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 کنیدونم داری نیگام میمی
 کنیدونم داری صدام میمی

 

 های دردبه روزیِ سخت و به شب

 کنیچه کارای خوبی برام می

 مهدیان
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 دل  نجو ای
 منتخب انهم اهی

 انهم ای هب امام رضا)ع( سراسری  مین جشنوارهه یازد
 

 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران

 )ع( ای به امام رضادبیرخانه جشنواره سراسری نامه
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 نجوای دل 
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران

 ای به امام رضا)ع(دبیرخانه جشنواره سراسری نامه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتشارات شلفین
 نسخه 0111  شمارگان:

 0931نوبت و سال چاپ: 
 فاطمه سلیمانیصفحه آرا: 

 فریده یوسفیویراستار:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ساری : 0939مین : یازدهالسالم )ای به امام رضا علیهمهجشنواره سراسری نا :سرشناسه

 ای به امام رضا)ع(.مین جشنواره سراسری نامهدهای به امام رضا)ع(/ دبیرخانه هنام :عنوان و نام پدیدآور

 .0931، ساری: شلفین :مشخصات نشر

  صفحه 861:مشخصات ظاهری

 379-011-011-911-0:شابک

 علی بن موسی)ع(، امام هشتم :موضوع

 جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا:شناسه افزوده

 7934PIRج/1 8931: رده بندی کنگره

 9فا  0019/0:رده بندی دیویی

 9310179 :شماره کتابشناسی ملی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9واحد  -مجتمع میالدنور -خیابان پژمان –بلوار عسگری محمدیان  -ساری –مازندران 

 100Email: shelfin@shelfin.co-99037707تلفن: 
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 مطالب فهرست

 

المللی امام پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به آیین آغازین دهمین جشنواره بین

 9رضا )ع( /

31مازندران /  مقدمه مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

 31/ داوران یازدهمین جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا)ع(بیانیه هیأت 

  39اسامی داوران بخش ملی /

13/ الملل بین بخش داوران لیست

11/   سال -81نفرات اول تا سوم

31/  سال -81گان ه برگزید

 51 / سال +81 نفرات اول تا سوم

31/  سال + 81گانه برگزید

 339/  های بومیبرگزیده نامه

313 الملل /بخش بین

 



 
 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9 

 

همین دوره یازدپیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به آیین آغازین 

 المللی امام رضا)ع(جشنواره بین

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  خیزدتو برمی خورشید به فرمانِ پلکِ

 خیزدمیخراسان تو بر صبح از سمتِ 

  تو ةخان افتد به درِنور هر صبح می

 خیزدتو برمی چشمانِ ةاز گوش ،بعد 

 شود در خاکِ پاک ایران زیست و به قبلة خراسان رخ ننمود؟مگر می

الرضا نشد؟ موسیبنشود ایرانی بود و شیفتة حریم امنِ علیمگر می

شود عاشقِ پیغمبر)ص( بود و به فرزندش در خاکِ خراسان مگر می

الحجج را شود هنگامِ تنگنا توسل جُست و ثامنعشق نورزید؟ مگر می

شود دل به حریمِ حضرتش سپرد و از واسطه قرار نداد؟ مگر می

 ثیر نگرفت؟ معارف و فرهنگش تأ
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بیتِ پیغمبر)ع( که ما میزبانِ میهمانی عزیزیم؛ میهمانی از تبار اهل

 «قُل ال أَسئَلُكُم عَلَیهِ أَجراً إِالَّ المَوَدَّةَ فِی القُربى»فرمود: 

نوازی، بیت)ع( برای ما ایرانیان وظیفة بزرگ دینی و میهماندوستی اهل

رانی به امامِ ثامنِ ضامن، آیینِ دیرینة ایرانی است. عشق و ارادتِ ای

نیافتنی است که نمونة آن در جشنواره امام  عشق و ارادتی پایان

رضا)ع( مشهود است. در سیزده دورة گذشته هر سال بر جمع عاشقانِ 

آن امام و گسترة جغرافیاییِ جشنواره افزوده شده و به بیشتر شهرها و 

ه به یمنِ نیتِ برخی روستاهای کشور رسیده است؛ به ویژه امسال ک

تر و ناشدنیپاک شما و تبرّک عنوانِ دورة چهاردهم، این گستره وصف

اندرکارانِ برگزاری جشنواره در جای جای کشور مسئولیت دست

 تر شده است.تر و مهمسنگین

های موضوعی جشنواره امام های مربوط به برنامهاین روزها آیین

ست و همة خادمان رضا)ع( در سراسر کشور در حال برگزاری ا

شماری فرهنگ رضوی تا رسیدن روز موعود و تولد آن حضرت لحظه

 کنند.می
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اید که در شهر و اید و چه شایستهکارِ برگزاری جشنوارهاندرشما دست

اید و در الحجج نائل شدهدیارِ خویش به افتخارِ خادمی حضرت ثامن

ها به ر این سالاید. ددایرة بزرگِ خادمان فرهنگ رضوی قرار گرفته

همت و ارادت شما فرهنگ رضوی نشر و نمو یافته و معارف 

ها بارور شده است. به همه شما عزیزان تبریک بیت)ع( در خانة دلاهل

 گویم و برایتان در این مسیر نورانی عزت و سربلندی آرزومندم. می

 از همراهی و دلسوزی مدیران اجرایی استان، به ویژه استاندار محترم،

فقیه در استان، نمایندگان محترم امام جمعه و نمایندة محترم ولی

مجلس، اصحاب اندیشه و فرهنگ و هنر که پشتوانه این حرکت 

 اند صمیمانه سپاسگزارم.فرهنگی بوده

 علی جنتی

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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 مازندران مقدمه مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تعالیبسمه 
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 بیانیه هیأت داوران یازدهمین جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا)ع(

 
بر درگاه مهربانی استجابت نجواهای جشنواره یازدهم نامه ای به امام 

ایم تا پلی برای رضایت خداوندگار شمس الشموس سرزمین رضا)ع( ایستاده

ما بشود و جان مشتاقان ، در صحن و سرای آن حضرت پرواز کند . 

بزرگترین افتخار هیأت داوران این است که لیاقت آن را یافت تا محرم خیل 

عظیم دوستداران هشتمین امام شیعیان جهان شود و در حد بضاعتی که 

باشد ، از میان دلدادگان آن امام همام تبرکی مرهون لطف حضرتش می 

جوید و تنها در جهت تشویق عاشقانش کسانی را معرفی نماید . نامه هایی 

که سراسر شور  و شوق و معرفت بوده و هریک به امید اجابتی ، نگاهشان 

 را به سوی آن درگاه معطوف نموده اند . 

های فراوانی که خوانده شد ،  براین باوریم که انتخاب چند نامه از میان نامه

کاری بس دشوار و پر مسئولیت است و انشاءاهلل تمامی دل نوشته ها مورد 

عنایت حضرتش واقع خواهد شد . هیئت داوران  جشنواره بین المللی نامه 

ای به امام رضا)ع( امیدوار است از این انتخاب سخت ، سرفراز عبور کرده و 

 گیرد .  مورد لطف امام مشهدالرضا قرار

اسامی برگزیدگان یازدهمین جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا)ع( به 

 شرح ذیل اعالم می گردد : 
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 زیر هیجده سالبخش 
 (09:علی شریعت نیا)کدنفراول

 (30مهدیه آقالری)کدنفردوم:

 ( 07مهال ابراهیمی)کد نفرسوم :

 

 شایسته تقدیر

 (90فاطمه رحیمی)کد

 (90مریم قاسمی)

 (90فاطمه خیامی نژاد)کد

 (13مریم السادات شهیدزاده)کد

 (000محنّافقیه عبداللهی)کد

 (019زهراحسین پور)کد

 (93سمیه رئوفی)کد

 (10عارفه صباغی)کد

 

 بخش باالی هیجده سال

 (11آزاده نبی زاده اردکانی)کدنفراول:

 (00علی سلیمانی)کدنفردوم:

 مشترکا (09درویش گفتار)کد( و معصومه 90زهراآقازاده نژاد)کدنفرات سوم:
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 شایسته تقدیر
 (03الهام عمومی)کد

 (99معصومه خدایی)کد

 (9پوریااسكندرزاده)کد

 (03صدیقه داراب پور)کد

 (01افسانه سادات حسینی)کد

 (99راضیه طهماسبی)کد

 (91مریم قشقاوی)کد

 (1امیرمرادی راد)کد

 

 بخش بین المللی

 غزال رسولی ازکانادا و مصباح تابوامباله لوبانگی ازکنگو نفرات اول:

 میكائیل از روسیه و اطهرمهدی کمیلی از پاکستان نفرات دوم :

سیده زهرا اخالقی از آفرین اصالح الدین از اندونزی و  نفرات سوم:

 افغانستان 

 

 شایسته تقدیر

 ماموتی گلی از چین

 مریم الخفاجی از دانمارک

 تایلنداذان غاسامن از 
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 حسن جیكا از ماالوی

 چنسیمبالمباجعفر از کنگو

 انگاندو آنده از کنگو

 محمدشریف شریف اف از روسیه

 سیده فوزیه جعفری از هندوستان

 النساءآکانورفتریا از اندونزی 

 

 ) مازندرانی(بخش بومی
 (09سیناآقاجانپور)کد

 -(009فاطمه اسداللهی)کد

 (093سحرامیری)کد

 

 بخش حدیث رضوی  
 (009فاطمه مرادی دولت آبادی)کد 

 (99مریم افسری)کد 

 ازهندوستان( 30محمدجوادیعقوبی)کد
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  -ا)ع(  داوران بخش ملی یازدهمین دوره جشنواره بین المللی نامه ای به امام رض

استان مازندران  

 

نام و نام 

خانوادگی  

مدرک 

تحصیلی  

حوزه محل 

خدمت  
شهر سمت  شماره تماس   

احسان 

 مهدیان

کارشناسی 

ادبیات 

 فارسی

نویسنده و 

 روزنامه نگار
 ساری

مسئول انجمن 

شعر و ادبیات 

 استان

13911999309 

محمد 

 عظیمی

کارشناسی 

ادبیات 

 فارسی

ربهشه بهشهر  13000111910 نیماشناس 

فاطمه 

نعمتی 

 سارخانلو

کارشناسی 

مدیریت 

 دولتی

کانون پرورش 

 فكری کودکان و

 نوجوانان

 رامسر

کارشناس 

آفرینش های 

 ادبی کانون 

13009197939 

 مریم رزاقی

کارشناس 

 ارشد ادبیات

 فارسی

صداو سیمای 

 مرکز مازندران
 ساری

 -کارمند 

کارشناس واحد 

 پژوهش

13000111090 

فریده 
کارشناس 

 ارشد ادبیات
ستهفرهنگی بازنش ساریمدیر مسوول   13000101071 
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ینانتشارات شلف فارسی یوسفی  

عزیزاهلل 

 موالیی

کارشناس 

 ارشد ادبیات

 فارسی

اداره کل آموزش 

  و پرورش استان
 ساری

ل کارشناس مسئو

 فرهنگی و هنری 
13009190301 

*داور 

بخش 

 مازنی

علی حسن 

 نژاد 

کارشناس 

 کارگردانی
 ساری صداوسیما

ت کارشناس ادبیا

 و فرهنگ بومی 
13000093930 
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 ضا ر امام به نامه جشنواره الملل بین بخش داوران لیست

 ردیف
 

 زبان نامه نام و نام خانوادگی

 اندونزی عارف شمس آقای 0
 انگلیسی آقاجانی آقای 2
 اردو رضوی والمسلمین االسالم حجت 3
 ماالوی طیب اسماعیل آقای 4

 عربی رسولو علی آقای 5

 آذری اسداف توفیق آقای 6

 فرانسه صانعی والمسلمین االسالم حجت 7

 فارسی آرانی اکبرخدامیان علی آقای 8

 فارسی آرانی خانی معصومه خانم 9

 فارسی تشکر رقیه خانم 01

 نیجریه حمزه آقای 00
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 رتبه اول تا سوم

81- 
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 علی شریعت نیا 

 گنبد کاووس

 *** رتبه اول
 

نیا... از آن شریعت هستم... شریعت.. خوبی؟.. من علی سالم امام رضا.

شود گفت آدم .. می73اسفند 09هستم... 73نیاهای رشت... متولد

یعنی  ؛شوندها که کوتاه میها!... جملهی آدمعجیبی هستم... مثل بقیه

حتما اتفاق ناگواری افتاده است...باید جمالت را بلند کنم... باید خودم 

ید خودم را ازین متن نجات بدهم... را بكشم بیرون ازین اتفاقات...با

ی چهل تكه و قایمش کنم زیر هایم را بپیچم توی بقچهباید دلخوشی

جا نشود، تلوتلو بخورم، زمین دستم را تكان ندهم که بقچه جابه بغل...

ها را از رویم رد بشوند، اما دستم زنده بماند... فقط همان بیفتم، ماشین

خواهد همه ی مزمن هست که دلت میدستم زنده بماند. یكجور مریض

رسد و حل چیز را تنهایی حل کنی... تنهاییِ تنهایی. اما زورت نمی

شوی... بگذریم... خودت شوی توی همه چیز. تنهایی حل میمی

جا یا این دنیا هستی خوب باشی... خوبی؟ یعنی امیدوارم هر جای آن

باشم اما همیشه به ها احساس نزدیكی کمتری داشته امامشاید با دیگر 
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تو و امام علی و حضرت فاطمه احساس خاصی داشتم! همیشه شما را 

اصالً، من برای هر چیزی تصوری  .نم..بییک مرد قد بلند تصور می

که به هر دارم... مثالً گمانم خدا، چیز چاق و مهربانی باشد... برای این

زند! یک ناخونک کوچک می ،خواهد به بندگانش بدهدچیزی که می

آید که ناخونک خورده باشند! گرچه بعضی چیزها واقعاً بهشان نمی

داند آید.. کسی چه میدانم... یا مثالً پاندا حیوان غمگینی به نظر مینمی

هایش سیاه شده است... مست که دور چشقدر گریه کردهشاید آن

ی حیوانات خوب و همین تصورم نسبت به پاندا باعث شده که با همه

ها.. حتی با آن سیاهاشان که احتمال ربان برخورد کنم... حتی با گربهمه

 دارد جن باشند!

دانی امام رضا... برای خوشبخت شدن حتماً باید شاهین اقبال بر سر می

ی آدم بنشیند یا همایون سعادت بر سرش سایه بیندازد... خالصه قاعده

هیچ! طوری نیست، مگس که عجیبی ست.. اما بدبخت شدن این

اندازد! پوف... نصفِ شب ست... مگسک تفنگ هم کار آدم را راه می

باید حرف بزنم... با شما باید حرف بزنم... هذیاناتم را جدی نگیرید! 

ها را بعد ساعت دوازده شب جدی نگیرید! کاله قرمزی یعنی آدم

مانی هخواهم که به مردم بفکند... در این حال فقط از تو میپخش می
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کنند که از نظر پزشكی ها دارند توی بدن کارهایی میونمد هورکه شای

 اذیت نكنید! ،کنندهایی را که با کاله قرمزی گریه میوقتش نیست...این

زند... یک طور امامم، کسی با خدای خودش یک طور حرف می

اش گوید از غصهگوید... یک طور از غمش میمشكالتش را می

دش را دارد، عقاید خودش را دارد، من با گوید... هر کسی زبان خومی

هایی کنیم.. از آدمخندیم، گریه میزنم.. با هم میخدایم زیاد حرف می

زنیم و حتی ممكن است از سر شوخی بهم که دیدهایم حرف می

ان! دهم چه برسد به دیگرفحش هم بدهیم! من به خودم هم فحش می

شوم! گاهی خودم ت میندازم و ناراحمن حتی گاهی به خودم تیكه می

کنم... ام سرزنش میرا به خاطر کارهایی که در حق خودم انجام نداده

کنند که ها فكر میمهم دل است! به کسی هیچ ربطی ندارد! چرا بعضی

کنند که اصالً ها شرکت میحتماً باید اظهارنظر کنند!؟ در بعضی بحث

ه تنها تصویری که زنند کو ابدا بهشان ربطی ندارد اما طوری جوش می

اند و دارند ست که چادر دور کمرشان بستهناای ،آیدازشان در ذهن می

زنند!! اوووه چقدر لطف دارند! لطفاً کمی هم خودشان را چنگ می

میرند چرا گورشان را گم ها نمیشعور داشته باشند! آخ آخ چرا این

 کنند!نمی
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ها به دور از آدمیم بگذریم! قرار بود پوف.. بگذریم بگذریم بگذر

های بد های خوب گاهی توی دهاندانی...، کلمهباشیم... هوم؟ می

زنیم. ما چرخند... برای همین ما بدها معموالً اسمتان را صدا نمینمی

ی زرشكمان ته کنیم قوطی زعفران و بستهفقط برایتان تعریف می

 کشیده است... ما از این حرف منظور مشخصی داریم که مطمئنیم

که زبان نچرخد... آدم باید خالی شود دانید... اما نمیاش را میمعنی

بزرگتر  ،افتد که قرار بودبار یاد چیزهایی میشود... هرچند وقت یکب

ام، خیلی ام را شمردهکه شد کالً فراموششان کند... من مال این هفته

.. زنی شوند.ها که حالشان خوب نباشد شبیه هم میها... آدمشد... آدم

دارش افتاده بود و ی دو از صندلی چرخکه آن طرف کفشداری شماره

 کرد، چقدر شبیه این روزهای من بود...زد و گریه میزمین را چنگ می

چندوقت پیش تولدم بود... حواسم اصالً به تولد نبود... فقط دلم 

د... با احتیاط باش دلداری،ر یكی از این کادوها، خواست که کاش دمی

رش گردانم داخل جعبه، روبانش را سفت بپیچم و  بعد بیندازم دور ب

گردنم... که تا تولد سال بعد قوی بمانم. درست از جایی شروع 

ها را ی بادکنککنی تمام شده باشد... وقتی جنازهشود که خیال میمی

ها را از روی بشقاب تمیز ی کیکداری و ته ماندهاز روی زمین برمی
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ی دنج بین هال و آشپزخانه یادت میفتد کسی که گوشهکنی، یک می

شوی، رسد. بلند میباید باشد نیست... همه چیز معمولی به نظر می

زنی... جنگی، حتی گاهی لبخند میافتی، میتكانی، راه میخودت را می

اندازد به تنت، به جانت، به همان اما دلت گرم نیست، چیزی چنگ می

ه قرص بود... از دست دادن عزیز و نداشتنش جایی از قلبت که همیش

دانی! گاهی ای میدانی... عزیز از دست دادهتقریباً این شكلی ست... می

گیرد که دوست دارد بال در بیاورد و این ها آدم آنقدر دلش میوقت

« ماندن»ی هایی که با کلمهها را با خودشان تنها بگذارد! آدمآدم

ها و هایی که لبخند زدن را در  عكسمانند! آدمتوانند در یک اتاق بنمی

آورند! آدم چند کنند! اما در واقعیت اشكتان را... در میهمه جا زور می

های خوشحال هایش در بیایند؟... عكسسالش بشود که دوباره بال

توی آلبوم برای راضی نگه داشتن بزرگترهای خانه است... وگرنه از 

ام را بلعید، معلوم بود چقدر لین روز زندگیهمان نگاه تو سوخته که او

کم خواهم کاش بشود کمها میمیل به ماندن در من است.. بعضی وقت

بیرون  ،هایی که پشت و رو گذاشته بودیمالی عكسها را از البهآدم

های شانسی... هر کدام هایشان را بیندازیم توی تخم مرغم، اسمیبكش

را بر گرداند... با فرودگاه و بیمارستان  که درآمد، برود فرودگاه بقیه
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هایشان از غم درست شده است... خصومت شخصی دارم!! انگاری پله

 ای که باید رویشان خودت را به ندیدن و نفهمیدن بزنی!های لعنتیپله

گذاری، بتوانی ای باید باشد که وقتی پایت را رویش میدانی.. پلّهمی

ی بعدی در کار ی و مطمئن باشی پلّهکفشت را برای همیشه در بیاور

 نیست...

، دنیا چه ترسیدیمها که نمیکاش فقط کاش یادمان بیایید آن موقع

کردیم، کدام است... چند ساله بودیم، چه لباسی تنمان می شكلی

های کردیم که صبحها به چی فكر میها را دوست داشتیم، شبکتاب

الًها بیشتر چیزهایی را که دوست زود ذوق داشتیم برای بیدار شدن... قب

کشد کشد... خیلی طول میکردیم... طول میداشتیم آن باالها قایم می

که باورمان بشود بعد از این فقط اجازه داریم توی چشم بگذاریمشان 

رسد های باال میو دستمان بهشان نرسد... یک نفر که دستش به کابینت

 کمک کن! رسدبیاید کمكمان کند! تو که دستت می

روی، اش را میدهرها هستند که یک خدانی امام رضا بعضی خیابانمی

رسی سر جای اولت... پس باید... باید نمی ،گردیولی هرچه بر می

شدم... ته اتوبوس نشسته بود و داشت کتاب سوار اتوبوس می
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خواند... من آن کتاب را چندوقت پیش خوانده بودم... باید می

گفتم آهای بعد از خوندش آهای کتابو تموم نكن... باید میگفتم... می

شدم... به خانه روزای خوبی در انتظارت نیست...آهای ... باید پیاده می

یک  ،کنم درخت نارنگی جلوی در هم فهمیده باشدبرگشتم... فكر می

های ی سالاش از همهنفر برای همیشه از این خانه رفته است... میوه

کنم کاش توی دانی... گاهی فكر میتری دارد... میمیگینی غقبل مزه

های هم.. یا هرجایی شد یا من توی مشت او یا پشت پلکمشتم جا می

قدر نزدیک خودش شود آن یكی آنکه وقتی یكی از خانه دور می

داشته باشدش که خیالش را از همه چیز راحت کند... راستی.. بر 

زخمی تیغ دارند در وجودشان و آدم را  هاگردد نه؟... بعضی سوالنمی

.باید حواسم را پرت کنم... پرت کنم برود به جایی که دیگر بر می کنند

کردم... باید تنهایی نگردد.. که دیگر سوال نپرسد.. باید جدول حل می

 شدم...باید حل می ،کردمحل می

درخشنده. پرنور. چیزی که نور از » هشت عمودی چهار حرفی است.

اش اش ت درآمده است، سومیاولی«. آید. مثل خورشیدبیرون میآن 

گذارم. بعد کنم به د. سومی و چهارمی را ی میب. ت را تبدیل می

 کنم آن طرف اتاق...مجله را پرت می
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کنی از جهانی که او را ندارد، آنقدر ها آنقدررر وحشت میگاهی وقت

رسد که به زور می شوی که فقط به فكرتآوری، آنقدر بد میکم می

بینی! خودت را بخوابانی تا مثالً فراموشش کنی.. بعد خوابش را می

بینی آن طرفش را اش، میگردانی پناه ببری به خشكیبالشت را بر می

 خیلی وقت پیش آب برده است...

مثل کسی که بسته باشندش به تخت تا چیزی را ترک کند که بیشتر از 

بار به دهم اینکند و ترجیح میدرد می جان دوست داردش، تمام تنم

 جای خوب شدن، از دلتنگی بمیرم.

که بلند هایش .خوابش را دیدم... از خوابخواب..خواب..خواب.

 شد، تازه وقت استراحش بود..می

رود و دور گلویش چنگ ی آستین چپش بیرون میدرد با دقت از دکمه

گردد... او بوی بر می اندازد.. با دقت بیشتر به درزهای پیراهنشمی

شد از ادکلنش روی آن دهد... همیشه وقتی جاییم زخم میخوبی می

 داد!که همیشه بوی زخم میسوخت از اینسوختم و دلم میزد... میمی

ی قرصش، به زبان خیلی ی کوچک کنار جعبهتوی یک دفترچه

خارجی عوارض استفاده از آن نوشته شده است... از انگلیسی هم 
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که بلد نیست بخواندش، خدا تر... روزی چندبار به خاطر اینخارجی

ی داروهایش بود، کنم... او از ترس هیوالیی که توی کیسهرو شكر می

 اش پناه برد!به آغوش بیماری لعنتی

کردم... قرص را بردم سمت دهانش و وقتی بالشش را جابه جا می

نكردم... شاید توقع  خواهد لیوان را خودش بردارد، مقاومتگفت می

ی کافی برایم داشتم ساعت دوظهر یک روز تعطیل، خدایم به اندازه

های وقت داشته باشد و کاری کند که برای چند ثانیه لیوان از دست

ای پیش نیامد، طبق معمول برایم وقت پیرمرد زمین نیفتد... چیز تازه

.. خواب... ! خواب...  نداشت... رضاجان غصه نخور... خدا هم روزی 

طور که کنار شهربازی کرمانشاه باال خواب... خوابش را دیدم... همان

گفتم خب چرا... چرا حالم بهم خورد... من که قبالً هم چرخ  ،آوردممی

و فلک نشسته بودم.. گفت زیاد نشین... زیاد بشینی حالت بهم 

م خوره... ساندیس بخور... یک قلپ خوردم و گفتم مگه نگفتی زمینمی

چرخه... اونم روش زیاد بشینی حالت بهم چرخه؟ گفت میمی

خوره... خواب.. خواب ... خواب... نه! داشت کم کم به توهمات می

 شد... توهمش را دیدم! تبدیل می
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اش را سقف پایین آمده بود و او اصالً حواسش نبود باید زودتر جنازه

ار که احتماالً قسمتی ی همان دیوتوانست به ادامهبیرون بكشد.. فقط می

لرزید از اتاق کوچكش بود تكیه بدهد و با همان دستش که بیشتر می

ی اش را بچرخاند و التماس کند توی برنامهپیچ رادیوی جیبی

 ایم..ها را خواب دیدهی ایناش بگوید همهبعدی

کرد... توهم.. توهم... توهم... توهمش را دیدم! داشت خداحافظی می

های روی رخت خشک بشوند بر اد و گفت هروقت لباسدست تكان د

دار؟ تعطیل... گردد... گفت فكرای بد؟ گفتم هرگز.. خوابای غصهمی

دلتنگی؟ ممنوع! دست تكان داد... دست تكان داد و رفت.. حالت 

اش برگشته بود یا شاید برگردانده بودش... برنامه ریخته خداحافظی

از حالت جدید چندتایی عكس بگیرم بعداً که اوضاع ردیف شد  ،بودیم

های جدید ببینم... ولی اوضاع دیگر ردیف بچسبانم به سقف، خواب

هایش را نشد... یک سال گذشت و من منتظر بودم.. کسی که دست

 ،هایش تمام شده بودندآنقدر روی سرت کشیده بود که تقریباً دست

که همیشه نبرنگشته بود!... نیست. هیچ چیزش سر جایش نیست، با ای

ها سر جایش است! یک سال گذشت و من منتظر ماندم.. کالغ

 گفتند هاهاها خندیدند و میمی
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گفتند اش بر نگشته ست! چند کرکس ولگرد نشسته بودند و میدایی

کند البد مرگش نزدیک است!.. او دیگر درد کسی که اینطور گریه می

 شوند...هایم تمام نمیپسر چرا گریه ،کشدنمی

گیری چطور رجز بخوانی که تمام تنت را دانی... کم کم یاد میمی

بلرزاند، شمشیر بكشی که ناکارت کند، چطور بایستی باالی سر 

 ات، قطعه قطعه کنی، گِل بگیری! دشمن... که خودت باشی...جنازه

های ریز و درشت تر است که جراحتقدر عمیقها آنیكی از زخم

هایت اش و انگشتاندازی دور شانهدست میآورند... دیگر دردت نم

که آن بیرون صف  یهایکنی و برای تیزیجا میرا روی کتفش جابه

زنی... بگو.. بگو... چاقو را در بیاورد... کار... کار از اند، لبخند میکشیده

ها را باید با او بزنم... قرص مرص گذشته است! لعنتی... این حرف

 حال االنم دلتنگی ست... دلتنگی، بای اضافه! خورم...تنهایی؛ کتک می

 ببخش امام رضا که سرت درد آمد... ببخش...

 آقا مخلصیم...

 قربانت...
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 مهدیه آقالری  

 بابل 

 *** رتبه دوم

 

یا امام رضا پدرم  به من یاد داده اول هر کاری را باید بانام خدا شروع 

کنم برای همین شما ناراحت نشوید که اول به شما سالم نمی .کنم

 ی مهربان. به نام خدا بخشنده ... برای همین

امام رضای خوبم سالم. من مهدیه هستم و هشت سال دارم. فكر کنم 

ای هستم که وقتی آخرین بار به من را یادتان باشد. من همان مهدیه

گنبدتان  به قتی گم شدمحرم شما آمدم در حیاط حرمتان گم شدم. و

بعد گفتم امام رضا اگر پدر و مادرم را  .نگاه کردم و خیلی گریه کردم

ها را پیدا کردی. اون موقع بعدش هم آن .پیدا نكنی دیگه دوستت ندارم

کنند، ها با هم شوخی میی دوستکردم چون همهداشتم شوخی می

شما آشتی من همیشه تا آخر آخر عمرم شما را دوست دارم و با 

 هستم.
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خواهم موضوعی را برایتان توضیح دهم که به من کمک کنید. امام می

دانید زهرا دختر همسایمون پدرش را تازه از دست داده پدر رضا می

جا زهرا برای دفاع از حرم حضرت زینب به سوریه رفته بود که آن

 ند.گویهای شبیه پدر زهرا مدافع حرم میشهید شد. امام رضا، به آدم

زهرا پدرش را خیلی دوست داشت. پدر زهرا هر شب برایش قصه 

دیگر زهرا با من  ،کرد. از آن روزی که پدر زهرا شهید شدتعریف می

روز است که زهرا با من بازی نكرده و  01بازی نكرد. من شمردم االن 

کند. هفته پیش رفتم پیش زهرا، اما این دفعه نرفتم که فقط گریه می

بیاد با من بازی بكند،این دفعه رفتم تا دلداریش بدهم. ازش بخوام 

زهرا پدرت رفته پیش خدا و االن از  :وقتی رفتم پیش زهرا بهش گفتم

کنی پدرت هم ناراحت میشه. االن که گریه می .کنهبهشت داره نگاه می

دفعه کرد. یکداد و فقط گریه میهایم گوش نمیاما زهرا به حرف

گیره. کم کم م میاهمنم گری .رضا گریه نكن بهش گفتم تورو امام

رفت به من قول بار که داشت میش قطع شد و گفت بابام آخریناهگری

داد منو ببره پیش امام رضا و برام دونه بخره تا برای کبوترهای امام 

 رضا ببرم.
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تلویزیون را  1دفعه یاد شب قبل افتادم. شب قبل داشتیم کانال من یک

شد. دیدم مادر و پدرم ایستادند و دستانشان را  00اعتدیدیم که سمی

ی شما روی قلبشان گذاشتند و همراه مجری تلویزیون صلوات خاصه

اسم این برنامه ساعات عاشقی است،  :را گفتند. مادرم به پدرم گفت

ستادید یساعت ارادت عاشقانه به امام رضا. من به مادرم گفتم چرا ا

ا بودید که ایستادید و صلوات دادید. مادرم مگه واقعاً در حرم امام رض

 گفت ایستادیم و صلوات دادیم چون قلبمان به حرم امام رضا رفت.

میام خونتون تا  00من هم به زهرا همین را گفتم.  گفتم امشب ساعت

باری بود با هم بریم حرم امام رضا. زهرا هم خندید. امام رضا این اولین

 خندید.پدرش میکه زهرا را بعد از شهید شدن 

هایم را نوشتم. نماز مغربم را خواندم و منتظر من رفتم و تندتند مشق

 شود.  00بودم ساعت نزدیک

، 00ی بزرگ رفت رویو عقربه 00عقربه کوچک رفت نزدیک وقتی

ی من وضو گرفتم و چادر نمازم را سرم گذاشتم و با مامانم رفتیم خونه

زهرا. زهرا هم آماده بود و مادرش گفت زهرا بعد از اذان مغرب تا االن 

شد و من و زهرا و  00وضو دارد و چادر نمازش سرش هست. ساعت 
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روی قلبمان مامان من و مامان زهرا با هم ایستادیم و دستانمان را 

ی شما را گفتیم. البته من و زهرا فقط زمزمه گذاشتیم و صلوات خاصه

کردیم خیلی بلد نبودیم. من و زهرا چشمانمان را بستیم و صلوات می

چشمانمان را باز کردیم. دیدم زهرا  ،گفتیم وقتی صلوات تمام شدمی

 کند. مادرش گفت چه شده؟ زهرا گفت بوی بابا رادوباره گریه می

حس کردم، فكر کنم بابا پیش امام رضا باشه و جاش خوبه. از اون 

 00شب به بعد زهرا حالش بهتر شد واالن هر شب من و زهرا ساعت 

 فرستیم.برای شما صلوات می

امام رضا جونم من و زهرا را دوست داشته باشید. ولی من را دو ده 

كی دوست تا ی 1تایی دوست داشته باشید و زهرا را دو ده تایی و 

داشته باشید چون زهرا بابا نداره. لطفاً بین این همه بچه حواستون به 

 تون دارم.تزهرا بیشتر باشه. دوس
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 مهال ابراهیمی

 آمل    

 *** رتبه سوم

 

ای ام به پای یک کبوتر نامهسالم امام خوبم، امسال عید من و پسرخاله

نامه از تو خواسته بودم که بستیم تا پرواز کند آن را به تو برساند در آن 

آقا باید » پدرم گفت:  .مرا بطلبی به پدرم گفته بودم که به حرمت بیاییم

 «.رویمبطلبه اگر خدا خواست، انشاءَاهلل می

امّا تو نطلبیدی از مادرم پرسیدم باید چكار کنیم تا امام رضا اجازه دهد 

به همه  باید همه را دوست داشته باشی و» به حرمش برویم. گفت: 

باید کارهایی که خدا گفته را انجام دهی و به همه  .احترام بگذاری

کمک کنی. من هم برای پدرم گل خریدم که بگویم دوستش دارم به 

های قرآن را خواندم. سوره .مادرم سالم کردم تا به او احترام بگذارم

سر نماز برای همه دعا کردم. به دوستانم کمک کردم. ولی باز هم شما 

خواهم که مرا فرستم و میی دومی است که برایت میطلبیدی این نامهن

ام تمام نشده بود که پدرم با شادی در اتاقم را باز کرد بطلبی. هنوز نامه
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آقا  .دعاهایت قبول شد .هایت را ببنددخترم مهالجان! چمدان» و گفت:

بود که طلبیده است، و من بلیط قطار گرفتم که به امام رضا برویم آنجا 

 «.آقاجون دوستت دارم» آوردم و گفتم:از خوشحالی داشتم بال در می
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 فاطمه رحیمی

 آباده

 

 آقا میشه ضمانتم کنی؟

ات، برق چشمانم را دو گنبد طالیی ،کنمچشمان خیسم را که باز می

دهد. ای نمناک، خطی را تا روی صورتم ادامه میکند. قطرهبرابر می

گفتند التماس دعا و تمام لحظاتی را که تا که آرزوهایم، کسانی را 

 کنم.رسیدن به شما گذراندم، دوباره مرور می

نبال گذارم، قلبی که دام میاختیار دستم را روی قلب خاکستریبی

شوم، ای بود برای دوباره متولد شدن. کمی برای احترام خم میجرقه

ترسم اشک مجالم ندهد دوست ندارم از شرم، سرم را باال بیاورم، می

ها خورشیدشان را از حرم که خوب تماشا کنم گنبدت را که مشهدی

 پایان.دانند و غروبش را بیطلوع می

ت مشهد را بارانی کردند. بارانی از دوستت دارم! آقایی که ابرها زیر پای

شان را نگاه خیس چشم انتظاران پسر فاطمه)س( که ظهور آسمانی
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صبرانه آیند و بیآیم بلكه کسانی میخواهند. نه تنها من میازشما می

 دهد.منتظر بوسیدن قدومتان هستند که عطر دشت پر آهو را می

ی بیمارانی ه شفا دهندهات، کی آب سقا خانهام، تشنهآقا بدجور تشنه

هایشان را کنند تا لبهایی دور یا نزدیک را طی میشود که فاصلهمی

 ر کند.شود، تَکه ذکر نامت از روی آن پاک نمی

 دوست دارم دلم را با زنجیری از فوالد به پنجره فوالدت ببندم.

شود این بار ضامن عاشقی می ،شما که ضامن آهویی در دشت هستید

 ن زندگی هم بشوید.در بیابا

خواهم، ضمانت دوباره آمدنم را ضمانتم کن ام این بار ضمانت میآمده

تا وقتی که دوباره  ،برمدلی که با خود نمی ،که دوباره دلم را صاف کنم

 برگردم.

 برد.ضمانتم کن آقا شما که ضریحت دل هر عاشقی را می
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 مریم قاسمی

 اردبیل

 

ی کدهکند و من در غمخاطرات را جارو میسر کوچه مرگ، زندگی 

 گذرانم.ام را در صف پوچ میقلبم روزهای زندگی

در انتهای راهروی دعا، مادرم بر نیمكتی بی پایه، بغض فردای مرا در 

آغوش گرفته، پدرم هر روز صبح باز با همان لبخند نرم، روی دیوار 

ام هنوز کیداخل قاب عكس به من خیره شد. تصویر و یاد پدر کود

موسیقی زندگی من است. برای من او تغییری نكرده و همان قهرمان 

هایم است اما میدانی، او دیگر حسی نسبت به من ندارد چون کودکی

داند خدا کیست. مدتی پیش اسراف محبت کرد آن هم به کسی که نمی

اش را در حصار حاال پدر من مهمان دائمی بیماری شده و زندگی

 راند.گذسكوت می

سالگی معنی پایان حیات برای من است. ی پدرم در چهلگریه

ی روند و سایهآرزوهایش که هنوز هم سبز هستند رو به پژمردگی می

همه چیر ، اش بلعیده استافسردگی که مادرم را با افكار چروک خورده

 ی خود در آورده.را به احاطه
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گیرد و اهی اوج میزندگی ما پری معلق در آسمانی مه آلود است که گ

ی زدههای لرزان و یخدانم چه کار کنم دستشود. نمیگاهی وارونه می

خواهم این سیاهی را بشكنی و خواهد در دست تو باشد. میمن می

 بگذاری که با نور درخشانت دوباره در این خاک جوانه بزنیم.
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 فاطمه خیامی نژاد

 مشهد

 

 هرگز دیده نشد.نامه از طرف کودکی که 

 های پنهان...سالم بر امام رضا، بانی مهربانی

ها( در همه الشموس )زیارت اولیخبری از اجرای طرح شمس ،مجری

کنم که در دهد و من ناخودآگاهبه کودکانی فكر میجای ایران می

اند و مشهد در چند کیلومتری حرم هنوز حرم آقا را ندیده رحاشیه شه

های فراموش شده هم هست یا دانم آیا این طرح برای این آدمنمی

 نه؟...

ی دلم را شل کنم و کمی خرج کنم آقا جان، اصال بگذارید سر کیسه

راستش ما  .استرحم در دلم انباشته کردههایی را که روزگار بیعقده

مه شهرآرا داریم در بخش شهرآرای محله با این اشتراک روزنا

بود که ای انجام شدههای به ظاهر مقیم مشهد چندبار مصاحبهخانواده

من تا حدودی آن را خواندم،اما چه خواندنی، انگار با خواندن سطر 

شكست و حتی وقتی تصویر زندگی شان، بند بند دلم میسطر غم نامه

کنند های بنری زندگی میکثرشان در اتاقکها را دیدیم که ااین خانواده
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 9الی  9و کودکانشان با کیسه ضایعات بر دوش صبح تا شب برای 

ها را های خاکی و حتی سطل زبالههای اطراف، کوچههزار تومان، بیابان

گردند و به گفته خودشان بیشتر اوقات طی روز نان و ماست و نان می

فراموش کردم و برایتان نامه امام  هایم راخورند، دیگر غمو حلوا می

 توانم از خودم بنویسم که باالتر از رنج اینرضا در این دلنوشته چه می

 زمانه باشد. بیلیانها

های پنهان، کم و بیش از احواالت این امام رضای عزیز مخاطب شكوه

نویسم نه برای موفقیت در جشنواره ات میهمسایگان فراموش شده

نویسم که وجدان را برای روز مبادا کنار هایی میمبلكه برای آن آد

شان تنها دغدغه ،گذارندها که بر سر بالین میگذاشته و بیشتر شب

خطی است که ممكن است روی ماشین مدل باالیشان بیفتد، نه 

ها با باشد که یک روز آن .کنندهایی که زیر خط فقر زندگی میآدم

های بیشتر و بیشتر در سكه نوشته، به جای ضربدل نخواندن ای

 خیالشان کمی از آن را بین نیازمندان تقسیم کشد.

ساله که در  00ساله و امیر حسین  0ها دلم برای ناهید امام مهربانی

امیر حسین با  .سوزدمی ،کنندهای احزان زندگی مییكی از این کلبه

صورتی آفتاب سوخته حتی یک کالس سواد هم ندارد و تنها آرزویش 
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درس خواندن است و ناهید شش ساله که هنوز واقعیت تلخ حاشیه 

کند که آرزو می ،نشینی آن هم با حداقل امكانات برایش مفهومی ندارد

آخر  .هر روز بتواند ضایعات بیشتری جمع کند و پول بیشتری در آورد

اند یا به کمپ ها یا بر اثرتزریق فوت شدهشتر مردان این خانوادهبی

 اند.فرستاده شده

گویم خدا کند گاهی با خودم می !های تنهانواز بابای همه بچهامامغریب

اش هم دروغ باشد، های مشابهدروغ باشد، شایعه باشد حتی زندگی

رمای خیس شدن کودک آدامس فروش زیر باران تند دروغ باشد و گ

هم دروغ باشد، اما  های بنری در سرمای زمستان آناندک همه اتاقک

چتر هم گویی  .هانه... حقیقت دارد وقتی با خواندن قصه این زندگی

ها فهمیدم همه این ،هایم را بگیردنتوانست جلوی خیس شدن چشم

 حقیقت دارد.

ایی هرغم دلتنگیحرفی کردم من علیامام رضای عزیزم، ببخش اگر پر

دانستم م اما به خاطر اهمیت موضوع الزم ام دارکه در زندگی شخصی

نشین، زیر خط فقر این نامه را از طرف کودکانی بنویسم که در حاشیه

وقت دیده نشدند و این تنها کاری بود که از دست من به عنوان هیچ

در پایان تصویری کوچک اما  .آمدساله بر می 09یک نوجوان دختر 
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کنم و در شرح ز یكی از بچه های کار را ضمیمه این نامه میناک ادرد

 نویسم:آن می

 سروده: علی اصغر داوری

 آقا بیا دوباره به این کوچه سر بزن

 از بهار به هر خانه سر بزن ینبا دستا

 در حوض عید، ماهی سرخ بهار شو

 در حوض قلب فائزه چرخی دگر بزن

 امشب بیا نسیم شو، از الی درز در

 سر بكش به اتاق غم پسرآرام 

 با،پسرک رنج کشیده که تمام بار زندگی، یا نه بار هستی بر دوش

های دست پر بیا به مالقات فقر، کاش فیش حقوقی تو هم مثل حقوق

شد شاید که با ی کاغذی بخر... آشكار میاز کودکی دو فرفره ،نجومی

در طرح شد و تو هم ای بیدار میهای خفتهمشاهده در آمدت وجدان

 گرفتی...ای کاش...الشموس جای میشمس
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 السادات شهیدزادهمریم

 کرمان

 

 الرضاک یا علی ابن موسییالسالم عل

رود که انگار دیگر برگشتی ندارد، انگار با شنیدن اسمت، دلم جایی می

شوم و شوم. برای چند لحظه از زمان و مكان دور میدر لحظه پرت می

 م در حرمی که فقط چندبار بیشتر لیاقتکنمیخودم را در حرمت حس 

ایستم و فقط خودم ام. در حرمی که روبرویش میدیدنش را پیدا نكرده

کنم یا بهتر است که بگویم فقط و فقط وجودم از و خودت را حس می

شود. حال در همین لحظات هستم، همین لحظاتی که برایم تو لبریز می

هاست ی دل و ذهنم را که مدتشتهخواهم نوکشد. میها طول میسال

شود با آرامش برایت بنویسم و مطمئن باشم فقط از وجودم پاک نمی

 کنی.خوانی و درد من درمانده را درمان میخودت می

است. انگار دیگر معنا شدهدیگر زندگی برایم بی ررضا جان انگا !آری

شود و فقط آسمانی که روزی برایم زیباترین پدیده بود فقط تكرار می

کند و قصد رفتن ندارد. انگار ام پایكوبی میی زندگیاین تكرار در همه
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ام وجود ندارد، انگار چیزی کم وجود پاکی مثل وجود تو در زندگی

خواهد به من بفهماند خالی، خالی دلش می دارم. کمبودی بزرگ که

تر از ذهن یک بچه که به غیر از مادرش چیز دیگری را هستم. خالی

خواهد به زندگی پر از تكرار فكر کنم خواهد. آری دیگر دلم نمینمی

ای شیرین در وجودت یا خواهد به تو، تویی که تازگیو فقط دلم می

تمام عمر را با این تازگی که بینم و بهتر است بگویم در حرمت می

شود و همیشه با این احساس که یک نفر پشت هیچ وقت تكرار نمی

گذارد، زندگی کنم. بله؛ ذهنم با من هست و هیچ وقت تنهایم نمی

خواهد فقط خودت را کند، دلم میشنیدن اسمت دلم را آرام نمی

یت این احساس کنم. نه جایی بدل شده به نام حرم، حرمی که همه با ن

هایی که نیتشان فقط آیند و اکثر آنکه طلبشان برآورده سازی می

 گیرند. خودت هستی جوابشان را می

کنم که وجودت باالتر از درست است سنی ندارم اما این را درک می

خواهد در حرمت یا در هر جای دیگری فقط هرچیزی است. دلم می

مرا فقط یک آهویی دهم که وجود پاکت را حس کنم. تو را قسم می

گم شده در تاریكی زندگی ببینی، انگار این آهودیگر امیدی برای رفتن 

که نوری در دلش به وجود بیاید  ندارد. برای شروعی دوباره، برای این



 

 
 

55 

انگار منتظر کسی است. من هم منتظر تو هستم، تویی که یک بار ضامن 

. من هم یک داندآهویی شدی و این داستان را هر بچه مسلمانی می

بچه مسلمان هستم. همانی فقط آرزوی احساس کردن وجودت را دارد 

شوند، انگار و همین و بس. انگار دیگر لحظات به پایان نزدیک می

شود. اما این بار حس این که تو را ای تكراری شروع میدوباره زندگی

 کنمای پر از تكرار فكر خواهد به زندگیبینم دیگر دلم نمیباالخره می

خواهد ی یک لحظه دیدن تو را میفقط مانند عاشق منتظری که اجازه

شود و و بعد از آن انگار دیگر از عطر وجودت، وجودش سرشار می

کند. به پایان رسید این لحظات، فقط امیدوارم فقط تو را حس می

کنم در حرمت باشم و به غیر از تو نه ی بعد که تو را حس میلحظه

 نه کسی را حس کنم فقط خودت.کسی را ببینم 

 همیشه تنهای منتظر
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 سمیه رئوفی

 آق قال

 

 آقای من!

ست، پرواز ریبیغزنم، حس دلم را به آسمان ضریحت پیوند می

های خزر، تاللو شاپرک بر بام و نقاشی دخترک با آبرنگی از جنس آب

های ی چشمان خورشید در دایره داغ تپشرنگین کمان در آب و خیره

 طبع او.

های جهان به زانو آمیزند تمام نقشآقای من وقتی طرح و قلم با هم می

 همتای خلقتی.شود! تو طرح بیشود آقا! نمیآیند، اما نمیدر می

خورشید هم انگشت حیرت به لب گزیده است، وقتی که نور تو در 

آسمان نقش بست. من چگونه، قلم چطور کاغذ... که بار چنین عظمتی 

دوش کشند. ما کمیم، ناقصیم، هیچیم، باید کنار تو باشیم، دخیل را به 

حریم تو... باید نظر کنی، گوشه چشمی حتی آقا! یک لحظه التماس، 

 شویم آقا!« همه»و« هر« »زیاد»یک لحظه مستجابم کن! تا با تو، 
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آقا دلم هوای تو را کرده! در حیاط حرمت بنشینم و در دفتر قلبم نقش 

تمام تمامیتت را! و تمام  را نقاشی کنم. تمام مهر و محبتت مهربانیت

 رضا بودنت را!

وجودم این وجود خاکی و گناه آلودم دلخوش به لطف و رضای تو 

ام و هاست طلب نكردیدارم آقا! سالزنده است. دست از تو برنمی

هاست پابوسی تو در حلقوم آرزوهایم عقده شده. اما! من در حریم سال

ام از جنس مهربانی و الرضایی ساختهخاکیم از تو باب همین دل

 هاست.ها و نقشکرامتت که نام تو تنها مجوز عبور واژه

های انتظار نقش ی چشمهاست رد پای زائران تو را با سرمهسال

 کشم تا شاید نظری! گوشه چشمی به من کنی.می

های نگ نقارهطلب که دلتاگر چه سرا پا تقصیرم و گناه، بطلب آقا مرا ب

 ام آقا! حرمت گشته
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 عارفه صباغی

 تربت حیدریه

 

ام تا برای یک ثانیه هم که ها دادهها و اطلسیعطر فراموشی را به یاس

های قلبم با شده تو را به باد بسپارم و حتی این هم محال است. غنچه

شوند. این آورد و با مهر شخصی تو شكفته میشادابی برایت نامه می

های من هستند. اگر مهربانیت بار کبوترهای عزیزت نقل و نبات حرف

خورم و اگر طالیی بودن بارگاه همراه آن باشد چای نبات شیرینی می

توانم بگویم که بهترین چای نبات شد، میتو رنگ چای من می

دنیاست. امام مهربانم من احساس نامبهمی که با بودن تو طعم عاشقی 

درخشان بودن تو تاج احساساتم را با نگین چشم، و با را می

کنم. دفتر شطرنجی قلب کبوترهایت را با رنگ سفید بزرگواریت پر می

اند. من باز هم هایم شكفتهکنم. حاال که غنچهو طعم عشق نقاشی می

زنم و چمدان های سبز را گره مییت هستم. برگری بزرگواشرمنده

 سپارم.را به نوازش آسمان میهایم کنم و دستدلتنگی را جمع می
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 عبداللهیمهنا فقیه

 کالردشت

 

 سالم به امام خوبم...

دهد، و صدایت از جنس معجزه می یسالم بر شما که دستانت بو

ی زندگیم را زمانی ترین لحظهنسیمی مالیم است. امام خوبم، قشنگ

جا که ی فوالدت بودم... آناحساس کردم، که در آغوش پنجره

کند، وقتی قدم در حرمت نهادم حال های نگران ملتی را آرام میچشم

هایم خودش به سمت دانم چشمانم خودش بارانی، قدمغریبی بود، نمی

کرد و من بی اراده بودم و تنها چیزی آمد و زبانم خودش دعا میتو می

 آورد، با برخورد ازدهام جمعیت بود کهکه گاه گاه، مرا به خودش می

گرفت. تا تو را در آغوش بكشد. مادری یكی از دیگری پیشی می

زند؛امام رضا آورد و با اشک فریاد میفزرندش را روی ویلچیر می

 دخترم رو بیمه تو کردم. 

آمد که برای سالمتی مادرش فریاد ای دیگر صدای دختری میگوشه

ویم را تر گلکردم بغضم محكمدانم به هر سمت نگاه میزند... نمیمی

کردم، شدم خودم را بیشتر فراموش میتر میفشارد. هرچه نزدیکمی
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ام، آرزوهای بزرگم را از تو بخواهم، اما ام دعاهای زندگیخواستم نامه

کنم، خودم را خواهم با تو حرف بزنم خودم را گم میوقتی می

ام، حرم کنم... اما خوبم، بزرگتریت منبع آرامش زندگیفراموش می

 . توست

شوم و دیگر ای میتر از هر پرندهبالشوم سبکجایی که وارد آن می

گیرم ات، میجا که در کنا سقا خانهکنم، آنهیچ غمی را احساس نمی

ام. بهشت من بارگاه توست، لبخند من گویی وارد بهشتی دیگر شده

ی من بر دستان تو امید بسته است... یا امام امید به توست، و معجزه

خواست االن در حرمت بودم و دستانم را میان پنجره دلم میرضا 

زدم و با تمام وجود نامت را فوالدت، میان آن طالهای زرینی گره می

کنم، بیشتر خدا را در کنارم خواندم... نام تو را که هرگاه صدایت میمی

دهی... تویی که مرا به خدا کنم. تویی که بوی خدا میاحساس می

یا امام رضا کمک کن در سرزمین من همه چیز بوی عشق رسانی... می

بگیرد، بوی محبت، بو دوست داشتن، بوی خدا بگیرد... کمک کن همه 

چیز آن گونه باشد که تو دوست داری، خدا دوست دارد، کمک کن 

های هیچ مادری از بیماری فرزندش گریان نباشد، چشمان هیچ چشم
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کن هیچ کودکی احساس  کودکی برای آغوش مادر تنگ نشود. کمک

 یتیمی نكند. کمک کن همه چیز خوب باشد همه چیز، کمک کن... 

 داره و عاشقتهاز طرف یكی که دوست
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 پورزهرا حسین

 آمل

 

های ها هدیهبه نام خدای مهربون به خالق هستی که من تمام انسان

و دست و من با قدری اعطا کرد، از جمله قدرت تفكر و چشم گران

ای برای امام رضا)ع( که ضامن نامه ،خواهمهای ارزشمند میاین هدیه

 .هاست بنویسمدار بچهآهو و دوست

سالم،سالم گرم و صمیمی خدمت امام مهربونم امام رضا)ع(. امام رضا 

البته  .خوانممی سمن یک دختر روستایی هستم و در روستا هم در

نشینم و خیلی برام سخته که بیام مدرسه چون هم آخر روستا می

باره می نی زیادی با مدرسه دارد و هم بعضی مواقع که باروفاصله

باید کلی گل بشم تا به مدرسه برسم به هر حال  ،چون آسفالت نیست

توان یک موضوع را تحمل کنم دیدن کنم. اما نمیها را تحمل میسختی

. شمایبای توست و خیلی دوست دارم که بیایم به پابوس به حرم ز

آمدم  ،دونی که یک بار که فقط یک سالم بود یا شاید چند ماهم بودمی

آید که اصال حرم شما چه شكلی بود ولی ولی هیچ یادم نمی تانزیارت
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با چادر گل گلی  ،های پدر و مادرم وقتی کوچک بودمبا توجه به گفته

خواندم. امام رضا رفتم تو حرم شما نماز میمادرم میزیبا همراه پدر و 

 ،ی یكی از دوستان و وقتی وارد خانه شدیمخواستیم بریم خانهو ما می

زاده است چون مکردم آن جا اماچون فكر می .در خانه را بوسید

های دیگه که مادر کوچک بودم و متوجه کارهایم نبودم و خیلی داستان

خواهد که بیام به ردند. اما با این وضع دلم میو پدرم برایم تعریف ک

خواهم ببینم این همه از حرم شما تعریف چون می ،زیارت شما

گویند ترها میآن حالت ملكوتی که بزرگبا رم شما حواقعا  ،کنندمی

خواهد بیام قدر دلم میچه طوری است؟ امام مهربونم بعضی موقع آن

 ،با این وضعیت اقتصادی که داریمگیرد چون ام میکه گریه حرم شما

کسی از این دانی که هیچمی !امام مهربونم .توانیم بیاییم حرم شمانمی

خواهم که پس از شما می.داندی آمدن به حرم شما نمیهام دربارهگریه

خواهم وقتی هایم موفق سازید چون میمرا بطلبید و مرا در درس

د و پول و مخارج زندگی و به تمام کسانی که نیازمندن ،بزرگ شدم

 کمک کنم. ،آینددرمان مریضانشان بر نمی

های به حرفامام رضا دیگه حرفی ندارم که بنویسم ممنونم از این که 

ن من را گوش دادید. التماس دعا و آرزوی همچو هسال 01دل دختری 

 ی مسلمانان.سالمتی برای تمام مریضان و همه
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 رتبه اول تا سوم
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 آزاده نبی زاده اردکانی

 تهران

 *** رتبه اول  

 

ی کلی آب مانده. کن یک لوبیا که ته کنسرو تو رم. فكا من قد یک لوبیا

ام و ورم. تا بزرگ شدهز آب گرفته و من میانش غوطهدورم را دریایی ا

آن قد ارزن. ولی تر از ها اندازه یک عدس بودم و قبلقد لوبیا ام! اول

شوم. شاید فردا قد اندازه یک خوراکی دیگر می ،گذردهر روز که می

نهایت آب، من تک و تنهام، اما گاهی هم یک لیمو بشوم! توی این بی

زند. وقتی قد عدس بودم صداها هست، انگار کسی با من حرف می

تر شدم قابل نامفهوم و ناواضح، اما هرچه بزرگ .شبیه هوهوی باد بود

 بتوانم صداها را ببینم!  ،تر شدند. فكر کنم اندازه طالبی بشومفهم

زند. این که با من حرف میبیشتر از همه یک خانم مهربان است که 

ام اش قربان صدقهام، از بس همهاز صدایش فهمیده ،م مهربانگویمی

هایش سرخ است بایی از او ساختم که گونهرود. توی ذهنم تصور زیمی

شود، و دست و ها که زیادی ساکت میخندد. گاهی وقتو همیشه می

کند جلو تا بخورد به دیواری که دورم است. دیوار پاهایم را پرت می
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به قربان  ،کندخورد و صدای خانم مهربان شروع میتكان تكان می

هربان نام این کارم را آید. خانم مصدقه رفتن و من هم خوشم می

گذاشته لگد زدن! این تنها کاریست که من بلدم انجام بدهم. فرقی 

ندارد خوشحال بشوم، نارحت بشوم، خوابم بیاد، تازه بیدار شده باشم، 

زنم، حاال گاهی با یک پا، گاهی با هر دو پا، در هر صورت من لگد می

 گاهی یک لگد گاهی دو لگد.

لی سر رفته بود هشت تا لگد زدم! داشتم ام خییک بار که حوصله

گرفتم لگد نهم را با یک پا بزنم یا با دو پا که خانم مهربان تصمیم می

ارد روی شكمش و لگد زدنم را حس ذکسی را صدا کرد که دست ب

شنیدم. میرا کند. آن روز اولین باری بود که صدای آقای مهربان 

که خوابم برد. بیدار که  لگدهایم که تمام شد آنقدر خسته شده بودم

شدم صدای گریه خانم و آقای مهربان را شنیدم. انگاری نگرانم شده 

شنیدند که خواست صدایم را میند و رفته بودند پیش دکتر. دلم میدبو

گفتم حالم خوب است. وقتی آقای دکتر خانم مهربان را دعوا کرد می

ن تصمیم گرفتم که باید بیشتر استراحت کند ناراحت شدم، برای همی

دانم، خانم دیگر بیشتر از پنج تا لگد نزنم. البته من معنی عددها را نمی

شمارد. من معنی خیلی چیزهای دیگر طوری میاین مهربان لگدهایم را 
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گوید دانم، مثال وقتی صدای آقا و خانم مهربان به دکتر میرا هم نمی

فهمم. من معنی دخیل و این را نمی ،ایمدار شدهبعد از شانزده سال بچه

هایشان فقط فهمم. از میان حرفضریح و حاجت و معجزه را هم نمی

فهمم قرار است نامم را رضا بگذارند، وقتی اندازه هندوانه شدم و می

پرسم، حتی شاید مثل ها حرف بزنم معنی رضا را هم میتوانستم با آن

فرستد نامش ینویسد و مخانم مهربان که برای مادرش کارهای مرا می

را گذاشته نامه، یک نامه برای رضا که آقای مهربانیست نوشتم و 

طور که جواب خانم و آقای مهربان را داد، فرستادم. شاید او همان

 جواب من را هم بدهد.
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 علی سلیمانی

 تهران

 ***رتبه دوم

 

 کجا قرار بگذاریم... نامه به خورشید هشتم، آفتاب ایران

جاری  ،ی رودهاکوه رابطه دارند، اما نه از جنس رابطه ها باسنگ

مانند تا استواری شوند تا ردی از زندگی بر کوه بماند و سنگ ها میمی

ماند کوه را آیینه باشند. عشق، رود و سنگ است در سرشت آدمی، می

روزها  نای .به جای بگذارد و هم نشانی از صبرتا هم ردی از حیات 

ام را تازه کنم، حال و هوای زیارت هوای اتاقبه عشق که فكر می

کند، زیارتی که مالکش در حرم بودن نیست، زیارتی که باید قبل می

های زیادی ست که شبهایت دلت به طوافش برسد. اینگونهقدم

ی اتاق را تا های ضریحت پنجرهحرمت در اتاق من است و شبكه

 . دارندجا که عطر سامرا برسد باز نگه میآن

خراسان، سرزمینی که سامرا را زنده نگه داشته است، سرزمینی که 

توان به آسانی دالن آغوش گشوده ست و نمیصبرانه به روی خستهبی

تردید راهی به سوی اش گذشت، این سرزمین بیاز کنار مهربانی



 

 
 

70 

کند، خستگی اش فرق میکند، جادهآسمان دارد، خاکش فرق می

هاست که پیرمردان و کودکان را پیاده به فرق کند، اینمسیرش فرق می

های زائران را دوست ندارد، ای که حتی کفشکشد، جادهجاده می

ای که روشن است. خراسان خاستگاه کبوتران است، خاستگاه آب جاده

هایی که به مهربانی فكر فروشان، خاستگاه آنها، خاستگاه گندمدانه

 کنند.می

ام،مردگانی که بر دوش ات دیدهی بهشتیهای صحنبارها در گوشه

ام کودکانی که نخستین اذان شوند، بارها دیدهمردها طواف می

شنوند. در حرم تو زندگی های حرم تو میشان را از نقارهزندگی

ها یاد هست، مرگ هست، حیات همین جاست. این جاست که انسان

شاید قدری گیرند زنده بمانند برای عشق، بمیرند برای عشق. می

ام نامه خواندههای زیادی زیارتعجیب باشد، اما من در این اتاق شب

باالسر و پایین سر فرقی نخواهد داشت وقتی بپذیرم سرورم در خواب 

هایم را به تر باشد اما من بارهاکفشو بیداری تویی. شاید عجیب

ال، ست موام. دنیای عجیبیام و به خانه بازگشتهداری حرم سپردهکفش

شود و تر میاز هر طرف به خورشید نگاه کنی خورشید درست مهربان

 اش بود.تواند با کلمات بهتری ستایشگر روشنیمی
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 0111ی صحن انقالب که خانقاه من است درست از اتاق من تا گوشه

های زیادی شده که این راه را در چند ثانیه کیلومتر فاصله ست اما شب

ای که ای که مرز عشق و رویاست، نقطهه نقطهام بام، رسیدهطی کرده

تر. سرنوشت در شود از آنجا دنیا را زیباتر دید و زمین را بهشتمی

 خورد.هاست که رقم میهمین نقطه

نخست خادمان حرمت را  ،گوییمسزاوار است وقتی از عشق سخن می

خوابند بیدار تصور کنیم که با مهربانی زائرانی را که در حیاط می

کنند که برخیز اینجا سرزمین بیداری ست، سزاوار است وقتی از یم

گوییم کبوتران حرم را تصور کنیم که آب و زندگی سخن می

های برای شان با سالم و صلوات است، عشقر و زندگی، دغدغهیدانه

 اند.اند که در این حریم تجلی یافتهادامه داشتن

ی حریمت آغوش سافران خستهخادمان مهربانی تو، مهربانانه به روی م

های هاستبی چشمداشت به استقبال چشماند، خادمانی که سالگشوده

کنند. من از خادمان حرم آیند و مسافرانت را بدرقه میمشتاق زائران می

د بر وام، درام، آزادگی آموختهام، فداکاری آموختهتو مهربانی آموخته

 اند.آسمانخادم خادمانت که 
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دالن بسیاری که غمگین آمده و دهد، بیماران و خستهمی مشهد شهادت

هایش را در این دهد کودکانی که اشکاند، شهادت میشاد بازگشته

آورد مردم مدینه را، اند، مشهد به خاطر میحریم با لبخند عوض کرده

دهد تو همیشه آورد بمباران گوهرشاد را، مشهد شهادت میبه خاطر می

 نی، آفتاب مشرقی من.چراغ روشنایی ایرا

زیباست پرگشودن در حریم تو، زیباست کبوترت بودن، افتخاری که 

شود مگر با دستان پر محبت تو، من بارها نصیب من و امثال من نمی

هایشان ام، زائرانی که در چشمپرکشیدن زائران را در این حریم دیده

 هیچ نسبتی با زمین و دنیای پر زرق و برقش نبود.

من، شرط ادب است که در مقابل تو چهار زانو بنشینم و به موالی 

ی تو آرامش ات آرام گرفتند، آری سایهآهوانی فكر کنم که در سایه

آور دنبالش های خواباست، آرامشی که بدبختنانه برخی در قرص

 یدالنگاه خستهی تو تكیهگردند، سایه تو حریم امن الهی ست سایهمی

 خواهند.می ست که آسودگی آسمانی

فهمم، سرزمینی که تو حال سرزمینم را نمیآفتاب کشورم، بتاب، که بی

هایت سامان یافته در پناه تو آباد مانده است، سرزمینی که به یاری قدم

کنم اگر قدمگاهت نبود، رد پای عاشقان را کجا است، با خودم فكر می

 کردیم.پیدا می
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یر تو بودن آزادگی مطلق سزاوار است در مقابل تو سجده کنم، اس

ها دانند، وای بر آنها که آزادی را در بند تو بودن نمیاست، وای بر آن

های تو این خاک شوریده را شیرین کرد، یادشان یادشان رفته است قدم

اند، آرامشی که با موشک و بمب به رفته است اجداد تو آرامش واقعی

حتی شیعیانی که تو را فراموش ای، ریزد. تو پای شیعیان ایستادههم نمی

ی کنی و جاودانه خانهاند، خورشید کشورم تو هیچگاه غروب نمیکرده

اند، شرط ادب زائرانی، زائرانی که خستگی راه را فدای دیدارت کرده

قدر که ذکری در مدح تو باقی نماند، ام را طوالنی کنم آناست، سجده

یگری برای بندگی هست. قدر که فراموش کنم کنم جز سجده راه دآن

شرط ادبی است، در راه تو فدا شوم، فدایی تو بودن آزادگی ست، اقرار 

هایش بگیرد ابتدا ی پلیدیکنم اگر کسی خواست حریمت را نشانهمی

باید سینه مرا بدرد که این سینه ماالمال از عطر حریم توست، آری 

ی ی من شیشه عطری ست که درش گم شده و باد رایحهسینه

 برد. دلنوازش را به هر سو می

 موالی من، بتاب، این خاک به آفتابش نیاز دارد...
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 درویش گفتارصومه عم

 گیالن

 *** رتبه سوم مشترک

 

ای امروز سرزمین دل من بارانی است. قاب نگاهم چارچوب پنجره

شود. نگاهم دوخته شده به قطرات است که رو به خیابان شهر باز می

 سیکند. هر کچكد و چهره زمین را تر میکه نم نمک میبارانی است 

دارد و گام به سوی گذر عمر حیران سرنوشت به طرفی قدم بر می

تر نهد و خود غافل از این که لحظه به لحظه به مرگ نزدیکمی

ای از حصار این بدن مادی دور شوم و خواست لحظهشود. دلم میمی

 ه کنم.از قاب چشمان عابران به زندگی نگا

شود و دختر کوچكش را زیر دیدم که زیر باران خیس میمادری را می

 دارد تا باران وجود دخترکش را سرد نكند. چادرش نگه می

دستكش دارم، دستكش.  ،زنددم که زیر باران فریاد مییدعابری را می

فشارد و دوباره فریاد او منتظر نگاه خریدار است. دستانش را به هم می

هایش برای گرمی دستان خیس و سرد دانم چرا از دستكشد، نمیزنمی

 کند!خودش استفاده نمی
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یكی پیاده و دیگری سواره، یكی خوشحال بود و دیگری نگران و 

کردم آرامش کجاست؟ در تكاپوی این شهر، مضطرب، با خود فكر می

 توان یافت.محبت و مهربانی را کجا می

ایی آشنا سكوت مرا شكست. در تالطم و صدپنجره را بیشتر باز کردم 

ها، ندای اهلل اکبر دلم را لرزاند. دلم دها و فریاصداهای ماشین

خواست با یكی حرف بزنم، با کسی که مهربان باشد، و امین، کسی می

که نزدیک باشد و طبیب. سجاده یادگاری مادرم را باز کردم و سفره 

 ها و غربت دلم را گشودم.کسیبی

گویند می تری،ات نزدیکگویند تو از رگ گردن به بندهخدایا، می

جایی و ات از مهربانی مادرم بیشتر است. مهربانم، تو اینمهربانی

گذرد ولی زنده نیست که می شنوی. دلم گرفته از زندگیصدایم را می

هایی که نقاب مهربانی رحمیاز حیاتی رنگ نیستی بر خود دارد. از بی

 هایی که طعم کینه و دشمنی دارد.بر چهره دارند، از محبت

شود در شود، چادر مادری خیس میدستان مرد  فروشنده سرد می

دان کسی و پیری مادر و پدری خانه سالمنکنارش سایبان روزهای بی

شود و در گرداب عشق و طوفان ها اسیر یكدیگر میشود. دلمی

 شود و تكرار.بازی تكرار می نشوند و ایها گم میسختی
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هایم را کسی پاسخ دهد. در منتظر جواب بودم، منتظر بودم تا تمام گله

این حال بودم که پسرکم وارد شد و دفتر یادداشتش را داد که من 

های نوشته بود: اگر روزی یادتان رفت دانهبرایش بخوانم. مربیش 

آورد. اگر روزی دیدید باران یادتان می ،ایددرختان را کجا کاشته

 است.شود یادتان باشد کسی برایتان دعا کردهدلیل دلتان شاد میبی

پرسید: پرسید. پسرم میدادم و او مداوم سوال میبرای پسرم توضیح می

گه آورد؟ منم گفتم خدا. خدا به ابرها میباران را چه کسی به وجود می

آورد که کجا گفت: پس خدا یاد من میکه ببارند. پسرم با خودش می

گفت چه خدای های من را گم کردم. او خوشحال بود و میتوپ

گفت: خندید و میمهربانی. به پسرم گفتم توپ با دانه فرق داد. او می

تره، پس نه، توپ که بزرگکنه. وقتی خدا دانه کوچیک را پیدا می

گفت: هایش را بلند کرد و میکنه. پسرم دستتر آن را پیدا میراحت

کاش همین االن باران ببارد تا توپ من و دوستم پیدا بشه. به من نگاه 

نه امام زمان را که جایی پنهان شده پیدا توباران می کرد و گفت: تازه

 کنه.

قدر با واسطه بم شد. آره، تو آنمنتظر جواب بودم که پسرم بهانه جوا

رود تو دلیلش بودی. تو دلیل تمام کنی که گاهی یادمان میمهربانی می

های پنهان و پیدا هستی که من دیدم و حس کردم. یادمه پسرم خوبی
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جا از امام رضا پرسیدم که چرا فرشته مریض شد. رفتیم مشهد و آن

دی پسرم نپرسیدم ولی هیچ وقت بعد از بهبوکوچک من مریض شد؛ 

ام زود خوب شد. از تو بارها و چه کسی و چرا دعا کرد که فرشته

حساب و های بیبارها گله کردم ولی همیشه یادم رفت دلیل خوبی

 کتابت را هم بپرسم.

االن یقین دارم آرامش امروز مدیون دعا و مهربانی کسی است. پسرم 

هایم را باال بردم و ستکنارم بود و هنوز منتظر بود حرفی بزنم. منم د

 دعا کردم تا بارانم گل نرگس را شكوفا کند.

 اللهم عجل لولیک فرج
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 نژادزهرا آقازاده

 قم

 سوم مشترک رتبه***

 

 هاامام قاصدک

سالم امام مهربان، مرا یادت هست. همان که صدایش را از توی دلش 

روی همان تابلوی بودیم حرم، رو به شنیدید. یادتان آمد؟ آن روز آمده

گیرند که بیاییم جا از شما اجازه میبزرگ پر از کلمه. مامان گفت: این

ورشید کوچولو خجا شبیه یک داخل حرم، زیارت کنیم. گنبدتان از آن

 بود.

شنود و گفتم: مامانی امام رضا از روی گنبدش صدای شما را نمی

 بلندتر حرف بزنید.

 ر بخواهد، چیزی را مزه کند.خورد انگاهایش تكان میمامان لب

ود، هم شنته امام رضا هم صدایمان را میگفت: روی این تابلو نوش

 دهد دخترم.جواب سالممان را می

گفتم و های سفید که توی گوشش آرزوهایم را مییاد قاصدک

 دادم.پروازشان می
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 ها دارید مگر نه؟کنم، شما یک عالمه از آن قاصدکفكر می

د. دوست یاشستهنجایید، کنار گنبد طالییتان ما آندانستم شمن می

بودم، ها دیدهطور که توی عكسداشتم گنبدتان را از نزدیک ببینم. همان

 بزرگ و طالیی...

جا گنبد کوچک است. برویم یک جایی که کامل پیدا گفتم: مامان از این

 باشد.

 مامان گفت: امروز حرم شلوغ است، شاید فردا برویم.

مامان و داداشی رفتیم یک جایی از حرمتان. پشت دری که پر از با 

های رنگی بود، نشستیم. داداشی دستش را گرفت، زیر یک شیشه

آمد. دستش پر از نور شد. من هم ی سفید میی نور که از شیشهباریكه

های نور مثل پولک دستم را گرفتم زیر نور، هر دو مشت پر شد. دونه

کردیم. باز هم همه جا ها را جمع میپولکریخته بود روی فرش 

بودند. شبیه عكس کتاب داستانم چند تا فرشته یک عالمه پولک سفید 

 شد.ریختند. سبدهای پولكشان خالی نمیو طالیی را توی هوا می

ها نریزند. هامون را گرفتیم سمت سینه که پولکدر نیمه باز شد. دست

ن خورد به دستمان، نورها ریختند. شاشدند. یكیخانم از کنارمان رد می

های داداشی لرزید. من بغضم را مثل توپ کوچكی قورت دادم. در لب
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های نورانی روی ها پشت در بودند. پولککامل باز شد. انگار فرشته

 سرمان باریدند.

جا نبود. من یادتان آمد، توی صحن شلوغی بودیم، گنبدتان آن

آسمان بود. نفهمیدم چی شد.  دانستمكجا هستید. سرم به سمتنمی

جا چادر مامان از دستم سر خورد. انگار یكی هلم داد توی جمعیت. آن

ر کدامشان دویدم، مامان من پر از مامان با چادر مشكی بود. دنبال ه

 .نبود

 آید؟ خیلی ترسیده بودم.بودم. یادتان می امام رضا، من گم شده

د. توپ کوچک توی گلویم هایم آویزان شکشید. لبام تیر میبینی

ی سبز دستم را گرفت. صورت رفت. یک خانم با مقنعهپایین نمی

خیسم را پاک کرد. با آن خادم از چند صحن رد شدیم. مرا برد به یک 

هاست. روی یک طاقچه پر از عروسک جا جای گمشدهاتاق. گفت: این

 خواهی یک عروسک به تو بدهم.بود. خادم گفت: می

 خواستم.بردم. من عروسک نمی سرم را باال

 آید دنبالت. غصه نخور.جا بشین مامان میگفت: همین

درخشید. نگاه های فرش یک چیزی مییک گوشه نشستم. ببین گل

کردم چندتای دیگر هم بود. انگار رد پای یک فرشته کوچولو باشد. 

جای پا را دنبال کردم. به یک در رسیدم، با چند خط نور. گوشه در را 
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رفت. سرم را باال گرفتم. ایستادم نورها به سمت باال می باز کردم. خط

 کنار یک ستون.

جا بود با یک نوار آبی دورش. من یک خورشید بزرگ طالیی آن

 نفهمیدم. گنبد شما بود. بزرگ و قشنگ.

های حرمتان آرزوی مرا از توی دلم آوردند پیش شما. من قاصدک

دستتان پر از  اید وا کنارش نشستهدانم شمگنبدتان را دیدم. می

ن اترزوهای یواشكی ما را از توی دلمان برایهاییست که آقاصدک

 آوردند.می
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 الهام عمومی

 اصفهان

 

دهند، گاهی فقط باید رویشان بایستی و ها همیشه معنی رسیدن نمیپل

هایش خیس نیستند که دیگر مثل همیشه چشمبه زنده رودی فكر کنی 

این  ،بینی وقتی رود حرفی برای گفتن نداردمی ،آییو به خودت که می

 ست.طرف پل با آن طرف یكی

های خسته و سنگی، از شهر با ام، از رودهای خشک، از پلخسته 

های شلوغ. شهر پر است از های قرمز و خیاباندیوارهای بلند، با چراغ

آیند و صدای دردهایی که البالی بوق ی که به چشم نمیهایغم

 اند. ها هم همیشه خستهها و خانهشوند. کوچهها گم میاتوبوس

حسین است که زنش غالم است. خانه اول خانه 1جا کوچه شماره این

شود و سكوت خانه های کوچه خیره میهاست به بازی بچهسال

کناری اما خانه راضیه است که به اش هنوز شكسته نشده. خانه کاهگلی

تواند پسرش را بروی پاهایش ایستاده خاطر یک اشتباه موقع تولد نمی

آید عباس با صندلی چرخدار از خانه سرفه که می ببیند. صدای سرفه
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آید و مریم جمله ) مواظب خودت باش( را مثل همیشه بیرون می

و در بزرگ و  کند. خانه آخر کوچه با نمای سنگی قشنگتكرار می

ست، پنج سال هایی که طالیی و درخشان است خانه دکتر صادقیپرده

است که تخصص اعصاب گرفته و مرضیه همسرش به خاطر ام اس 

نشینم تواند دوباره باردار شود. چقدر درد به ما نزدیک است مینمی

کنم و به خوانم هشت بار خودم را مرور میهشت بار سوره حمد می

روی پشت بام خانه محسن نگاه و آرزوی کودکیم را دوباره کبوترهای 

 کردم. کنم کاش بال داشتم تا با کبوترها پرواز میتكرار می

قاپو و شوی دیگر سپاهان با منار جنبان و عالیوقتی دلتنگ خراسان می

کند زند آن وقت دلت هوای کسی را میسی و سه پل به تو لبخند نمی

گیری و به درمان فكر کند از دردهایت فاصله میمینامش تو را راضی 

است، با همه هایی که هوایت را کردهکنی. حاال منم با چشممی

هایم ماسیده است. آرزوهای یخ زده در قلب و سالمی که پشت نفس

درخشی در تو چقدر جریان داری در مسیر زنده رودشهرم چقدر می

  آسمانی که باران را فراموش کرده است.

کردم، هایم را از مسافران عاشق پر مینگکاش قطار زائرانت بودم و وا

کاش ابری آسمان مشهدت بودم که خیال باریدن نداشت اما به گنبدت 
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ام دلم را آزاد جا هستم در صحن آزادی، آمدهشد. حاال اینخیره می

بگویم دردها سخت  ،امآمده .کنم شاید هم صحبت کبوترانت شود

 ام بگویم دوستت دارم.شود آمدهر تو همه چیز آسان میاست اما کنا
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 معصومه خدایی

 زنجان

 

 آهوی رها

زده، از میان آدمیان گلی که سالیان سال با چادری گلی و با پاهایی تاول

اند و پایی برای آمدن ندارند، است تنها به التماس دعایی چشم دوخته

کنن. ت، گنگ و مبهوت نگاهم میکبوترانآیم. آری گویی صحن و می

که سالمی برایتان از سویشان برایتان راهی کنم. تنها کبوتر خیالم آنبی

زند و راهی الجواد بوسه میبه قصد ورود به حریم امنت، بر آستان باب

الجوادت، دست بر سینه شود. هر روز صبح از دم همین بابمی

نم تا نگویی مشهدی نیست، آری کگذارم و سالمی برایت راهی میمی

 مشهدی، به مشهدی بودن نیست.

با پابوس سقای کربال فرستادم تا  های دلم را برای اذن دخول، بهدست

یدانت را ام فقط حج مرش، راهم بدهی و نگاهم کنی. آمدهطتوسا

گر باشم؛ آقا، مریدی کجا و من کجا؟ تاج فقیری آستان تو بر نظاره

ناخواسته،  را ذات مریدی شما را ندارم، ناممسرم است نه مریدی! 
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شاید هم به خواست شما، معصومه نهادند؛ کاش آقا جان به سبب 

همین نام، نگاهم کنی که شاید تنها از این نام، فقط نامش باقی است؛ نه 

نت را پاکی، نه معنویتی، تنها نامم معصومه است که هنوز به خیل مریدا

کنند و انت که هر روز شما را طواف میای! خوشا به کبوترهم نداده

دهند کعبه، در همین صحن گوهرشاد شماست. چشمانم گواهی می

 ای بیش نیست.پیش پای مریدانت ارباب، سرم تحفه

کشد و دستش را، دلم برای پنجره فوالدت، موالی من، پر می ، ثانیهثانیه

سینه خیز کند.برای تماشای ایوان طالیتان، مثل آسمان به آن قفل می

 شود.شود به خورشید ایوان و بارانی میهایم، روشن میآید و چشممی

های شهر دلم، به که نگاهم کنی، مرا ببخش. در کوچه پس کوچهآنبی

ی شما بودم که در بازار هوس گم شدم و گناه ای از خانهدنبال نشانه

چشمانم م؛ اما دتان را از یاد برنشانیو خریدم و گناه خریدم و شما 

 تاب بود.گویی تمنای دیدن شما را داشت که بی

ای ماالمال درد، راهی شدم تا آب حیات سقا با دلی ویران و سینه

هایم نزدیک کردم و با گریه، یاد تان را بنوشم. ظرف آب را به لبخانه

تان شور محرم های تشنه ارباب کردم، گویی صدای نقاره خانهلب

جوان، از همه جا و همه رنگ، از روز ازل،  داشت؛ شاه و گدا، پیر و

 زنند.برای شما نقاره می
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ورند و از شقانه زائران غوطهآجرهای صحن و سرایتان، در نجوای عا

اند. عمریست به همین دل خوش عطر سالم و صلوات مست شده

 ام که مشهدی بودن، به مشهد آمدن نیست.کرده

رد. آری همین گنبد است که دل گیکبوتر دلم، با دیدن گنبدتان، اوج می

عرشیان را برده است. ایوان طالیت هم، تجلی عرش خدا روی زمین 

است. به راستی روی دیوار باغ بهشت، عكسی از همین گنبد، مینا 

 کاری است.

تان، همچون ای سرود سبز چشمه، قنوت شكر دریا، آری در خانه

 .ای برای نماز، گشوده شده ما فقیرا مامن استقبله

خواب از چشمان مستم ربوده شده است، خواستم با این مستی برایتان 

که الیق باشم. خواستم شما را با یوسف مصر قیاس کنم اما آنبمیرم بی

های او شاه مصر باشد و شما شاه عالم. حسرت شنیدن نامم بر لب

های آسمانیت، سالیان سال است که دیگر کوچه ، نوازش با دستشما

 هایم را...شناسد و چشمیو خیابان نم

خواهی؟ آری به راستی غالمان ای شاه خراسان! نكند غالم سیاه نمی

 اند.شما، فرشتگان زمین
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گویند شما غریب نوازید؛ اما آقای مهربان من، من و غریبی با من تا 

 کی؟

اند و من، حتی حریم تو را کبوترانت، تا آسمان هفتم را به تماشا نشسته

ی عشق خیزد، دل من خانهی که نسیمی از عشق بر نمینه! در روزگار

 است و شما صاحب خانه.

 داری آقاجونما همه محتاج شما، تو سفره

 با خوبیا و بدیا کاری نداری آقاجون  

 بزار بگم بی شما ندارم هیچ آشیونی

 زبونیشما که شاه مهربونی با گدا هم

 های دوزخ ضامن من بمونیمیشه تو شعله

ی یک خیابان ه باشی و خاطرهیا ایستادریعنی رو به روی ددلتنگی 

ه جان ت کند؛ اما ارباب نگذار تو را به جان زهرا، به جان زینب، باخفه

 ازای هجر، این آهوی رها را در بند بندد... سقا که ندیدن شما و این در
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 پوریا اسکندرزاده

 ورامین

 آقای مهربونم سالم. 

های ورامین پذیرا در این شب داغ و تفته از دشتی مرا ارادت خالصانه

باش. آقا جان! امشب شب بیست و سومه ماه مبارک رمضانه. امشب 

های عزیز قدره و من، امشب بدجور دلم هواتو کردم شب آخر از شب

آقا جان! هوای زیارتت حواس برام نذاشته آقا! دلم تنگه آقا جان! دلم 

 تنگه.. خیلی دلم تنگه!

دونم چرا به جای دعاهای توصیه تیح جلوی روم بازه و نمیکتاب مفا

ی شما رو کرده. شده برای این شب، دلم هوس خواندن زیارت نامه

شه به اهل بیت توسل ی سیاه اعمال، روم نمیراستش! با این کارنامه

خواد شه از خدا تقاضای بخشش کنم. فقط دلم میکنم. حتی روم نمی

ها ی ایرانیخه شما نه برای من تنها.. برای همهبرای شما درد دل کنم. آ

 ی حاجات ماست.ای. حرم شما قبلهیه چیز دیگه
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آوردم، توی قدر مهربون نبودی! کاش تا اسمت رو میآقاجان! کاش این

قدر کردی بیرون! کاش اینزدی و از در خونت پرتم میذهنم می

 کاش...قدر مهربون نبودی... کاش...غریب نواز نبودی! این

کشم آقا جان! قطره قطره آخه من از این همه مهربونیت خجالت می

 میرم آقا جان!شم و تو زمین میرم آقا جان! میآب می

قدر مهربونی... قدر خوبی... اینآقای خوبم! آقای مهربونم! شما که این

های عزیز دستم خالی بمونه. خودتت ضامنم راضی نشو تو این شب

 ار امام رضا!ذ! تنهام نسبه فریادم بر شو آقا جان! خودت

روم سیاه آقا... دل عزیزی رو شكستم.. بد هم شكستم... شكستم و 

های ی پلاشتم... شكستم... همهذهیچ جای بخششی برای خودم ن

پشت سرم رو شكستم. خراب کردم آقا و حاال با پررویی، باز دست به 

ه آبروی شما بخشیده دامان شما شدم. من که آبرویی ندارم... شاید ب

 شدم.

های افغانستان بود؟ محمد رو یادتونه آقا؟ همون که از بچهدوستم جان

ی خدا کرد و همیشههمون که موهاش رو به یک طرف شونه می

پوشید؟ همون که توی ای میپیرهن چهارخونه و شلوار پارچه

خواند؟ یادتونه چه صدای گیرایی های مذهبی سر صف قرآن میمراسم
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ی ما مسخ خواند، همهداشت؟ وقتی با اون صدای آسمونی قرآن می

 شدیم. یادش بخیر! یاد اون روزها واقعا بخیر!صداش می

محمد رفته. با دل شكسته رفته. پارسال که دیپلم گرفتیم، حاال جان

خواد دانشگاهی ثبت نام نكرد. گفت مسافره... گفت میدیگه برای پیش

برگشتن به کشورش رو داره. اما مقصد سفر بره و من فكر کردم قصد 

 محمد، افغانستان نبود... سوریه بود.جان

خواد با داعش بجنگه... گفت خواد بره سوریه... گفت میگفت می

خواد از حرم حضرت زینب)س( دفاع کنه و من بهش خندیدم آقا... می

اش کردم... سنّی بودنش رو به روش آوردم... طعنه خندیدم و مسخره

ها هم مثل تو سنّی هستند... نیش زدم و گفتم نكنه زدم و گفتم داعشی

خوای بری به داعش ملحق بشی... گفتم حتما به خاطر پولش می

دن؟ گفتم و  خندیدم و خوای بری... گفتم حاال چقدری پول میمی

شكستم. دلش رو شكستم آقا! صدای شكستن دلش، هنوز هم پس از 

 هامه.ها کابوس شبماه

محمد رفته سوریه. هیجده سالشه اما مرد و مردونه داره با ناج

خبرم. پشیمونم آقا هاست که ازش بیتجنگه. االن مدها میتروریست
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گیرم تا ها سراغشو میام اما دستم کوتاهه. مرتب از بچهجان. شرمنده

هر وقت برگشت. برم دستشو ببوسم... به پاش بیافتم و بگم غلط کردم 

بگم نوکرتم داداش... بگم حاللم کن مرد... بگم خیلی مردی! رفیق... 

ترسم... نكنه برنگرده محمد قصد برگشتن نداره. همش میاما انگار جان

 آقا؟ نكنه اتفاقی براش بیفته؟ نكنه شهید بشه؟

آقا جان! خودت به دادم برس. راضی نشو تا آخر عمر توی گرداب 

رو برگردون آقا... صحیح و محمد عذاب وجدان دست و پا بزنم. جان

ی چشم انتظارش! به من رحم سالم... به خاطر من... به خاطر خانواده

های کن آقا جان... برام از خدا فرصت بگیر... فرصت بگیر تا بتونم تكه

دل رفیقم رو با توبه و اشک ندامت به هم بچسبونم. ضمانتت رو 

رو به پدرت علی ها، تر خوام آقا جان! تو رو به شهید این شبمی

 مرتضی)ع(، دستم رو بگیر. یک بار دیگر هم ضامنم شو امام رضا!

 ام آقا...ام آقا... باز هم دل شكستهباز کار بد کرده

دستم پر از گناه و دلم دست به دامان تو است... تنها امید دلم، قلب 

 مهربان تو است.
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 پورصدیقه داراب

 تهران

 

 نیست      با کریمان کارها دشوار نیستهان مگو ما را بدان شه بار 

 آقای بزرگوار من سالم!

ای بنویسید به میهمان اند نامهخجسته میالد شما نزدیک است، گفته

خواهد با او بگویید و هرچه مان و هرچه دلتان میبزرگوار سرزمین

 خواهید، بخواهید. می

 ندارم.قلم بر داشتم تا چیزی بنویسم، دیدم چیزی برای نوشتن 

 خواستم حرفی بزنم، دیدم هیچ حرفی برای گفتن ندارم!

یابم! من تصمیم گرفتم چیزی بخواهم، دیدم چیزی برای خواستن نمی

نخواهم، دیگر هیچ نیازی  ام که دیگر چیزی از کسیقدر عمر کردهآن

 ام، آنچه دانه دانه در مسیر زندگی به دست آوردهآنچه داشتهندارم، 

شوم تا دهم، دارم رفته رفته سبک مییكی یكی پس میبودم را دارم 

 جایی که چون پر کاهی در تند بادی به پرواز در آیم و...

 آقای بزرگوار من!
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اند، نیازهایم هم. خواهم، آرزوهایم ته کشیدهمنبر ای خودم چیزی نمی

ین نیاز به ویتامین و مكمل و آهن و پروتئ دیگر رو به رشد نیستم که

 ...داشته باشم

خواست، مدرسه را تجربه ام، هرچه قدر که دلم میهایم را خواندهدرس

 ام، دانشگاه را هم و تحصیالت تكمیلی را...کرده

ام، همه خواستم به آن رسیدهچیزی توی دلم نمانده است، هرچه می

ای هست و لقمه نانی و مختصر حقوقی، ماه به چیز ردیف است!!! خانه

چیز زندگیم بزنم و دم بر نیاوردم، من راضیم، ماه، تا به دردهای نا

 راضی از بودنم، راضی از زندگیم و...

 آقای بزرگوارمن!

دهم کبوتران حرم برایتان بیاورند. کبوتران حرم شما همه ام را مینامه

ها با های شلوغ پایتخت، سر چهارراهروهای خیابانجا هستند، در پیاده

های تندرو در حالی که نوای اتوبوسهایی در دست و در درون گل

کنید به این مدح و ثناگویی، اند. شما افتخار میمدح شما را سر داده

 ی ماست اما...ی جایگاه فاخر شما در جامعهاین نشانه

دهند و ی من برای کودکانی است که سرود مدح شما را سر مینامه

 آید.حساب می شوند چون کارشان گدایی بهشوند، تحقیر میتحقیر می
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رضا و پیچیدن آن در زیر ، درست است که شنیدن طنین دلنواز رضا

ی کودکان ژنده پوشی آسمان شهر ما خوشایند است اما نه از حنجره

آوردند و حال آنكه شما سراسر دولتید که فقر و رنج را به چشم آدم می

 و کرامت...

 آقای بزرگوار من!

ها، زند در زندگی آدماول را میاید که، این روزها پول حرف دیده

 شود!!!آید و راحت خرج میچیزی که سخت به دست می

که نتوانند کسی را پناه دهند قایم ها از ترس آناین روزها پناهگاه

 اند پشت دیوارهای زندگی!!!شده

د، بسته نکه مبادا مجبور شوند بگریها از ترس آناین روزها چشم

ها هم های تلخ زندگی!!! و گوشنیی دیدشوند به روی همهمی

 صدای همنوعان خود را!!!شنوند فریاد بینمی

 ها!!!اند ته قلب آدماند و افتادهای سنگ شدهها تكهاین روزها دل

 آی آقای بزرگوار!

 شما بگویید!! 

 کنند؟ها گدایانی هستند که سوءاستفاده میآیا آن

 ها حق حیات ندارند؟آیا آن
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 شوند؟نه نمیها گرسآیا آن

های ی زمستان بر بدنی تابستان و سرمای گزندهآیا گرمای سوزاننده

 ری ندارد؟ثها انحیف آن

 ها روئین تنند؟آن

 آی آقای بزرگوار!

خیره  به برم و خیرهاشته در صندوقتان فرو میبهای اندستانم را زیر پول

کودکان های چرک و سیاه کنم و دستاین کاغذهای باارزش نگاه می

اند. من دستان کوچک ها دراز شدهبینم که جلوی آدمثناگو را می

زند و دستان بینم که در چشمان التماس موج میدخترکی را می

 حاصل!!!کند، بیهای خسته دراز میکوچكش را به سوی آدم

 آی آقای بزرگوار!

شان را به سوی کرامت شما دراز کنند کودکان سرزمین من باید دستان

تان سفر کنند و نیاز خود را بازگو لی دریغ که پولی ندارند تا به بارگاهو

 نمایند.

 آی آقای بزرگوار من!

آی مهمان کریم مملكت ما، آی آقایی که نعمت و برکت را با خود به 

کنم به شما از درد کودکان ثناگو، شكوه این سرزمین آوردید، شكوه می

هایی هایی که باید الفبا را تكرار کنند، از دهانکنم به شما از حنجرهمی
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رسی هایی که باید ایستاده بر ککه باید علم را بازگو کنند و از قامت

 افتخار، سربلندی مملكت خویش را فریاد نمایند.

پوش سرزمین من آرزو آی آقای بزرگوار که منبع کرامتید، کودکان ژنده

دارند به مدرسه بروند، آرزو دارند یک وعده غذای سیر بخورند، آرزو 

 ای امن داشته باشند.دارند سر بر بالینی گرم بگذارند و خانه

 آی آقای بزرگوار من!

کنم برم و آرزو میهای انباشته در صندوق شما مییر پولانم را زدست

که ایكاش خادمان بارگاه شما  بشنوند این طنین را: ضامن آهو رضا   

 ای گل خوشبو رضا   آقامون امام رضا     آقاجون امام رضا

رسد و آستین کرامت را پوش به گوش میی کودکانی ژندهکه حنجره

 ازشان را بگیرند.باال بزنند و دست نی

کنم که برم و آرزو میهای انباشته در صندوقتان میدستانم را زیر پول

ایكاش میهمان بزرگوار سرزمین ما دستوری بدهند تاریخی، مامنی، 

برای  _بانک کرامت _ای، بانكیگاهی، پشتوانهپناهگاهی و تكیه

بگیرد حمایت از کودکان کار، تا دستان کوچک فرزندان این مملكت را 

 شان کند.و حمایت
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گری باشند برای کودکان کنم آقای کریم ما دست حمایتآرزو می

های سنگی شان از قلبثناگوی تا دیگر عشق را با دستان کوچک

 گدایی نكنند!!!
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 افسانه سادات حسینی

 نیشابور

 

 «بنام خداوند جان و خرد          کزین برتر اندیشه بر نگذرد» 

 السّالم علیک یا خورشید!

هایم را توی ساک کوچكم، جا دادم و پیراهن از تن در آوردم؛ دلواپسی

ی دست در دست نسیم، سوار بر بال ابرها، ذره ذره به سمت چشمه

ام را های کهنهخورشید، جریان گرفتم. آمدم تا بار دیگر بُغض

 ای از آب سقاخانه قورت بدهم.باجرعه

به نویسندگان دربارش، مروارید اشک، صِلِه  جا سلطان عشق،این

 دهد..می

آمدم تا کودکی بازیگوش باشم و در صحن آزادی گم بشوم و دوباره 

پیدا کنم. آمدم تا بوسه بر پیشانی بلند پنجره  ۀیخودم را کنار دارالهدا

هاست دردهای زائران را در فوالد نشانم. فوالد دل بزرگی دارد؛ سال

 ه به لبخند تو دارد.آغوش گرفته و نگا

ها، آمدم تا کنج رواق، دلم را غبارروبی کنم از تنهایی، ناراحتی

ها، تو را فریاد بزنم. دلم را امانات حرم ها... آمدم تا با نقارهآشفتگی
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یابم تا بندبند تنم را به چند بند از... ای دنج میسپارم و گوشهمی

یم، شعاعی نور، از گنبد نامه گره بزنم. تا برای چشمان کم سوزیارت

ها، ی گلدستهی پیچكی بودم و تا نشانهزردت، وام بگیرم. کاش ساقه

 کشیدم.قد می

ی معصوم کاش چوب پّری بودم در دست پر مهر خادمان و چهره

کردم افسوس! قُمری غریبی هستم با پرو بالی زائرانت را نوازش می

ر ابری مرا پس گنجد. دست هزخمی که در وسعت آسمان حرم، نمی

زند. افتان و خیزان تا حرم آمدم، تا کبوتر شوم. حاال در سایه نور، می

کنی؟ جواد پریدنی ای گندم در ایوان، مهمانم میدهی؟ کاسهآشیانم می

 دهی؟کوتاه را روی بام طالیت به من می

زند. مقصد مقصد که تو باشی، پای تمام قطارها برای برگشتن، لنگ می

 دوند تا به تو برسند.های دور با برّه آهوان می، تمام جادهکه تو باشی

 ام.ست آقا! تنها یک سبد دلتنگی انگور آوردهبارم خالیکوله 

های پیر، بارور شوند بار دیگر از کوچه باغ ما بگذر آقا! تا چشمهبیا یک

ات از و خاک مُرده با قدم سبزت، دوباره جان بگیرد. ضریح نورانی

کند و از میان سیل جمعیت، مرا سوار بر موجی دراز میدور، دست 

شود تا برد. تمام وجودم، پای رفتن میمالیم به ساحل امن خود می
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هایش بگذارم و تمام دردهایم را بگریم. چه نزدش بروم، سر بر شانه

 حس قشنگی...

زنی و منم که با مروارید و تویی که از دور دست، به من لبخند می

ها کنم. و این نقارهبافم و پیشكش ضریح میآویزی می اشكم، گردن

گردم؛ کنم و بر میزنند... وداع میهستند که دوباره تو را فریاد می

گیرم. تو ام را دیگر از امانات حرم من نمیبار، رها. امّا دل آشفتهسبک

 دار خوبی هستی!امانت

م مُسافران، اشویم، لبخند تمام، سوار اتوبوس میوقتی من و تنهایی

 زعفرانی شده است...

در دفتر خاطرات خود آه کشید         یک کفتر دل شكسته در چاه 

 کشید

راهی شدو باز پای پر آبله را            با حسرت و درد، تا قدمگاه 

 کشید

*** 

گیرد      در دشت، نسیم، از توشان خاک از قدم سبز تو جان می

 گیردمی

 گیرددیریست          با نام تو، رنگ زغفران میلبخند مسافران مشهد، 
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*** 

 ی سرد شب، پریشان تو بوددر سایه

 در پیچش هُرم تب، پریشان تو بود 

 کرد    قلم، از تو روایت می هربار،

 الذهب، پریشان تو بود ةسلسلیک   

*** 

 از دور، نگاه ماه را نوشیده                

 ای پوشیدهاِحرام کبوترانه   

    از غربت شهر، کوچه کوچه، امشب 

 گنجشک طبرسی به حرم کوچیده   

*** 

 طنین باران دارم      ام در مثنوی

 چون قطره به سمت رود، جریان دارم   

 روم تا مشهد   یاده میبا عشق، پ

 امشب هوس نبات و سوهان دارم....      
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 راضیه طهماسبی

 رامسر

 

کردم و ها نگاه میکردیم. من همیشه به تیلهمیبا خواهرم تیله بازی 

ای ساخته بود ها خانههایم گرد شد! خواهرم توی یكی از آن تیلهچشم

جا اش بروم. آنداد من هم گاهی به مهمانیبرای خودش! اجازه می

کردیم و هر بار که بلند روی بلندترین درخت حیاطش تاب بازی می

 خورد!میخوردیم تیله، قل بلند تاب می

شد حتی یم که رویش گرد میاهی تو بود! چشمی زردی هم خانهتیله

 بال کبوترهایت پیدا بود.

ای! اما به گمان ات دور است و غریبهمیدانی! از همه شنیده بودم خانه

آمد! تو همیشه همین نزدیكی بودی! فقط کافی بود طور نمیمن این

رم. من حتی مادربزرگ را بارها به هایم بیرون بیاوی زرد را از جیبتیله

شد و مثل هایش گرد میای تو آوردم! مادربزرگ هم چشمی تیلهخانه

 من بال کبوترها را میدید... .

گوید گذارد و میای تو میی تیلهاش را کنار خانهایخواهرم خانه تیله

ها به توانیم شبایم! من دوست دارم که همسایه باشیم. میما همسایه
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توانی ما را خیلی بلند تاب بدهی... شب نشینی هم برویم و حتی تو می

های تو گرد شود و بال کبوترهایت را از تیله قل بخورد و این بار چشم

 دور ببینی...

پزد. ما حتی ای برایمان نان میخسته که شویم مادربزرگ توی خانه تیله

ز دود هم پر امان ایتوی تیله، تنور هم داریم! گاهی آسمان تیله

 شود... می

 خوب است که با هم غریبه نیستیم... .

دانم من و خواهرم و مادربزرگ و حتی تو تیله بازی را دوست می

 ای... .داریم! سالمی تیله
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 مریم قشقاوی

 ساری

 

 اهلل الرحمن الرحیم. الهی به حق بسم

 رضا جانیاریم کن 

خواهد. از چمدان معرفت میخواهد، یک آمدن به سمتت بهانه نمی

 های انكار شده...های تلنبار شده و گاهی هم دلخوشیدلخوری

شود. با چمدان که هیچ خواهد. وقتی نخواهی نمیآمدن که بهانه نمی

 توان رفت.بی چمدان هم نمی

خواهد. دستی گرم، نگاهی مهربان، دوستت ماندن در کنارت بهانه می

ه دل، یک فنجان چای محبت، بوی عود، شنوی، از تهایی که میدارم

یک آهنگ مشترک استجابت دعا،خاطرات شیرین وقتی بخواهی بمانم. 

کنی برای نرفتنم. آری، آمدن ای میکنی و بهانهنم باران را رگبار می

ام را پایم های خستهخواهد، ماندن بهانه. وقتی آمدم، کفشدلیل می

ام از مهمانسرا بیرون خانواده ی اهالیکردم. صبح زود، زودتر از همه

آمدم.به اندازه تمامی روزهای عمرم به سمت حرمت دویدم. در بین راه 

 با خود گفتم: رضا جان...
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هاست قلبم به خاطر خادم شدنت حتی به اندازه کنم که سالاعتراف می

دانی و گواهی که هر بار در کرد. رضا جان مییک ساعت درد می

خادم شدن برداشتم. برای ثبت نام خادمیت رفتم تالش و راهی برای 

اما چون ساکن مشهد نبودم پذیرفته نشدم و قلبم از هر زمانی بیشتر از 

 گذشته گرفت.

آن روز هوای آسمانت روشن بود و خادمان حرمت در صبح جمعه، 

صبح دعای ندبه و صبح زیبای آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با 

ای که عاشقانه ا جاری کردند، و من پرندهراهپیمایی زیبا سیل اشكم ر

دوستدار خادمیت بودم وارد حیاط شدم. خادمت هنگامی که اشكم را 

ی مرا آرام ات را دیدم و دل تپندهدید، علت را جویا شد و اینجا معجزه

 گرفتم. ،ی عمرم را از خادمت که واسطه شما بودکرد.بهترین هدیه

هدیه کرد، و من با قلبی آرام بعد کار آن روزش را تا شب به نیت من 

ام را کردم این دو سال عمر به سوی حرمت رفتم، و تمام سعی 99از 

 نقش را اشتباه نكنم.

هایش خیلی سخت است، مخصوصا اگر خادم بودن، با تمام زیبایی

نیازمند باشی و آرزوهای بزرگ برای زندگی این دنیا و آخرت هم 

 داشته باشی.
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ام یک درب است. موقع ورود و خروج دعاهایم ی خودم و امفاصله

شد. در خارج از این صحن و خارج از خادم بودن شبیه عوض می

زنم. گنم. حتی حرف میها نگاه میشوم. مثل آنی زنان دنیا میهمه

خوانم و... اما وقتی خادمت شدم حتی به نیابت باید مواظب دعا می

 در کنار هم سخت است. تمام امور باشم. چقدر ایفای این دو نقش

ها بودن. خادم بودن عشق چون بقیه انسانخادم بودن و زنی هم

 خواهد.می

 رضا جان:

حالم امروز عالی است. چون صبح به محض چشم گشودن به خدا و 

شما سالم کردم. حالم خوب است، چون بهترین هدیه را امروز به من 

 دادی.

ی همه آرزوی سعادت حالم عالی است. چون در این روز بزرگ برا

 ام!کردم. حالم بسیار خوب است. چون فقط به خدا و شما دل بسته

ام بر آورده خواستی آرزوی چندین سالهدانم اگر خدا و شما نمیو می

شد. حالم خوب است، اگر خدا و شما بخواهی، به هر کسی از هر نمی

 گنجد.بخشی که در تصور ما نمیراهی می
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چه خواهم شد. حاصل باورهای من است. و زیرا آنحالم عالی است، 

ی من جز سالمتی و برکت و ایمان قوی و برآورده شدن حاجت همه

ترسم. چون پس نمی ،مسلمانان و عشق غیر مشروط برای همگان طالبم

 الضعفاست. الغرباست و معینعزیز و بزرگواری دارم که غریب

 رانی.پس یاریم کن، به امید رهایی از هرگونه نگ

 «العالمینآمین یا رب»
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 امیر مرادی راد

 مشهد

 

هَمی اَوَلِش رِه نِمدِنوم چیجوری شُروع کُونوم چُون نِه بِلَدوم عَربی 

بوگوم نِه مِتِنوم لَفظِ قِلَم حَرف بِزِنُوم پس اِجازه بِدِن نامَهمهِ با یَک 

 کُونوم و بِهِتان بُوگوم: عسَالم شرو

 رضایی که ضامن آهویی.سِالم امام 

حقیقتش رِه بِخِی مُو نِمِدُنُوم از کجا باید شروع کُونوم، آخه مُو تا به 

اویِم  نِكَردوم. راستِش رِه بِخِی مُو غِیر از یک دُو مَرتِبِه اراحال از ای ک

بِرِی تشیع جنازه تو صحن شما نِیامِدوم. یعنی تو مِرام مو ازِ ای کارا 

ای به خودوم نِدیدُوم که با مُو ام، یعنی نِنَهنِبودِه. نِه بابام مِیامد و نِه نِنَه

بِیِه حرم یا دستُومِه بیگیرِه بیرِه حرم. مو دو سه سالِم بوده که اونا از هم 

بابا و بابای معتاد برزگ رفتُوم. نِه مورِه حرم نجدا رفتن و مُویُم با ز

آوردن و نِه تربیت درست و حسابی کِردن، فقط و فقط به فكر 

خودشان بودن و مویُوم کم کم بزرگ رُفتوم تو محله شدم یِک پا 

کیشیدن ها میامَدن تو محله ما مواد میجاهل، اوالش به خاطر ایكه بِچه
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شان درگیر مِرَفتوم اما یه وقت نگاه خیلی ناراحت بودُم و همش باها

 کردُم دیدُم خودومم معتاد رِفتُوم.

آخه جور دیگه بِلَد امام رضا جان ببخشِن مُو ایجوری حرف مِزِنوم 

مان پیدا مِرِه و نِه مُو نیستُم. مُو اصال آیه مایه قرآن و مِفاتیح نِه تو خَنَه

که یَک وقت نگاه کِردُوم  بِگه نخالصه جونُم بِرَه تابِلَدُم که باخانوم. 

دیدُم بیستو و دو سه سالومه و نِه درسی خاندوم و نِه کاری دِروم و نِه 

تر بود سربازی رفتوم، اوایل به خاطر ایكه مُو هیكلم از بقیه گنده

مِترسیدَن و بهم مواد مِدادَن اما یكی دو سالی که گذشت دیگه هیكلوم 

اخاستن که مویم نِداشتُم کوچیک رفته بود و بابت موادشان پول م

بودُوم. تا ایكه بِرِی تامین خرجی مواد رَفتُوم به طِرَف سِرقَت، از کیف 

قاپی شروع کردُوم و بعد رفتُوم دنبال گوشی قاپی، اما هفت هشت ماه 

دست زیاد شده بود و بیگیر بیگیر بود، قبل بازار خیلی خراب بود، 

تو خط سرقت  از رفیقا رفتُوما چِكار کونُوم چِكار نكونوم، با یكی دو ت

های سرقتی ها، بد نوبُود. روزگار ما موگذشت اما خِریدار جِنساز خَنَه

ها، یَكبارکی افت کِرد، دیگه هیچ کودوم از مال خرها تلویزیون خَنَه زا

ها قِرار شد بِرم تو خط سِكه و پول و طِال، و ضبط نِمِخِریدند، با بِچِه

ها، فقط دیگه قرار گذاشتم که اگه رفتِم سرقت از خَنَه

چیزهای قیمتی مثل پول و طال و ارز، سه چهار ماه اول بد بگردِمدنبال
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د. ارزهارِه که خوب مِتِنیستِم بوفروشِم اما طِالها رِه یا کاغذ خِرید نوبو

کدومِش رِه نِداشتِم. یَک شب ماخاستن یا باید آشنا مِداشتِم که مایم هیچ

ها رفتُم شمال شهر، یَک دُوری زدُم و یَک خَنَه رو نِشون با دوتا بِچه

راحتَم چون تا یَک عُمر  ها گوفتُوم اگه ای خَنَه رِه بِزِنِمکِردُم. به بچه

هایی که از خَنَه میامَدَن بیرون معلوم واز آدمپول و پِله توش زیاد دِرهِ 

خاُلصه درد سرتان نِدُوم. قِرار گذاشتِم بِرِی دو مِرفت که آدم حسابین. 

شبِ بعد که خَنَه ره خالی کُنِم. دو شبِ بعد طبق قِرار، ساعت سه 

نَه ره باز یُواش درهِ خ نَه رفتُوم باال ونصفه شب مُو از دیوارِ کوتاه خَ

کِردُوم و دوتا از رفیقام آمدن تو. مشغول شدِم به جمع کردن، حدسُوم 

 درست بود، کلی طاِل و پول تو خَنَه بود. 

فكر کونوم حداقل یَک کیلو طال جِواهِر بود و حدود دویست سیصد تا 

مو نمدِنیستوم های خارجی که اسكناس صد دالری و یَک عالِمِه پول

مال کدوم کشوره، فقط مِكَردوم تو کیفوم. اما یَک مرتبه نِمدِنُم چی شد 

یِ اینا در عرضِ دو دِیقِه که یَک نِفَر کیلیدِ انداخت به در و آمد تو. همِه

نِشُد و ما سه نفر مونده بودِم که چِكار کونِم. تا مارِه دید سرو صدا کرد 

نمدِنیستوُم چِكار کونوم، فقط باید و فریاد کیشید آی دزد آی دزد، 

چاقوره از توی جیبوم در آوردوم و فرو کِردوم صِداشه خِفَه مِكِردوم. 
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ها تو پهلوش و تا آمَد حرف بِزنه یكی دیگه هم زدوم و گوفتوم بِچِه

فِرار کونِن. از درِ خَنِه آمدِم بیرون و سِوار موتور شِدم و راه افتادِم. 

 بودم که ماشی گشتِ پلیس ماره دید و شک کِرد هنوز یَک کوچه نِرفته

 و شروع کِرد به تعقیب ما. اخطار داد و ما واینِستادِم و مجبور شد به تیر

مارِه بزنه. تیر به پایِ پُشت سریم خورد و مو هم دَستِه موتور از دستِوم 

ها و ها مارِه گیرِفتَن. همونجِه پولدَر رَفت و خوردُوم زِمین و پلیس

سیدن اینارِه از کجا آوردی؟ اره از تو پیرهَنوم در آوردن و وقتی پرطِاله

ها آمَدِم درِ خَنَه فی بِرِیگفتن نِداشتم و آدرسِ خَنَه ره دادُم و با پلیسرح

کهِ دیدُوم وای چقدر شلوغه. اونی که با چاقو زدِه بودومِش داد و فِریاد 

ر ازِش خون رِفته بود که تا ها بیدار رِفته بودند و ایقدبود و همسِیَهکِرده

به بیمارستان رِسیدِ مرد. مو قتل ره به گردَن گیریفتُوم چون نامردی بود 

 اوناره شیریک کونوم.

بعد از مدتی بازپرسی و تحقیقات و سین جین کِردن حكم قصاص مو  

درآمد. مو رسیدُوم به آخر خط، باوروم نِمِشه، البته تویِ بند همه بِهم 

دامت موکونن. هم بندیام موگوفتن که اگه اولیای دم موگوفتن که اع

شان ببخشنت شاید بِتِنی از اعدام نجات پیدا کِنی. اما اولیای دم همه

اونا دیه  مایه دارند و احتیاجی هم به دیه نِدِرَن، از طرفی اگر به فرض

منی هم نِدِروم که بهشان بودوم. اونا گفتن فقط و بِخَن یَک دانه یَک تو
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اص. آخه حق هم دِرَن فقط همی یَک دَنَه پِسر ره داشتن. دُکتر فقط قص

اش که دو تا خواهر و پدر و مادرش هم بوده، او با اعضای خانواده

شب خَنَه خواهر سومش مِهمونی بودن، شب همه همونجِه  بودن،

 صبح پرواز کنه که یادش میه 0استِه بودن که هَمی دکتره ماخخوابیده

ه تو خَنَه جا گذاشته، بدبخت میِه تو خَنَه و به پُست ما بلیطایِ هواپیمارِ

موخوره. باباش و سه تا خواهراش راضی به اعدام مو نیستند و رضایت 

مِدَن، اما مادرش خیلی دلتنگی موکونه که بهش حق مودوم. حكم اعدام 

فردا مِخَن موره بوبورَن مورِه فرستادن دیوان و اعدامم تایید شده و پس

دام. قرار شد فردا بِرِی آخرین بار بِرَن با مادرش صحبت کونن. بِرِی اع

اگه رضایت بده که مو بیام بیرون اگرِم نِدِه که سرُوم مِره باالی دار. 

 امشب یَک شب قبل از اعدامومِه.

بوخودا از روزی که زندانی شودوم تا هَمی االن هر شب گریه موکونوم 

خودوم. هَمش در یَک لحظه اتفاق به حال او که کوشتومِش و به حال 

 افتاد، االن هم نِمِدونوم سرنوشتوم چی مِره.

یا امام رضا)ع( به خدا اشتباه کِردُوم. به قرآن نِفَهمیدوم، باور کونن از 

وقتی موره گیریفتن یَک چشموم آبه یكی آتیش. یا امام هشتم مو 
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ونوم. جوونوم جوونی کِردوم، اقرار موکونوم که نفهمیدوم و پِشیم

 بوخودا قول مودوم آدم بِشُم. قول مودوم دیگه سربراه بوروم. 

آالن خیلی هواتانه کِردُوم آقا جان. دلوم مِخِه بیام تو صحن، جلوی 

پینجِره فوالد وایستوم و باهات درد دل کونوم. اگه همی االن آزاد 

بوروم میام تو صحن و تا دو سه روز پیشِتان گریه موکونوم، امام رضا 

ن موره نجات بِده، مو غیر از شما کسی رِه نِدِروم، تِمومِ امیدُم جا

شماین. یا امام رضا یا ضامن آهو فقط مادرش اگه رضایت بده مو 

خِالص موروم درسته اویَم مادره حق دِرِه اما نِفَهمیدُم، همه چیر مثل 

برق گذشت و اونجه نِفَهمیدوم چی شد. یا امام هشتم فقط فردا نتیجه 

وم. مو به آخِرِ خط رِسیدوم رمِرِه، بیا و آقایی کُن نَزار مو اعدام بُ معلوم

اما همش دست شمایه، شما یَک کاری کونن که مادرش بیِه رضایت 

بِدِه. یا امام رضا مو دیگه آدم رِفتُم، دیگه نادونی نِموکونوم دیگه دزدی 

نِموکونوم، مُوروم دنبال روزی حالل، دیگه سروم به سنگ خورده، 

دیگه اشتباه قبل تكرار نِمِشِه. شما آهو ره ضمانت کِردی، مو یعنی از 

 یک آهو کمتِرُوم؟
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 سینا آقاجانپور

 شهرقائم

 ای به امام رضا...نامه

من اتا مهربون گت مار داشتمه که همیشک ونه گردن اتا گت تسبیح 

 اتا جانماز روز و شو وا بیه...دیا ونه پیش 

 ته که مه جان گت مار روز و شو ته نوم کبتمه روز و شو؛ مره یاد د

نه زیون دیا وه خاسه راس بوه و هنیشه ته غریبی ره دس به دامون و

بیه... ونه پچک مهر تن نوم بنوشت بیا وه شه سر که اشته مهر ونه 

 اسلی همینتی شیه...

 رهیشتبیمه گتمه: ننه جان امام رضا کیه ته وبعضی گدر شیمه ونه پلی ن

انده صدا زندی؟! ونه چش دواره پر اسلی بیا مره اشا گته امام رضا ره 

 بشناسین سن و سال نخانه و چه جان؛ دل خوانه... دل که عاشق بوئه...

مه جان گت مار امه پلی دیا من که وره اشامه دونسمه ونه آرزو تره 

 ین هسه...بدی
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بوم عاشق شه معشوق سه چه اتا انده مه که دونسبیگت نی هنوز انده

 بیقراری کنده و ونه نوم ونه تک جا جدا ننه...

بیه که آرزو چشیا و دوست داشتمه وه شه آرزو ی با این حال مره حال

 ین هسه برسه...جا که تره بدی

مه گت مار خله خله صبور بیا وره دل ندائه که مه پیر و مار پلی شه 

 جا گپ بزنه؛ نكنه وشون دردسر دمبده و...آرزو 

من همه روز ته نوم ونه زبوون جا اشناسیمه؛ من تره ونه زبوون جا 

؛ امام رضای غریب؛ ضامن آهو؛ شاه «یا امام هشتم» بشناسیمه...

 غریبون...

 مه دل مه گت مار پلی دیا ندونسمه ونه چتی وره خشحال هاکنم...

بی می؛ تلویزیون دیه ته صحن و اون سال عیدی؛ سفره سر که نیشت

بارگاه ره نشون دائه، مه چش گت مار چش تن بمونس بیه که چتی 

تره تماشا کردا ونه اسلی... ونه گت تسبیح ونه گردن دیا و ته نومسه 

تن تن صلوات رسیه.... همون عیدی سفره سر شه دل دله بتمه من ونه 

 وره شه آرزو برسندم...
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که مره دانه اشتمه  کردما و هر چی پولاون سال خله عیدی جمع ها

مه دل آرزو دیه که دچرخه بیرم شسه مه دل وسه که شه  اتا گوشه.

 رفق ممدرضا واری اتا گت تبلت شه دس بیرم و نا...

 مه دل وسه که شه جان گت ماره بیارم ته پلی..

عیدی تعطیالت که توم بیه من شه جمع هاکرده پول بوردمه شه گت 

 بتمه اینتا پول جا خامبه ته بوری امام رضای مار هادامه و 

پلی... مه پیر و مار اتا گوشه نیشتبینا من و وره اشانه... ونه چش دواره 

مشت اسلی بیا وه شه لرزندیک دس جا دس بیتا و مره کشه بزو... مه 

 پیر و مار چش پر اسلی بیه.

 .مه گت مار گته االن چن روز بیه که مه دل حرکت هاکرد بیه و..

اره ونه دل پیشاپیش حرکت هاکرد بیا اما هم حرکت هاکردمی وره 

 بیتمی بیاردمی ته پلی...

 ته بارگاه ره که دیاری بدیه ونه شوق و ذوق نتومبه تسه بنویسم...

وه همینتی برمه کردا من مات گنبد طال بیمه ونه لرزندیک دس شه دله 

شه آرزو جه داشتما و شه دل دله خشحال بیمه که من جان گت مار 

 برسیه...
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 طمه اسداللهی  فا

 قائمشهر   

 بِه نام خِدایِ مِهرِبُون

 سِالم آقا

 امامِ هَشتُمینِ با وِفا رِه  ه                       سِالم کِمبِه جانهِ امام رِضا رِ

 پِغوم دارِمه بَرسِندِن خِداره             الهی آقاجان تِه دور بَگِردِم         

دَمای غِروب تلویزیونه رُوشن هاکِردِمه که بَرنامه به همین سادگی دَم 

دَی داهه خبرنگار اَتتا خانواده شهید سِره دَهیه وِشونِه سِفره افطاری 

 کنار نیشت بیهِه و گزارش گیتِه

مِنِم ناغافِلی بَتِمه اَره راسسی!! مِنِم به همین سادگی تومبه امام رضا وِسِه 

ودکاره شِه دَس بَیتِمه تا اَتتا نامه شِه جانِه آقا وِسّه نامه بَنویسم کاغذ خ

 بَنِوسِم ونه جا درد دل هاکِنِم.

مِه دَس و دل لَرزِسسه، اَسری کِلو کِلو چِش جا سَرجِر بیهه و اَتتا خَله 

 شونگ مِه گَلی یه سَر!!!

 آقاجان! نَدومبه چِه وَقت شِمِه جا گَپ زمبه مِه حَرف تِمومی نِدارنه!!!
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 ور هاکِن نِخوامبه خَلِه بَنِویسِما تِه ره خَسه هاکِنِمبا

 اَتتا پِغوم خِداوِه دارِمبه واسطه بَواش مِه پِغومِه بَوِر خِدایِپَلی

 یر جا خَله خالی هَسسه اَمسال ماه رَمضون مِه جانِه پی

همه سال قَدر شو که بیهه جانه مارره گِتِه: زِنا وَچُوننهِ آماده هاکِن 

 بَوریم آقای پابُوسخامبی 

 نا وِسه زَنگ بزن وِره هَم بَوِریم امام رِضا  شِه گَت

یر اعتقاد داشته این شُوهای عرفانی خَلِه خِجیره دُعای جوشن جانِه پی

 کبیره آقای حَرِمه دِلِه بَخوندیم

اَمسال نوزدَهم شو اَذانِ گِدِر کِندای لِو هِنیشتِما تا تُونسسمه اَسری 

 بییم دِل خواسسه خِدا دِتا بال مِرِه هِدا بُو، کُوتِر واری پَر بَزِنِم مِه. بِپاتِمه

 تِه حَرم تا اَتتا کَم سَوِک بَواشِم 

 خِدا این دِشمِنونِه کافِرِ لَعنِت هاکِنه کیه بمونِه دَکِتِنه مَردِمِ جانا ماله دِله

 ربه بَزِننو هَر جور که وِشونِه دَس بَر اِنِه خواننه به اِسالما مِسَلمونا ضَ

 امِا این دِشمِنون کور بَخونِسسِنه 

 اِما مِسلمونا تا خِدا وَ اِماموننه دارِمی شِكِست نَخِرمبی
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یر اَمسال که بورد بیهه مَكّه زیارتِ جانِه خِدا، این کافِرای مِه نازنین پی

 دین ساکِت نَنیشتِنِه وَ جانه خِدایِ خِنِه خَله از زائرا رِه شهید هاکِردِنهبی

 چَندِه لِذّت دارنه که آدِم شِه خِدای کَشِه دِلِه جان هادِه

 یر یوردی. هَمون خِدای پَلی بَمونِسسیآ... جانِه پی

 وِنِه دِلِه باصفا مِن باَلره                پییر زائر خِدا مِن باِلره                

 ی دِعا مِن بالرههَمیشه کِرد        یره آرزو بیه شِهادِت                 پی

 تینار بَشتی تِه اِما مِن باِلره                چِتی اَسری نَشندِم دِق نَكِنم       

 سَرِ سَر بَند، یا زهرا مِن بِالره       بوردی به جنگ کافر با رَفِقون        

 دِله گر بَووشه وا مِن بِالره           نگِ دِشمِن   مِه دل خوانه بُورم به ج

 هَلی تتی، تا کِندا مِن باِلره                  بِهار بِمو وَنوشه سَر بَزوئه        

 گِمونِم بِمو بابا مِن بِالره                    بِهار نارنجِ بو دَپیته مَله           

 اینجه پابوسه آقا مِن بَالره                خوامبه گَپ بَزِنِم و غَم بِوارِم     

یر همیشه مِره شِه ساقِ سَر نیشندیه و گِته دِتر، جنگ جانه آقا...پی اَره

 توم بَهیه مِن سِعادت نِداشتمه شهید بَواشِم.

آ دِتر...تِه مِسسه دعا هاکن به شِه آرزو بَرِسم.مِنِم گِتِمه بابا تِه هیچ فرقی 

 یر شِما شِه زَحمِتهبا شهید نیدارنی، جانباز یعنی شهید زنده، جانه پی

 بَكِشینی، اَمّا وِنِه دل راضی نَهیه.

 اِسا هَر شو تِه عَكسه جا گَپ زَمبه مِرِه اِشِنی و خنده کِندی.
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مِن هَمینجور که کِندایِ سَر نیشت بیما اَسری شَندیمه بَدیمه اَتتا دَس مه 

 شونِکِ سَر سنگینی کِندا، اَتتا دس مِه چِشه اَسری رِه پاک کِنده...

ا خاره تَن هاده بَته پِرس دِتر بِرمه نَكِن، اَشون تَه دمِه جانه مارره خِ

 یر بِمو مِه خوء دِلِه بَته وَچوننه حَتما بَوِر مشهد جانه امام رضا پَلی.پی

 گَت نا وِسسه زَنگ بَزومی همه با هم بوردِمی پابوسه آقا

یر نائب الزیاره هِم بَهیمی به یاد وِه دعای جوشن کبیر آقایِ حَرِم دِله پی

 بَخونِسِمه

ونه از نخدایا تِرِه به عَظِمِتِ امام رضای غریب قَسمِ دِمبی شَرِّ دِشم

 اسالم و مسلمین جِهان دور هاکِن.

 اَمِه چَش صاحب زمان وِسِه راه دَره ظهور وره نزدیک هاکِن

 اَمه جِوونا رِه نِجات هادِه

 تِمومه مَریضا رِه شِفا هاده

بَرسِند، وِشونِه خانواده دِل له آروم  شهدای خان طومانه به وِشونه وَطِن

 .هاکن

 همه شهدای روح شاد باشه

 آ... جانه خِدا

اَمسالم سعادت داشتِمی قَدر شو تِه حَرم دِواشیمو هَمه وِسسه دِعا 

 هاکنیم
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 الهی شكر خِدای خوب و مهربون

 تِه کَرِمِه دور بَگِردِم

 الهی آمین
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 سحر امیری   

 ساری 

  

سِالم بر شاهِ شاهون، امیر خراسِون، السُّطون، علی ابن موسی رضا)ع( 

وقت به خیر شِمه حال و احوال و کار خار هَسّه اَمه اوضاع و احوال 

یّنِ جِمال حضرت عالی غم رِه اَمه دل مهمون هاکرده بَدنی اِئه فقط نَدی

اَمِه سَر شلوغه اَالن موقع کار و کشاورزی هَسَّه، اَتی سِرِه، اَتی زمین سَر 

 اَلبته دَومبه شِمِه سَرِم خله شلوغه، مهمان و مهمان رَوی دارنی، همه جا

امروز صُبح که تازِه آفتاب تیغه بَزوه  .اِنِّه شِمه خِدمتور جِه پابوسی 

ن هِرسامه یكدفعه بُوی بهشت رِه خِراسومه صحرا، رو بر مِه شِیدَئی

ش بِه حال آفتاب اَوّل اِنِه ته گنبِد احساس هاکِردِمه، شِه دِل باتِمه خُو

طالرِه خِش دِنه که وِنه خِش صدا تا اینجه که ساری هَسّه اَمِه گوش رِه 

نا، البته دَومبه که  وِسِّه خَوِر بیاردِنه یاومبه تینِوازش دِنه. اَره موال نَد

نی  اَمِه دنیای دِله بدجوری بَكوش بَكوش هَسّه، اسرائیل دَکِته  خَوربی

عام کنده له، مَردِم زَن و وَچه رِه و گهرهِ طِفل رِه دَره در فلسطین قتل دِ

ی ته عمه جان زینب)س( و حضرت رقیه ها هابیی دله هم وو سوریه

گاه رِه تا حدودی خِراب هاکِردنه، شیعیان رِه عراق دِله زنده، گُنبد و بار
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مُروت های بیمین آدمزنده تَش زَنّه و سَر وِرینه، آدم یاد کربال دِمدِّنه، ه

 نِه که تِه عمه جان علی اصغر، علی اکبر)ع( سرِ ره بال یاردِنه.بی

سَرِّه بَورینه و نیزه دیم بشتنه، نخوامبه ته دل ویشته از این درد بیارم 

دَرد هَسّمی. اون مَوقع که مفقط خوامبه باوم آقاجان، امام هم با  شما ه

 وچه بیمی نامه نوشتمی:

 دِل من طاقِت دوری ندارد           كدان شُوری ندارد      نِمک در نمِ

 1100011999هایی که هدایی سه اون شمارهها شِمهالبته بعضی وقت

زنگ زمبه حَرم خَله شلوغه شِمِه منشی گوشی گیرنه وصل کنده داخل 

بونه، اَما خاب شِه خِّد اُمید دِمبه که  حرم بِقول گفتنی اِمه حال بَهیته

ویشتر از این وقت شِه جان آقا رِه  دیگه زود اِماهم شومبی حرم.خَله 

 نَیرمبه فقط با اَتی دِ بیتی شِه دلّه با ته پنجره فوالد گِره زَمبه

 قفس رِه واز هاکن بِخونده بلبل     امام رضا تِسِّه تنگ هایته مِه دل

 لخاک خراسون بَوشه مِه مِنز        اِرمون این عاشقی بَوه مِه قاتل

 مِه دل تنگ هاسته وِ تره یارمه یاد       ای داد و بیداد و اِی داد وبیداد

کن که داورِون مِه نامه را قبول هاوسه پاره بَیه کاری جان آقا مِه دل ِتِه

 .هاکنن تا مِن بِیم تِه پابوس به امید اون روز
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 المللیرگزیدگان بینب
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 غزال رسولی

 کاناداکشور 

 *** رتبه اول مشترک

 المللبین

 

مقدس های ام و مكانام رفتهاز کجا شروع کنم؟ خیلی جاها در زندگی

ام. یک چیزی که خیلی چشمم را گرفت این بود که زیادی را دیده

شدم چون حرم شما همیشه پر از زائران است. اول خوب متوجه نمی

کردم که مردم فقط فكر میآمدم و با خودم فقط تابستان به ایران می

قدر شلوغ است. ولی فهمیدم جا اینآیند که اینتابستان برای زیارت می

یند و تو را زیارت آ که مردم همیشه از همه جای دنیا به اینجا می

. همیشه وقتی در کانادا کشیشان درد دل میو تو از مشكالتد ننکمی

حرم پر از چراغ و نور بود و پر  ،کردمبودم و کانال اسالمی را نگاه می

کرد که نشست و گریه میاز آرامش. مادرم همیشه جلوی تلوزیون می

م. از شانس ما دعاهایش مستجاب شد یای کاش یک روز به حرمت بیای

تصمیم گرفتم که در کنیم. من هم اتفاقا و ما االن در ایران زندگی می

همیشه احساس ایران درس بخوانم و مسلمان بهتری بشوم. من 

قدر قوی ام جای یک چیز خالی است و دینم آنکردم که در زندگیمی

ام است که خیلی زجر کشیدم گفتم به خاطر گذشتهنیست و همیشه می
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بینم. از تر میو آن را خوب بینمولی االن به خاطر تو دنیا را متفاوت می

یلی به ایران آمدم عوض شدم و به نظر خودم بهتر شدم و خ وقتی

ام و خیلی از مردم ایران چیز یاد گرفتم شاید تر شدهتر و آرامباهوش

شدم و دلم پر اشتباه کردم که به ایران آمدم اما هروقت که ناراحت می

کردم که متوجه نشستم و فكر میجا میرفتم و آنشد به حرمت میمی

وجه شوم و عالقه زیادی به شما دارم و متتر میکم قویشدم دارم کم

توان شدم که همه در دنیا مشكالتی دارند و فقط با دعا و نماز می

ها امیدوار شد. یک روز از دوستم پرسیدم که چرا شما از همه حرم

تر است و او گفت چون امام رضا در ایران تنها و غریب است و شلوغ

آیند. خالصه جا شیعیان زیاد هستند و از همه جای دنیا به حرم مینای

استم فقط به تو بگویم که من خیلی به شما عالقه دارم و نه به خومی

هایم که چشمکه آرزوهایم را مستجاب کردی و به خاطر اینخاطر این

 را باز کردی و همیشه از شما متشكرم. التماس دعا.
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 لوبانگی تابوامباله مصباح

 کشورکنگو

 ***نفر اول مشترک

 المللبین

 

 جامعۀالمصطفی اصفهان

 ام سیاه می یا امام رضا)ع( این کاغذ سفید را از رازهای دل آسیب دیده

خبر  فرستم و مطمئنم که هیچ از آنان بی کنم و در جایگاه شما می

 های عجیب و غریب زندگی من است. نبودید. این رازها، قصه

کنم. من یک طلبه خارجی  خودم را برای شما معرفی میبرای شروع 

هستم. از قاره آفریقا، کشور کنگو. در یک خانواده مسیحی به دنیا آمدم 

های کلیسای  و نزد یک مادربزرگ بت پرست بزرگ شدم. در برابر بت

کاتولیک زانو زدم و مجسمه اجدادم را بوسیدم ولی به لطف شما آن 

 سمت اسالم. همان اسالم اهل تسنن و خلیفه هارا ترک کردم و رفتم به

های من باز  ها را بر معصوم ترجیح دادم ولی دوباره به لطف شما چشم

شدند و آن را پشت سر گذاشتم و به سمت اسالم ناب محمدی رفتم و 

 دادم به لطف شما.  ام قرار آن را عشق بزرگ و پدیده ناقابل زندگی

کنم، چون که االن شش سال شده در  چرا این حرف را زیاد تكرار می 

کنم و مشغول تحصیل علوم دینی هستم و بعضی  ایران زندگی می
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ای دریافت کردم،  ها نسبت به سلسله حرکات عجیب عقده پاسخ

همین عشق و  ،فهمیدم آن چیزی که من را پیش اهل بیت کشوند

فداکاری و شهادت مبارک شما در سرزمین ایران است. وقتی که این 

خواندم، حرفی که قبل شهادت شما به لب های مبارک آورده  حرف

 بودید:

همانا من در سرزمین  «غربةٍ ارضِانی مقتولٌ و مسمومٌ و مدفونٌ بِ»  

 غربت کشته و مسموم و در آنجا مدفون می شوم.

امروز به لطف این شهادت، در همین سرزمین، من یک بت پرست و 

نكه کشته شوم بلكه برای زنده مسیحی قدیمی هجرت کردم. نه برای ای

 شدن با علوم اهل بیت.

امروز به لطف این شهادت در همین سرزمین، من یک ملی پوش قدیم 

تیم اهل تسنن هجرت کردم نه برای اینكه مسموم بشوم برای استفاده 

 از پادزهرها در سفره مبارک شما که از مرگ دل نجات پیدا کنم.

سرزمین، من به عنوان سرباز امام  امروز به لطف این شهادت در همین

زمان زنده شده آمدم خدمت شما، نه برای آنكه مدفون بشوم بلكه برای 

 های غلط. بیرون آمدن از گور آیین ها و فرهنگ

 بنا بر این شما دیگرمقتول نیستید، شما مقتول حیات بخش هستید.

 دیگر شما مسموم نیستید، شما مسموم شفا بخش هستید.

 فون نیستید، شما مدفون مبعوث هستید.دیگر شما مد
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دیگر شما غریبه نیستید، شما مثل ما، به قول مقام معظم رهبری،  

 اید. صاحب خونه

همه لطف نسبت به  به خاطر این من از شما سپاسگزارم، چون که این

 من داشتید.

 ای سرور من ای امام رضا)ع(
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 مصباحتابوامبالهلوبانگیازکشورکنگو

 
Cette lettre je l’adresse à mon Seigneur Ridha, le huitième Imam infaillible de la 
maison du Prophète Mohammad ( Salut et Paix sur lui et sur sa famille). 
Mes salutations les plus chaleureuses à la personne la plus valeureuse ! 
Oh ! Imam Ridha (paix sur vous), je suis en train de noircir cette feuille blanche 
des milles secrets que regorge mon coeur longtemps meurtri par le poids de ce 
lourd fardeau. Et aussi, j’ai peur au final de ne vous envoyer que du paperasse 
indigne de votre seigneurie, car les larmes qui coulent de mes yeux font tomber 
en lambeau les unes après les autres mes feuilles choisies. Mais, je tiens 
pourtant à vous l’envoyer, en étant persuadé que rien de ce contenu est inédit 
pour votre omniscience. Tous ces secrets sont en quelque sorte des histoires 
ahurissantes et stupéfiantes de ma vie. 
Pour commencer, j’aimerais me présenter à votre majesté, je suis un étudiant 
étranger en Iran. Je suis venu du coeur de l’Afrique, plus précisément de la 
République Démocratique du Congo. Je suis issu d’une famille chrétienne et j’ai 
grandi auprès d’une grande mère idolâtre. Je me suis agenouillé devant les 
statuts divinisés de l’église catholique et j’ai embrassé le statut fétiche de mes 
aïeux. Pourtant, par ta grâce, un jour je les ai reniés et je suis parti vers l’Islam 
par ma volonté mûrie par mille réflexions et par l’ordre de mon père qui n’était 
même pas musulman, mais Dieu a fini par toucher son coeur et arracher de lui 
cette permission utile pour un mineur de onze ans de pratiquer une religion 
différente de celle de ses parents. Cet événement avait laissé tout le monde 
perplexe. L’Islam que j’avais embrassé en ce temps fut l’Islam sunnite et sans le 
savoir je me suis fait des khalifes une préférence et une référence au lieu et 
place des Imams infaillibles (paix sur eux). Mais encore une fois, par ta grâce, 
mes yeux se sont ouverts à la lumière et mon coeur à la vérité par le 
truchement d’un étudiant de Jami’atu Mustafa ‘Alamiya extension de Kinshasa 
et après mille et une débats, je me suis attaché par conviction à l’Islam 
mohammadien et je fais de celui-ci la plus grande et la plus exceptionnelle des 
découvertes de ma vie, toujours par ta grâce. 
J’ai intégré Jami’atu Mustafa ‘Alamiya dans mon pays, en poursuivant en 
même temps mes études d’ingénieur en urbanisme, par ta grâce j’ai réussi 
brillamment dans toutes mes études, celles-ci m’ont permis d’avoir une bonne 
connaissance en langue arabe, française et en histoire de l’Islam. Je me suis 
permis par le concours de quelques amis d’écrire une pièce de théâtre sur la 
mort tragique de l’Imam Husseyn (paix sur lui), pièce qui a fait pleurer Chiites, 
Sunnites et Chrétiens confondus dans une salle pleine à craquer. J’ai demandé 
à Dieu de me récompenser pour ce succès par un mariage et par un voyage 
d’étude en Iran, par ta grâce, mon voeux fut exhaussé ; je me suis marié et 
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voyagé sans dépensé un franc de ma poche. De mon mariage, avant de partir 
pour l’Iran, j’avais laissé une fille d’une année et quelques mois, répondant au 
nom de Fatima Zahara ; quelques mois avant sa venue au monde j’avais rêvé 
de cette grande dame, pendant que ma femme avais un mal terrible de ventre ; 
tard la nuit et très éloigné des centre de santé, j’avais épuisé toutes les 
invocations, une fois emporté par le sommeil , la fille du Prophète m’a révélé 
un nom, son propre nom qui a mis fin aux douleurs de ma femme, toujours par 
ta grâce. 
Pourquoi je répète à maintes reprises cette formule ? Aujourd’hui, il y a six ans 
jour pour jour que je vis en Iran où je poursuis mes études en Sciences 
islamiques ; je commence à avoir des réponses par rapport à mon parcours 
spirituel très singulier ; j’ai compris que cette force d’attraction qui m’a 
entrainé vers les gens de la maison du Prophète (Salut et Paix sur lui et sur sa 
famille), c’est cette dimension d’amour et de sacrifice liée à votre mort en 
martyr dans cette terre bénite d’Iran. Lorsque je suis tombé sur cet hadith, 
cette parole que vous avez cité quelques jours avant de rendre l’âme : « Certes, 
je serai tué et empoisonné dans une terre étrangère et dans celle-ci j’y serai 
enterré », j’ai saisi la raison et l’essence de ma vie. 
Aujourd’hui, grâce aux retombées de ce martyr dans cette même terre, moi cet 
ancien idolâtre et ce fervent chrétien, je suis invité en Iran non pas pour que je 
sois tué, mais pour revivifier mon coeur par le truchement des sciences de gens 
de la maison du Prophète (Salut et Paix sur lui et sur sa famille). 
Aujourd’hui, grâce aux retombés de ce martyr dans cette même terre, moi un 
ancien joueur de l’équipe internationale des sunnites, je suis invité en Iran non 
pas pour que je sois empoisonné mais dopé, en profitant de l’antidote distillé 
dans votre banquet afin d’être sauvé de la mort lente ‘’l’ignorance’’. 
Aujourd’hui, grâce aux retombés de ce martyr dans cette même terre, moi en 
tant qu’un combattant ragaillardi de l’Imam du temps, je suis venu à votre 
service, 
non pas pour que j’y sois enterré, mais pour sortir du gouffre des religions et 
des cultures vicieuses. 
Pour cette raison, 
vous n’êtes plus le tué, vous êtes celui qui redonne la vie ; 
vous n’êtes plus l’empoisonné, vous êtes celui qui distille l’antidote ; 
vous êtes plus l’enterré, vous êtes celui qui tire les gens du gouffre de la mort 
‘’ignorance’’ ; 
vous êtes plus l’étranger, vous êtes comme nous, selon les dires du guide de la 
révolution islamique d’Iran, le fils de la maison. 
C’est pour cette raison que je suis reconnaissant envers vous, puisque tout ce 
que j’ai et tout ce que je suis aujourd’hui, c’est grâce à vous. 
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C’est vous mon Seigneur, l’oeil de Dieu qui a vu ma naissance et s’est réjoui de 
la venue au monde d’un futur disciple. 
C’est vous mon Seigneur, la lumière de Dieu qui a su illuminer mon chemin 
depuis le temps et guider mes pas. 
Ya Imam Ridha !je me remets totalement à vous. 

Votre humble serviteur Misbaah TABU MBALE LUBANGI 
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 کمیلی اطهرمهدی

 کشور پاکستان

 *** نفر دوم مشترک

 
 مهربان بخشنده خداوند نام به

 )ع(رضا علی امام دست به برسد

 ...است خیس آسمان ...کنندمی گریه دارند ابرها که هاست ساعت

 آرامش کوچه، نهرهای شرشر صدای ...جاریست زمین روی رحمت،

 چراغ، نور و هستم من نمناکم، اتاق خلوت کنج ...زده هم به را شب

 دلم، پرجوهر؛ و مشتاق خودکار یک و سفید، و خطبی کاغذهای

 تاب سرم در ناگفته هایحرف قراری،بی تالطم از پر دریائیست

 ...خورندمی

 زبانم کاش ...رود نمی قلم به زبانم دست همه این با که !افسوس

 راز لبانم، کاش .کند جاری کاغذ روی را دردهایم از ایذره توانست،می

 این نه و تواند،می آن نه که حیف، .دانستندمی را زیبا هایواژه سرودن

 ...دانندمی ها

 اگر حتی .بنویسم برایت دارم دوست چون ...کنم شروع جایی از باید اما

 ...باشد ضعیف قلمم و قاصر زبانم

 ...آمنه طرف از
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 )ع(رضا علی شاه به

 حوالی حرارت پنجاب، شرجی جنس از سالمی ...سالم غریب، امام

 ...پاکستان مردم دل پاکی و سند

 ...شما به تقدیم دور، راهی از گرم، سالمی

 همان .است شده ساله نُه حاال که معلولی دختر همان ...هستم آمنه من

 خیلی روزها این و ...دارد گلویش در بغض دنیا یک که تنهایی دخترک

 تلخ نگاه از خسته ...ها بازی هم با دویدن آرزوی از خسته ...است خسته

 ...مادر هایگریه هق هق و پدر فایدهبی هایتالش از خسته ...دکترها

 ...چیزها خیلی از خسته خالصه،

 در ...ما یخانه از دورتر خیلی جایی :گفتمی عمویم !مهربان امام

 از پر ...حرم نام به داری، شكوه با بهشتی ایران، نام به کشوری

 کبوترهای گالب، و عود عطر ها،فواره و هاحوض بزرگ، ایهصحن

 ...مهربان خادمان زیبا،

 نام به داری پناهگاهی بهشت، این از ایگوشه ها،این همه کنار در و

 ...فوالد پنجره

 شود،می خسته من مثل یا شكند،می دلش که کس هر ام،شنیده عمویم از

 فوالد پنجره هایشبكه دخیل را دستهایش رساند؛ می آنجا به را خودش

 پوشاند؛می را چشمانش قاب اشک، نازک حریر کم کم ...کند می

 هایششانه آرام آرام و شكند؛می یكی یكی را خورده فرو هایبغض
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 ...زندمی صدا را تو نام فقط آه و اشک میان در که است گاهآن ...لرزدمی

 ...رضا یا المدد

 آسمان با زمین تالقی محل تو، فوالد پنجره جلوی که انگار !جان رضا

 قلبت ملكوت از تو و آورندمی زخم برایت دلشان کویر از همه است؛

 ...فرستیمی مرهم برایشان

 ایران به خواهرتان و شما زیارت برای عمویم هست یادتان !جان موال

 قشنگ نماز چادر یک تولدت برای :گفت من به تلفن پای !بود؟ آمده

 ام،خواسته  )ع(رضا امام از ...کردم تبرکش )ع(رضا امام پیش که امگرفته

 چقدر ...بخوانی نماز پاهایت روی چادر این با امسال، که کند کاری

 شما حرم عطر هایشگل که شدممی چادری صاحب داشتم ...کردم ذوق

 در !..نگذراندم سر در خیالی چادر این با که رویاها چه ...بود گرفته را

 از کردن پرواز هیچ، که رفتن راه قشنگ، چادر این با بارها هایم،خواب

 لحظه عمو برگشتن برای بعد، به روز آن از ...دیدممی را ویلچرم روی

 ...بگیرم دستش از را تولدم هدیه بهترین تا بودم منتظر کردم؛ می شماری

 ...شد تمام تلخ انتظارم، شیرین قصه که حیف !حیف اما

 آن به حرم نور که را کسی صورت مردم، که نیست رسم مگر ...جان آقا

 در چرا پس ...گویندمی قبول زیارت او به و کنندمی بوسه غرق تابیده،

 داری خبر !روند؟ می زائرانت استقبال به گلوله رگبار با دنیا، گوشه این

 !زنند؟ می آتش را زائرانت اتوبوس که هستند ظالمی های آدم جا،این
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 هرکه کردند، متوقف بود آن در عمویم که اتوبوسی ...که این خالصه

 !..شما زیارت جرم به فقط ...زدند آتش را بود هرچه و ...کشتند را بود

 که ویلچری و ...سوخته چادری و هستم من بارانی، شب این در حاال و

 کاش ...ندارد نوشتن دل دیگر دستم، ...است ترنزدیک من به امسایه از

 ای اصال ...بود تو حرم عالم تمام کاش ای ...بیایم حرمت به توانستممی

 را امشكسته دل وقت آن ...بود اتاقم گوشه همین فوالدت، پنجره کاش

 :کردممی صدایت گونه این و فوالد پنجره به زدممی گره

 ...سالم !)ع(رضا علی شاه

 تو از و ...است شده ساله نُه حاال که معلولی دختر همان هستم، آمنه من

 !؟..بفرستی مرهم هایشزخم برای شودمی ...خواهد می تولد هدیه

 دشمنان کینه آتش در بیتاهل محبت جرم به که زائرانی یاد به"

 حسرت خاکی، کره این جای جای در که هاییآمنه به تقدیم و سوختند

 "...دارند را مشهدالرضا دیدار
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 میکائیل

 کشورروسیه

 ***نفر دوم مشترک

 المللبین
 

 !گرامی و عزیز رضای امام

 این یعرصه بر پای که شد آن بر تقدیر که خدایم بندگان از ایبنده من

 .بگذارم دنیا

 از .شد داده پروردگارم شناخت فرصت آدمیان دیگر به چونهم من به

 و چرا که پرسیدممی خود از بچگی همان
 خاکی یکره این در آدمی زندگی از هدف ام؟شده خلق چه برای

 و کشت به دست که این ورزیممی عشق یكدیگر به چرا چیست؟
 فریب را همدیگر که این یا کنیممی دزدی زنیم،می هم نابودی و کشتار

 ندارد؟ پایانی آدمی هایرنج و درد مگر دهیم؟می
 که همانطور شدم، مسلمان یزدان لطف به شدم، متولد مسیحی که منی

 در مقدس و متعالی ایرشته در.آمدم نیز ایران به اشاراده لطف به

 تمامی پاسخ که دارم امید و هستم تحصیل مشغول قم علمیه یحوزه
 درگیر مرا ذهن و چرخندمی ذهنم در کنون تا بچگی از که سواالتی

 .بیابم اند،کرده
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 با و .امنوشته نامه برایت وف،رئ امام ای تو مهربانی و لطف به امید با

 شیعیان امامان دیگر و تو یاری و کمک به فرصت این شمردن غنیمت

 .دارم ایمان

 خون و خون از که است شكننده ایشیشه همچون زیبایمان دنیای

 !بردمی رنج دروغ و هاجنگ ها،بیماری عدالتی،بی ریزی،

  و دستانتهی یاور و یار که کنممی تمنا و استدعا متعال خدای از تنها

 .باشد پناهانبی

 مرتكب که خطاهایی و گناهان تمامی خاطره ب را ما خدا کهآن امید به

 !ببخشاید شدیم،

 !آمین

 

 

 

 



 

 
 

050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

053 

 

 الدینآفرین اصالح

 کشور اندونزی

 *** رتبه مشترک سوم

 المللیبین

 

به قول کاشفان اگر دنیای دیگری جز این دنیا وجود داشته باشد، آن را 

بله، من نه یک کاشف هستم نه آن  هم کشف و اکتشاف خواهیم کرد.

دهم اما سفرهای اکتشافی من با لطف و عنایت شما  کار را انجام می

سفرهای اکتشافات من با حقانیت و درستی مزین  صورت  می گیرد.

 گردیده است ... ای امام مومنان ... امام علی بن موسی الرضا)ع(.

آورید که همسر دوست داشتنی من کیف دستی شان  آیا هنوز به یاد می

را با پنج میلیون تومان پول اطراف ضریحتان گم کرد تو ای حامی و 

ید و اورا به طرف حق ا هوی را راهنمایی فرمود ضامن آهوی مظلوم!

ید؟ اما آن متعلق به گذشته است. االن ما به آغوش حق ا ههدایت نمود

تان شامل حال و احوال ما هم  ایم. آیا هنوز شفاعت و اهل بیت پیوسته

تان تردیدی ندارم. خودم با گناهان  هست؟ نه،  نه، از صفات رحیم

 آلوده را مردد هستم.
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خواهم به من بسازد، بسازید ... برای  ام من ... دنیای من را که میای ام

 مان ... والسالم. مان، برای مردم دین
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 زهرا اخالقی

 افغانستان

 *** رتبه سوم مشترک

 

همیشه شروع سخت است و چه سخت تر به پیشگاه بزرگ! نمی دانم 

تان تا پاسخش را بشنوم... هرچند  را چگونه ادا کنم؟ به پیشگاه سالمم

شود که کرَم  الیق نبوده و نیستم! اما همیشه گدا رویش جایی باز می

زیاد ببیند و حال و موالی غریب و رئوفم. سالم این مسافر خسته دور 

از وطن را به کرمتان بشنوید و با نگاه و لبخندی پاسخ بفرمایید! در 

ا نشاید از همچون من گدای روسیاهی ولی شما نشایدها را خور شم

 خواهید که ببینید از بس کریم هستید هرچند که جایگاهم را می نمی

 دهید. شنوید و پاسخم را مطمئنم که می بینید. صدایم را می

موالی رئوفم گرچه بی وفایی صفت این گدا و فراموشكاری کار 

هرگاه پیامد سختی برایتان رخ اش است اما خودتان فرمودید  همیشگی

داد، از شما یاری بجوییم. و حال ... این منم ... آقای خورشید! منم 

کسی که غرق شده در طوفانی از بالهای سخت که از هر طرف امواج 

بال او را احاطه کرده و جز کشتی نجات شما چیز دیگری دستگیرش 

از خودی که از  ام آقا. می خواهم نیست در این یم بال ... من فراری

اش را  دهید؟ تا همه قصه دوری شما دورم کرده، فرار کنم. پناهم می
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دانم از کجا شروع کنم. از همان وقتی که دستم را از  تعریف کنم؟ نمی

های دنیا اسیر لهو و  کردم و چون کودکی نابلد در کوچه تان رها دست

وقتی که گمان لعب، گم شدم و هر لحظه دورتراز پدر مهربانم! یا از 

 کردم انیس من جای دیگری است و شفیق دلسوز من رهگذران زندگی

های جاهالنه  ام. نمی دانم موالی رئوفم از کجا شروع کنم؟ از منیت

مدرن این روزهایم؟ از تاری که آلودگی گناهان به دور بصیرتم تنیده 

است؟ از کدام بگویم؟ من با امیدی که رسول رحمت به ما جاماندگان 

ی شمارا ا هزد آخرالزمان داد، امیدوارم! همانجا که فرمودند: هیچ غم

کند مگر آنكه اندوهش را برطرف می کند. دلم می خواهد  زیارت نمی

بیایم من نیز غم هایم را در کفشداری حرم جا بگذارم. دلتنگی هایم را 

های کفشداری قرار دهم! با شرمساری قدم  هایم در قفسه داخل کفش

هایم پنهان کنم و از نگاه خیسم  لكنت زبانم را پشت اشک بردارم و

 بخواهم برایم اذن دخول بگیرد، از نگاه مهربانت.

ای به  خواهد آنقدر پیش بیایم تا بتوانم دلم را مثل تكه پارچه دلم می

پنجره فوالدت گره بزنم و همانجا بغضم را بشكنم تا در دارالشفایت 

 ام سرپا شود. و دل شكسته ام از شما، شفا بگیرد مرض دوری

توانستم این وجود تاریكم را رها کنم در  توانستم آقاجان! می کاش می

زدند من دور از شمارا! دوست دارم  صحنت تا خادمانت جارو می
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اهلل بیایم پیشتر و بگویم سالم بر تو ای  دست در دست زیارت امین

 امین خدا!

کنید آقاجان! امانتی که دیگر پس  ام را به امانت قبول می این دل آلوده

ندهیدش بلكه جالیش دهید با نگاه والیی تان! حتی اگر من جاهل 

سر به هوا، شما نخواهید مرا سر به راه کنید!  ؟؟؟شدم و کوچ چون 

شود درونم از  جانم را می نشانم روبروی گنبد و انقالب می شبح بی

 کردم روی سنگ میهایم را پهن  تان دلتنگی شوق بودنم در حریم امن

های  های گرم صحنت یكی یكی معرفی می کردم ... دست لحظه

گذارم. مقدمه چینی  گیرم و در دست پنجره فوالدت می پریشانم را می

پرده تا مرزهای مردد حنجره بغض را برایتان هجی  های بی کند اشک می

 کند. دلتنگی است دیگر آقاجان! تا ضمانتش را نكنید همین طور می

زنم و بی اختیار  شوید؟ روبروی آینه ایوانت زل می د. آقا ضامنم میبار

آنكه چشمانم باخبر  دهم خودداری از گریه را عمدا! و بی از کف می

دیدم لبخندی میهمان کنید قلبم  شوند، بارانی می شوم. کاش آقاجان می

خواهم بگویم هوای دلم از حد هشدار گذشته است. خشت  را ... می

خیز  خواهم چشمانم را سینه هایم را در کوره گناهان! می هم لحظا هزد

های زندگیم را روحم را همانجا  بیاورم تا کنار مسجدتان. آقاجان تا گره

برایم باز کنید و آن زمان بشنوم عطر رضایتت را در گوشه گوشه 

 ام کرده ام زیر سایه داغ گناهان! گره زده ام! آقاجان سوخته خلوت تنهایی
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 اند. نمی هایی که مرا از موالی غریب زمانم دور کرده ندانم کاریاند! 

دانم سربلند کنم پیش آستانت! حضرت رئوف. ورق بزن مرا با نگاه 

ام خشكسالی باریده!  ات! چند وقتی است در این کنعان تنهایی والیی

هایم از کار بیفتد کنارتان و زمان  بارانم کن آقا جان! کاش نبض لحظه

هایم به پیش شما  ش کند تا دل سیر کوچ کنم از چاه حرفمرا فرامو

ام!  ام را در غربت دور از شما از کف داده ایها العزیز! سرمایه زاللی

شوید؟ آفت زده نهال  خریدار و ضامن این ورشكشسته بازار عشق می

ایمانم، آفت دنیا زدگی! شاه غریب طوس در همسایگی ات به مزرعه 

اند و قاصدک خیالم  ای سیاهی هجوم آوردهبی حاصل ایمانم کالغ ه

چند وقتی است در هوای شماست! موالیم کبریت ایمانم خیس شده 

ام روشن نیست. درخت وجودم ثمری برای انتظار مسافر  که زندگی

های کویر غفلت شرح حال وجود ناخالصم را  منتظرم نداشته و پیله

ست آقاجان! حال هویدا کرده آقاجان! تمام فصل احوال من زمستانی ا

احتضار پیدا کرده ام در خانه نا امن دنیا! دستم را بگیرید و تا ایوان نگاه 

مهربانتان مرا مهمان کنید. یعقوب صبر من به نابینایی رسیده عزیز 

رها کنید و مرا از چاهی که  دلگیریخراسان! مرا از بردگی این همه 

موالی رئوفم! من نا ام، چون یوسف بیرون بیاورید  خودم از گناه کنده

اهل را اهلی حریمتان کنید تا آهوانه سر بر آستانتان آرام بگیرم. از ترس 

و دلهره و دوری از انتظار دیگر رمقی در جانم نمانده. تماشا کن 
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بارد دیگر تحمل این  هایم می موالجان خستگی از سر و روی بغض

هایت باال  تههمه شكستم نیست آقاجان! این روح ناآرام را تا سر گلدس

ببر تا دست شهر و هوای آن نرسد به آن تا دیگر خودم را نبیند، تا 

حاصل انتظار آخر  باران بگیرم  و زاللی را دوباره بپاشم در سرزمین بی

ام که ... مقصد اصلی وجود من نوکری آقای منتظر دشت انتظار  الزمانی

 است.

جود یوسف کاش کمی منتظر شوم موالی رئوفم که چقدر شرمسار و

زمانه آخر هستم! و چقدر متناقصم من و انتظار! آقاجان دعایی کنید که 

ام لیاقت مهر شهادت را  منتظر شوم و الیق انتظار که آن وقت زندگی

 پیدا کند! آمینش را کاش امام زمانم بگوید ...

آه که چه زود گذشت کنار شما بودن حتی در دل کاغذ و نوشتن برای 

 شما چقدر کم است.

دست بر سینه عرض ادب مرا بپذیر موالجان! می خواهم همین جا جا 

ام را! وای که  ای از صحنت را خیالم را! دلم را! دلتنگی بگذارم گوشه

چه زیباست روی سنگ فرش گرم صحنت دلتنگی را جا گذاشتن، 

 زیباترین گم شدن است آقای رئوفم!

 السالم علیكم و علی اجدادک الطیبین و الطاهرین   

  


