احساس می

آورم ناخودآگناه اشنک از چشنمانم جنای وقت نام م ارک شما را به زبان منی هر

ای از تطف شما را با چشمان خنودم دیندم. آقنای شود. چون من یارسال معجوهمی

من یادت هست یارسال از شما خواسته بودم که مادر دوستم را شفا بدهی  درست 

سنال  8کنه در ن عیندی بنود تنریق ل از عید من عیدیم را که بورگترین و با ارزش

از شما گرفتم. مادر عویو دوستم با تطف شما شفا ییندا کنرده  زندگیم گرفته بودم،

کممد و منن اینن بود و االن مادر و دختر در کمار هم با خوش ختی دارند زندگی می

                                                           
 -  سال 7-10رت ه یمجم 
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را مدیون مهربانی شما امام بورگوارم هستم. آقاجان، آقای من، رضنا جنان دوبناره 

ت درد و دل کمم. دوباره از شما خواهشی دارم. این روزها خیلنی از خواهم ییشمی

 برننند. سننال همننه دارننند از بیمنناری سننر ان رنننج مننیهننا از ب ننه تننا میننانآدم

هنایی را دیندم کنه بنه اینن بیمناری تعمتنی دچارنند و تمنام موهنای سرشنان و ب ه

جنان دتنم  بیمند. آقناهنا را منیکشمد که کسی آنابروهایشان ریخت و خجاتت می

خواهمند ها باید زجر بکشمد  مزر از دنیا چی منیگیرد. چرا این ب هدارد آتب می

کمند. ینا امنام رضنا)ع( شناید کسنانی باشنمد کنه از که دنیا باهاشون ایمطنوری منی

خنواهم ات را دیدم. از شنما منیات خ ر نداشته باشمد وتی من خو  معجوهمعجوه

هنا را نجنات  تال به سنر ان بکشنی و آنی کودکان مکه دست شفاعت بر سر همه

 دهی تا ایمقدر زجر نکشمد و مثل ما راحت زندگی کممد و بنه مدرسنه برونند و هنر

گفنت سال به زیارت شما بیایمد. یا امام  ریب چمد روز ییب از یکی شمیدم که می

هنا ننرم آرزو دارم سنر آمونول» گفنت کنهکرد و منیکودکی سر انی حت ت می

رم من هم دیزنر درد نکشنم. آرزو دارم دوبناره زنندگی را زنندگی باشد. آرزو دا

جان وقتنی  آقا « شود یعمی می ،کمم. آرزو دارم موهایم را دوباره روی سرم ب یمم

که این حرفا رو شمیدم قل م آتب گرفت و یک دفعنه ننام شنما را بنه زبنان آوردم. 

ایمکنه منو  کنرد از خجاتنتگفتمد وقتی که کنودک حنت ت منیبمیرم براش، می

ی اینن جان دسنتم بنه داممنت بنه داد همنه انداخت. رضانداشت سرش را یایین می

دهنم کنه اند یس به خداوند بور  قسمت منیکودکان برس. کودکان مثل فرشته

که منا هنم تنو زنندگیمان جان با آن این فرشتزان یاک و معصوم را نجات بده. آقا
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ی خنواهم کنه همنهخواهم فق  منیمشکالت زیادی داریم وتی هی ی از شما نمی

مریضان به خصوص مریضای سر انی را شفا بدهی. در یاینان از شنما امنام عوینوم 

کمم چون امروز به مادرم از  رب فرهمگ و ارشاد زنگ زدند و ما را بنه تشکر می

یابوست دعوت کردند خیلنی خوشنتاتم چنون شنب توتندت دعنوت شندیم منن 

کنه منرا  ل یندی هنواران بنار حرمت باشم. از اینآرزویم این بود که شب توتدت 

 ی کودکنان سنر انی را شنفا بندهی وخنواهم کنه همنهکمم و از شما میتشکر می

 ها هم به حرمت برای زیارت بیایمد. آن

 

 

 یا علی بن موسی الرضا امسال هم مرا ناامیدم مکن
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 گروه سنی

سال 15-11  
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 محمد مهدی محمدی 

15-11 /2087 
 

من متمد مهدی هستم امام رضا یدر من یک سویر مارکت دارد که اسم مرا روی 

آن سویرمارکت گراشته است مادر من خانه دار است وضع ماتی من خو  نیسنت 

من خیلی دوسنت دارم بنه مشنهد بنروم منن یک نار هنم بنه مشنهد ننرفتم بعضنی از 

می گویمد شما همه ی مریضنان دوستانم می گویمد در حرم تو خیلی در زیاد است 

هنوار  50را خو  می کمین یدر و مادر من یول سفر بنه مشنهد را ندارنند منن االن 

هنوار تومنان رسنید بندهم بنه  200تومان یول دارم من می خواهم هر وقت یوتم به 

هنوار  10مادر و خانوادگی بتوانیم به مشهد بنرویم یندرم اینن مناه ینادش رفنت تنا 

کمم بنه یناد ی آن نیاوردم امام رضا خواهشم مید اما من به روتومان به من یول ده

هوار تومان یول را نداده یدر من برای منن ننه موباینل ننه  10یدرم بیمداز که به من 

 10ح ح تنا  6کامویوتر خریده است اما من یدرم را خیلی دوست دارم او از ساعت 

ینا ی در این وقنت خ کمد مادر من هممغازه است و برای ما یول جمع می شب در

کمد درست است که ما خانه کوچک داریم اما در آن عشق زیادی اسنت منادر می

دانم کنه او درو  رویم امنا منن منیسال دیزر به مشهد منی 2ول داد تا من به من ق

او فقن  بنه منن درو  هنای مصنلتتی زو نیست . امام رضا مادر من درو گویدمی

من خیلی یدر و مادرم را دوست دارم امام رضا تنو  تطفا او را به جهمم ن ر .گویدمی
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تومنان هنم هنوار  20کمم به من یکنم ینول برسنان خیلی مهربان هستی خواهب می

هنای زینادی دربناره شنما شنمیدم کنه همنب خنوبی خیلی خو  است من داسنتان

 شماست من یک شعر از افسانه شع ان نژاد آماده کردم تا برایتان بخوانم : 

 

 شنندمب ننه آهننو مننیکنناش مننن یننک 
 

 دویدم روز و شنب در دشنتمی 
 

 توی کوه و دشت و حترا روز و شب
 

 دیندم تنو رادویدم تا کنه منیمی 
 

 

امام رضا من خیلی تو را دوست دارم تو خیلی مهربان هستی تو بخشمده هم هسنتی 

های تو یر اسنت امنام رضنا تنو خیلنی با ایمکه جیب من خاتیست اما دتم از مهربانی

 دار تیم یدیده مشهد هستم .عشق شما  رفمهربان هستی من به 

 
 دوست دار شما محمد مهدی محمدی 
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 سیده فاطمه محسنی

15-11 /2018 
 

ی بهاری که ت خمد بورگی به درختان دادی، سالم بنر تنو ای سالم بر تو ای شکوفه

 ی گرما دادی و به آهو مادری حادق. آفتا  نورانی که به سرما، چهره

کناس ننور ی آرزو دارد، دسنتانم را بنا انعگاه که دتم تتفهبهاری، هرای شکوفه    

خواهم. همیشه با  لوع و  رو  برم و از خدا کمک میتو به سوی آسمان باال می

خینوم و دوگاننه منیانی برخورشید از خوا  دل انزیوی که تو در آن نزین درخش

کنمم خواهم و از خدا خواهشم میم و در شروع و یایان آن از تو یاری میگرارمی

آرزوهنایی دارم کنه براینت دهنی، هایم گنوش منیحال که به حرب تا تو را ب یمم.

ی شنادابی هنای متنوون، چهنرهکه به  م نه مسرورمی باز م. ای شکوفهبازگو کم

به نوایم گنوش کنن و آن را  ،کمیهای باز ت دیل میها را به شکوفهبخشی و آنمی

های گلدانم بخشنیدی، ینس بنه دیزنران ای است که تو به گلبوریر. سالمتی کلمه

ای اسنت کنه هنای شنادا  کنن. آزادی کلمنهشان را یر از گلنیو ب خب و گلدان

خنواهم کنه بنه خدا به کشور سرس و من بخشید و آن را حفظ کرد. حال از تو منی

ها کمک کمی، تا  بنار دیزنر فلسطین، آزادی ب خب و به آنمردم کشورهایی مثل 

 ی خورشید را با آرامب به ستایب یودان یکتا بوردازند. سایه

                                                           
 -  سال 11-15رت ه دوم 
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 ام از  ننرب خننودم و مننردم کشننورم  سننه چیننو از تننوای معطرتننرین گننل با  ننه

ت فرستادم حال نوبت خواهم: سالمتی، آزادی، ایمان. دو ک وتر آرزویم را برایمی

ی ک وتر سویدم به امام رضا بزو تا همیشنه ایمنان بنه خداونند را بنرای . ادیزریست

 کشور خرم و شادا  ما و گیتی بور  آفریمب نزه دارد. 

گنرارم، آینات درخشنان کتنا  آسنمانی گاه که به حرم آرام بخب تو یا میهر   

افشنانم و در کمنار خوانم و دستان خویب را بار دیزر به آسمان بنر منیقرآن را می

 کمم. ع ود یکتایم و تو برای همه دعا میم

 یس عطر دل انزیو خود را از ما و مردم این کشور دریغ مکن.
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 مهدی فالحتی

15-11/2079 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

خنواهی بنروی ینک دل  اقتت کرده است میای، خستزی راه بیای، خستهکالفه

خسنتزی. گنردش اتوبنوس امنا سیر بخوابی. عجب تنرتی دارد اینن خنوا  وقنت 

یی د در خیابنان امنام رضنا علینه اتسنالم همنه کمد. اتوبوس مینظرت را عوض می

 گنراری وی جلنو ماشنین. دسنتت را آرام روی سنیمه منیشوند بنه شیشنهخیره می

گنویی دور از اترضنا )ع(. بنا خنودت منیموسنیابنگویی اتسالم علیک یا علیمی

 . وارد حنتن کنه بنه تناخیر بیمندازی بنه خنا ر خسنتزی اد  است که زینارت را

داننم امنا منن هنر بیمی که کو کرده یشت گم د. تو را نمنیشوی خورشید را میمی

 افتم: بیمم یاد این شعر میوقت این حتمه را می
 شننما هننر آیمننه زی اترینند از خورشننید

 

 بریند از خورشنیدبه ینک مشناهده دل منی 
 

 ممیندشما که مناه شنب بنی سنتارگی 
 

 همیشه یک سرو گردن سنرید از خورشنید 
 

 سنویده دم کننه بنه دینندار حن ح آیینند
 

 برینند از خورشننید چننه آبننروی بنندی مننی 
 

 

                                                           
 -  سال 11-15رت ه سوم 



 
18 

 

شنوی عجب ابهتی دارد این حرم ! عجب حفایی انزنار وقتنی وارد اینن حنرم منی

! کفشندار تنرای تنا عاشنقب کمند. شناید هنم عاشنقدهمد دست فرشتهقل ت را می

گویی متتاجیم و به یناد گوید: اتتماس دعا! میدهد و میرا میهایت یالک کفب

کنردی بنرای هایت را. و آن روزهایی را که خندا را اتتمناس منیآوری حاجتمی

بوسنی. شنوی، چهنارچو  در را منیداری و روانه منیاین زیارت. یالک را بر می

... احسناس گنویی: بنا ن او و ا ن رسنوته گراری روی در و میهایت را میچشم

ای کسنی انتظنارت را کمنی بنیب از آن چنه انتظنار کشنیدهعجی ی داری گمان می

دانی قدم بعدی را که برداری خورشیدی ای میکشیده است. هموز ضریح را ندیده

داری . دسنتت را دمت را بنر منیقبیمی که عاتم تا ، زی ا، مهربان و آقا و ... را می

گویند: کمی کسی به تو میه بزویی احساس میدانی چگراری ، نمیروی سیمه می

کمی: اتسالم علیک یا موتی اترئوب. مهربان سالم ! چقدر مهربان است . تب باز می

گیری. شرمزین و مشتاق. زباننت الل شنده انزنار است . مهربان! سرت را یایین می

ای آ ، امنا آن همه حاجت و تمما در این نزناه مهربنان  و  منی شنود هنر قطنره

چرخنانی بنه ا نراب. دهد. ملتمسانه نزاهت را میاز چشمانت جالیب می -رمترگ

 دزدد. شننعر راشنناید کسننی بننه یاریننت بیاینند. نزاهننت را کتی ننه سننمت راسننت مننی

 شماسی همان شعر آشمای حافظ: می
 فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمنی

 

 که جو والی توام نیست هیچ دستاویو  
 

شننکمد ، خجسننته بننه درگاهننت آمنندم رحمننی بغضننت مننیگننویی فقیننر و مننی   

تنر کنه هایت ق ل از آن که تصمیمی برایشان گرفته باشی جاریمند. کوچنکاشک
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ات کنردی... امنا حناال کمتنر . دسنتی را روی شنانهگونه گریه میبودی گاهی این

های بنر شنانه امنا ترزاند این دستکمی، چه دست مهربانی، دتت را میاحساس می

می ای کناش همیشنه دتنت اینن گوننه کمی کرفکمد نه! آرام می رامشت را خانه آ

! ایای و چقدر نودیک شندهروی چه جسارتی کردهترزید؛ آرام.... باز جلو میمی

جسنارت  زب. بایتوانی در آ وش بزیرکمی اگر قدمی دیزر برداری میگمان می

حضنور را بنیب از  کمی فیضداری. باز احساس میمیکمی و یک قدم دیزر برمی

سنر تنا ینای وجنودت را کنه گنر گرفتنه از حنرم حضنور،  . کمیمی احساس ییب

کمنی در آ وشنت کمی کسی را در آ وش گرفته باشی! احسناس منیاحساس نمی

گریی و با خنود سواری به این آ وش و سیر میاند. گرم گرم ! خودت را میگرفته

 اند. نها مهرباکمی ایمجا چقدر حاحب خانهفکر می

 

 

 پایان 
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 محمد خلیل پور

15-11/2028 
 

 السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا )ع(

 

خواستم برای شما نامه بمویسم. من از شما درخواستی نندارم سالم امام رضا، من می

خواستم از شما تشکر کمم از شما مممونم که به درگاه خدا شفاعت یندرم را اما می

هایی را کنه در زمنان جمنگ بنه سال ترکب 22توانستمد یس از کردید و یوشکان 

رند در این مدت یدرم خیلی درد سر یدرم احابت کرده بود از سر یدرم بیرون بیاو

ها حاال خیلی خو  است و کشید اما یس از شفاعت شما و خارج شدن ترکبمی

شنما  از کنمم وکشد و االن حاتب خو  است من خدا را شکر منینمی  دیزر درد

 مممونم.

 

 2محمد خلیل پور کالس ششم دبستان سروش 

  

                                                           
 - سال 11-15رت ه چهارم 
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 محراب مهدی پور

15-11 /2116 

 

ها باالتر بشیمم و با تنو حنرب بنونم توانم از ستارهمن خیلی خیلی خوشتاتم که می

ه بروم و مهتا  را تمس کنمم و توانم شانه به شانه روی کلمات راخوشتاتم که می

هنای دوره گنرد را تنو بنه بلمند براینت بخنوانم یرنندهبهترین شعرهایم را با حدای 

کمی دهی و با روی باز از ما و مردم یریرایی میها یماه میرسانی و به آنمقصد می

های چه کسی است، گل سرخ عطر کنه را دارد و خورشنید بنرق نزناه باران گریه

هنا بمشنان و ام ب ین و کمار آییمنهکیست  ای اما م هشتم من، مرا در ییراهن کودکی

هنای هایم برینو و سنمگها را در جیبهایم را از عطر دعا یر کن. همه خوبیدست

سخت را از سر راهم بردار و یکی از درهای س و بهشت را به رویم باز کنن. ای سر

رونند و ای آن کنه زی ناتر از تنو آن که ابرهای ک ود به یاد تنو در آسنمان راه منی

ها را فریاد رس نیست. از عشق تنو یلنی برس که آنهایی کسی نیست. به درد و دل

کمم که یای هیچ  وفانی به آن ای بما میسازم که مرا به تو برساند از نام تو خانهمی

 آفریمم که خورشیدی هرگو  رو  نکمد.نرسد و از نزاه تو ح تی دیزر می

ک ک نوتر آمندم ینای امام رضا )ع( یارسال وقتی که همراه یدرم از شاتیوار منی   

دادنند. تنوی ییدا کردم شب تنوی تلویوینون گم ند  الینی تنو را نشنان منی شاهی

حیا ت یر از ک وتر بود از مادرم سوال کردم: اینن همنه ک نوتر منال کینه  منادرم 

                                                           
 -  سال 11-15رت ه یمجم 
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ریختمند، بنه گفت: مال امام رضا )ع( مردم برای ک وترهای امام رضا )ع( گمدم می

. االن نرر کردم که به زیارت تو بیایمب خا ر نرری که کرده بودند. من هم آن ش

یک سال گرشت و در یک شب سرد ک وترم را گربه خورد. خیلی ناراحت شندم 

توانم ییب تو بیایم؛وتی منادرم گفنت: ان شنا او ینه ک نوتر فکر کردم، دیزر نمی

امنام رضنا منن االن  خریم تا تنو ننرری را کنه کنرده بنودی انجنام بندی.دیزه می

 آیم ییب تو. که کی می کممروزشماری می

کنمم منن همیشنه در حنرم من یک ک وتر هستم که در حرم امام رضا زندگی می   

ها خو  کسانی ام انسانهای خو  و بد زیادی دیدهتا به حال انسان .کممیرواز می

یردازنند بنه ک وترهنا هستمد که به دعا و راز و نیایب و نرر و نیاز با خدای خود می

 دهمد.دانه گمدم می
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 گروه سنی

سال 30-16  
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  زهرا بای

/3024 

 «قدم هشتم»

 قدم اول 

 اتسالم علیک یا ضامن آهو!

هنایم را خنیس شوند از گم د و گل دسته. چل را ی از یاکی، مژههایم یر میچشم

بمندم و بنا همنین کتنانی قرمنو هایم را آرام میهاست که چشمکمد. راستب ماهمی

کشم، کمار ریل دور و درازی که هنیچ معلنوم نیسنت قطنارش ایستم. انتظار میمی

دانستم آن قطار هر وقنت کی و از کدامین ایستزاه خواهد رسید  اما من خو  می

برسد و هرچقدر هم که مسافر داشته باشند منن را هنم سنوار خواهند کنرد و کمنار 

بنا خنودش خواهند بنرد.  هایب جای خواهد داد و زیر آسمانی ابرییکی از یمجره

 قطاری که مقصدش تمها نور بود.

 
 قدم دوم

تنان اندازم. چقدر مهمان دارید آقا! خوش به حاتتان کنه خاننهبه دور و برم نزاه می

ی هرکدامشنان ینک بینمم در سنیمهیک دم خاتی نیست ... خو  که نزاه کمم؛ می

 یتتان بیاویوند.اند تا از ضرهایشان را آوردهفانوس روشن است. همه حاجت

 ام. چمدانی یر از شعر.وتی من فق  با همین چمدان کوچک آمده

                                                           
 -  سال 16-30رت ه اول 
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 قدم سوم  

خواهند کنمم کنه بناد منیزنم حس منیهر ح ح که کمار یمجره موهایم را شانه می

دانیند کنه هوایتنان ی موهایم را به تاک های نیشابور گره بوند. آقاجنان! نمنیادامه

سنوارم گنررد منیر گمجشکی که از حیاط منا میزند  به هچقدر در سرم موج می

 که سالمم را دهان به دهان به شما برساند.

هنای راه جنا دانم آخرش کدام گمجشک بازیزوش سالمم را نیمنهام ! نمیشرممده

 گراشت.

 

 قدم چهارم 

کمم ... چقدر خو  است در عطر گال  شنماور مانندن! بال های چادرم را رها می

 به بال و یر است   ... مزر ک وتر شدن فق 

تر از ساحلی که خودش را به وسعت نوازش دسنت هایتنان گشایم. گرمآ وش می

هایم این همنه سنتاره جاماننده رو بنه شنما کنه سورده. تعج ی ندارد اگر روی گونه

 زند.ایستم هوار کهکشان مرا موج میمی

 نقاره!... نقاره!... نقاره!...

 ترزد.دتم می

اختینار، از هرچنه بنه جنو حضنور شنود حندای نقناره را شنمید و بنیاحال مزر می

 خداست، تکانده نشد و تب به بهار نامتان نزشود 
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    قدم پنجم
ی دتم رو به چشمه سنار اینن همنه آییمنه کناری یهنن یا امام  ریب! حاال که سفره

ام خواهم تا خودتان برش دارید آن دعای کوچکی را که تا کردهاست؛ از شما می

ام. باشد که مشتی نور از حوض  الیی دست هایتان رویب ی دتم گراشتهو گوشه

 ماند مزر ایمکه شما ..بواشید. دیزر هیچ آرزویی نمی

 سه قدم دیزر ...

هایشنان کمم. آخر آهوهنا بنا چشنمای نزاهم را دخیل یمجره فوالد میبی هیچ واژه

 زنمد ...  حرب می
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 محمدعلی افضلی

/3004 

 

 «دل»به صاحب « دل»ز ا

 

گفتم: آخنر خواهند بمویسند منیکوبید بر زمین که میآقا! چمدوقت بود دتم یا می

تورا چه به نوشتن ! به فکر نان و آبت باش به فکر ق ض و قرض و درس و مشنقت 

هایب بیشتر شد. حق هم داشنت خیلنی وقنت بنود باش که یس فردا ... دیدم گریه

بود. تقصیر خودش هم بود چقدر به او گفتم ایمقندر آقا که با حاح ب حرب نوده 

هنا.. او هنم گوشنب  کمنینزیر، عاق ت فراموشنب منی« یا خرجی»و « یایول» کر 

داری هم شنده بنودیم و شنغل ها ن ود ... زنی گرفته بودیم و ب هبدهکار این حرب

بمدی هم گیرمان آمده بود و خالحه او هنم سنرش را گنرم کنرده بنود بنه اینن نیم

های دنیا ... عاق ت خسته شد و از نان دل کمد و به قلم رسید و ینایب نیم ه بخاری

 را کرد در یک کفب 

نه ... من هنم  این چمد خ  را نوشتم که بزویم فق  دتم نیست که دوستتان دارد؛   

هنای دهم کنه نودیکنیبا تمام وجود دوستتان دارم ... دیزر قلم را به دست دتم می

 است :   خودکشان 

 

                                                           
 -  سال 16-30رت ه دوم 
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 سالم آقا!

آیند آخنرین این همه سال ... ب خشید یادم نمیدانم چطور شروع کمم ! بعد از نمی

ام کی بوده است. ب خشید انزار فراموشم شنده بنود کنه ... بار که با شما حرب زده

هایی را که دوسنتتان گیرند، آقا خودت تمام قلبدانید دتها هم آتوایمر میآخر می

 ن به آتوایمر دتی گرفتارند شفا بده!داشتمد و اال

های دنیا با این ییچ و خم اگر دسنتم رهنا شنود چنه  تابم آقا! در این کوره راهبی   

اگر ش ی خفتم و ح ح بیدار شدم و دیدم که قافله نیست چه ...   اگر توشه مت نتم 

 آوریم.ها بدون مت ت چمد ساعتی بیشتر دوام نمیدانید که ما دلتمام شد چه  می

 برد...آورد ما را و میشویم خاک حترا که بادی مییوسیم و میخشکیم، میمی

دانم کننه سننخت اسننت دسننت وتدچموشننی چننو مننرا بزیننری و از آقننا! مننن مننی   

 چرا  قرمو این عاتم رد کمی وتی دستم را بزیر و ردّم نکن.های شلو  و بیخیابان

زند منن از های دنیا از دور برق میی فلویها و قو دانم تا چیوی از حل یآقا! می   

کمم و به سمتب حریصانه بنال بنال ه کال ی تموّل میدهم و بات استعفا میک وتری

ات بونریر و دانم وتی ... وتی تو ب خب. تنو بن خب و منرا بنه کفتنریزنم ... میمی

 ام ... برسنان مننرا بنه حننتن وبرسنان مننرا بنه سننقاخانه اسنماعیل  الیننت کنه تشننمه

سرایت... همانجا که فرشنتزان خادمنت بنرای ک وترهنای تنازه بنه دوران عاشنقی 

هنای گویمند و دسنتی بنه بنالریوند و با ت خمدی خنوش آمندی منیرسیده دان می

 رسمد ...شان میخسته
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ام از اینن در و آن ام از توسنت! خسنتهام! نه از زندگی که زندگیآقا! به خدا خسته

خنواهم فقن  ینک در را بنونم! یایانی ندارد! آقا! دیزنر منیهایی که انزار در زدن

خواهند ... قفنل گویم ! در تو که همیشه باز است زدن نمیفق  در تو را ... چه می

در اتاق تمگ، نمور و تاریک خود را که باز کمم تمام است... آقا کلید اتناق دل را 

ا ب ینمم حن ح و شنب ای ! خودت به من بازش گردان تنام تو آن را دیدهگم کرده

  الیی چشمان بی فرو  و سیاهم را ... کممگم دت را تا 

هنا در دانی که ما دلدانی که چمد وقت است تن در آ  نشستم  شما میآقا! می   

دانی که چمد وقنت اسنت کنه چشنمانم بیابنانی شوییم، آقا میآ  اشکمان تن می

 ها نماز بارانی!است ! یس بخوان آقا برای ما دل

دانی چرا ... ت ناس دانی چمد وقت است به  واب کع ه  الیت نیامدم! میآقا! می   

شد بیایم و بشویمب در میدان آ  و وحنل شنوم بنه احرامم آتوده است کاش می

 مم ع ازل و ت یکی بزویم ابدی.

خواهند و ت نیستم! حجّ؛ رمی جمرات میدانم که چرا الیق گراردن حَجَّا! میآق   

دانی؛ آخر رمی اتجمنر اش... میمزب را هم برنداشتم چه برسد به رمیمن هموز س

 به خود کمی سخت است.

 بزراریم و بزرریم ...

آقا جان! این دنیا کمی شلو  شنده اسنت. سنوریه از ینک  نرب، یمنن از ینک    

انند! شماسی چقدر امنام رضناییها را که می رب، عراق هم از  رفی دیزر. عراقی

هنای ها قیافنه، آن«حسین»گوییم بیمیم و میشود ما گم د جدّت را میاربعین که می
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خالحه اوضاعی است در آن خلوت  . «رضا»گویمد بیممد و میخاک آتود ما را می

 بیست میلیونی شیعیان ...

 ها را کمک کن.ها، یممیها، عراقیآقا! خودت سوری

گویم ... خواسنتمد هم نون میگفتم بترین یاد فرزند مکت ت افتادم. شیخ نمر را    

نوادگانت در زندان از میان بردارنب. اگر بدانی چه قیامتی به یا کنردیم ... قندرش 

دانیم ... آقنا گفتی اگر بیاید به خدا قدرش را میرا دانستیم ... کاش به فرزندت می

 کاش زودتر آقایمان بیاید ... 

 خواهی ...که تو میآقا! کمکمان کن در این ییچ تاریخی بزردیم هر رب 

آقا! حرب یکی مانده به آخرم این است که تو را بنه جنوادت دسنت منن و دیزنر 

 نام رها نکن ... ها را در این آشوبکده دنیاقلب

 و در آخر ...

 خدایا! کمکمان کن راضی باشیم به رضایت ...  
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 متین السادات عرب زاده

/3010 

 کلمه

 یکشف اتسو () امن یجیب اتمضطر ا ا دعاه و 

سالم مهربانترینِ من! سالم تمها امید و داراییِ این کمتنرین در اینن زمنین  رینب و 

 راه ییچ در ییچ ...

 زمان ای آگاه به احوال و دیدگان مت انزوال و بیسالم ای رأفت بی

دانم چه بر سرم آمنده. بغضنی گلنوگیر از دهمد موال، نمیها امان نمیاین اشک    

ین بغض جدید و این دتتمزیِ اخیر. مدتی ست نیستم، هوش و حواس فاحله است ا

کمنند. ایننن را وقتننی فهمینندم کننه ودم گریختننه و روحننم بننه شنندت درد مننیاز وجنن

ی آشووخانه که دتشنان جرهک وترهایم چمد روز گرسمه ماندند! ک وترهای یشت یم

 ی من خوش بود.های شفتهبه برنج

رود. قنرآن را به  را یختن که هیچ، حتی به کارهایِ دیزر هم نمنی  دست و دتم   

ایسنتم هنم، شنوند، بنه نمناز کنه منیهایم سرازیر منیکمم نخوانده اشککه باز می

شنود، ناامیند گویمد آدم با ایمان  مزین نمنیشود! میسجاده قطره قطره خیس می

ت. ) و ماُلقوا ربِّهنم ...( شود آدم باایمان )الیخوب علیهم و ال هم یتونون( اسنمی

هنا و سنجاده گیرم که من هیچ وقت در تمنام اینن سنالیس کم کم دارم نتیجه می

تنرین دردهاسنت و ام، بودن اما ن نودن دردنناکام. احال ن ودهها مؤمن ن ودهنشیمی

                                                           
 -  سال 16-30رت ه سوم 
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 کمند و از عناتم ترین آن! سر انی سنت کنه  ره  ره وجنودت را تسنخیر منیخفی

خوانی و آیی حتی نماز میروی، میکشی، میهستی، نفس میسازد! خ رت میبی

کمنی کمنی هسنتی! فکنر منیقرآن و هوار کار نیک دیزر وتی ... نیستی و فکر منی

هنای هنا و خودیآنکنه بندانی بنرایِ درمانندگیکمنی بنیداری برای خدا کار منی

بناخود آنکه بدانی باید برای رهایی از این کمی بیخودت است که داری تالش می

هنای تسن یح هاینت کنار کمنی! منن از داننهخ ر بودنها و بیخدا بودنها و بیبودن

کشم از مُهری که ییشنانی منن بنر آن سناییده شند و آن مُهنر ام خجاتت میسجاده

ها هویندا ایمکه ردی از خدا در من و این سجدهبی رَدّش را بر این ییشانی گراشت 

 شود.!

هنا، در اینن بنود کنه ینک انسنان بسنازد و اینن سنجدهمُهری که شاید کمناتب    

گشنت ای که هنر ا ان چشنمه منیهای یک انسانِ واقعی باشد برآن! سجادهسجده

ای از رِجنس خنود را در آن یناک برای شست و شوی من وتی دریغ از آنکنه  ره

ام، های تربنتِ  تسن یح هنم شنرممدهشنموی  منن از اینن داننهکمم! منوالی منن می

ها را ننرم کنرد و روب بخشنید امنا خنودم را ننه! ... آن می که شاید  کرهایهایدانه

  کرهای عمل و عادت گونه ...

تطفا به من بزو ای مهربانترین که جمس منن چیسنت کنه اینن آینات و ا کنار و    

کمد  سمگ  ات ته سمگ باشم خنو  اسنت چنرا کنه )انَّ مِننَ اوراد در من اثر نمی

رُ مِمهُ االَنهارُ  و انَّ ممها تَما یَشَقَّقُ فَیَخرُجُ مِمهُ اتمنا ُ و انَّ مِمهنا کمنا اتتجارهِ تَما یَتَفَجَّ
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سوره بقنره(. بناز سنمگ از خنوب و خشنیت حنق  74یَه  ُ مِن خشیهِ او و ... /آیه 

 کمد و آن را که بشکافی در قلب آن آ  است اما من چه ریوش می

اهانم رینوش کنرده اسنت آیا در برابنر حنق آیا با این همه دانستن، گماهی از گم   

دانم درونب چه خ ر است کنه هنیچ در ام  این قلب ... نمیخشیت سمگ را داشته

را ایم منین دور عمنل چزوننه منهنایِ بیهنا علمداننم حجا کمد. نمنیآن اثر نمی

ام، بناز اینن همنه دتتمزنی و ها باز عازم شندهها و ندامتاند! با تمام این اشککرده

ام و بنه سنمت نایریر خودم را در چمندان گراشنتهتزیری از خودم و نفسِ سیرید

ام. زیارت کسی که رأفتب چمان عام اسنت کنه دامنان آهوهنا و زیارت تو بار بسته

ک وترها را هم گرفته است. من به سمت تو عازمم موال! تمها برای گفتن یک سنالم 

ی تمام زائراننت جنا ات که به اندازهو بس ... تمها برای دیدن ع ایِ همیشه گسترده

ات زاننو ایی ... من عازمم تنا در برابنر مهربنانیر آن جا دادهدارد و تمام هستی را د

 دهید بونم و بورسم با این همه گماه و  فلت آیا مرا هم تتت کسا  خود قرار می

 شنوید  آیناگوننه یناور میرا در اینن دنینای کوچنک وتنی منردا  امآیا یتیمی   

های شما حسا  کنمم  توانم تا ابد، تا قیامت و ع ور از حراط بر مهربانی دستمی

نواز من دتم از این همه  ربت گرفته است. در حنریمِ موالی مهربان، موالی  ریب

هایی کنه خن  بنه خن  گنویم بنا زبنان بسنته و چشنمهایم سخن میتو تمها با چشم

هنا دِّ شرمساری و تمهایی خود را بنر واژهخوانمد و قطره قطره رات را مینامهزیارت

 ام!نایریر به تو یماه آوردهگرارند. من از خودم و از شرِّ این نفس اش اعجا می
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ای که من ایمجایم! ایمجا در این حرم، زائر تنو چقندر ا ن دخول را خودت خوانده

و کمد خوش خت است تا زمانی که تو را با خودش و قدم به قدم زیستمب حس می

 کمنند و ایمجاسننت. چننه نننه تمهننا در تتظنناتی کننه در حننرم بننا تننو نجننوا مننی

شود که همیشنه خنود را در متضنر تنو شود این دل را تا ابد حرم کمی  چه میمی

ماند اگر تو نزاهب کمی و اینن حس کمم و از گماه بورهیوم  زائر تو تا ابد زائر می

. درکِ همیشنه در کمنار تنو ییب شرط اجابت را نثارش گردانی، اینن راز عظنیم ..

بودن درکِ همیشه زائر و مترمِ در حرم ماندن تمهنا در اینن اسنت کنه خنود را در 

متضر تو حس کمیم. موالی من آیا اینن چینوی جنو معرفنت اسنت  همنان کلیند 

گرار از حراط و شفاعت توست  همنان ننور دسنتزیر و نجنات   الیی که موجبِ

ی ی حسابرسی اعمال و همزامهادن و تتظهی جان دبخب که زائرانت را در تتظه

کمم ای  احنواتم را کنه زینر و رو منیسخت ع ور از یل حراط، بر آن وعنده داده

کشم از فقدان همین ییب شرطِ اجابت است، همین ینیب بیمم هر دردی که میمی

شر ی که تمامِ تتققِ قول و سخن توست، علی بن موسی! ایهنا اترضنا منن ... اینن 

ام تا با تمام رأفت بی حدّت به تهنی بنودن دسنتانم و ین احواتم عازم تو شدهبار با ا

ام کمی. تو رضنایی، همنه از تممای چشمانم بِوَزید و این ییب شرط اجابت را عطیه

ی تو راضی بودند و رضنایت خلنق در رضنایت و عطنای توسنت، تنورا بنه راضنیه

معرفنت را م این زائنر بیمرضیه که جایزاه امن شما و خاندان شماست قسم می ده

به آن ییب شنرط و کلیند عظنیم کنه تمهنا ینک » به نور معرفت در زیارتت بیارایی

 «ای عمیق در کالم شما... کلمه است کلمه
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آیم ... }امنا  ... امنا، تمهنا زیارت کمد سه جا به دیدار او منی هرکس مرا در  ربتم

بس است عمری ایمزونه تنورا ی سخمت فکر کمیم! دیزر آنکه به ادامهآییم  بی می

ی سنخمت را بخننوانم و بنه آن فکنر کننمم و زینارت کنردن منوال، بننی ایمکنه ادامنه

روم اما در حاتیکه او آگاه است هایم را کمار بونم، )سه جا به دیدار زائرم می فلت

که عارب به حقّم بوده است(! این بنار و مرا با معرفت زیارت کرده است! در حاتی

ت از تو شأن عظیم تو که عاتم آل متمدی، تمهنا و تمهنا و تمهنا همنین در این زیار

 یک حاجت را دارم.

ای رها کمم در حرمت تا تمهنا ام را تتظههای زندگیدنیا و تمامِ خودم را و حواشی

توان به تو، تویی که خنود، عنینِ معرفنت به این سخمت فکر کمم و ب یمم چزونه می

 اتهی هستی معرفت یافت !و استواری و تقرّ  به درگاه 
توان به تویی که ممنت بنه اهنل زمیمنی و حقیقنتِ بصنیرت و راسنتی  چزونه می   

توان به معرفت، معرفنت چیسنت  آینا جنر اینن اسنت کنه تمهنا بایند از چزونه می
خودت آنرا  ل ید  از خودت فهمِ این ییب شرط اسنتجابت را و نجنات در دنینا و 

اَباتتسن! از این زندگی روزمره و نظاره به ح ح آخرت را  لب کرد  موالی من، 
ام. از تکرار کارهایی که ظناهرش معموینت اسنت و ش ی که تو در آن نیستی خسته

معنرفتم، از نمازهنایی م و تو! من از خودم و نمازهنای بنیاما با مب  فلت از خدای
یی هناکه ظاهرش اول وقت است و با مب در فکر کارهایِ بعند از نمناز از زیارت
هنای که ظاهرش یر است از اتتمناس دعنای دوسنتان و بعند از سنفر، زینارت ق ول

ام و بنه تنو هایم شرمسنار و خسنتهمعرفتیها و بیآشمایان ... من از تمامِ این دورهی
وار ام موال ... این سفر و این زیارت را تمها به امید عمایت س و شما دخیلیماه آورده
رانی به امید آن کلمه به امیند تنویی کنه والیتنت ینیب ام به  مع آن کالم نوآمده
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ام تنا کمکنم کمیند بنه درک اینن معرفنت برسنم و از شرط توحید اسنت ... آمنده
ی گم د  نال و و گلدسنته و ن نات و زعفنران چینوی زیارت عظیم شما، جو خا ره
وت ام دعایم کمید ... تا با درکِ ع ادت یروردگنارم و حنالفراتر برایم بماند. آمده

نیاز گردانید. مرا بیب از این نود خودم شرممده نکنن، آن مرا بورورانید و از خلق بی
، آن « فَمَعکُنم مَعَکُنم ال مَنعَ  َینرَکُ:»گنویم ی ک ینره میآن همزام کنه در جامعنه

گویم: یس با شمایم با شما و نه بنا  ینر از شنما! وتنی زمانی که مقابل ضریتت می
شود )مَنعَ  ینرَکم و ال مَعَکُنم(! م، از حرم بیرون نرفته میکه علم دارعملم در حاتی

 ام. خنوانم کنه معمنایب را بنا جنانم درک نکنردهای میمرا ب خب که زیارت نامنه
گویم : اِنّی زائرٌ تکُم، عاربٌ بتَقِّکم ... وتی اقرار زبانی کجا و ... من عنارفم بنه می

گنویم تنا قلن م دانیند! منیخنود میگویم در حاتیکه حق شما یا جاهل  ایمها را می
شموید. چقدر متتناجم بنه آن کلیند  الینی، بنه آن ینیب شنرطِ آرام شود که می
ی نورانی و ضنامنِ رسنتزاری! چقندر متتناجم بنه معرفنت ... استجابت، آن کلمه

ای سنائل ح نهدانیند، شنمایی کنه بنه شمایی که خاندان کَرَم هستید و سائل را نمی
تی شکر کرد، تاکستان را نثارش نمودید! من از شما یک ح نه انزور بخشیدید و وق

خواهم یک ح ه شهد شیرین معرفت با عطر دستان آسنمانیتان .... منوالی انزور می
 مهربان!

 )  امَن ُیجیبُ اتمُضطَرَّ اِ ا دَعاهُ و یَکشُفُ اتسّو  (

  امَن 
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 لیال یکه فالح

  /3005 

 آقا سالم! 

امیدوارم حاتتان خو  باشد. حال من خو  نیسنت. دینوار قلن م تنرک برداشنته و 

هاسنت ی یمجره روحم را   ار گرفته و مدتاند ... شیشههای احساسم زخمیشاخه

بیمم ... ایمجا خ ری از باران نیست. آسمان هیچ نمی گیروزمرجو سیاه و سفیدهای 

ها، روی شسنته ... روی خشنکیدگی شناخهتعطیل است و روی همنه چینو خناک ن

 های اسیر، روی جاده.های دیوارها، روی یمجرهترک

دانم زهراهای زیادی تا به امروز به حرم شما شوم اگر مرا نشماسید. میدتزیر نمی   

اند. اما من شما را بنه یناد دارم. خنو  و خنو . احنال اند و میهمان شما بودهآمده

های عاتمید. مزنر ی همه خوبیموش کرد، شما که خالحهشود شما را فرامزر می

 شود کویر باشی و باران را فراموش کمی.   می

گننویم. بنناران تننان آمنندم، را میآمنند. روزی کننه بننه میهمننانیآن روز بنناران می   

گرفتمند. از های حرم بوسنه میفاحله از گم د و گلدستهها تمد و بیبارید و قطرهمی

 ای رد های سنفید و فینروزهشندند و روی کاشنیای میو شیشنهدیوارهای  الینی 

ها. شنما ایسنتاده ها و اشکرسیدند به همسایزی چشمانداختمد. آخر سر هم میمی

هاتان جاری شده و دستانتان بنه سن وی ی آسمان. آسمان در چشمبودید در آستانه

ی شما. با کوتنه بنار روبرو _ش یه همه  _درختان نو رسته بود. من هم ایستاده بودم 

                                                           
 - سال 16-30رت ه چهارم 
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هنای کوچنک و بارم ینر بنود از گمناه. مینان گماهسمزیمی که بر دوش داشتم. کوته

ی گشنتم. هدینهای خنوبی منیگشنتم. دن نال  رهچرخاندم و میبور ، دست می

 کوچکی برای شما ...

هننام، شنرممده بننه هام خجاتنت کشننیدند و دسنتهواربنار گشننتم و نینافتم. چشننم   

چادرم، چمگ زدند. باران بارید و کوته بارم خیس شد. خیس و سن ک های گوشه

 انتهای چادر، بهار شد.های چادرم جوانه زدند و روی سفیدی بی...  م ه

ی آسنمان باران که تمام شد، من رفته بودم و شما هموز ایستاده بودیند در آسنتانه   

 ... با ت خمدی تمام نشدنی ش یه رنزین کمان.

کوته بارم همیمجاست... کمی سمزین شده، فق  کمی، بهنار چنادرم را  حاال هم،   

 ام و آماده آمدنم.میانب جا کرده

 آستانت چمد کویر فاحله دارم      آقا خودت بزو برای فصل بارانی
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 سیده زهرا موسوی

/3006 

 
 به نام خدا

 

روم .... اینن گیرنند ... کمتنر سنرا  کسنی منیدیزر این روزها کمتر سرا م را می

ام در نیسنت و خسنتزیتنر از دینروز بافم... آرزوهایم حجیمروزها دیزر رویا نمی

دانننی ایننن اواخننر بیشننتر از همیشننه شننود!!! میکننوفتزی عضننالتم خالحننه نمی

کس ام، تمها و بنیشده کمم گمکمم ... حس میهای زندگی را حس میکجیدهن

هایم ... راسنتب را بخنواهی و با یک عاتمه عالمت سوال برای تک تنک حسنرت

شموم و باور کن که هربار قل م را میاین چمد وقت بیشتر از همیشه حدای شکستن 

ام که این اواخر تمهاترم! اینن را از ها کشف کردهشکمد ... تازگیآسانتر از ق ل می

هیناهوی اینن  نه که تیک تاک ساعت است فهمیدم!! و منن دربلمدترین حدای خا

« منن»کمم... از اینن زنند از خنودم فنرار منیام را فریاد میحدای مهیب که تمهایی

ی گلویم را ... من از ام تا بیشتر اندوختهسازد برای چشمان بارانیمغرور که سد می

 زند ...به هم می بیوارم و از این  رور نفرت انزیوش که حاتم را« من»این 

اهمیت را دارم که در کشوی زمانه رهنا ای بیگاهی حس کتابی تمام شده یا نامه   

ترین کار این روزهایب خاک خوردن است ... خناموش و مسنکوت و شده و مهم

                                                           
 -  سال 16-30رت ه یمجم 
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هایب بیرون بکشدش و فوتی بلمند تمنام در انتظار دستی ناجی که از باتالق تمهایی

 های دتب ...نزارهای کهمه را از حفتهانتظارهایب را و بردارد ز

هایم را ای ثانینهمن از این تکرار مکرر روزهای یکمواخت که بنا دسنتخطی کلیشنه

ی این جماعت کنه های یخ بستهها و از نزاهکمد بیوارم .... از برودت تتظهث ت می

ه شوم ... درست مثل یک فمجان چای دا  کنکممد  همم را ... و من تلخ میفلج می

دیزر قمدی یهلویب نیست وتی او هموز با تمام وجود به سرد شدنب مشغول اسنت 

هنای زنندگی بنرای درد، از بلوبهایم بنرای ینک روز بنی... من از قدمت دتتمزی

ای عشنق ... شنود بنرای  رهشیرین بودنب بیوارم ... اما ... اما گاهی دتنم تمنگ می

ی یک ت خمد عمیق ینا حتنی اشنکی از زند برابرای اندکی مهربانی ... دتم تک می

سر شوق .. و بناور کنن ... بناور کنن کنه در آن تتظنه دل منن بنیب از هنر وقنت 

گردد ... احال یناد تنو کنه آور یی نشانی از تو میخواهد و سرسامدیزری تو را می

بنرم تمنام های دور و بنرم ... از یناد میی آدمگیرم برای همهآید، فراموشی میمی

آیمد ... در این جا، های شهر هم تو نمیورگی را که دیزر حتی از دروازههای ب م

کمم .... ایست کشف ناشده که خدایم را حس نمنیگویی زمین زیر یایم سیاه چاته

بنارد ... بلکنه ای از زمین خدا، یکمفنر نمیدانی که ایمجا، در گوشهاما تو خو  می

کمند هایب را و ینروار میکسنیم بیهنایب را ... تمنادهند تمنام تمهاییقورت می

یابد در تمام این شهر هیچ حتمی را تا انقال  کمند هایب را  ... و نمیی بغضهمه

 های کهمسال ... برای میعان روحب ...در او برای خالحی از شر این بغض
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ریوم تا بینایم هایم را در چمدان میکمم، دتتمزیام را جمع میبار و بمدیل نداشته   

 ای باز کمم از جمس دتم، بس بور  و  والنی ...برایت سفره و

شنکمد و نمنودار شود، سر اشنکهایم میتر میشوم یادت یررنگنودیکت که می   

کمم در کمنار تنو کنه کمم ... اعتراب منیکمد ... اعتراب میهایم سقوط میدتتمزی

کمم و نزاهنت منی هایم، دردهایم هسنتمد ...ترین اتفاقات این تتظههستم کمرنگ

 این نزاه با هوار هوار ابراز دتتمزی و شرممدگی توفیری ندارد ...

شنود ... کمد و حدا در عمق گلنویم خفنه میاشک از چین نزاهم خودکشی می   

شنوم ... انندازم و خجنول سناکت میشود ... سنر ینایین میدانی شرمم میآخر می

شود بنرای گستاخ می« سکوت»دازد و انبه گلویم چمگ می« بغض»ای به نام گلوته

کمم معمای عجو را در تجلی حضنور تنو اظهار وجودش ...  و اما من تازه درک می

هایم ینک حنمدتی ام و بنرای تمنام خسنتزی.... در عظمت وجودت ... منن خسنته

ی دتنم را و خنرج کنمم کافیست رو به گم د  الیت تا بمشیمم و شل کمم سر کیسنه

کمم از ایمکنه از دانی  وق منیکه  رور ان ارشان کرده بود! میهایی را تمام حرب

هایم کمم خدا مرا دیده ... اشنکشوی ... گاهی حس میهایم خسته نمیدرد و دل

هایم را دیده و با تو آشمایم کنرده را ... آرزوهایم را ... دتب سوخته ... خدا تمهایی

بازنند جراتشنان را ها میود و  مش... راستب تو که هستی، روی تمهایی ما سیاه می

برای قد عَلَم کردن ... حس خوبی دارد، بودن در کمنار تنو... در جنایی کنه نفنس 

ام آرامنب ای و استشمام بویی که شاید بوی خدا باشد ... اسمب را گراشتهکشیده

هاست کنه آرامنب را در تنو و عطنر خندایی حَرَمنت جسنتجو ... آری ... من سال
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ای عشق ... برای شود برای  رههایی که دتم تمگ میت همان زمانکمم ... درسمی

     اندکی مهربانی...  
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 حسن شیردل

 4001   نویسم این نامه هشتم را برای تو می

 

تنا خنواهی. نویسم تا ب مدی به یای هر ک وتری که منیاین نامه هشتم را برای تو می

 تها را تا  بیاورد. تا یک هجنوم از منن از حنتن و سنرای حرمنشاید من، تتظه

ع ور کمد و بمشاندم همین جا. همین جنای دور. آن چمنان کنه برسنی و اینن ت ناس 

 نداری تو از تمم بیرون شود. 

ها و آرام چیوی چشم چرانی کمد منرا؛ قلنب و بعد ت خمدِ تر بمشانی روی این مژه   

یرد وقتی تمظیمی نیست یا تقدیری کنه منرا و با یک بال در آسمان میای که یرنده

 تماولِ تفکر و خیال و خا ره  بیرون بیاورد.  آن حسرت دیریمه را از

ام و گم ندت را کنه آ نوش گرفتنه حرمنت را و همین جا، همین جا که ایسنتاده   

 کمد. ها ایستادگی را تتمل میهمیشه از دور دست

بارد جهانِ بوسیده تنو تر ! وقتی جهان بی ابر میی قدم بونی، قدمشود با من کممی

 ایمزونه است. 

خواهدت کنه های آفتا  بوی سوتک زده یر مغوِ نوری؛ که میها ستارهو چل را 

 باردت که ... می

 کمد؛ از تو گرری الیق نیست. از تو چشمی گرر نمی

 گوید:آید و میهمان که می
                                                           

 - سال31رت ه اول + 
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 فرمایی:بزویید و میحد امامتتان را 

 آورید.متاسفم برایتان که ما را در حد امامت یایین می

 یس همین که گفتن را ییدا کمد و بزوید:

 دارم.کال ِ قابیل شکسته، توک شکسته ایمجا، همین جا که تَر قدم بر می

و گوسفمدِ هوار ساته هابیل هوار سال در بهشت چرید تا قربنانی اسنماعیل شنود تنا 

 فایده همزامِ قدم زدن سایه شود. ای بیهچریدن

 و یا نوب کشتی کشتی حیوان نجات دهد نام تو را زمومه کمد. 

 ی گماهان  تیخا فراموشی نام تو بود و عفت یوسف  کر یاد تو. و یا همه

 یونسِ به دلِ ماهی را چه رسد به  کر نام تو. 

 از نامِ تو بود.  دار فرعون را که هر چه بود و یا موسی به نیل زد عصایِ

 کرد حواریون را. و یا عیسی که به نام تو مجمون می

سناخت و ینا جهنانی را و یا خضر که با نام تو خشت خشت بمای خاننه یتیمنان منی

 بخشید. انداخت را به نامِ تو میآجرِ بمایِ استغفارِ گماهی که به جانِ یتیمان می

 و یا ابراهیم چزونه کع ه یوشیده را به یاد تو  الکو  نکمد. 

دارم نشسنته ن اشند و فنالِ  ور که من قندم بنر منیو یا چرا یعقو  همین جا همین

 یوسف گم گشته را به نام تو ییدا نکمد. 

 و یا چزونه عاق ت حوایِ مادر به خا ر تو به بهشت بر نزردد 

 ها بود اقرا نخواند ا که نام تو یکی از آنها رو حرا تصویرِ چمد وجهیِ نام

 و بعد خیال آبی تو دریا نسازد 
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 و انزشتان تو موهای سر بافته نشده یتیم و اسیر و فقیر را شیار نوند و نان نکارد.    

ها همه اعجاز توانزری توست و چرا مرا که آتوده بنه خواهشنم؛ مفتخنر نشنود این

 مقابلِ حضرت تو. 

جو آ از  گستراند ک وتر وار،بال می ن و سرا را که هموز همزامِ رفتمم همین حت   

، بناد، خناک و چیو دیزری نیست. مماجاتب خواهب است و دعنایِب مفهنوم آ 

 آتب.

بنه  هنای خنورده الو جستجوی تقوایِ یمدار نیک، گفتار نیک رفتار نیک از ترک

 ا. شود. تمهایِ تمههای حرمت تمها ییدا میالی سمگ فرش

 هایم دتتمزم.من آنطرب هموز یشت یلک

بوسد و اگر رسد و تو اشارت کمی به حنتم خنوا  از ها را کابوس نمیچیوی عم یه

 سر کابوس بزررد. 

یماهی آخر. تو باور ممی، تو اتفناق ممنی. داند تو انتهای ممی در بیو چه کسی می   

دار هنای تینغ نانی مینانِ گنلهای نازک چشم تنو. با امید ممی به اندازه تمام یمجره

هنای گون. تو انتهای ممی؛ همزامِ بریندنِ سناقههای ش ممیا ی. میانِ یوزش گل ر 

هنا. تنو نازکنای چشنمِ گون. تو راه ممی همزامِ حورتِ آفت زده گل ر تیو قی ی

 ممی. 

 آفتا . آفتا ِ من؛ تو این بار سوره واتشمس را از بر بخوان.
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ایی را اجازت رهایی دِه. تو این بار از انتها بنا منن سنخن بزنو؛ تمها این بار تو ره   

آخر تو از انتهای سخن گفتن با ممی. از انتهای سکوت. از انتهای تکنریم سنکوت. 

 بیممب.آرامِ یر هیاهو. تو با ممی، با من تر. با ممی؛ که نمی مازی از انتهای 

 رسم. دوم به آن نمیتو با آن، ممی. آن ممی که هر چه می

هام. در بین هیچ و همه چینو. ییندایی. ییندا و هام. یمهانیِ بودنتو در جمون دتوایسی

 بعد یمهان. 

این توِ من شده. یا منِ تو شده. کدام به کدام س قت دارد  تو! به حتم ممی که تنو    

. اینن تنویِ سن قت گرفتنه بنر بنام اششود در دست شویمدهای نمیشود؛ مردهنمی

نهایت. این تویِ ندیده من. نشماخته من. این تویِ دست تویِ رفته تا بی آسمان. این

 حسا . این تویِ آیین نشماخته در خلوت. این تو. این تو . این تو. نیافتمیِ اِستادِه بی

رسید. رحمت ن ود و بعد کرامتنت کمتنر تو اتفاق نیستی که اگر بودی شکایت می

ده شده. این همیشه باال بلمدِ س قتِ ییب افتاده شاید. این منِ همیشه من شده. منِ دی

 دست نایافته شده. 

 این منِ همیشه مدعیِ در تفظ و انتظار، این منِ یر مر . این منِ یُر ناامید و تو!   

تا انتها یر از حالبت و ینر از امیند. ینر از روشنمایی ینر ننور. ینر از مهربنانیِ ندیندهِ 

 نامکشوب. 

تسنکین. رده توج ناک. این تویِ بی مقدمه آخر. این منِ بنیاین منِ خلوتِ یا خو   

این تویِ یر از آرامب. این تنویِ کنودک نشنان. اینن مننِ مندعیِ یرینده از جنویِ 

چینو. حینرانِ ماننده بنه کودکی. این تویِ سر سورده به اول. این مننِ مشنکوکِ بنی
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نده مدعیِ کشناب. نرسیدنِ حتی اول و آخر. تو! این آیِ رفته بی آ از. من! یایِ ما

این تویِ از قلم نیافتاده. این منِ به قلم متتاج. این منِ بمدِ ناب بریده. این تنویِ بمند 

 ندیده. 

ق ول کن! چیوی از انتها با توست. انتهای انتها. اگر بشود چه بشود  تو از انتهنا بنا    

 من سخن بزویی یا علی ابن موسی اترضا!
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  سید رحیم ربیعی

4046 

 هایم کو !کفب

 د. زندقیقا رو به روی من هستید و چرا  حرمت به من چشمک می

توانند تینغ تینو سنرمای مشنهد را سردم است. کفشی به یا ندارم و جورا  هم نمی

 کُمد کمد. 

اگر مشکل فق  همین یک جفنت کفنب بنود، مفنت چمنگ آن آدمنی کنه در    

ی دعای کمیل بودم آن را با زیرکی منال خنودش حیاط حرمت وقتی که در جربه

 کرد. 

ای که بسناط چنای و توبینا دارد، ینک تینوان چنای و ن نات اول بایستی در مغازه   

سوزد وتی یاهنایم از سنرما بموشم تا دست و تمم گرم شود تا بتوانم بمویسم. ت م می

بینل دارم. ننه  مثل بیل با م شده است. با ی که به خا ر یاسرم فروختم حاال من نه

 ... فشم رایا، نه با  و نه یاسرم را ات ته ک

ایم، با ینک ، نرگس به شهر شما آمدهچهارشب است که با یسرم، یاسر و همسرم   

ای کنه بسنرش وارد تواند قدم از قدم بردارد به خا ر ضنربهآم والنس، یاسرم نمی

 شده، ر  و یی و عص ب فلج شده است. 

م، چون از خدا یمهنان نیسنت و از شنما هنم یمهنان ن اشند کنه امشب باید برگردی   

دیزر آه ندارم با ناته سودا کمم ، تمام یول و اعت ار خود را برای درمان یاسر خنرج 

                                                           
 -  سال31رت ه دوم + 
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کردم . به خواست سیده فا مه به این سفر آمدیم. سیده فا مه از سنادات روسنتای 

 شوند. کممد و حاجت روا میماست که مردم سر جدش نرر می

و هفته ق ل که سیده فا مه به عیادت یاسر آمده بود، وضنو سناخت و دو رکعنت د

ی ما خواند و رفت. سه روز بعد برگشت که اگر آ  نماز هم روی ایوان بلمد خانه

 در دست دارید، زمین بزرارید و به یابوس آقا امام رضا)ع( بروید. 

دل ما ن نود. چمند روز  وتی ما که یوتی در بساط نداشتیم و راستب امیدی هم در   

منب را تکنرار حرفب را یشت گوش انداختیم وتی سیده خانم دوباره آمند و حک

ن دیزر کسنی نماننده بنود تنا دوبناره ینول قنرض کنمم، کرد که حرکت کمید چو

گنوئیم، منی« تتکنا»هنا بنه آن مج ور شدم تکه زمین کوچکی را که منا مازنندرانی

ت آمندیم بنه سنرزمین خورشنید، بنه بفروشم. من و نرگس و یاسنر بنه شنوق تطفن

ی ینوتی کنه بنرایم مانند، ینک ه کیسه رو  از امید آستانت. ات ته از تخراسان بی

کفب خریدم. وتی حاال بعد از سه روز و چهار شب کنه مقنیم آسنتانت هسنتیم ننه 

 تمها حال یاسرم تغییری نکرد، بلکه آن کفب را هم به باد دادم.

 زدم که بایستی برگردیم، همین امشب!برای اوتین بار سر نرگس داد 

آید تا به شنهر سنیمر  کمتر از دو ساعت دیزر آم والنس یاسر با تجهیواتب می   

مازندران برگردیم. سیمر ی که هر چی یر امیدش را آتب زدیم به سرا  منا نیامند 

 که نیامد.

ن حناال ی ما، این است که سیده فا مه، شرمسار ما نشود. یس همینزرانی هر سه   

 ی سیمر  ما را شرممده نکن.دهم به سادات که سیدهتو را قسم می



 
54 

 

روم کفب بخنرم. در چشنم بنه هنم زدننی دهد بمویسم. میدیزر سرما امانم نمی   

 رسد. آم والنس می

جان نرگس یایب را کرده توی یک کفنب کنه امشنب بایسنتی در شنهر شنما  آقا

 بمانیم. 

 تر از آفتا . هایم حکمتی دارد، روشنکفبدتیلب این است که گم شدن    

 کمند بمنانیم. زننگ یاسر هم که زبان حنرب زدن نندارد بنا نزناهب خنواهب منی

 کمیم. سوارم که ح ح فردا حرکت میی آم والنس و میزنم به رانمدهمی

گنریم. گینرم و منی. او را در آ وش میکمدیاسر با ت خمدی  مزین به من نزاه می

 کمم. رش که دیزر توان حرکت ندارند نزاه میبه یاهای ال 

ی ینایم کنه ارمغنان کفنب ننویی اسنت کنه تنازه یک زخم کنوچکی در یاشنمه   

هنایم ی کفبفهماند که  صهجوانه زده است . یاسر با ایمان و اشاره می ام،خریده

 را نخورم. 

خواهد دوباره با یاسر در حیاط خانه، گنل کوچینک بنازی کنمم و چقدر دتم می   

 همننان فریادهننایب را بشننموم کننه وقننت گننل زدن بننه مننن، خانننه را روی سننرش 

خواهند دوبناره دویندنب را تماشنا کنمم. وقتنی بعند از گراشت. چقدر دتم میمی

 . نگشت، به آ وش ممیی بیست به خانه برگرفتن یک نمره

ار یاسر کردند، بیسنت تنا بیسنت، سنفر بنه مشنهد. سنفری کنه ها مرا بدهکبیست   

خواست به زیارتنت بیایند. چنه شنوقی یاسرم مشتاقب بود، چون برای اوتین بار می

داشت یاسر، وقتی بنرای زیارتنت سنوار ماشنین شنده بنودیم ، تویندن قلن ب را در 
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ه هایی که در میان انزشتان من به عرق نشسنتکردم. دستانزشتان دستب حس می

 بود. 

 اما آن اتفاق...

و یاسرم چمد قدم مانده به دیدار یار، سر از بیمارستان مشهد در آورد. تصادفی کنه 

گیر کرد. هنیچ کندام خ نر نداشنتیم های دو ماشین فق  او را زمیناز میان سرنشین

یاسر باید سه ماه بیمارستان بستری باشد. تا آن که باالخره در ننود و یمجمنین روز، 

ای بکمند، یاسنر مغو یاسر شما از کار افتاد مزر خدا معجنوه» به من گفت: دکترش 

در خانه هم وضع همین بنود. از « را به خانه ب رید و بیشتر از این برایب خرج نکمید.

ی سنفر دکترها قطع امید کردیم تا آن که سیده فا مه به عیادت یاسر آمد و توحیه

 ما شوی.  به بارگاه تو را کرد تا ضامن آهوی کوچک

 ی زی اینت نامنهام و زیر ننور گلدسنتهی کوچک نشستهحاال من کمار این یمجره   

های برد. گرچه شب روی یمجره، روی شانهکمم. خوابم نمینویسم. درد دل میمی

هایی به خون نشسته به فکر یاهای یاسنرم هسنتم و بنه کمد و من با چشمسمزیمی می

ایستد... وتی امیدم به شما دتنم قلم روی کا د میفکر زخم کوچک یای خودم.... 

 نزه داشته است.... ررا بیدا

ی منا ینک زننم. خاننهیرم. نفنس نفنس منیناگهان با حدای جیغی از خوا  می   

 یریرایی بور  و یک اتاق خنوا  کوچنک دارد کنه بنا چمند یلنه بنه هنم وحنل 

ارم ، ننرگس... ننرگس گنرهنا منیشوم و ینا روی ینلشوند.... از جایم بلمد میمی

های نورانی تو ی اتاق خوا  به گلدستهدست یاسر را گرفته است و از یشت یمجره
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هنای قشنمزت بناز هایی است که رو به گلدستهی ما یر از یمجرهکممد. خانهنزاه می

 شود. می

گوید بابا من خودم وقتنی بنور  زند و به آرامی مییاسر با دیدن من، ت خمد می   

 خرم...کمم و به جای یک جفت کفب، هوار تا کفب برات میار میشوم ک

گویند: بنانویی د،  وق زده و شنتا  زده منیرایاسر که شوق رفتن بنه حنرم را د   

زار دو س ویوش به خوابم آمد و دستم را گرفت و راه برد. خوشنتال بنودم. گمندم

بانوی مهربان نزناه  ایستادم و بهدویدم. گاهی میکشیدم و می رب جاده را بو می

ی بلمد و خاکی وقتی برگشتم دیزنر بنانوی سن ویوش کردم. اما در انتهای جادهمی

 را ندیدم....

ی  نوالنی در ی یک گریهکشم و  وق زده خود را آمادهیاسر را در آ وش می   

آورم: برای وحف مهربانی تنو! دتنم کمم. قلم و کا ر هم با خود نمیآ وشب می

 سوزد!ها میی قلمبرای ناتوان
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 زهرا غالمی داود آبادی

4003 

 دتم تتویل امانات تو....

 های عاشقیسالم بر امانتدار مهربان تتظه

افتناد آ مثنل آ ،   هایم بعدِ هر حرب، کلمه اتفاق منیدر کالس اتف ای کودکی

خو  به اش را ای در این جهان ، معمیمثل بابا و اَ مثل امانت و ما به اتفاق هر کلمه

گرفتیم که زندگی کمیم و منن سوردیم، چرا که با کلمات باید یاد میمان میحافظه

هنا هم مثل همه امانت را با برگشت یاد گرفتم و برای یکی بود و یکنی ن نود قصنه

 زدم. بردم و دوباره برگشت میها را به امانت میکتا 

را بننه سننرا  امانننت بورگتننر شنندم و مننادر در یننیچ و خننم نیازهننای زننندگی مننن    

تشنکر و د واتوعده وفنا، سنر موعند بنه رسنم ِکاالهایی از اقوام و همسایه می فرستا

شان و بور  شدم و بور  تا روزی که دیزنر ینایم بنه سنمزی و مدادبرگشت می

های رفتمم، بهانه کسنی را گرفنت. کلوخی گیر نکرد، اما دتم گیر کرد و قافله گام

طاری بود که رویب نوشته بود اراک مشهد و منن بنه افق شرعی چشمانم به بلیت ق

ات را امضا زده بنودی و منن مثنل ب نه نامه مهربانییک اره دتم دوید، گویا دعوت

 زدم. ها بال بال میگمجشک

مان که بغض کرده های خاکیام در حتن ترکید، آخر همیشه نفسبغض یشمی   

جنو بودنند هایمنان کنه بهاننهچشمبود کرشمه آبی آسمان تو را ییدا کرده بودند و 
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ای تنو سنوق داده بودنند و چقندر حناال تکنه هشان را بنه ت سنم فینروزسمرقمد نزاه

هنای سن و ریا، شناخههای بیجدهای ایمجا بود در یرچیمی از سهای گمشدهآرامب

 دعا و نیایب شکوفه زده بود. 

دخیل یمجنره فنوالدت را  شانهایی بودی که شمسه نزاهتو ایستزاه نیاز همه بهانه   

هنای حفظ کرده بودند، تو برای ق له ایمان چشنمه فیناض یقیمنی بنودی کنه حواتنه

کنردی و دسنت خندا چک های برگشتی توبه را ریب سفیدی می  ی ی رحمت و

کنه دتنم  بنودمشدی و از همین جنا امیدان میهای ناچشم روشمی رم شدادی و می

 گم شد. 

هنای های نیایب یا الی تکه کاشیحضورت یا الی قمدیل هایرفهدانم الی نمی   

گفت: آدم بنرود امنام رضنا، ات و به یاد حرب مادربور  افتادم که میالجوردی

گرارد. و من فهمیدم چیوی که در حرم تو بنه اماننت داد بایند ینس دتب را جا می

اناتی کنه . امتویل امانات تو دادم، بدون برگشتدتم را ت جانزرفت و من از همان 

توانمد بلندش باشنمد. دتنم را انداز و نه حمدوق نسوزهای دنیا نمیهای یسنه بانک

ام، بزنرار خواهم دتم برای تو بال بوند ای مهربانیجا گراشتم برای تو و اکمون می

که دتم با من نیاید و اسیر نان و مال شود. بزرار دتم مال شما باشد آخنر دتنم مثنل 

 ..هاست که .ب ه گمجشک

 دتم یاورقی است در اشارت شما و مت رک به فصل شما. 
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 فرزانه ایران نژاد پاریزی

4044 
 

 آخرین روز زمستان:

ریرایی را سالم امام رضا: امروز آخرین روز زمستان است . بابا بخاری توی اتناق ین

ع کرد تا برای روز اول بهار خانه از بوی بهار یُنر شنود، که آن  رب حیاط بود جم

ه مشهد برویم خیلنی خوشنتاتم بنه قرار است عید امسال برای زیارت ق ر شما آقا ب

چیمم و همه چینو ی هفت سین را میکمم تا اتاق را تمیو کمد، سفرهکمک می ردما

را برای اوتین روز بهار آماده کردم، فق  مانده بود اننداختن یتوهنا کنه بابنا گفنت 

 دهم. خودم فردا ح ح این کار را انجام می

 

 اولین روز بهار:

دیدم یک خوا  شنیرین تنو حنتن تنو دن نال ک نوتری سالم امام رضا: خوا  می

 افتنادداشنت داننه از دهنانب منیی گمدمی را از زمین بر منیدویدم ک وتر دانهمی

دویدم. حندای داشت و من به دن اتب مینشست و دوباره دانه را بر مییرید میمی

ی اتناقم بینرون را نزناه کنردم، از ترزاند بلمد شندم از یمجنرهانفجار مهی ی خانه را 

 هننای اتنناق یننریرایی دود و آتننب بیننرون زده بننود، بننا وحشننت بلمنند شنندم، یمجننره

ها هم از حدای انفجار به خانه ما آمدند، انزنار بابنا از روز ق نل شنیر رابن  همسایه
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ز انفجنار رخ داده گاز را که متصل به بخاری بود، ن سته بود و به خنا ر تجمنع گنا

بود مردم بابا را از اتاق بیرون آوردن تمام بدنب سوخته بود موهنایب و حنورتب 

برد تا هم.. جیغ کشیدم گریه کردم و به دن ال آم والنسی که بابا را به بیمارستان می

 انتهای کوچه دویدم... 

 

 دومین روز بهار:

 بندنب رفتنه اسنت. دکترهناسالم امام رضا: حال بابا خیلی بد اسنت، یوسنت تمنام 

یعمنی  3دانی سوختزی درجنه است، تو می 3اش از نوع درجه گویمد سوختزیمی

 کمم که بابا زود خو  شود زودِ زود. دانم اما دعا میچه  من که نمی

 

 سومین روز بهار:

سالم امام رضا حاتت خوبه  حال بابای من که احال خو  نیست، امروز باز هم بنه 

اتمی توی حورتب ییدا نکردم تا توانستم ب وسمب یعمی جای سنمیعیادتب رفتم 

هایم را رویب بزرارم، بغض کردم و فق  روبرویب ایستادم و نزاهب کنردم تب

های حورت بابا راه بناز ها و تاولی اشکی از میان چروکبابا هم نزاهم کرد قطره

ارم براینت دعنا شود، گفتم: بابنا دهایب بیشتر میکرد احساس کردم سوزش زخم

 دای بابا به سختی از میان بغضنی کنهام شفایت دهد، حکمم از امام رضا خواستهمی

 فشرد بیرون آمد. گلویب را می

 یا امام رضا   یا امام رضا  -
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 چهارمین روز بهار:

دانی که قرار بود عیدی امسال بیایم به زیارتت و تا روز سالم امام رضا: خودت می

بمانیم، حاال که تو دوست نداشتی ما بیاییم به یابوست حنداقل  جادوازدهم بهار آن

گویمند تنو داننم همنه منیتوانی من میکاری کن که بابا زودتر خو  شود. تو می

بابنای منن هنم ینک منریض  دهی خب یا او دست به کار شو،ها را شفا میمریض

 بدحال است شفایب بده. 

 

 پنجمین روز بهار:

رینود. چیمند و بینرون منیرا با قی نی منی باهای بدن بار تاولسالم امام رضا: یرستا

هنایب کممد. حورت بابنا ورم کنرده چشنمتوانم تتمل کمم از اتاق بیرونم مینمی

کمد نزاه که ننه یعمنی روینب رو بنه اند. بابا نزاهم میرفته توی ورم حورتب فرو

قشنمزم را ب ینمم  تنوانم دختنرگوید: دیزنر نمنیرام میآگرداند و  رب من بر می

 ام. انزار کور شده

هنای حرمنت بمشنیمد کمنار کنمم تنا بیایند روی یکنی از گلدسنتهدتم را رهنا منی   

 توانی....توانی تو میک وترهایت نزرار بابای من کور شود، امام رضا نزرار تو می

 

 ششمین روز بهار:

بیمم بابای کور کمم میدانی حاال که دارم خو  فکر میسالم امام رضا خوبی  می

 داشتن بهتنر از اینن اسنت کنه احنال بابنا نداشنته باشنم. باشنه کنور باشند، دکترهنا 
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رضا تنو  منیست خودت را ناراحت نکن اما اشگویمد: امیدی به برگشت بیماییمی

 شنوم خواهند چنه کنار ! خنودم منیفق  کناری کنن بابنا خنو  شنود چشنم منی

و دعای من را ق ول کن اگنر منن هایب، تشوم عصای دستهایب، خودم میچشم

 هیچ وقت دیزه گالیه کردم....

 

 هفتمین روز بهار:

اش شود شمید. انزار آتب حمجنرهسالم امام رضا: امروز حدای بابا را به سختی می

هنای زخمنی و یانسنمان هنای کنوچکم را مینان دسنترا هم سوخته است و دست

اش گرفت و گفت: برایم دعا کن، دعا کنن کنه راحنت شنوم دختنرم راحنتِ شده

 راحت... 

 رضا از تَهِ قل ت بخواه.  مرضا بخواه این را از اما ماین را از اما

 

 هشتمین روز بهار:

فهمی ممظور بابا از راحت شدن چیه  یعمی شفا بزینره  ینا ... سالم امام رضا: تو می

 یا خدایی نکرده...

خدا نکمه هیچ وقت بر سر دوراهی قرار بزیری، آن هم دو راهی عجی نی کنه آقا    

مج ور باشی بین بد و بدتر یکی را انتخا  کمی، اما ننه دتنم بنه ن نودن بابنا راضنی 

شود حتی اگر با این حورت سوخته و دست و یای تِه شده زنده بماند بناز هنم نمی

هنای مدرسنه های متله و ب نههی ب برای من بهترین بابای دنیاست. حتی اگر همه
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ام کممند امنا مهنم نیسنت بابنای زشنت به خا ر داشتن بابای زشتم یک عمر مسخره

داشتن بهتر از بابا نداشتن است. امام رضا تنو هنم راضنی نشنو بنه بابنا نداشنتن منن 

 راضی نشو آقا....

 

 نهمین روز بهار:

هنایب را یانسنمان های بابا بندجوری عفوننت کردنند. وقتنیسالم امام رضا : زخم

کشند، زند، جیغ میچیممد بابا داد میاش را میهای اضافیکممد و یوستعوض می

روند دائنم ام. تازه وقتی یرستارها میتا  ندیدهکمد. تا حاال بابا را ایمقدر بیمی هنات

 گوید دَرد دارم دَرد دارم. زند و می ُر می

 کمی....ای و فق  نزاه میچرا بیکار نشستهبیمی  یس امام رضا مزه تو ایمها را نمی

 

 دهمین روز بهار:

تابی کمد. بابا  ُنر  ُنرو داشنتن سالم امام رضا: احال  وری نیست بابا داد بوند و بی

 بهتر از بابا نداشتن است. 

نه نصف وتی نه خواهم یک کمی نه یک کم از یک کمی بیشتر امروز از تو می   

ی دردهای بابنا را بنه منن بندهی نه نه امام رضا احال همهتی نه از نصف هم بیشتر و

 شاید این  وری کمی بابا آرام شود. شاید کمتر زجر بکشد شاید...
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 یازدهمین روز بهار:

سالم امام رضا: امروز تمام بدن بابا ورم کرده است. نزراشتمد به دیدنب بنروم امنا 

هایی که تنوی ادم بابا با چشممن از یشت یمجره بابا را دیدم و برایب دست تکان د

کنرد. انزنار منرا اش فرو رفته بودند از یمجره آسمان را نزاه منیحورت ورم کرده

زد امنام رضنا بنا تنو در ریخت انزار داشت با تو حرب میدید. آرام اشک مینمی

رضا  مهایب. یس دردهای بابای من را تمام کن اما، در مورد زخممورد دَردهایب

 تمامِ تمام.... اگر بنه قیمنت ینک عمنر تمهنایی منن تمنام شنود. اینن را از تنهِ قلن م 

 گویم، امام رضا از تهِ قل م باور کن....می

 

 دوازدهیمن روز بهار:

گشتیم، اما اینن عیدی به مشهد آمده بودیم امروز داشتیم برمی سالم امام رضا: اگر

رضا، منن احنال تمهنا ن نودم . احنال احنال.... چمد روز را انزار کمار من بودی امام 

تنر شنده و امروز ورم حورت بابا خیلی کم شده است. رنگ یوسنتب هنم روشنن

 خوابنند.کمنند . بابننا آرام مننیهننایب دیزننر بسننته نیسننتمد مننرا نزنناه مننیانزننار چشننم

کشد و حدای گریه و خوابد آرامِ آرام... مادر جیغ میبمدد و میهایب را میچشم

 شود. ها و اقوام گم میآهسته من در هیاهوی آمدن همسایهدعاهای 
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  مرضیه نفری

 4058 

 سالم آقای مهربانم! 

هایم را براینت بزنویم. ت، این همه راه را آمده بودم که حربآمده بودم مهمانی ا

دل کمم و در حتن باحفایت نماز بخوانم و س ک شوم . اما نشد. احال وقنت  درد

 آمننندیم، بیشنننتر نمازهنننا را جماعنننت کنننه منننی هنننای ینننیبنشننند. دفعنننه

نمازم را در کیف گراشتم و گفنتم نمناز مغنر  و  خواندیم. این دفعه هم چادرمی

و همنه  عشا را جماعت بخوانیم. حتن یر از نور بود، چرا  ها چشمک منی زدنند

رش خوابانندم . د. یسرم را کمار جانمازم توی کرینجا را مثل روز روشن کرده بودن

تشهد رکعت دوم تمد ل را که خواندم یسر کوچوتو شروع به نق نق کرد. رکعت او

زد و سنرخ ای نداشنت جینغ منیتا آرام بزیرد. اما فاینده تمد کریرش را تکان دادم

شده بود . ندانستم نماز را چطور تمام کردم . بغلب گرفتم و از حف نمناز خنارج 

یسر کوچوتو آرام گرفنت و  شدم .کماری ایستادم و به نماز خواندن مردم زل زدم.

 زل زد به نورهای س و و قرمو.

خواسنت خوانندم. دتنم منیایسنتادم و زیارتمامنه منیهمیشه روبروی ضنریح منی   

شند. رو بنه روی ایستاده سالم کمم اما این دفعه بنا وجنود اینن یسنر کوچوتنو نمنی

د . چمنجیغ یسر کوچوتو همه جا یی یند یضریح نشستم. حفته اول بودم که حدا

 زن دورم جمع شدند. 

                                                           
 -  سال31نفر یمجم + 
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 ترسهخانم ب رش بیرون، ب ه از شلو ی می -

 ب رش حیاط، هوای آزاد -

شند امنا بغلب کردم و با عجله رفتم ینک گوشنه آرام نشسنتم. ضنریح دینده نمنی

هایب را بست و من زیارتمامنه را ای ن ود. شیرش را که خورد آرام آرام چشمچاره

دادم کنه یسر کوچوتو را تکان تکان منیدست گرفتم. یک دست، با دست دیزرم 

از خوا  بیدار نشود. توی  همم ضریح بود و تو بودی و منن و یسنر کوچوتنو کنه 

اش هنا منود  ایسنتاده بنود و دسنت بنر سنیمهبورگتر شده بود و مثل تنوی عکنس

خواسنت. ینک گراشته بود. نفهمیدم چنه خوانندم و چنه گفنتم. دتنم زینارت منی

راتتجنه را بزنردم و سنر ق نر اهایت بمشیمم. ددر رواقزیارت درست و حسابی که 

 هنیچ کندام نشند. یسنر کوچوتنو از جمعینت  انخودکی بنروم و قنرآن بخنوانم .امن

های دکتر و کرد و قطرهاش وتب نمیزد. دل دردهای نوزادیترسید و جیغ میمی

 ر تب خیلی  صه خوردم و به شوهرم  رها هم فایده نداشت راستب اوعرق نعماع

اما درست کنه فکنر کنردم « که چه زیارتی! من احال نتوانستم استفاده کمم: »مکرد

های جوانترها، امام زنان شیرده و ب هفهمیدم که تو امام مهربان هستی، امام ییرها و 

شنموی تنو ام منیفهمنی و دعاهنایم را از مینان نجنوای الالینی. تو مرا منیکوچک

هنا کمی و برایب بهترینرا درک می های یسر کوچک مندمهربان هستی و دل در

 کمی.را دعا می

اینم این نامه قصه دارد. قصه یک زیارت ناتمنام . راسنتب از روزی کنه برگشنته   

به روی ضریح و بقیه  تر شده است. شاید موقع نماز جماعت، رویسر کوچوتو آرام
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داننم کنرده! نمنیها که حدایب را روی سرش انداخته بوده، داشنته دعنا منیوقت

ای. و امنا منن! ای و دل به دتنب داده، دعایب را شمیده«تر از مادرتو مهربان» شاید 

خواست حرب بنونم. حناال نیمنه کمم نتوانستم با تو آن  ور که دتم میاحساس می

نویسنم، ام و بنرای تنو منیشب است و یسر کوچوتو خوا  است. کمنارش نشسنته

خمندد. گویم و یسر کوچوتنو در خنوا  منیبرای آقا مهربانم. از زیارت ناتمام می

های مهربان شنما را حنس هاست. شاید دستاش برای من نیست، برای فرشتهخمده

هنا نویسنم و تمنام آن حنتمهخمندد! منن نامنه منیهای شما میکمد و به نوازشمی

گینرم و از راه ریود. وضو منیهایم میآید و اشک روی گونههایم میجلوی چشم

هنای یکدسنت آورم، دتم برای زیارتمامهخوانم . مفاتیح میرکعت نماز میدور دو 

هنایم را خوانم. دسنتایستم به سمت حرمت و زیارتمامه میشود. میحرم تمگ می

هنایب را بناالی خنورد و دسنتآورم . یسر کوچوتو در خنوا  تکنان منیباال می

 م را ینک بنه ینککمند. همنه آرزوهنایگرارد. البد دارد دعا منیهایب میگوش

بطلب، هر چمد زیارتمان ناقص باشد و  ار آقا جان دوباره ما»گویم: شمارم و میمی

. احساس دور زدن ام احساس زیارت دارمشوم. حاال که برایت نوشتهس ک می...« 

ها و زیارت ضریح. نامه را نوشتم که کنار ناتمنام در حتن  ال و دیدن کفشداری

خواند برایم دوباره دعا کمند. یسنر کوچوتنو ها را میقتی ایننماند و امام مهربان، و

کمد. بغلنب هایب را باز کرده و با دهان باز این  رب و آن  رب را نزاه میچشم

 «زیارت ق ول یسر کوچوتو» گویم:زنم و به یسرم میکمم. نامه را تا میمی
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 مهری ذبیحی اترگله

 

 نام خدا به

 

ساِلم بر تِه ای وارش رَحمتِ اتهی، ای ماهِ روشن، ساِلم بر تِه کنه بنا تِنه هنیچ دَری 

ای هِم کور و هیچ دِتی هِم بی قنرار نیینه و بنا تنه هنیچ  منی دَوِس نِییِه و هیچ گِرهِ

 یایدار نییه، ساِلم بر تِه ای اِمامِه مِهربونی.

بُزررم و دِن ال درینا بَزنردم درینایی کنه وارش اَمروز تصمیم بَیتِمه تا از شِه جان    

رحمت خِدا هسه، اَتا  ِره ته ت خمد ره خام ه و اتا کَمِه هِم تِه مهربونی رِه، بَدجوری 

شِه دِل ره حاب هاکِردمه، تصمیم بیتمِه که به هِمراهه آهوی دِتِم با ته قِنراری بِلِنم، 

وز هموز تموم نییه اتا گوشنه چِشنی بنه اَنده گب دارمِه که اندازه نِدارنه آقا جان اَمر

مِن هاکِن که دِوارِه با ته شروع هاکِمِم. یمجره به من خیره بییه و من هم ... آقا جنان 

مِه گِلیِ دتِهِ بِشکِسهِ اِسا که کیلومترها مه جا فاحله دارنی دوم ِه که حتما  ،مِه حرب

مِره گوش کِمدی، آسمون وارنه و مِن هِم کِمار یمجنره کوچنه رِه زینره وارشِ هِنوا 

خاکِستِری ویم ِه، حِس کِم ه که کوچه هِم دل تمگِ ته هَسِه، من وُ یمجره و کوچه 

الم سِّمیِ ، به ت کیهمه ته بَدِیینِ سِ بیقرار هَ های سنر دَرِ حَرِمنت از همنین جِنه سنِ

تونندی عِ نادِت هناکِمی و ی دِتنه هنم بِدِم هِ که به قول مِه گَتِه یِییِر خِنداره شنه خمنه

ه  امامونه هم شِه خِمِه دِتِه زیارت که شِمِه خیر و برکت زیاد بونِنه، امنام عوینو تِنه شنِ

                                                           
 - رت ه اول بخب بومی 
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اَمه وچون هَسمِه کنه خَلِنه از  ،انیِ اِما اَمروزه روزترین نزربیتِر دوندی که اَتا از گَت

فرهمگ و سُمّتِ اِما فاحله بیتِمِه تِه که  ری ه نیِ ای آقا ویشتر کارای دِته اِماره ق نول 

های وِسّهِ مهم نناوِه امنا مِنن، هارِه عَقِب دَکِت دُونِه. شاید بعضیاِما نِدارنِه و یا احالً

سِمِه. دوس دارمِه کنه منه وچنون در عنین ایمکنه بنه خله این موضوعِ سِ ناراحِت هَ

روز هَسمِه از فرهمگ و سنمت اِمنا هِنم یینروی هناکِمنِ، بنه نَظِنر مِنن فاحنله بَینتِن از 

فرهمگ و سمت یعمی نابودیِه هنر مَملِکِنت ات تنه ییشنرفت و تکموتنوژی خلنه چِینوِه 

شکِل سَرِ اسنتفاده ی ننا خوبَیهِ کِه نیاز هر مملِکِتیِ هسه و هم مین هر شخصی، مِه مُ

دِرِست این ابوار هَسّهِ که بدجوری باعث فاحله بین خانواده و وچنون حتنی فامینل 

ی بییه،  وری که بتوم ِه باوم که امروزه روز ییِیِنر و وَچِنه بنرار و خناخِر هنم دیزنه

هِ اگِنه شنه چِبِ خَورِه نِدارنِه ! که چه رنزی هَسهِ یا خارِنِه یا نِخارِنِه، آقا جان اَتاکَم

ی دِتِه گَتِه ییِیِر و گَتِه مار عمو و عمه با اِما اتنا جنا وَچهِ تِر بیمِه رِه یاد هاکِمِم اتا خِمِه

رد هرکِندوم اتنا و کشاورز بِیمِهِ، از گَت تا خُن زندگی کِردِمیِ که با  دار و مال دار

دَیِه انجنام  کی شِه وظیفه ره که ونه گردنت داشتِمهِ، بدون هیچ اعتراضی هرئوتیمس

تر که چونه باوی ایمجنه نیشنتی اوننور جرات نَکِمدی داه، اِسا بِرو اَمروزهِ بَوینِ احالً

بور )ات ته همیشه خار و نخار همه جا دَرِه( اما اینن روزا هرکدومِنه دَس اتنا گوشنیه 

تِمِهِ موبایل دَره و معلوم هِم نِیه کِجِه کِجِه سیر و سیاحِت کِمّهِ، به ظناهر تنه یَلنیِ نیشن

خِدا دوُنده که با کی و کِجه سرگرم هَسمِهِ تا اونجه هم که من ویم ه ویشتره ییینر و 

ه وچنه  .مار احال تَرسِمهِ باوِن که تِه چیکار کِمدی یا کِجه دَری اتا وقت هنم اگنه شنِ

گی ره وشونِه رُخ بَکشی گِمّه اِیما قصه هَسّهِ یا ایمکه شما عَقِب دَکِت بیمی، خالحنه 
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تِراره کومِنک کِردِمنیِ از مومه کارای دِته شِه گَتن از وقتی که مِره یاد انه تا جاآق

با  دِته بوُردِن بَی تا تمدیره هیمه جَم هاکِردِن و حتی وره مار سَر بیتِن ، هفت هشنتا 

اما بیمی و خدا بِله ده دوازده تا عمو عمه هم داشتمی، اتا خِمِنه دِتنه نودینک بیسنت 

م بیمی اَرمُونِه اون روزا چه خِشاتی که نداشتِمیِ با این وسمال همنه نَفِر سِفره سَر جَ

تِنر از همنه منن دِتِنه تم ِنل درس بخوندِسمی و هر کِدوم به یه جایی برسیِمیِ وشونهِ

بیمِهِ که االن تِه خِدمِت این نامه رِه نِویسِم ِه و از هَمِه سرفرِازتِر هم مِه عموی عوینو 

 ات ته آقا جان احالً ،سِه به دَستِهِ نا مرئی خِدا و شهید بَییهِرِه بِسوارِ که شِه یِشتِه سَرِ بِیهِ

مِن به عِشق وِه بیه کِه دَس به قَلِم بَهِی مِه فِک کِم ِنه کنه بنه وه و خونِنه وِه مندیون 

هَسِمِه شاید بتونم به وه از این  ریق ادای دین هاکِمِم بنا  ِکنر اتنا حنلوات بنه روب 

خِندمِت باتِمِنه آقنا  گله هَمِین تِنی کنه تِنهشکر خل ان  بیتی اترکه امیر سرت یاکب

فره کنه ال بیِیینه هنیچ کنس هی نی ره اینراد جان خانواده ی یِر جمعیت داشنتِمه سنِ

ی هِواره هم داشتِمیِ نا خِندِه نکِردهِ گوش تا گوشه سِفره همه جم بیمِی و هم دیزه

دِتا وچه دره و سِفرهِ هِنم کنه تِنا بعضنی امروز واری کِه اَتا سِره دِته زور زورکی اَتا 

جاها زِنا و مَردیِ هم  اقِتِ این جه نِیشتِی اونوَترِ بنوُرهِ هَمندیزره نِدارنِنهِ تنا چِنک 

گرفتاری وشون ایمه کِه زندِگی رِه سنخت  .و یاسزاه به رخ هم کَشِمِه دَکِتمِهِ دادگاه

ر بنه در بَینین هماننا و وِشنونِه گِیرِنِه و متاسفانه وَچون هِنم در بنه در بوننه وچوننه د

 گِرفتاریه عاق ت هِم  هَمُون.

آقاجان از تِه خام ه کِه هَمِه یِ اِماها کومِک هاکِمِی کنه ازینن بنی حوحنلزی در    

بِهیِم و قدر شِه زندگی و امکانات رِه بَدونیم و هر چی ره در جای خِندِش اسنتفاده 
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و همنه چنی ره بنه جنا و در جنای خِندِش هاکِمِیم جای یییر مار با وَچِه عَوِض ناوه 

استفاده هاکمیم، جای یییرو مار با وچون عوض ناوه آقا جان ته شه بیتر دوندی کنه 

بونه و مَملِکِت هنم همیمتنی  اگه ایمجوری باوه خانواده ساتم باون متله و شهر ساتم

مِه تِر ، آدِم بودن آدِم وسه انساییت یارنه و انسانیت هم اِماره به راه ساتم دِرِست کَشنِ

 و هر مملکتی که مِلتِ ساتم داره حتما ییشرفت کمده و به تعاتی رَسِمِه . 

یا امام رضا اِسا که این تیاقت به اما هِدا بیینه کنه عوینوی مِثنهِ تِنه اَمِنه کِشنور دِتِنه    

حضور دارنهِ و از وجود تِه هسه که اَمِه آسنمون نورانینه امناره کومنک هناکِن کنه 

ریه تِه بناویم و الینق ظهنور امنام عصنر )عنج( تنه کنه وارش رَحمِنت الیق بورگوا

 خِدایی یا اِمام رضا )ع(.
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 راضیه اورعی

 

 به نام خدا
 

 سیالم آقا 

ی عوِض بیَمومه زیارت. خلنه تنوم بینه آقا جان! اَمرو نائب اتویاره هسمّه. امرو عمه

ی همکتی بئیم زیارت وتی قسمت نیه. هر وقت گِتِمی بِرو بنوریم که خواسمی عمه

 مَشَد؛ گِتِه: وَچه! سِرِه رِ سَر بیلِم دوندی که مسافر دارمه. 

ی سِرِه  اق ه سَر، اَتا عکس دَیه کنه همیشنه وِنِنه یَلنی اَتنا از وقتی مِرِ یاد اِنِه عمه   

. عکسِ دِتِه، عمه دَینه و زَیمِنب یِ وک شمع ایشته. اَعید که بیه شمع رِ روشِن کِرده

ی سَر بیِشت که سه تایی تِ حَرِمِ یَلی اِس هاکِرد بیمه و شِه دَس رِ شه سیمه 1و حَمِد

 بیمه.

زیمب رِ خله مِه یاد نِمِه. ایمتی که گِمِّه تازه کالس یک دَیّه . اَتا وارشی روز بنورده    

جا بهیتِمه، نَدوم ه کی وِرِ راخِمنه ی دِتنه  2مدرسه و دیزه نیَمو؛ بعد وِنه نعب رِ سیرو

ییدا هاکِرده وچیتی عمه رِ خَوِر هِدانه، ندوم ه عمه چَمدِه وِنه کیف و کتا ِ هارِشنا 

 و بِرمه هاکِرده...

وتی حمدِ خار خار مِه یاد دَره، سن و سنال خَلنه نِداشنته وتنی خَلنه مِهربنون بینه.    

بَویمه. وقتی دَی شنیه ج هنه رِ هَمتنا یناد دارمنه،  اَحِب دل نِداشته هیچ کسِ ناراتی رِ

                                                           
 - رت ه دوم بخب بومی 
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ر  خله شِه مارِ سفارش رِ کِرده. اون روز وِنه مدرسه ی وَچه هنا همنه عمنه ی دَرِ سنَ

جمع بَی بیمه. گَت تا کِ یک همه بِرمه دَکت بیمه. فق  حمد بینه کنه همتنی خمنده 

 کِرده و سعی کِرده همه رِ خمده بیاره. ...

تِه دِرِسه که زیمبِ  رحنه عمنه رِ یینر هناکرده وتنی حنمد چشنم مِه مار هَمِب گِ   

 انتظاری وِرِ زمین گیر هاکرده. 

بعد از اون عمه ی سِرِه ویشتِر شیمی. همیشه عمه ی سِرِه رِ دوس داشتِمی وتی اَعید 

ویشتِر. اَعید که بیه عمه ی سِفره سَر اَتا کِ یک گلدون دَیه که وِنِه دِتِه اَتا گل التنه 

اشته بیه. اَتا گال  یاش هم وِنِه یَلی دَیه که اَت کم اَت کنم گُنل رِ او داننه. اون دِک

 گِدِر همه سِفره سر گل نرگس ایشتِمه وتی عمه ی سره همه جا جِ فرق کِرده. 

اَعید تِموم بیه، عَیدی سفره جمع بَیه وتی عمه ی مسافر نیمو، تیم شَمی بورده عمنه    

 گرما، عمه و تیماری، وِنِه مسافر نیمو. ی مسافر نیمو، کَرزَنی و 

یک سال، دِ سال، ده سال... سیوده سال عمه ی سِفره سَر گلندون رِ بَندیمی وتنی    

وِنِه چِبِ احری و وِنه دلِ  م و  رحه رِ هیچ کنس نَدینه؛ تنا ایمکنه بناالخره خَنوِر 

 بیاردِنه عمه ی مسافر بیمو!

مِد رِ بیاردِننه، وتنی حنمد دیزنه  اون روز رِ هیچ وقت یاد نَکِم ه: اون    روز که حنَ

 اق ه سَرِ عکس رِ نَموندِسِه احال هیچ کس رِ نموندسه. وقتی عمنه اَتنا گِنل دَییتِنه 

هِسِّکا رِ کَشِه بَیتِه و وِنِه جا حرب زوئه تازه مِرِ حاتی بَیه که چیشی بَیه. هیچ کنس رِ 

ه. مِ چِب احری هَمتنی روش کَشنیه، ی دَس رِ بَیره و وِرِ راس هاکِمِقِد دَنی بیه عمه
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ی حندارِ اشدوسنه کنه دَینه آسنوک دیزه هیج جا رِ نَدیمه فقن  مِنه گنوش عمنه

 آسوک نِواجِب دا: 

 

 مِنننه تَننننِ رو، مِنننه چِنننبِ سنننو بیمنننو
 

ر، بِهننننارِ بننننو بیمننننو   جننننان یِسننننِ
 

مِ بنننو دشنننت و مَلنننه دَییتنننه ر سنننِ  سنننِ
 

 زوتمنننگِ بنننو همنننه جنننا رِ بَهیتننننه 
 

 بننننورِم همننننه جننننا رِ ریسننننه دَوِننننندِم 
 

مدِم  رِ او دَشننننِ ه دَرِ سننننَ  بننننورم شننننِ
 

ر بیمننننو هی ننننی کننننم نِدارمننننه  یِسننننِ
 

  نننم ندارمنننه ربینننمج کَنننریِ گِننندِ 
 

 و بننننناال رِ بمنننننازِم یسنننننر تِنننننه قننننند
 

 تِننننه نننننوج بَننننوِّه سنننن یال رِ بمننننازم 
 

م ر چِنننه راس ننننانی تِنننه رِ هارِشنننِ  یِسنننِ
 

مگ تنننه قننند و بننناال رِ هارشنننم   قِشنننَ
 

ر بیشنننتی  ه دَس و تیمنننگِ کِجِنننه سنننَ  شننِ
 

 اَمسنننالِ می کنننا کجنننه یَنننر بیشنننتی 
 

م  ر چنننی بَموِسنننِ ر یِسنننِ  تِنننه قَنننورِ سنننَ
 

 تنننه سنننن و سنننال رِ چیشنننی بمِوِسنننم 
 

 ده سننال یننیب ایمجننه جِ بننوردی یسننر 
 

ی یسنننر   چَنننن سننناته بَینننی دَگِرِسنننّ
 

ه امننام رضننا رِ ونننگ هِدامننه  مِننن شننِ
 

 حنننندا هاکردمننننه وِنننننه ریکننننا رِ 
 

 باهوتِمنننننه آقنننننا تِنننننه دور بَزِنننننردِم 
 

ر، دَگِنننردِم   چَمننندِ بنننورِم هِنننی دَرِ سنننَ
 

 دیشننننو امننننام رضننننا رِ خننننو بَدیمننننه
 

 تِننننه رِم اَتننننا راخِمننننه تننننو بَدیمننننه 
 

 باتنننه: وَچنننه تِنننه منننار چنننب انتظننناره
 

ره، وِنِنننه دل بینننه یننناره   دَگِنننرد سنننِ
 

 اتهننننننی اون آقننننننا رِ فِنننننندا بنننننناوِم
 

ا بنننناوم   اَتننننا دعننننا هنننناکِمِم بیسننننّ
 

ر رِ آقننننا شِ وَر جننننا هنننناده  مِننننه یِسننننِ
 

 فِننردایِ روز مِننه رِم اونجننه را هنناده 
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آقا جان خو  مِه رهِ یاد دَره اون گِدِر که خواستمه حمد و بقیه شهدا رِ بینارِن اَوِل  

. یَقِمنه  3ی شهیدارِ راهی هاکِردِنه وِشونِ مَلنهوشون رِ بیاردِنه مَشَد زیارِت بعدن همه

 عَوِضِم شِمارِ زیارِت هاکرده.ی حمد، عمه

ی تیمنگ ی  مسافر آخِد شِمه زائر بَیّنه وتنی از اون سنال دیزنه عمنهدِرِسته که عمه

ه دَس رِ  بیه شِمه یَلی. هرگِدِ وِنه چِب  اق ه هِمکِتی نَکِرده سر عکس جنه کَتنه شنِ

 ی سَر ایشته و شِما رِ ساِلم دا. سیمه

حمد یَلی. اَندِ که شِمه معرِفِت جِه سِرا  دارمنه آقا جان عمه دیزه بورده زیمب و    

ی عَوِض شنما رِ حتما وِنه ساِلما رِ جِوا  هِدانی. امرو مِن بیمومه اَت بار دیزه عمه

ی چشم انتظارای ونگ رِ جِوا  هنادین سالم هادم و شِمه جه خواهب هاکِمِم همه

 ی چِب رِ با وِشون عویوون روشِن هاکمین. و همه

ام رضا اَمه چِب خله وقته که حاحت زمون وِسّه را درِه ، تِنه رِ بنه جنان امنام یا ام   

جواد اَمِه وِسّم دعا هاکِمجانِ خدای جا بخواه زودتِر اَمه آقارِ بَرِسمده و اَمنه چِنب رِ 

 روشن و اَمه دل رِ شادهاکِمه. 

 الهی آمین.
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تشنییع در شنهرهای  کاروان شهدای تفتص شده در جمو ، یس از 78: در سال 3

مختلف کشور به مشهد برده شده و یس از زیارت مرقد مطهر امام رضنا )ع( ییکنر 

 شهدا به شهرهای خودشان برای تشییع و خاکسواری ممتقل شد. 
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 فاطمه اسداللهی

 
 

 خداوندِ آسمون و زمینه  بِه نومِ اون که ربِ العالمینه 

 

 سِالم علیک

 

مار گِتِه ق ل از ایمکه تِه دِنیا بِهنی مِنه وَچنون قَ نلِ زا مِردِننه. مِه نومِ گممه فا مه!!! مِه 

 همیمه وِسه تِرِه خِدا جا نَرری بَیتِمی و تِه نومِ بِشتَمی فا مه تا اَمِسه بَموندی. 

 شِه یی یِر مارِ اَوتی وَچه بیمه مِرِه خَله دوست داشتِمه. 

یا امام رضا)ع( تِه جانِه مارِ نومِ دور بَزِردِم که هر گِدِر، هر کی بِمو شِمِه دَرِ خِمنه    

 وِشونِه دَسِّ خاتی راهی نَکِردِنی. 

ایشاال خِدا جِه خوام ه هر کی آرزوی وَچِه دارنه این شوهای عویو هاکِمه وِشنونِه    

 دامِن سوز بواشه. 

سِم تِه سَرِه دَرد بیارم، اِنزار اِما آدِما عادِت هاکِردِمی آقا جان!!! زیاد نِخوام ِه بَموی   

هَر گِدِر به اَتا مشکل بَخِردِمی شِما اِمامون رِه دَسِهِ دامون بَهیریم تا گِنره از کنار اِمنا 

ه جانِنه امنام رضنا جِنه  واز هاکِمی. اَمّا مِن این نامه دِتِه خوام ه اول خِدا جا دِواره شنِ

                                                           
 -  رت ه سوم بخب بومی 
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ه این شوهای قَشِمگ قَدر که یِر هَسّهِ از معمویت و دِعنا و راز شکر گواری هاکِمِم ک

 و نیاز مِرِه به شِه یابوسی دَعوِت هاکِردی. 

کِمین تا نیاز آدِم از این خوبِب تِر که بِتتِرین شوها تِه حَنرِمِ دِتنه راز و نیناز هناکِمم. 

دِمه، حدای ربِّمنا ی افطاری ره یهن هاکِرن نوزدهمِ شو وقتی سِفرِهواَمساتهِ ماه رمض

یی ینره جنا ره خناتی رِه که بِشموسِمِه مِه دل بِشکسّه و چِب یِرِه اَسری بَیه، شِه جانه 

ساته به رحمت خدا بورده بَتِمه آ جانه خِدا کاش االن حَرِمِ امام رضنا بَدیمه که چار

 دَی بی بوم و اونجه وِنه یَلی دَردِ دِل هاکِرد بوُم... 

 جا گپ زومه افطار هاکردمه... همیمجور که شِه دِلِ

حَتن یاد دَکِتِمه و مِه دِل خواسِه دعنای جوشنن ک ینره حنتن دِتِنه بَخونندم آقا    

وایی زودتِنرک همنه شنوم ی  همین حال و هِوا دَهیمه کِه مِه ریکا زنگ بَوو بَتِه حنِ

 مشهد.

جاننه آقنا آآآخ جانه خِدا تِه چَمدِه زود مِنه وَنزِنه بِشموسنی خوام نه مهموننه شنه    

 بواشم خِب حاتی جا فق  اَسری یاتمه. 

دومین شو قَدر حَرم آقا دَهیمی جمعینت حَنرِم دِتِنه منوج زوننه جنای سنوزن دِم    

 بِداهن نَیه. 

 هر کی داد زوئه و بِرمه کِردِه شِه حاجتِ گِته. 

جوشنن  ی حَتن هِمیشتمه و تا تونِسمه زیارت نومه بَخونِسمه و دعنایمِن اَتا گوشه

 . اتغوث اتغوث خلصما من اتمار یا ر  ...  یرک
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ه مشنکالت  بعضی از این آدمون خِب بَختی ره فق  یول و ثروت دِته ویمدننه و شنِ

 مادی جا حرب زندِنّه 

مِن اَمسال خِب بَختی رِه شِه دِتا چِب جا بَدیمه خِدا مِه دِته گَپِ بِشموسنه و بوردمنه 

 یابوس امام رضا اونم چه شُوهایی...

 دِه نورانی و قَشمگ بیه، تا تونسمه دِلِ وِس بَتِمه اتهی اتعفو اتهی اتعفو... چَم

 همه اونایی کِه مِ جا اِتتماسِ دِعا داشتِمِه وِسِه دِعا هاکِردمه

اونایی که اسالم و مِسَلمونا رِه ظِلم کِمدنه و وَچونهِ بنه تینر و تِفِمنگ وَندننه رِه خندا 

 .نیست و نابود هاکمه

ه ایران و ایرانیون و همنه مِسنلمونا رِه زینر سنایه اِمنه اِمنامون حِفنظ داره اتهی که اَمِ

 ظهور آقا امام زمان )عج( ره نودیک هاکِمه تا بَتونیم راحات زندگی هاکمیم. 

 آجانه امام رضا..... همه مَریضا رِه شِفا هادِه.

که مِنه دلِ هنوا رِه آ جانه خِدا اول تِه جا دِواره جانه اِمام رضا جِه قدردونی کِم ه    

 داشتمی.

 شِمِ خِمابِدون.... شِمِ عاشقی دور بَزِردم ... مِه مِهرِوون اِمام رضا )ع(!!!

 


