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نوشتم، پاک کردم.

نوشتم، پاک کردم.
ــگار  ــت! ان ــتنی نیس ــگار نوش ــاً ان اص
ــم  ــزی را از قل ــاز چی ــی، ب ــه بگوی هرچ
انداختــه ای. انــگار حــق مطلــب را ادا 

نمی کنــی. ادا  و  نمی کنــی 
ماجــرا، یــک ماجــرای عاشــقانه اســت. 
ماجرایــی کــه تقریبــاً از اواســط آذرمــاه 
بی قــرارت می کنــد و در هــر گوشــه ای از 
دانشگاه باشــی، صدایی توجهت را جلب 
می کنــد: »امــام رضــا، قربــون کبوتــرات، 
یــه نگاهــی هــم بکــن بــه زیــر پــات...« رد 
صــدا را می گیــری و می رســی بــه جایی 
ــز دانشــگاه، صحــن دانشــجو.  در مرک
تصویــر حــرم را می بینــی و نــدای 
حــرم را می شــنوی. چشــم های تــر، 
نفس هــای عمیــق و بــرق نگاه هــا تــو را 
بــه جلــو می رانــد تــا بــروی و ببینی چه 
خبــر اســت؟ جلوتــر کــه مــی روی چنــد 
دانشــجو را می بینــی کــه پشــت میــزی 
نشســته اند و لیســتی را پــر می کننــد بــا 
عنوان » لیســت ثبت نام کننــدگان اردوی 
ــی  ــان صداهای ــرم« و هم زم ــر ح کبوت
ــا رو  ــم م ــنوی: »بازه ــراف می ش از اط
قرعه کشــی  می بریــد مشــهد؟«،»کی 
 می کنیــد؟«، »خــدا کنه اســم من دربیــاد«، 

»یــا امــام رضــا...« و... 
ــان  ــی از خادم ــوی، یک ــکاو می ش کنج
کــه دانشــجویی هم سن وســال خــودت 

ــی: ــدا می زن ــت را ص هس
- شما اینجا چیکار می کنید؟

+ ثبت نام کبوتر.
- کبوتر؟!

+ آره کبوتــر. درواقــع همــون اردوی 
فرهنگی زیارتــی کبوتــر حــرم. یــک 

اردوی بــزرگ و البتــه کاماً دانشــجویی 
بــا ســابقة ۲۸ســاله کــه انجمن اســامی 
دانشــجویان دانشــگاه یــزد، برگــزار 
می کنــه و هر ســال، بعد از امتحانــات دی 
مــاه، نزدیک بــه ۵۰۰نفــر از دانشــجویان 

ــه. دانشــگاه رو راهــی مشــهد می کن
- قرعه کشی می کنید؟

+ بلــه؛ تقریبا بیــن ۲۰۰۰نفر ثبت نام کننده 
قرعه کشــی می شــه.

- احتمال اینکه اسمم دربیاد چقدره؟
+ دســت مــا نیســت. باید خــودش بطلبه. 

به قــول شــاعر:
» آنان کــه خــاک را بــه نظــر کیمیــا کننــد، 
ــا  ــه م ــه گوشــه چشــمی ب ــود ک ــا ب آی

کنند؟« 
بغــض گلویــت را می گیــرد. اســم و 
ــر  ــی و منتظ ــخصاتت را می نویس مش

جــواب می مانــی.
ــت  ــن لیس ــت. اولی ــات اس ــام امتحان ای
اســامی قرعه کشــی شــده، منتشــر 
ــد روز  ــو نیســت! چن می شــود. اســم ت
بعد، لیســت دوم منتشــر می شــود و باز 
هــم نیســت. هرکجــا کــه مــی روی یــک 
ســؤال آشــنا را می شــنوی: »اســمت در 
اومــده؟« و دلِ شکســتة تــو، شکســته تر 
می شــود. تــا اینکه خبر می رســد لیســت 
نهایــی بــه زودی منتشــر می شــود. نهال 
ــد و وقتــی  ــه می زن ــد، جوان کوچــک امی
ــی،  ــی می بین نامــت را در لیســت نهای
شــکوفا می شــود و ثمــر می دهــد . حــاال 
ــت بســتن  ــام شــده و وق ــات تم امتحان
بــار و بندیــل رســیده اســت. ۱۰اتوبوس، 
پذیــرای زائــران حریــم رضوی انــد. 
عــده ای مشــغول ســوار شــدن بــه 
ــغول  ــده ای مش ــتند، ع ــا هس اتوبوس ه

حضور و غیابنــد، عده ای وســایل را بین 
ــد و عــده ای  اتوبوس هــا تقســیم می کنن
بــا چشــم های خیــس و چمدان هــای 
در دســت، منتظــر جــای خالــی یــا 
انصرافــی لحظــات آخری کنــار اتوبوس 
ایســتاده اند و چــه وصف نشــدنی اســت 
ــات  ــن لحظ ــه در آخری ــری ک ــال زائ ح

ــود. ــهد می ش ــوس مش ــوار اتوب س
ــی  ــی رنگ ــد طای ــب گنب ــای ش نیمه ه
ــه  ــار گرفت ــه های بخ ــت شیش را از پش
اتوبــوس می بینــی. نــوای » آمــده ام، آمدم 
ای شــاه پناهــم بــده » ســکوت اتوبــوس 
را می شــکند و تــو بــا اشــک ســام 

می دهــی.
ــوای ســفر وصــف نشــدنی  حــال و ه
اســت. ترکیبــی از رفاقــت و ســیاحت و 
زیــارت. بــا افــرادی همســفر می شــوی 
که شــاید تــا بــه حــال آن هــا را ندیــده ای 
امــا حــس قریبــی شــما را به هــم نزدیک 
می کنــد. انــگار کــه سال هاســت یکدیگــر 

را می شناســید.
جمع هــای  هــم،  کنــار  ســفره های 
خودمانــی، برنامه هــای فرهنگی، خلوتی 
نیمه شــب حــرم، ســرمای دلچســب 
ــاد  ــه ی ــب ب ــد روز و ش ــهد و... چن مش
ــرات  ــن خاط ــی از بهتری ــی و یک ماندن
دوران دانشــجویی هــر زائــر کبوتر حرم 

را رقــم می زنــد. 
ــکان  ــرایط، ام ــال ش ــه امس ــد ک هرچن
ــرم را  ــر ح ــوری کبوت ــزاری حض برگ
نمی دهــد ولــی امیــد در دل هــای مــا 
ــاز  ــان ب ــه جه ــامتی ب ــرد. س نمی می
خواهــد گشــت و مــا بــاز هــم شــب های 
ــه  ــتم را تجرب ــام هش ــرم ام ــی ح برف

ــرد. ــم ک خواهی

ــدة  ــه شــرایط پیچی روزگاریســت ک
حاکــم بــر جهــان، امــکان بســیاری از 
پیش بینی هــا را از بشــر گرفته اســت. 
گویــی، هرلحظــه اتفاقی غیــر منتظره 
در گوشــه ای از ایــن کــره خاکــی رقم 
می خــورد کــه بســیاری از معــادالت 
ــه  ــور ک ــزد. همانط ــم می ری ــه ه را ب
گمان نمی کردیــم ۴اســفند۹۸، آخرین 
کاس حضــوری دانشــگاه باشــد و 

بازگشــت، انقــدر بــه درازا بکشــد.
امــا از آن جــا کــه مجبوریــم بــه 
عادت کــردن و مجازی کــردن هــر 
آنچــه غیرمجــازی تصــور می شــد، 
اردوی مشــهد هرســاله مان را هــم 
ــرض  ــا از دور ع ــم ت ــازی کردی مج
ارادتــی داشــته باشــیم بــه محضــر 

هشــتمین امــام.
ــماره  ــن ش ــه، در ای ــن بهان ــه همی ب
از نشــریة میثــاق تــاش کردیــم تــا 
یــادی نگــه داشــته باشــیم از ســفری 
ــرای بســیاری از دانشــجویان  ــه ب ک
دانشــگاه، خاطــرات شــیرینی بــه 

ــت. ــته اس ــادگار گذاش ی
 امــا جــا دارد خوش آمــدی نیــز 
داشــته باشــیم خدمــت دانشــجویان 
جدیدالورود، آن هایی که ندیدیمشــان 
و ندیدندمــان و از همیــن ابتــدای 
ــا تیــغ تیــز آمــوزش مجــازی،  کار ب

می کننــد. نــرم  دســت وپنجه 
بــه امیــد روزی کــه ســامتی قامــت 
راســت کنــد و صــدای همهمــة 
دانشــجویان، فضــای دانشــگاه را 

ــد. ــی کن ــور زندگ ــده از ش آکن

سردبیر سخن 
ــرانه کبـــوتـــــــــ

همــه چیــز از یــک گم شــدن ســاده 
ــرم  ــزی ت ــب پایی ــد! آن ش ــروع ش ش
ــم  ــگاه گ ــه در خواب ــل همیش ــک مث ی
شــده بــودم و داشــتم از ایــن گم شــدن 
نهایــت اســتفاده را می بــردم و بــه هــر 
ــرک  ــدم س ــه می دی ــدی ک ــای جدی ج
می کشــیدم. مثــل همــان وقت هایــی کــه 
نقشــة دانشــگاه را برعکســی می گرفتم 
و بــرای رفتــن بــه آمفی تئاتــر ســه دور 
دانشــگاه را دور مــی زدم. یــا مثــل وقتی 
کــه قــرار بــود بــروم مســجد جامــع و 
ــی آوردم.  ــارکار در م ــدان م ــر از می س
در کل جهت هــای جغرافیایــی در ذهنــم 
ــد و هــر زمــان راســت  مفهومــی ندارن
را از چــپ تشــخیص دادم می توانــم 
آدرس هــا را بفهمــم و هــر زمان بجنورد 
را بــا بیرجنــد اشــتباه نگرفتــم می توانم 
جهت مترو را اشــتباهی نــروم و از قطار 
ــم. وســط ســرک کشــیدن ها  جــا نمان
اتاقکــی را وســط خوابــگاه پیــدا کــردم 
دمپایی هــای  محاصــرة  در  کــه 
رنگ ووارنــگ قــرار گرفتــه بــود. ظاهــراً 
آنجــا نمازخانــه ای بــود کــه آن روزهــا 
هنــوز کارکــرد نمازخانــه نداشــت بلکه 
بــه جایــش مراســمات و دورهمی هــای 
مختلفــی درونــش برگــزار می شــد. 
وســط تنهایی هــای اوایــل تــرم اول 
ــخ  ــن نقطــة کــرة مری ــگار عجیب تری ان
را پیــدا کــرده بــودم و آنجایــی مطمئــن 
شــدم اینجــا واقعــا جــای عجیبی اســت 
ــان  ــدم چطــور خــودم را می ــه نفهمی ک
آدم هایــی پیدا کــردم که انگار هزارســال 
اســت کــه می شناسمشــان. وســط 
تعجــب بــودم کــه شســتم خبردار شــد 
ــای  ــة بچه ه ــی و معارف ــا دورهم اینج
انجمــن اســامی اســت. به خاطــر تمــام 
ــه از دوران  ــی ک ــا و ذهنیت های تجربه ه
ــا  ــا و مکان ه ــور کاره ــه از اینج مدرس
داشــتم بعــد از خــوردن  شــربت گاب 
ــرض  ــی ق ــای اضاف ــزدی دو پ و کیک ی
بــه  از محــل گریختــم و  کــردم و 
گم وگور شــدنم در خوابــگاه ادامــه دادم. 

بعــد از آن شــب، تقریبــا هــر روز کامــا 
اتفاقــی بــا هــر کــدام از بچه هــای انجمن 
ماقــات داشــتم و دیگــر کارم بــه جایی 
رســیده بــود کــه وقتــی می دیدمشــان 
ــدم.  ــان رد می ش ــوت زنان از کنارش س
چــون بــا خــودم می گفتــم مــن کجــا و 
ایــن مــدل کارهــای بیهــوده و اعصــاب 
ــات  ــام کائن ــا تم ــن کجــا؟! ام خــورد ک
دست به دســت هــم داده بودنــد کــه هــر 
طــوری شــده مــا را ســر راه همدیگــر 
بگذارنــد تــا جایــی کــه نفهمیــدم چطور 
ــدم هرجــا  ــه خــودم آمــدم دی شــد و ب
ــوان یکــی  کــه مــی روم خــودم را به عن
ــی  ــن اســامی معرف ــای انجم از بچه ه
ــا  ــن رفت وآمده ــط همی ــم. وس می کن
بــود که با مفاهیــم جدیــدی در زندگی ام 
آشــنا شــدم کــه از جملــة آن هــا همیــن 
کلمــة تشــکیات بــود. راســتش را 
بخواهیــد قبــل از آن نهایــت آشــنایی و 
تصــور مــن از تشــکیات یــک چیــزی 
ــود  ــق ب ــن خل ــازمان مجاهدی ــل س مث
آن هــم بــه لطــف فیلم  هایــی مثــل فیلــم 
ــش  ــر بخ ــی دیگ ــد از مدت ــه. بع پروان
بزرگــی از زندگــی ام گــره خــورده بــود 
بــه تشــکیات و بچه هایــش. مــِن خنثی 
ــه اوج دغدغــه ام خــواب  و بی دغدغــه ک
بعــد از کاس ســاعت ســه بــود و اگــر 
جهــان را آب هــم می بــرد عیــن خیالــم 
ــه  ــبت ب ــتم نس ــم داش ــود کم ک ــم نب ه
خیلــی چیزهــا دغدغه منــد می شــدم. از 
علــت ســوراخ شــدن الیــة اُُزن گرفتــه تا 
تحلیــل مســائل منطقــه. از دودزا بــودن 
ــی  ــگاه و کم ظرفیت ــای دانش اتوبوس ه
آن هــا تــا خارج شــدن آمریــکا از برجــام 
و بی کیفیتــی غــذای ســلف. در یکــی از 
ــک  ــن ی ــای انجم ــای بچه ه دورهمی ه
پــک فرهنگــی، یــک چیــزی در مایه های 
همیــن پکــی کــه االن تقدیمتــان شــده، 
ــک کاغــذی  ــد. در آن پ ــان کردن تقدیمم
ــه  ــرای ورود ب ــواد الزم ب ــه م ــود ک ب
انجمــن را نوشــته بــود که کفــش آهنین 
و ارادة پوالدیــن هــم یکــی از ایــن مــواد 
بــود. اگــر آن روز بــا چشــم طنز بــه این 
جمله هــا نــگاه کــردم چنــد وقــت بعدش 

کــه دیگــر تمــام زندگــی ام گــره خــورده 
بــود بــه انجمن، با تمــام وجــودم معنای 
کفــش آهنیــن و ارادة پوالدین را فهمیدم. 
درســت همــان زمانی کــه افتــادم در باال 
و پایین هــای قدیمی تریــن، بزرگ تریــن 
و پرجمعیت  تریــن تشــکل دانشــجویی 
اســتان یــزد. همــان زمانــی کــه پله های 
امورفرهنگی و اموردانشــجویی مســیر 
هــر روزمــان شــده بــود. همــان زمانــی 
کــه بعــد از کاس بایــد می آمدیــم 
سه شــنبة مهــدوی برگــزار می کردیــم. 
همــان وقتــی کــه بعــد از امتحان جشــن 
۲۵۰۰نفــری برگــزار می کردیــم. یــا 
همــان موقــع کــه دنبال جلســه بــا فان 
ــای  ــا دردی از درده ــم ت ــئول بودی مس
دانشــجو را کــم کنیــم. همــان وقــت کــه 
دیگــر دانشــجوی معمولــی نبودیــم یــا 
اصــا همــان وقــت کــه کبوتــر حــرم را 
برگــزار می کردیــم. شــما فکرکــن یــک 
تعداد دانشــجوی هم ســن و ســال شما 
ــن اردوی  ــد بزرگ تری ــا ص ــر ت از صف
ــزی و  ــتان را برنامه ری ــجویی اس دانش
اجــرا می کردنــد. ســه مــاه تمام شــب را 
بــا روز یکــی می کردیــم و به لطــف امام 
رضــا)ع( قشــنگ ترین مشــهدها را رقــم 
ــا  ــی از انجمنی ه ــا خیل ــم. اص می زدی
از صدقــه ســر کبوتــر و حــرم انجمنــی 
شــدند. چــه آن زمان که حضــوری بود 
و چــه حتــی حــاال کــه مجــازی اســت. 
کبوتــر خادم هایــش را جــوری ســاخته 
ــا  ــد ادع ــان می توانن ــه همه ش ــت ک اس
کننــد زندگی شــان بــه قبــل از کبوتــر و 
بعــد از کبوتــر تقســیم می شــود. چنــد 
ــجویی مان  ــی دانش ــاه از دوران زندگ م
را می گذاشــتیم وســط. خواب وخــوراک 
برایمــان معنای چندان مهمی نداشــت و 
فقــط در حــد یــک ضــرورت حیاتــی بــه 
آن نــگاه می کردیــم. خســتگی ودوندگی 
عمرمــان  لحظــات  شــیرین ترین  را 
ــه  ــه آن س ــیم ب ــا برس ــتیم ت می دانس
شــبانه روزی کــه در حرف نگنجد . ســه  
شــبانه روزی کــه جنــس ثانیه هایــش با 
ثانیه هــای معمولی، انــدازة  هزاران ســال 
نوری فاصله داشــت. ســه شــبانه روزی 

ــران  ــای زائ کــه خودمــان را خــاک پ
امام رضــا می دانســتیم. چــرا کــه 
بــه غیــر خاک شــدن هرچــه هســت، 
ســبک زندگی  ایــن  بی ادبی ســت! 
مــا  گوشــت وخون  در  آنقــدر 
کــه  اســت  آمیختــه  انجمنی هــا 
ــت  ــازی اس ــه مج ــم ک ــی االن ه حت
خودمــان را خادمان شــما زائــران آقا 
می دانیــم. هرچنــد بــه ســامی از دور 
دل خــوش باشــیم. انجمــن بــا تک تک 
ــای  ــة اعض ــش هم ــاال و پایین های ب
خانــواده اش را بــزرگ کرد. مثا همین 
مِن ســرما و گرمای روزگار نکشــیده 
را مجبــور می کــرد در کبوتــر جلــوی 
بخــاری ای بخوابــم کــه اگر دســتت را 
یــک ســانت باالتــر می بــردی از گرما 
می ســوختی و یــک ســانت پایین تــر 
ــی زدی.  ــخ م ــرما ی ــی آوردی از س م
انجمــن زندگی در شــرایط ســخت را 
یادمــان داد، همانطــور کــه آســان تر 
کــردن زندگــی را بــا حداقــل امکانــات 
ــرای  ــن ب ــن نشــانمان داد. انجم ممک
مــن بــا آن مــدل زندگــی و دغدغــه ای 
کــه قبــا داشــتم نقطــة تحــول تمــام 
زندگــی ام اســت. اینجــا بــود فهمیــدم 
ــا  ــم. اینج ــز نمی فهم ــچ چی ــه هی ک
بــود کــه فهمیــدم بایــد رشــد کنــم و 
دیگــران را رشــد بدهــم. اینجــا بود که 
یــادم داد بایــد از هــر فرصتــی بــرای 
تقویــت زندگی ام اســتفاده کنــم. اینجا 
بــود کــه یــادم داد از تجربه کــردن 
نترســم و بزرگ تریــن ریســک ها 
ــی ام  ــات زندگ ــن تصمیم و جدی تری
ــه مــن زندگــی را  ــرم. اینجــا ب را بگی
ــای  ــر نفس ه ــه دیگ ــد. حــاال ک فهمان
ــه شــماره  روزهــای دانشــجویی ام ب
افتــاده و بایــد باروبندیلــم را جمع کنم 
و از دانشــگاه بــروم، به عقــب که نگاه 
می کنم می بینــم دوران دانشــجویی ام 
را در بهتریــن حالــت ممکــن و بــا 
ــده ام  بهتریــن آدم هــای ممکــن گذران
ــم ای کاش در  ــت نمی گوی ــچ وق و هی
ــجوی  ــک دانش ــا ی ــن دوران صرف ای

ــودم. معمولی نب

ک شــدن هرچه هســت بی ادبی ست! به غیر خا
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واژة مشــهد، از نظــر لغت نامــة دهخدا، 
ــادآور می شــود.  محــل شــهادت را ی
ــای دور  ــن و کبوتری  ه ــرای م ــا ب ام
و بــرم بهشــتی بــرای فروریختــن و 

دوبــاره از پایــه ســاختن اســت.
نمی دانــم نخســت او هــوای مــا کــرد 

یــا مــا هــوای او را؟ 
شــاید شــوق قلبی مــان بــود کــه 
ــادم  ــر خ ــا زائ ــر ی ــادم زائ ــدال خ م
ــه  ــاند. هرچ ــینه هایمان نش ــه س را ب
ــود.  ــا ب ــز م ــاز عج ــه اعج ــود هم ب
چنــد صــد دانشــجو بــا هــم کوله بــار 
یــزد  کویــر  از  را  التماس دعاهــا 
برداشــتیم و عــازم مشــهدالرضا 

ــدیم. ش
چشــمان زمین زده مــان چشــم انتظار 

ــمان بود.  آس
تابلوبه تابلو،ایستگاه به ایســتگاه 
هوایــی شــدیم و ببیــن عجــب گدایــی 

ــم. ــه کردی ــدیم را زمزم ش
حوالــی پنــج بامــداد از میــان شیشــة 
مــه گرفتــه و آویــزِ یــا ضامــن آهوی 
اســکانیا، گنبــد طایــی ُمَتَواِصلَــًة 
ُمَتَواتِــَرةً ُمَتَرادَِفــًة نمایــان شــد و 
َصــلِّ َعلـَـی َعلـِـيِّ ْبــِن ُموَســی الرَِّضــا 
ــد.  ــاری ش ــان ج ــی از قلبم الُْمْرَتَض
دســته جمعی قــدم بــر صحــن جامــع 
رضوی گذاشتیم و هرکداممان ُکنجی 
گزیدیــم از نــوع ایوان مقصــوره، برای 
گفتگویی خصوصــی و قطره اشــکی 

کــه کبوترانــه وفادارمــان کــرد.
عهد هــا  آن  از  یک ســالی  اکنــون 

می گــذرد.
یک ســال تــوأم بــا بغــض دوری 
ــن  ــا دوای همــة ای و دلتنگــی  کــه تنه
دردهــا، طــواف کعبه فقیران اســت . به 
قــول شــاعر، »حتــی اگــر بــه آخر خط 
ــق  ــرای عش ــا ب ــیده ایم آنج ــم رس ه

شــروعی مجــدد اســت.« والســام.

دل نوشــته ی کبوتر ها
    زهرا اشرفی. ورودی۹7

برنامه ریزی کار و تعاون:   
ــه  ــفری ک ــن س ــک بهتری ــدون ش ب
ــم، اردوی  ــی ام رفت ــال زندگ در ۲۱ س
کبوتــر حــرم بــود و ای کاش بــاز 
بــا  را  ســفر  ایــن  می توانســتم 
 آن همــه صمیمیــت تجربــه کنــم.

از  یکــی  مــن  بگویــم  دارد  جــا 
سرســخت  وسواســی های 
هســتم ولــی آن جــا اینقــدر بــه 
مــن خــوش گذشــت کــه اصــًا 
 بــه ایــن چیزهــا فکــر نمی کــردم.

همــه لحظه هــای ایــن ســفر چــه 
اتوبوس، چه حســینیه و چه حــرم آقا، 
 حــس نابــی بود کــه تجربه می کــردم. 
ــد کــه  ــاز هــم پیــش بیای ــدوارم ب امی
ــروم  ــرم، ب ــر ح ــای کبوت ــا بچه ه ب
پابــوس امــام رضــا. هنــوز هدیه هــا 
و لیــوان کبوتــر حــرم را دارم و وقتــی 
ــم  ــا برای ــه خاطره ه ــان هم میبینمش

یــادآوری می شــود.

وقتــی در تــرم ۲ اســمم بــرای کبوتــر 
حــرم درآمــد، واقعاً خوشــحال بــودم. 
از آن لحظــه ای کــه  بــا دوســتانم وارد 
اتوبــوس شــدیم خیلــی حس عجیبی 
داشــتم و بعد از ســاعاتی که به شــهر 
مشــهد رســیدیم و گنبــد طایــی امام 
رضــا را دیدیــم خیلــی حــال خوبــی 
داشــتم. فــردای آن روز کــه بــه حــرم 
رفتیــم واقعــاً لــذت بخش بود چــرا که 
همــراه دوســتان هم ســن خــودم و در 
محیطی بســیار خوب بودیــم و واقعًا 
فکــرش را هــم نمی کــردم کــه این قــدر 
بــه مــن و دوســتانم خــوش بگــذرد. 
ــرم  ــود ح ــتان ب ــه زمس ــا ک از آن ج
ــی داشــت  ــی و ســکوت عجیب خلوت
ــکل  ــن ش ــه ای ــال ب ــه ح ــا ب ــن ت و م
حــرم را ندیــده بــودم و یــک زیــارت 
ــراه دوســتانم داشــتم.  دلچســب هم

امیــدوارم ایــن لحظــات شــامل حــال 
شــما هــم شــود.

  

خــوب یــادم اســت اولین مرتبــه ای که 
رفتــم حــرم، زمانی کــه رســیدم توی 
صحــن و روبــروی بارگاه امــام رضا 
قــرار گرفتــم ، خادمــان در حــال نقاره 
زنــی بودند،صــدای نقــاره آن قــدر 
ــم دوســت  داشــتنی و سرشــار  برای
از آرامــش بــود کــه هم آنجــا ایســاده 
بــودم و مــاِت صــدا و تصویــر شــده 
بــودم. بــه جــرات می توانم بگویــم آن 

رشــد  لــوازم  از  گــو  و  گفــت 
ــم  ــا ه ــت.چه ب ــی اس ــخصیت ادم ش
 نــوع خــود باشــد و چــه بــا بنــا.

کبوتــر حــرم فرصــت خوبــی بــود کــه 
در گعده هــای شــبانه به شــنیدن نظرات 
یکدیگــر بنشــینیم و بــا طــرح ســوال و 
بحــث و همراهــی بــا اســتادی دلســوز 
ــک  ــرض مح ــه های مان را در مع اندیش
قــرار دهیــم. پــس از بــه گفت و گــو 

ستایش    قمیصی   
   ورودی ۹۸ معماری:    

فاطمه گل افشانی.
 ورودی ۹۶ معماری:    

ــن  ــن و آرامش بخش تری ــه بهتری لحظ
لحظــه زندگــی ام بــود. بعــد از آن، حتــی 
ــن  ــنوم، اولی ــه می ش ــرم را ک ــم ح اس
تصویــری کــه در ذهنــم نقــش می بنــدد 
کــه در گوشــم  اولیــن صدایــی  و 
می پیچــد، نقــاره خانــه و صــدای نقــاره  
زدن اســت. از آن زمــان هــر وقــت کــه 
ــل از  ــاعت قب ــم س ــرم، نی ــی روم ح م
اذان صبــح و اذان مغــرب، هرکجــای 
حــرم کــه باشــم خــودم را بــه صحــن 
انقــاب می رســانم . آن لحظــه، آن 
مــکان و آن صــدا بــرای مــن زیباتریــن، 
امن تریــن و آرام تریــن اتفــاق دنیاســت ؛ 
بــه حــدی که تقریبــاً همــه می داننــد من 
 شــیدای نقــاره  خانــه و صــدای نقــاره ام.

 ایــن آرامــش خــاص را برای همــه آرزو 
می کنــم.

کبوتــر حــرم، اولیــن ســفر دانشــجویی 
ــال  ــر ح ــه سراس ــفری ک ــود. س ــن ب م
خــوب و آرامــش بــود. از اتوبوس گرفته 
کــه همــه چیزش عالــی و صمیمانــه بود 
ــم  ــوس دور ه ــط اتوب ــاعت ها وس و س
جمــع می شــدیم و حــرف می زدیــم 
ــم،  ــان نبودی ــذر زم ــه گ ــا متوج و اص
ــهد... ــه مش ــیدیم ب ــه رس ــی ک ــا وقت  ت

راســتش، من همیشــه عــادت بــه زیارت 
ــه  ــدم ک ــی فهمی ــتم و وقت ــبانه داش ش
شــب ها در چنــد شــیفت، می توانیــم بــه 
حــرم برویــم خوشــحال ترین بــودم و از 
اینکــه می توانســتم تــا خــود صبــح در 
حــرم باشــم لــذت می بــردم و هرشــب 
از ســاعت ۱۲ شــب، بــا یــک عالمــه 
ــتکش و...  ــردن و دس ــال گ ــاس و ش لب
ــاب،  ــن انق ــرم و در صح ــم ح می رفت
روبــروی گنبــد طــا و خلوتــی کــه 
ــدم...  ــرق می ش ــی زد، غ ــر نم ــده پ پرن
 مگــر حســی بهتــر از ایــن هــم هســت؟!

حــرم  کبوتــر  اردوی  می دانیــد؟ 
کــرد... تجربــه  بایــد  فقــط   را 

ــن  ــوب انجم ــای خ ــه ه ــون از بچ )ممن
اســامی(

                      زهرا نعمت اللهی،
ورودی۹7عربی:   

حمیده دهقان، ورودی ۹۶:

ســید سجاد موسوی        
ورودی۹۵: مهر، 

فاطمه کوهســتانی،ورودی 
کبوتر۹۸(: ۹۸)خادم 

 لحظاتــی کــه فراموش شــدنی نیســتند...
لحظــات ماندگار...مثــل زمانی که بعــد از 
۱۰ ســال بــاز حرم حضــرت رضــا)ع( را 
می بینــی و می ترســی که نکند ایــن دیدار 
آخــر باشــد وبه خــودت قول می دهــی از 
تمــام لحظــات بــه خوبــی اســتفاده کنــی 
ــی در فصــل زمســتان، ســرمای  و  حت
اســتخوان ســوز را تحمــل می کنــی 
 و تــا نمــاز صبــح حــرم می مانــی.

یــادش بــه خیر...هم ســفری بــا دوســتان 
و هــم دانشــگاهی ها، چه خاطــرات خوب 
 و خنــده دار ولــی ســاده ای را رقــم می زد.

اگــر می دانســتیم کــه دیگــر نمی توانیــم 
کنــار هــم جمــع شــویم، حتمــا از تمــام 
ــک  ــم، ی ــم می گذراندی ــه باه ــی ک دقایق
عالمــه عکــس و فیلــم جمــع می کردیــم.

 مها عشقی، ورودی ۹7:

شــاید متفاوت تریــن مشــهدی بــود کــه 
رفتــم و اتفاقــی برایــم افتاد کــه هیچ وقت 
ــم دیگــر هــم  ــود و فکــر نکن ــاده ب نیافت

نصیبــم شــود.

دلتنگــم... دلتنــگ طنین»کبوتــرم هوایــی 
شــدم« در صحــن دانشــجو تــا وقتی که 
مــداح در صحن انقــاب خوانــد :» دلم رو 

گــره زدم بــه پنجــرت، دارم مــی رم...«

مجدد شروعی 
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نشســتن با جمع رفقا ســعی در تمرین 
شــنیدن بنــا کردیــم و بــه آرامــگاه نادر 
ــاری  ــاهکار معم ــک ش ــری زدیم.ی س
ــب ســرزمین تاریخــی  معاصــر در قل
ــر  ــاری و هن ــب معم ــان، ترکی خراس
ــر  ــری بی نظی مجســمه ســازی کــه اث
را پدیــد آورده بــود. ظرافــت در بــه 
کارگیری ســنگ های متفاوت و تقســیم 
بنــدی نمــای خارجــی بنــا از درس هایی 
بــود کــه کمتــر در اتلیه هــای دانشــکده 
می تــوان آن را جســت و جــو کــرد. 
بنــا بــه وســیله ی تبرهــای متوالــی کــه 
ــه  نمــود آن در شــخصیت نادرشــاه ب
ــی در مجســمه بازســازی شــده  خوب
بــود، از جــداره ی خیابــان جــدا می شــد 
ــاودان  و عناصــر تاسیســاتی چــون ن
بــه صــورت قاطعانه و شــفاف توســط 
 معمــار بــه نمایش گذاشــته شــده بــود.

یادگیــری بــه همراه لــذت ســفر در کنار 
ــاب و فرامــوش  ــه ای ن دوســتان، تجرب

نشــدنی بــرای همــه ی مــا بــود.

 @ ISY_IR   :راه های ارتباطی


