
فقط زائر نباش!
ایمــان ملکــی   |   هیــچ کــس بی دلیــل بــه حــرم 
ــی  ــم وقت ــه بدونی ــه. اگ ــوت نمی ش ــت دع ــل بی اه
میریــم حــرم در حقیقــت کجــا هســتیم و بــرای چی 
ــد از شــوق ایــن ســعادت مثــل  دعــوت شــدیم، بای

کبوتــراش پــرواز کنیــم! 
آی رفیــق! امــام رضــا خیلــی دوســتمون دارن! اگــه 
ــت  ــه خــودش دعوت ــری مشــهد شــک نکــن ک می

کــرده . 
دوســتی اهــل بیــت جنســش خیلــی خاصــه. محبــت 
و دوســتی اونــا حــد و مــرزی نــداره. اهــل بیــت بــی 
نهایــت عاشــق مــا هســتن.  رفقــا! مطمئــن باشــین 
ــه  ــدر ک ــه پ ــر از ی ــی بیش ت ــا رو خیل ــام رضــا م ام

عاشــق بچــه هــاش هســت، دوســت داره.
ــش  ــف و بخش ــع لط ــن و موق ــت کریم ــل بی اه
ــرم  ــه ک ــه ب ــن، بلک ــگاه نمی کن ــا ن ــت م ــه ظرفی ب

ــن! ــی کن ــگاه م ــون ن خودش
ــا در حرمــش  ــاور کنیــن امــام رضــا از حضــور م  ب

ــی خوشــحال میشــه.  خیل
نمی دونــم بــا چــه لحــن و زبونــی بــا آقــا صحبــت 
ــی  ــه خــودت م ــی ک ــر زبون ــا ه ــا ب ــی، ام ــی کن م
خــوای ازشــون بخــواه بهــت بگــن چقــدر دوســتت 

دارن. 
مطمئــن بــاش اگــه چشــم و گوشــتو بــاز کنــی، در و 

دیــوار ایــن عالــم باهــات حــرف مــی زنــن. 
ــت.  ــفید نیس ــیاه و س ــرف س ــت ح ــل بی ــش اه پی
ایــن خانــدان دســت رد بــه ســینه کســی نمــی زنن.

ــه  ــیم، ی ــرم بش ــر ح ــم کبوت ــه میری ــا ک ــه م  هم
ــه  ــدان! ی ــن خان ــه ای ــه ب ــون وصل ــوری نخم ج
ــه  ــه دلمــون هســت ک ــت ب ــر اهــل بی جــوری مه

ــدن. ــر ش ــرای کبوت ــم ب ــام کردی ــت ن ثب
ــی ارزش  ــه خیل ــم ک ــقی رو بدونی ــن عاش ــدر ای  ق
داره. ایــن جــور دعــوت شــدن و ایــن جــور مشــهد 

ــواد. ــعادت می خ ــن س رفت
ــه همــه ی  ــه کوچیــک ب ــه توصی و در آخــر هــم ی

ــرای حــرم: کبوت
 رفقا!بــه کبوتــر حــرم شــدن راضــی نشــیم مــا بایــد 
امــام رضایــی بشــیم. دِر لطــف و کرامــت حضــرت 
ــم  ــن تصمی ــت. بیای ــته نیس ــی بس ــه روی کس ب
بگیریــم تــو زندگیمــون بیشــتر از قبــل شــبیه امــام 

رضــا بشــیم. 
زیــارت حقیقــی حضــرت یعنــی این کــه ســعی 
ــا هــم  ــر بشناســیم و م ــام رضــا رو بیش ت ــم ام کنی

ــیم. ــرت بش ــبیه حض ش
 مثــا می دونســتین حضــرت هــر ســه روز یــه بــار 
ــم  ــول بدی ــه هــم ق ــن ب ــرآن داشــتن؟ بیای ــم ق خت
ــر  ــش ت ــم و بی ــون درس بگیری ــم از ایش ــا ه و م
بــا قــرآن رفیــق بشــیم. حداقــل روزی ســه تــا آیــه 

ــم. ــم و در مــوردش فکــر کنی بخونی
و  باشــیم  قبــل  از  رفتار تــر  خــوش  مثــا  یــا 
ــاش  ــم و در کل ت ــک کنی ــه کم ــه بقی ــر ب بیش ت
ــای  ــرای رض ــک، ب ــد کوچی ــر چن ــی ه ــم قدم کنی
ــا زائــر حقیقــی امــام رضــا باشــیم. خــدا برداریــم ت
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این شماره نشریه تقدیم می شود به:
شهید سپهبد قاسم سلیمانی

ما  امنیت  برای  عراق  خشک  و  گرم  بیابان های  در 
ما  امنیت  برای  زمستان های سرد سوریه  در  جنگید. 

جنگید.

در  را  شجاعتش  افغانستان  سخت  کوهستان های 
مبارزه با طالبان ثبت کرده اند. او چریک نبود که برای 
جنگ بجنگد. او فرزند خمینی بود که برای صلح با 
ظلم جنگید و مزد یک زندگی سراسر شجاعت را با 

شهادت گرفت.
امید که راه سرخ خونش را ادامه دهیم.

سر به فلک بوده ام، خادمتان گشته ام

ــت  ــی اس ــد وقت ــدری      |     چن ــم حی خان
ــتم. ــتن هس ــر نوش درگی

دقیقــا از وقتــی چشــم های ملتمســانه مســؤول 
ناصــر  مــن  »هــل  مــی زد:  داد  کــه  نشــریه 
ــوزده  ــط ن ــه فق ــا اآلن ک ــدم، ت ــی؟« را دی یکتبون
ــر نشــریه  ــد هرچــه زودت ــده و بای ــا ســفر مان روز ت

را ببندیــم.
از امــام رضــا)ع( کــه پنهــان نیســت از زائــرش چــه 
پنهــان، بــا ایــن کــه درگیــر کارهــای اجرایــی اردو 
ــودم  ــن ب ــر ای ــب درگی ــه ش ــتیم، دو روز و س هس
ــد و  ــم نکنی ــه تهــش نفرین ــور بنویســم ک ــه ط )چ
ــد  ــکمان را در آوردن ــم اش ــاز ه ــا ب ــد ای باب نگویی
بــا ایــن نوشتنشــان! یــک اردوی مشــهد مگــر چــه 
ــای  ــن بچه ه ــه ای ــرد ک ــک از آدم می ب ــدر اش ق

ــد؟!( ــا را بچانن ــد م ــامی می خواهن ــن اس انجم
ــه از دل  ــه هرچ ــیدم ک ــن رس ــه ای ــت ب و در نهای
ــر هــم ننشســت  ــر دل نشــیند )اگ ــد الجــرم ب برآی
ــانیدش!( ــفری بنش ــار هم س ــه اعتب ــما ب ــا ش لطف

امــا از همیــن ابتــدا بیاییــد قبــول کنیــم، نوشــتن از 
چنیــن اردوهایــی بــدون آه و گریــه ســخت اســت.

بگذریم.
اول از شــرایط فعلــی کبوتــر )اصطاحــی اختصــاری 

بیــن بچه  هــای انجمــن( برایتــان بگویــم. 
کبوتــر، خــدا را شــکر رو بــه ســامان اســت. اصــا 
ــد و  ــا )ع( باش ــام رض ــرای ام ــود کار ب ــر می ش مگ

ــد برایــش؟! امــام خودشــان کمــک نکنن
البتــه  ایــن را هــم بگویــم در حــال حاضــر کــه دارم 
فســفر می ســوزانم و بــه قــول فرهیختــگان جمــع، 
ــه طرفــی مــی دود  ــر ب ــم، هــر نف ــر می کن قلمــی ت

ــل  ــرد. مث ــش بب ــرد و پی ــت بگی ــه کاری را دس ک
ــن. ــر انجم ــد دفت ــام می مان ــازار ش ب

که خب طبیعی ست! کبوتر است دیگر!
اقتضائات خاص خودش را دارد. 

شــکوفایی اســتعدادها و نبــوغ  خادم هــا به طــور 
ــن  ــر از ای ــی دیگ ــم یک ــادی ه ــی و غیرع فراطبیع
ــه در  ــوری ک ــن دک ــا همی ــت. مث ــات اس اقتضائ
ــت رنج  ــل دس ــد، حاص ــه کردی ــی ماحظ گردهمای
زیــادی  افــراد  روزه  چنــد  ســوزاندن  فســفر  و 
ــر  ــتند و اگ ــم داش ــان ه ــا امتح ــه از قض ــت ک اس
ــری در دل  ــون  دیگ ــی ادیس ــد حت ــه می دادن ادام

می شــد. کشــف  فکــری  بارش هــای 
ــا  ــدت باریدن ه ــن م ــه در همی ــی ک ــا رفاقت های ی
ــع  ــرای مواق ــاری ب ــی اختص ــم اصطاح ــاز ه )ب
ــم  ــود ه ــر می ش ــر و بیش ت ــری( بیش ت ــارش فک ب

ــر اســت. ــات کبوت از اقتصائ
ــه ســفر نمی شــود  ــه ثانی ــه ب همان طــور کــه از ثانی
ــدام  ــد م ــش می خواه ــرد و آدم دل ــی ک چشم پوش
لحظــات را ثبــت کنــد، از لحظــه بــه لحظــه  
ایــن اقتضائــات هــم نمی شــود گذشــت و اگــر 
از  و  می گذاشــتم  ســّیاری  رســانه  می توانســتم 
ــه  ــا چ ــم ام ــم می گرفت ــات فیل ــن لحظ ــه ای هم
کنــم کــه حافظــه گوشــی بیــش از یــک هفتــه ایــن 

اوقــات را جــواب نمی دهــد.

ــال  ــوای پارس ــال و ه ــم از ح ــی ه ــد کم بگذاری
ــی!،  ــال اول ــم س ــودم آن ه ــر ب ــی زائ ــودم وقت خ
برایتــان بگویــم چــه بســا پنــد گیریــد )حتــی اگــر 
پندآمــوز هــم نبــود بــاز هــم بــه اعتبــار هم ســفری 

ــا( ــد باالغیرت ــان آی ــد پندت ــک کاری بکنی ی
ــد:»  ــه می گوین ــنیده اید ک ــل را ش ــن ضرب المث ای

ــن«؟ ــه لنگــش ک طــرف از دور می گ
مصداق بارزش من هستم. یعنی پارسال بودم.

برای خودم منتقدی بودم!
یــک تنــه روی اعصــاب مســؤول می رفتــم و 

برمی گشــتم؛ آن هــم بــا اســکیت!
ــه  از بهانه هایــی مثــل چــرا غــذا شــور اســت گرفت
تــا چــرا بــرف نمی بــارد؟ مــا آمده ایــم بــرف 

ــم! ببینی
حتــی چندیــن فتنــه و آشــوبی )شــما بخوانیــد شــور 
ــف  ــای مختل ــه در زمان ه ــن اردو( ک ــی و اولی جوان

اردو بــه وجــود آمــد، بــه بنــده ختــم می شــد.
ــال  ــای پارس ــه خادم ه ــد ک ــنیده بگیری و کا نش
نصــف نظــارت و کنتــرل اردو را بــه شــخص 
ــه  ــد و حواسشــان ب ــم اختصــاص داده بودن این جانب

ــود!  ــن ب م
مــدام هــم نطــق می کــردم کــه اگــر مــن مســؤول 
ــی  ــا جیبوت ــه آوازه اش ت ــم ک ــان می کن ــم چن باش

هــم بــرود!
القصــه بــه قــول شــاعر » ســر بــه فلــک بــودم«. 
هرچنــد نمی دانــم شــاعر محتــرم بــرای چــه 
منظــوری ایــن عبــارت را بــه کار گرفتــه امــا مهــم 
ــد! ــا منظــور مــن جــور در می آی ــن اســت کــه ب ای

البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه در آخــر اردو حالیــت 
ــم  ــان ه ــه هم ــم ک ــا گرفت ــری از خادم ه مختص
بــاب رفاقــت بیش تــر را برایــم بــاز کــرد امــا خــدا 

ادامه در صفحه بعد

نشریه حاوی اسماء متبرکه است، حفظ آن بر عهده خواننده می باشد.



علــی جویافــر    |   1. از آن روزگار کودکــی 
ــم مان  ــاری در چش ــا افتخ ــول علیرض ــه به ق ک
همه رنگــی فریبــا بــود انــگار فقــط چنــد صباحی 
گذشــته اســت. روزگاری کــه نــه در ســرهایمان 
ــود و  ــک ب ــاب موش ــرور و پرت ــگ و ت ــر جن خب
نــه در دل هایمــان نگرانــی فــردا... آن روزهــا را 
ــن امتحــان خــرداد مدرســه  ــه آخری ــم ک میگوی
ــه  ــه ب ــر ک ــا ظه ــم ت ــماری می کردی را لحظه ش
ــر  ــد از ظه ــک  و دوی بع ــم، ی ــه برمی گردی خان
ــدازد  ــل در بین ــه را داخ ــد خان ــا کلی بشــود و باب

ــد  ــا بگوی ــل ت ــد داخ و بیای
وســایلتونو  زهــرا!  علــی! 
باباجــان...  کنیــد  جمــع 
مشــهد؛  بریــم  می خوایــم 

ــا! ــوس آق پاب

چنــد  ترکیــب  همیــن   .۲
کلمــه اِی بابــا کافــی بــود 
تــا قنــد را در دل هردویمــان 
حــل کنــد و یــک ســفر 
نفــره  چهــار  خانوادگــی 
 ۴۰ ولــووی  اتوبــوس  بــا 
ــن  ــورد! از ای ــم بخ ــره رق نف
صندلــی  کــه  ماشــین ها 
ــا  ــز داشــت و ب ــی قرم مخمل
صــدای اســتارتش َزهــره آدم 

برمی داشــت! تــرک 

کــه  مشــهد  ۳.نزدیــک   
ــتۀ  ــد و گلدس ــدیم گنب می ش
پیــدا  دور  از  آقــا  حــرم 

ــبورد  ــیم از داش ــا س ــده دوت ــای رانن ــد. آق می ش
ماشــین بیــرون مــی آورد و بــه هــم وصــل 
ــد  ــن کن ــه اش را روش ــط عتیق ــا ضب ــرد ت می ک
ــرد.  ــاز می ک ــوار را جاس ــت ن ــی مصیب ــا کل و ب
اســپیکرهای ابوقراضــه می نواختنــد: »ســاِم 
ــه فاز از  ــرق س ــی!« ب ــار قدیم ــو ی ــه ت ــن ب م
کلــه راننــده بلنــد می شــد. زیرچشــمی بــه 
ــوار  ــس ن ــرد و فی المجل ــگاه می ک ــاگردش ن ش
ــال،  ــن ح ــا در همی ــرد ت ــارج می ک ــده را خ های
امام رضــا  نــوار صلــوات خاصــۀ  شــوفرخان 
ــب  ــدازد! برچس ــا بیان ــان را ج ــتاد انصاری از اس
نوارهــا ســاب رفتــه بــود و ایــن یعنــی نوارهایــی 
کــه متناســب حــال ســایق مختلــف بــود همــه 
یک رنــگ شــده بودنــد. شــاگرد بــا صدتــا 

ــر  ــه دیگ ــرد ک ــدا می ک ــوات، خداخ ســب و صل
خرابــکاری نکننــد. این بــار نــوار را درســت 
انتخــاب کــرده بــود و مرحــوم انصاریــان شــروع 
ــی  ــل عل ــم ص ــرد... »الله ــدن می ک ــه خوان ب
ــام  ــی اإلم ــا المرتض ــی الرض ــن موس ــی ب عل
ــم چــه می شــد  ــی ....«  نمی فهمیدی ــی النق التق
ــان و  ــا را پریش ــان و باب ــه ای مام ــه در لحظ ک

ــه  ــود ک ــگ ب ــان گن ــم. برایم ــان می دیدی گری
اســتاد انصاریــان بــه زبــان عربــی بــه امام رضــا 
ــه  ــا ک ــدر م ــادر و پ ــه م ــه ن ــت ک ــه می گف چ
ــه  ــد! ب ــوی می ش ــوس معن ــای اتوب ــام فض تم
ــن  ــد. م ــر دو می خندیدن ــید ه ــه نمی کش دقیق
و زهــرا کــه حســابی کلنجارهــای طــول مســیر 
از یادمــان رفتــه بــود همانطــوری هــاج و واج بــا 
ــوِت  ــحالی و ق ــان از خوش ــه نش ــی ک خنده های

ــم! ــود می خندیدی ــا ب ــان و باب ــب مام قل

ــد یــک هفتــه کامــل  ۴. وقتــی می رســیدی بای
اســتراحت میکــردی تــا خســتگی راه را از دل و 
جانــت و صــدای بــوق ممتــِد آن ابوقراضــه را از 

گــوش و مغــز خــود بیــرون کنــی. آن هــم نــه 
ــان  در یــک هتــل الکچــری پنج ســتاره در خیاب
امــام رضــا کــه در یــک مهمانســرایی کوچــک و 
کم ســتاره کــه تــا حــرم انــدازه چنــد دور میــدان 
ــد آخ  ــان بگویی ــا خودت ــه داشــت! )ب آزادی فاصل

چــه بــی کاس!(

۵. خیلــی وقــت اســت از آن ســفرهای خانوادگی 
ــه  ــا از آن روزی ک ــری نیســت ام ــره خب چهارنف
آخریــن امتحــان تــرم اول دانشــگاه را دادم چنــد 
صباحــی کمتــر می گــذرد. 
آن روزی کــه خیلــی خیلــی 
عــوض شــده بودیــم و جدی 
جــدی بایــد بــرای خودمــان 
ســفر مســتقل می رفتیــم. 
ــان  ــرای خودم ــم ب ــا بیای ت
مــردی و زنــی بشــویم و 
بخــورد،  رقــم  امروزمــان 
ــم؛  ــاد دیدی ــا زی نامایمت ه
ــه  ــا ک ــن روزه ــی همی یعن
ــه  ــت و هم ــاد و سیاس اقتص
ــد  ــه لرزی ــن خان ــز در ای چی
را  چیزهــا  بعضــی  امــا 
شــناختیم کــه در خــون و 
ــد  ــاز کردن ــا جــا ب پوســت م
بــِد  اخبــار  نگذاشــتند  و 
ایــن روزهــا، هســتی مــا 
همان چیزهــا  بلرزاننــد.  را 
دو  حســاِب  بــا  کــه 
دوتــا چهارتــای مــا هــم 
ــان  ــًا از هم ــازند؛ مث نمی س
ــا  ــام رض ــرم ام ــردم ح ــاس می ک ــی احس بچگ
جایــی بیــرون از کــرۀ خاکــی بــود. آنجــا، دنیــا 
و دردهایــش را یک جــا فرامــوش میکــردی. 
ــر  ــن دیگ ــک وط ــگار ی ــا ان ــرا ام ــم چ نمی دان
ــت.  ــا آرام می گرف ــان آنج ــه قلب م ــتیم ک داش
جایــی کــه آرامشــش از همــان جنــس آرامــش 
شــیریِن  جنــِس  همــان  ماســت.  کودکــی 
ــای  ــا ناراحتی ه ــادر اســت ت ــه ق ــه ای ک کودکان
یکســاِل مامــان و بابــا را در لحظــه ای آرام کنــد!

۶. در راه حــرم یــک ســر بــه بــازار هنــر 
به خــودش  را  نگاهــم  تابلــو  یــک  می زنــم. 
اگــر  رونــق  مــا  خانــه  در  جلــب می کنــد: 

نیســت، صفــا )بــوده و( هســت!

صفا بوده و هست! 

علی بیطرف    |
من و جدا شدن از کوی تو خدا نکند

   
خدا کبوتر دل از رضا جدا نکند

*****

اگرچه گرد سیاهی نشسته بر بالش

   خدا به لطف رضا این عبا سزا نکند

*****
به خادمان تو آقا قسم که بر در تو

   نبوده زائری بیاید و صفا نکند

*****
گرفته گر دل ما را غبار بیماری

   کسی به جز تو طبیبا دلم دوا نکند

*****
سام ما به تو سلطان طوس، نور هشت

   پناه ده که جز این را کسی رضا نکند

*****

کبوتر وار

خلوتی دیگر بباید 
ساخت و از نو آدمی...

خانم برزگری     |    
ــان در  ــا ج ــه ت ــردی ک ــر م ــدا ب ــام و درود خ س
بــدن داشــت بــا باطــل مبــارزه کــرد و در هنــگام 
جــان دادن بــا خونــش مســیر حــق را روشــن تــر 
کــرد تــا تشــخیص حــق از باطــل آســان تر شــود!

عظمــت خونــی کــه ســحرگاه جمعــه بــر زمیــن 
ــح و  ــد صری ــه بای ــت ک ــاد اس ــدر زی ــت آنق ریخ

ــت .  ــش نوش ــع به ــفاف راج ش
ــران،  ــدار ای ــز و داغ ــت عزی ــران ،مل برادران،خواه
نمــی شــود بــرای ســردار شــهید قاســم ســلیمانی 
ــی  ــته ول ــت شکس ــد و قلب ــاری باش ــکت ج اش

ــی!  ــه اش را نشناس اندیش
ــی  ــزرگ بدان ــز و ب ــم را عزی ــاج قاس ــود ح نمی ش
،برایــش گریــه کنــی و عــزادار باشــی ولــی فرمانده 
و رهبــر حــاج قاســم را نفــی کنــی ...حــاج قاســم 
خــود را ســرباز ولــی فقیــه مــی دانســت، گــوش به 
فرمــان والیــت بــود و تــا امــر می شــنید حرکــت 

میکــرد . 
و اگــر امــروز داغ دار اوییــم بایــد بدانیــم کــه ســردار 
ســلیمانی اطاعــت از والیــت را شــرط ایمــان 
مــی دانســت بــی راه نبــود کــه اینقــدر عزیــز دل 
رهبــرش بــود تــا جایــی کــه عبــارت »اللهــم انا ال 
نعلــم منــه اال خیرا«بغــض فرمانــده اش را ترکانــد! 
نمی شــود حــاج قاســم را دوســت داشــته باشــی و 

از هــر آنچــه رنــگ و بــوی اســتکبار بدهــد بیــزار 
نباشــی... فریــاد مــرگ بــر آمریکایــی کــه امــروز 
ملــت بــا خشــم و بغــض ســر می دهنــد فریــادی 
بــر ســر ملــت آمریــکا نیســت بلکــه فریادی اســت 
بــر علیــه هــر آن چیــزی و هــر آن کســی کــه در 
ــز و هــر آن  ــد هــر آن چی ــم می کن ــا ظل ــن دنی ای
کــس کــه زنــان و کــودکان را مــی کشــد، فرزندان 
ــران  ــهرها را وی ــا و ش ــه ه ــد، خان ــم می کن را یتی
ــد و  ــی زن ــافربری را م ــای مس ــی کند،هواپیم م
یــک مقــام ارشــد نظامــی را دور از وطنــش تــرور 
ــده  ــت ش ــتانمان مش ــر دس ــروز اگ ــد! و ام می کن
بــرای انتقامــی ســخت، بــه خاطــر ایــن نیســت که 
خواهــان جنگیــم بلکــه در دنیایــی کــه بزرگتریــن 
فرماندهــان مبــارزه بــا جنــگ و ظلــم و خونریــزی 
ــه شــهادت می رســانند  ــه ب ــه ناجوانمردان را اینگون

بــرای رســیدن بــه صلــح بایــد جنگیــد!
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ــت،  ــه برداش ــت و ن ــه گذاش ــروم ن ــش ب ــم قربان ه
کاری کــرد کارســتان امســال.

ــی دارد  ــال تفاوت های ــا اردوی پارس ــال ب اردوی امس
برایــم.

امســال حــس عجیــب و غریبــی دارم، حســی ناآشــنا 

ولــی دوســت داشــتنی. 
باز هم که گریه دار شد!

بگذریم...
در هــر حــال ممکــن اســت شــما نیــز ماننــد اینجانبم 
ــودم، فضــا را از دور  ــود ب ــارج از گ ــه شــخصی خ ک
ــه  ــید ک ــته باش ــنهاداتی داش ــا و پیش ــده و نقده دی
کامــا طبیعی ســت و خادم هــا همان طــور کــه 

بودنــد  شــخصیم  شــخص  انتقــادات   پذیــرای 
ــن و  ــممان روش ــتند.) چش ــز هس ــما نی ــرای ش پذی

ــفت( ــان س دندم
خیالتان راحت. 

بامعرفــت  در نهایــت ســفری خــوب و زیارتــی 
آرزومنــدم. برایتــان 

ادامه از صفحه1

ســعی  گروهــی  رســانه های  تمامــی  امــروز 
ــا  ــد و ی ــا را منعکــس نکنن ــروزی م ــا پی ــد ی می کنن
اگــر می کننــد، بالفاصلــه بــا داد و بیــداد خطــر ایــن 
ــاد  ــد و فری ــزد نماین ــه گوش ــروزی را در منطق پی
برمی دارنــد کــه اگــر ایــران پیــروز شــود بــا 
ــا کشــورهای خلیــج فــارس  منطقــه چــه می کنــد، ب

ــرد. ــد ک ــه خواه چ
امام خمینی)ره(  ۴ خرداد 1۳۶1

در  بی ســابقه  آتش ســوزی  کرده انــد  اعــالم  کارشناســان 
ــوان  ــارد حی ــش از 1 میلی ــرگ بی ــه م ــون ب ــا کن ــترالیا ت اس

ــت.  ــده اس ــر ش منج
ــی  ــا و اراض ــار از جنگل ه ــون هکت ــه ۵ میلی ــک ب ــش نزدی آت
ایــن کشــور را ســوزانده و بیــش از ۹۵۰ خانــه را ویــران 

ــت. ــرده اس ک

تــو کرمــان مــردم در خونــه هاشــون رو بــه روی تشــییع 
کننــده هــا بــاز کــردن؛ شــام میــدن و میگــن امشــب بمونیــد و 

ــال! ــن کرب ــم اربعی ــل مراس ــد؛ مث ــتراحت کنی اس

مــردم کرمــان واقعــا ســنگ تمــام گذاشــتن. راننــده هــا کرایــه 
تاکســی نمی گیــرن؛ میگــن شــما مهمــان حــاج قاســم هســتین.

ســردار  مقاومــت،  شــهیدان  مطهــر  پیکرهــای 
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و همراهانــش 
ــامگاه  ــهد، ش ــردم مش ــکوه م ــا ش ــس از وداع ب پ
یکشــنبه 1۵ دی 1۳۹8 در روضــه منــوره رضــوی 

ــدند. ــواف ش ط



ســعید ســیدی   |  اول از همــه خــدارو شــاکرم 
کــه توفیــق خدمــت بــه شــما مهمانــان امام رضــا)ع( 
ــزاری اردو  ــدر کاران برگ ــت ان ــی دس ــب  تمام نصی
شــد و بــا عنایــت اقــا و بــا تــاش هــای چنــد ماهــه 
خادمیــن کــه شــاهد برنامــه ریــزی و اجــرای ان هــا 
ــه  ــودم ب ــما ب ــود ش ــل خ ــجویانی مث ــت دانش بدس
مرحلــه شــروع اردو رســیدیم بــرای رســیدن بــه ایــن 
ــه کاری ســخت و  ــا ک ــه ه ــرای برنام ــه  و اج مرحل
زمــان بــر بــوده و مثــل هــر اردویــی ممکنــه دارای 
مشــکات و عیوبــی باشــه کــه از شــما میخــوام در 
ــه خادمیــن اطــاع  صــورت دیــدن مشــکل حتمــا ب
بدیــن تــا بــرای رفــع مشــکل و راحتــی حــال شــما 
تمامــی تــاش هــا انجــام بشــه و ایــن ســفر شــیرین 

بــا تلخــی هرچنــد انــدک همــراه نشــه 
ــن اردو و  ــرای ای ــرای اج ــم ب ــه گفت ــور ک همونط
ــای  ــوزه ه ــادی در ح ــراد زی ــما اف ــال ش ــی ح راحت
مختلــف از هماهنگــی اتوبــوس هــا ،غذا،برنامــه 
هــای زیارتــی و تفریحــی از بــازی و بازدیــد از 
ــه در  ــه ای ک ــر افتتاحی ــای نظی ــه ه ــا برنام ــوزه ت م
ــا اختتامیــه کــه انشــاهلل همــه  اون حضــور داریــن ت
ــا خاطــره ای خــوش و ســامت کامــل بــه نقطــه  ب
ــم  ــد انجــام شــده کــه امیدواری شــروع ســفر برگردن
ــا  ــتی در اونه ــف و کاس ــود ضع ــر وج ــه خاط ــارا ب م

ــید. ببخش
در  خصلــت  ســه  رضا)علیه الســام(«:  »امــام 
ــه و  ــت: توش ــردی اس ــرّوت و جوانم ــانۀ م ــفر نش س
ــرار  ــفران ق ــار همس ــود را در اختی ــرگ خ ــاز و ب س
ــزاح و  ــتن و م ــوش داش ــار خ ــاق و رفت دادن، اخ
ــال، ج 1، ص ( ــاه. )خص ــی از گن ــوخی های خال ش

در هــر اردویــی در کنــار خادمیــن کــه بــرای 
ــما زوار  ــه ش ــی ب ــخ گوی ــور و پاس ــه ام ــیدگی ب رس
ــم  ــا )ع( و ه ــی الرض ــن موس ــی اب ــا عل ــی اق گرام
خــود اقــا کــه ناظــر و حاظــر بــر ایــن اردوهــا هســتن 
ــرای  ــه در اج ــه میتون ــود داره ک ــومی وج ــع س ضل
هرچــه بهتــر ایــن اردو نقــش اساســی رو ایفــا کنــه و 

ــتین  ــما هس ــود ش اون خ
ــه  ــا مطالع ــده و حتم ــاال اورده ش ــه در ب ــی ک حدیث
ــه  ــه منتصــب ب ــرده ک ــام ب ــت ن ــن از ۳ خصل کردی
ــرای زیارتشــون لحظــه  ــه ب ــه هم کســی هســت ک
شــماری میکنیــم و در صحــن دانشــجو دلمــون 

ــته  ــدنمون داش ــوت ش ــون از دع ــده و نش لرزی
خــود مــن شــاید ابتــدا بــرای چایــی و حاجــی بــادوم 
ــن  ــیر ای ــاال اس ــتم و ح ــن عرصــه گذاش ــدم در ای ق
نظــام ســلطه انجمــن اســامی دانشــگاه یــزد شــدم 
ــنا  ــص اش ــی از دانشــجویان کاری و مخل ــا جمع و ب
ــاداش  ــن پ ــا شــاید اولی ــا اونه ــه اشــنایی ب شــدم ک
واقعــی اقــا بــه مــن بــوده باشــه و االن کــه در حــال 

نوشــتن ایــن متــن هســتم خــدارو شــاکرم 
در باب بحث شیرین اردو 

ــا عمــل  ــه کــه زوار ب خواهشــی کــه وجــود داره این
ــط  ــور مرتب ــت هــم در اجــرای  ام ــن ۳ خصل ــه ای ب
بــا ایــن ســفر و هــم راحتــی حــال خودشــون و قــدم 
ــرای  ــن ب ــی رضــوی و تمری در مســیر ســبک زندگ
ــص  ــت و انشــاهلل خصای ــن ۳ خصل ــردن ای ــاده ک پی
ــون  ــی ش ــت زندگ ــفر و در نهای ــن س ــر در ای دیگ
ــا  ــرن ت ــکات بگی ــن ن ــه ای ــل ب ــه عم ــم ب تصمی
شــاهد ســفری شــاد،خاطره انگیــز و معنــوی باشــیم 
ــی و  ــب تلخ ــه موج ــی ک ــار های ــه رفت ــر ب و ناظ
ــرای  ــر ب ــیم در اخ ــت نباش ــی هس ــی احتمال ناراحت
همگــی طلــب عاقبــت بــه خیــری و بــا بــاال بــردن 
ــن  ــیرینی ای ــا ش ــه گذشــت و بخشــش دارم ت روحی

ــود .           ــدان ش ــفر دوچن س
    انشااهلل

سه خصلت نیکو در سفر
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ــف  ــه لط ــه ب ــراری ک ــدی |    ق ــم محم خان
امــام رئــوف و بــا قــوت، بــه بیســت و هفتمیــن دوره  

خــودش رســیده.
ــام  ــه ام ــگاه و توج ــا ن ــال ب ــر س ــه ه ــن اردو ک ای
ــه همــت بچه هــای انجمــن  رضــا )علیه الســام( و ب
ــن  ــزد برگــزار می شــه، بزرگتری اســامی دانشــگاه ی

کاروان دانشــجویی 
بــه  رو  کشــور 
مشــهد  ســمت 
راهــی  مقــدس 

 . می کنــه
دانشجوهای 

ــر ســال  ــادی ه زی
ــه  ــد این ک ــه امی ب
تــو  اسمشــون 

قرعه کشی 
بیــرون بیــاد، ثبــت 
و  می کنــن  نــام 
ــن. ــر می مون منتظ

ــذت  ــی ل ــن خیل ای
از  کــه  بخشــه 
همــه  اون  بیــن 
در  اســمت  آدم 
ــام رضــا  ــاد و ام بی
ــو  ــام( ت )علیه الس

بطلبــه! رو 
هم ســفر  لــذت 
هــم  بــا  بــودن 
ســاالی  و  ســن 
ــو  ــم ت ــودت، اون خ

ــرم  ــه نظ ــه ب ــیرینه؛ ک ــی ش ــفری، خیل ــن س همچی
ــردی! ــرر ک ــور ض ــد ج ــی ب ــه اش نکن ــه تجرب اگ

ــی،  ــوق جوون ــور و ش ــار ش ــوی در کن ــای معن فض
ــاره و خســتگی روزای  ــا می ــابی ج ــال آدم رو حس ح

ــه! ــرون می کن ــن بی ــی رو از ت ــی حوصلگ ب
حــاال کــه اســممون در اومــده و توفیقــی نصیبمــون 
ــرور  ــم م ــا ه ــر رو ب ــکات زی ــت ن ــد نیس ــده، ب ش
ــر  ــیم و بیش ت ــته باش ــری داش ــفر بهت ــا س ــم ت کنی

ــذره: ــوش بگ ــون خ بهم
طــول ایــن ســفر پنــج روز هســت؛ یــک روز بــرای 
رفــت، ســه روز اقامــت در مشــهد و یــک  روز هــم 

بــرای برگشــت.
ــا مشــهد حــدود هفــده ســاعته  ــزد ت ــه  بیــن ی فاصل

ــه  ــا ممکن ــه. اتوبوس ه ــی میش ــوس ط ــا اتوب ــه ب ک
ــن  ــل قبول ــادی قاب ــد زی ــا ح ــا ت ــده آل نباشــن ام ای
ــوره  ــیر همه ج ــول مس ــای اردو در ط ــه خادم و البت
ــکاتتون رو  ــن مش ــتن و می تونی ــون هس در خدمتت

ــن. بهشــون بگی
ــه حــرم هســت  ــک ب ــون در حســینه ای نزدی اقامتم

ــم. ــرم بری ــه ح ــاده ب ــم پی ــت می تونی ــی راح و خیل
در طــول ســفر صبحانــه، ناهــار، شــام و میان وعــده 
ــن رو  ــه ای ــه و البت ــع می ش ــا توزی ــق خادم ه از طری
ــه  ــت، می تون ــت داش ــی دوس ــه کس ــم، اگ ــم بگ ه

تــوو ایــن کار کمــک کنــه.
بــرای رفــت و آمــد بــه حــرم، در طــول روز می تونیــم 
گروهــی باشــیم و یــا همــراه بچه هــای خــادم و یــا 
ــار  ــا چه ــب ت ــاعت دوازده ش ــا از س ــا. ام ــی تنه حت
ــا  ــی و ب ــر، گروه ــت بیش ت ــر امنی ــه خاط ــح ب صب

ــم. ــرم و میای ــم ح ــا می ری خادم ه
)خدایی دو نصف شب خوف داره!(

ــه جاهــای مختلــف شــهر  در طــول روز می تونیــم ب
ــی از  ــای مختلف ــر روز برنامه ه ــه ه ــم. البت ــر بزنی س

طــرف خادم هــا برامــون تــدارک دیــده شــده. حتــی 
بازدیــد از جاهــای دیدنــی شــهر) نمی گــم کــه 

ســوپرایز شــه(
ــرم  ــو ح ــون رو ت ــتر وقتت ــنوین بیش ــن می ش از م
بگذرونیــن و از زیــارت لــذت ببریــن ولــی اگــه هــم 
قصــد بازارگــردی داریــن، ســعی کنیــن بیــش از حــد 
ــه  ــن. ب ــرج نکنی خ
هــر حــال کســی از 
ــع  ــه دانشــجو توق ی

سوغاتی های 
رنگارنــگ رو نــداره!

اگــه رعایــت کنیــم 
و حســاب جیبمــون 
رو داشــته باشــیم 
بــه  ســفر  ایــن 
مقــرون  شــدت 
ــت!  ــه اس ــه صرف ب
بچه هــا  چــون 
ــا  ــردن ت ــاش ک ت
اردو  هزینه هــای 
رو تــا جــای ممکــن 
و  بــدن  کاهــش 
خــب پولــی کــه 
ــه  ــوان هزین ــه عن ب
ــم  ــت می کنی پرداخ
کامــا مناســب و 
دانشــجویی هســت.

هــم  ســفر  ایــن 
ســفر  هــر  مثــل 
ممکنــه  دیگــه ای 
ــرده  ــدای نک ــه خ ــا اگ ــه ام ــته باش ــکاتی داش مش
ــن  ــاد کنی ــا اعتم ــه خاد م ه ــد، ب ــش اوم ــکلی پی مش
ــین.  ــرب نباش ــن و مضط ــون بذاری ــا در می ــا اون و ب
ــی  ــام( همه چ ــام )علی الس ــف ام ــه لط ــااهلل ب ان ش
ــکات  ــن مش ــین ای ــن باش ــه و مطمئ ــت میش درس

چیــزی از خوشــی ســفر کــم نمی کنــه.
ــه  ــن ب ــتین و داری ــعادت داش ــال س ــه امس ــاال ک ح
زیــارت امــام رئــووف مشــرف می شــین، بدونیــن کــه 
ــوا  ــوش  حال وه ــن و خ ــی از بهتری ــرار هســت یک ق

تریــن ســفرهای مشــهدتون رو بگذرونیــن.
پس از لحظه به لحظه ش لذت ببرین.

دعا هم فراموش نشه.

یه میثاق| شماره دوم، هفته چهارم بهمن ماه 98 ن�ش

نکاتی  پیرامون سفر

ــه  ــود، نوح ــوب نب ــم خ ــتان  | حال ــم دس خان
ــال  ــت می خوند:»ح ــی داش ــودم، نریمان ــته ب گذاش

ــواد«  ــرم می خ ــده ح ــم ب دل
ــه ایــن فکــر می کــردم کــه چــرا  رفتــم تــو فکــر، ب

تــا االن مشــهد نرفتــم؟!
ــام  ــا ام ــا! ی ــام رض ــا ام ــدم:» ی ــودم می خون ــا خ ب
ــره را  ــه آخــر گ ــو ک ــوال! ت ــام رضــا! م ــا ام رضــا! ی
ــی؟« ــردا می کن ــروز و ف ــرا ام ــس چ ــی پ وا می کن

ــردم،  ــاز ک ــتاگرام رو ب ــتم و اینس ــیم رو برداش گوش
ــن  ــش ای ــردم، یکی ــاز می ک ــه ب ــتوری ها رو ک اس

ــی؟« ــر می کن ــی فک ــه چ بود:»ب
منــم بغــض کــردم و بــا همــون چشــمای اشــک دارم 
ــن  ــه ای ــتم:»دارم ب ــراش نوش ــد، ب ــار می دی ــه ت ک
ــده  ــا نطلبی ــام رض ــال ام ــرا 1۹س ــم چ ــر می کن فک

ــرم مشــهد!« ب
ان شــااهلل  حکمتیــه  »حتمــا  داد:  جــواب  طــرف 

» می طلبــه
نــه اون منــو می شــناخت نــه مــن اونــو امــا حرفــش 

کمــی آرومــم کــرد. شــاید راســت می گفــت! شــاید 
حکمتــی بــود...

فــرداش رفتــم دانشــگاه. همــون لحظــه کــه از 
ــد. ــاره ش ــم پ ــد دل ــدم، بن ــاده ش ــوس پی اتوب

ــاره  ــه دوب ــد:» آرزوم ــت می خون ــی داش ــد زمان حام
ــه ســام« ــدم ی ــه حرمــت ب ــام ب بی

رفتم دنبال صدا که رسیدم به صحن دانشجو. 
ــا  ــت و بچه ه ــر هس ــرا روی بن ــس کبوت ــدم عک دی

ــو هســتن. هــم در تکاپ
ــده.  ــروع ش ــرم ش ــر ح ــام کبوت ــد ثبت ن ــادم اوم ی
چه قــدر پارســال دوســت داشــتم بــرم و نشــده بــود.

ــا اون حــال و هــوای  ــود ب ــم یــه جــوری شــده ب دل
ــتن.  ــی و خواس ــس دلتنگ ــه ح ــجو. ی ــن دانش صح

ــل. ــدیدتر از روز قب ــی ش حت
ــردم و  ــاال ک ــه ب ــگاه ب ــه ن ــال زار ی ــون ح ــا هم ب

گفتــم:» یــا امــام رضــا! مــن کــه بــه پــای کبوتــرات 
ــیاه  ــه رو س ــوان ی ــه عن ــو ب ــل من ــم! حداق نمی رس
دعــوت کن!«یــه هفتــه از اون روز گذشــت. دوســتم 

ــت کــرده!«  ــام رضــا دعوت ــک! ام ــام داد:»تبری پی
ــه.  ــردم داره شــوخی می کن ــاورم نمی شــد. فکــر ک ب
ــود و ذوق  ــال ب ــدر خوش ح ــگ زدم. اون ق بهــش زن

داشــت کــه از اون حالــت بهــت خارجــم کــرد.
ــردم  ــع ک ــن رو قط ــی ، تلف ــی خوش حال ــد از کل بع
ــم  ــو ذهن ــل ت ــه قب ــات هفت و ناخــودآگاه تمــام اتفاق
ــدم اســمم در  ــو خــواب هــم نمی دی تداعــی  شــد. ت
ــی  ــتم، ول ــم می خواس ــی ه ــتم. خیل ــاد. می خواس بی

ــه... ــم نش ــاز ه ــاید ب ــردم ش ــر می ک فک
آخــه مــن کجــا و حــرم یــار کجــا! مــن کجــا و امــام 

رضــا )علیه الســام( کجــا! 
ــردم،  ــس ک ــود! نفســمو حب ــده ب ــو بری اشــک امونم
ــی! می دونســتم  ــی آقای ــم: خیل چشــامو بســتم وگفت

ــم داری! ــکارا رو ه ــوای گناه ه
»الســام علیــک یــا علــی بــن موســی الرضــا علیــه 

الســام«

وصال!

ــا  ــما اقتض ــت ش ــه محبوبی ــم ک ــم گفت ــاج قاس ــه ح ب
ــان  ــوید. ایش ــت جمهوری ش ــدای ریاس ــد کاندی می کن
در جــواب گفتنــد: »مــن نامــزد گلوله هــا و نامــزد 
ــه  ــا ب ــن جبهه ه ــت در ای ــتم. سال هاس ــهادت هس ش
ــا او را پیــدا نمی کنــم«. دنبــال قاتــل خــودم هســتم، اّم

تحلیل زبان بدن: ترس، تعجب و خشم.
مقامــات آمریــکا دراتــاق بحــران کاخ ســفید 
هنــگام تماشــای تصاویــر حملــه موشــکی 

ــن األســد . ــه عی ــران ب ای

زخمــی شــدن ســربازان آمریکایــی ؛ احتمــاال 
ــت  ــه هالک ــه ب ــن حمل ــر در ای ــل 1۰۰ نف حداق
ــکا از اعــالم تعــداد کشــته  رســیده باشــند. آمری

ــت! ــاز زده اس ــر ب ــون س ــدگان تاکن ش

 خبــر خوب ایــن کــه اتوبوســرانان و تاکســیرانانی 
ــام  ــران ام ــد زائ ــول  نق ــا پ ــی ی ــیای قیمت ــه اش ک
برگردوندنــد،  صاحبانشــون  بــه  را  رضــا)ع( 

ــدند ــل ش ــدس تجلی ــتان ق ــط آس توس
ــه  ــده ک ــت ب ــون برک ــه زندگیش ــا)ع( ب ــام رض ام

ــی درآوردن  ــا رو از نگران ــرای آق زائ



راهو بلدی؟   یاد می گیرم!سفر به بهشت ایران 
از هتــل اومــدم بیــرون. یــه بــاد ســرد تمــوم تنــم رو لرزونــد! 

بــرام مهــم نبــود!
می رفتــم و بــا خــودم می گفتــم: آقــا جــان! مــن گناهــکار رو 

الیــق زائــری بارگاهتون دونســتید...
آقاجان! خیلی بزرگی! خیلی!

بی توجه به مغازه ها و رهگذرها می رفتم.

تا این که رسیدم به خادم های حرمش...
انگار می دونستن چقدر بی قرار و بی تابم!

گفتن برو داخل دخترم، التماس دعا.
وقتــی پامــو گذاشــتم تــوی صحــن،  نفهمیــدم چطــور قدم هام 
رو برمی داشــتم! تــا این کــه ســقاخونه طایــی آقــا بیــن درب 

چوبــی نمایان شــد!
صورتم گرم شد و اشکام جاری...

در رو بوسیدم و رفتم جلوتر...
خــدای مــن! بعــد از یــک ســال و ۵ مــاه و ۲۳ روز چشــم های 

مــن الیــق دیــدن گنبــد و ایــوان طای شــاه خراســان شــد!
نمی دونم از کجا زیارت نامه به دستم رسید!

یــا اذن دخــول...    »از فرشــتگانی کــه نگهبانــان ایــن بقعــه با 
برکــت هســتند اذن می طلبــم آیــا داخــل شــوم ای فرشــتگان 

مقــرب خــدا کــه ســاکنان ایــن مشــهد مبارک هســتید«
نیرویی منو به سمت حرم می کشوند... 

کفشــداری شــماره ۲ رواق دارالشــرف رواق دارالشــکر و درب 
ــی...  اذن دخــول... طای

»ای رســول خــدا آیــا داخــل شــوم ای حجــت خــدا آیــا داخــل 
شوم«

نگــران بــودم آخــه مــن دارم میــرم محضــر بهتریــن 
بهترین هــای عالــم، ســرور جهانیــان، علــی بــن موســی الرضا!

چشــم هام رو بســتم و مــا بیــن جمعیــت روبــه روی ضریــح 
ــاز کــردم. ــا ایســتادم، چشــم هام رو ب آق

گل های روی ضریح رو دیدم و اشکام بود که می بارید...
) السام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس(

دوســت نداشــتم زائرهــای آقــا رو اذیــت کنــم. در ســه گوشــه 
ــا ایســتادم! عاشــقانه  داخــل حــرم، بهتریــن ســه گوشــه دنی

شــروع بــه خونــدن زیــارت امیــن اهلل کــردم.
»السام علیک یا امین اهلل فی ارضه«

ــاالی  ــه گل هــای ب ــگاه ب ــه ن ــدم ی هــر خطــی کــه می خون
ــم... ــک می ریخت ــم و اش ــح می انداخت ضری

تا این که آخرین خط رو خوندم...
نگاهــی بــه خــودم کــردم، نگاهــی بــه ضریــح، نگاهــی بــه 

ــد  ــروزه ای گنب ــای فی میناکاری ه
و آروم این بیت رو زیر لب زمزمه کردم: 

»بنازم به بزم محبت که آنجا 
گدایی به شاهی مقابل نشیند« 

ــزی  ــر از اون چی ــن قصــه واقعی ت ــی   |  ای ــم میرزای خان
ــن.  ــرش رو می کنی ــه فک هســت ک

قصــه دختــری کــه قــرار بــود خــادم زائرهــای امــام رضا بشــه 
امــا شــاه خراســان زودتــر اونــو دعــوت کردبــه پا بوســش.

شنبه بود. 
اولیــن روز از ثبــت نــام کبوتــر حــرم. قبــا در جلســه ای کــه با 

بچه هــای انجمــن داشــتیم، یــه چیزایــی شــنیده بــودم ازش.
اما شنیدن کی بود مانند دیدن!

صحن دانشجو پر از هیاهو بود... 
پر از اشتیاق... 

پــر از دل هــای پاکــی کــه بــرای صحــن و ســرای حضــرت 
ــر می کشــه عشــق دلشــون پ

دکــور، میــز، شــیرینی، چــای و جمعیــت زیــادی کــه کبوترانــه 
ــای  ــدا در تاریکی ه ــور خ ــی ن ــد طای ــرار گنب ــون بی ق دلش

زمیــن بــود.
» دو هفته بعد«

در گــروه، فقــط صحبــت و بحــث دربــاره امــام رضــا 
)علیه الســام( و زائــراش بــود از کیفــم برچســبی کــه صبــح، 

ــتم. ــودم رو برداش ــه ب ــا گرفت ــام از بچه ه ــت ن ــع ثب موق
ذوق داشتم که متنش رو هم خودم گفته بودم. 

»کبوترانه دلم بی قرار گنبد توست« 
رفتم تو اتاق و در رو بستم.

برچسب رو به پشت گوشیم چسبوندم. 
آهنگ »کبوترم هوایی شدم« از حامد زمانی رو گذاشتم.

ــت  ــم می خواس ــد، دل ــاری ش ــکام ج ــت! اش ــو گرف ــم یه دل
کبوتــر حرمــش بــودم و دور تــا دور گنبد طــاش پر مــی زدم... 
ــم نمیومــد  ــودم؛ وقــت وداع، دل ــاری کــه مشــهد ب آخریــن ب

ــردارم! ــای ضریحــش ب ــم رو از گل ه نگاه
»دوشنبه ساعت ۵عصر«

 پیامک مامان جان:
»سام عزیزم. خوبی؟کجایی؟ راستی مشهدی شدی!«

ــک درصــد هــم  ــدم! ی ــواب می دی ــگار خ ــاورم نمی شــد! ان ب
احتمــال نمــی دادم ایــن هفتــه بــرم مشــهد! 

ــده  ــم و دی ــه داداش ــرای بیم ــون ب ــودن اداره ش ــه ب ــام رفت باب
ــه! ــام می کن ــهد ثبت ن ــی مش ــور زیارت ــرای ت ــودن اداره ب ب

و...
آغاز سفر عشق!                 »سه شنبه ساعت ۳« 

ــی وســایلم رو  ــچ تعلل ــدون هی ــل. ب ــم هت ــازه رســیده بودی ت
ــبیح رو  ــاز و تس ــم، بطــری آب و جانم ــتم، وضــو گرفت گذاش

ــردم. ــر ک ــادرم رو س ــم  و چ ــوی کیف ــتم ت گذاش
مامانم گفت: »کجا«  گفتم: »حرم« 

و  انتخــاب کنیــد  مناســیب  تیــرت  بــاال  عکــس  بــرای 
تلگــرایم اکانــت  بــه  ارســال کنیــد.  مــا  بــرای 
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به برترین تیرت جوایز نفییس اهدا خواهد شد.

باشــه، یــه جــوری بایــد خودمــون رو بــرای زیارتشــون 
ــون  ــه براش ــن ک ــه بش ــا متوج ــه آق ــم ک ــاده کنی آم

ــل شــدیم. ــت قائ وقــت گذاشــتیم و اهمی
ــارت  ــا زی ــم واقع ــم بدونی ــه بخوای ــارت اگ ــد از زی بع
ــم احســاس مون نســبت  ــد ببینی ــه؟ بای ــا ن ــم ی کردی

ــه؟  ــا ن ــر شــده ی ــارت بهت ــل از زی ــه قب ب
اگــه تــا قبــل از زیــارت گنــاه کــردن برامــون 
ــارت  ــی االن ســخت تر شــده و زی ــوده ول ــر ب راحت ت
ــه  ــی ک ــا جای ــه ت ــخت تر بش ــخت تر و س ــدی س بع
ــد،  ــت اهلل امج ــول آی ــه ق ــارت، ب ــد از ۵ روز زی بع
ــده )از  ــوض ش ــون ع ــدا میل م ــم مب ــاس کردی احس
ــل  ــا می ــمت خوبی ه ــه س ــاد و ب ــون بی ــاه بدم گن
داشــته باشــیم( یعنــی زیارت مــون مــورد قبــول 
واقــع شــده. اگــه چنیــن چیــزی رو از امــام رضــا )ع( 

ــه... » ــون تموم ــه کارم ــم، دیگ بگیری
دیگــه ســرما مهــم نبــود، ســر شــدن دســت و پاهــا 

ــرم. ــه ح ــتم برســم ب ــط می خواس ــود. فق ــم نب مه
ــای  ــی از بچه ه ــدیم یک ــک ش ــه نزدی ــرم ک ــه ح ب
ــا  ــط بچه ه ــد وس ــود اوم ــون ب ــه همراه م ــادم ک خ
ــردن  ــارت ک ــن اصــل زی ــرا! می دونی ــت :» دخت و گف
وصــل شــدن ســیم دل مونــه؟ حتمــا نبایــد دســت مون 
بــه ضریــح برســه. اگــه برســه کــه خیلــی خوبــه ولــی 

ــغ و داد و... . ــاس و جی ــدون حق الن ب
ــر  ــتین، زائ ــمتونو نوش ــه اس ــون اول ک ــماها هم ش
ــن.  ــرار گرفتی ــرت ق ــت حض ــورد عنای ــدین و م ش

خیالتــون راحــت.« 
حرفــش بــه دلــم نشســت حــس کــردم چه قــدر امــام 

رضــا)ع( منــو دوســت داشــته کــه طلبیده. 
ــت.  ــه ســمتی رف ــه ی ــی رســیدیم، هــر کســی ب وقت
ــه هیچ کــس حــال و  ــرد ک ــن رو می شــد حــس ک ای

هــواش مثــل قبــل نبــود.
ــا  ــه اون ج ــم ب ــا برس ــقاخونه. ت ــن س ــیدم صح رس
نگاهــم رو بــاال نیــوردم و فقــط ذکــر گفتــم کــه دلــم 

ــاده بشــه. آم
ــدم  ــردم و نفهمی ــه ک ــدم و گری ــول رو خون اذن دخ

ــن. ــه صح ــیدم ب ــور رس چه ط
ــه  ــه ب ــه روت نش ــی ک ــیاه باش ــدر رو س ــده این ق ش
گنبــدش نــگاه کنــی؟ روت نشــه یــک کلمــه از 

بگــی؟ حاجت هــات 
ــی  ــزی و بگ ــک بری ــن اش ــر پایی ــا س ــط ب ــده فق ش

ــودم؟  ــی نب ــر خوب ــه نوک ــید ک ببخش
ــید  ــر می کش ــود پ ــش نب ــزا حالی ــن چی ــم ای ــا دل ام
واســه یــه لحظــه دیــدن اون دایــره  طــا بیــن 

ــب. ــیاهی ش س

خانــم کمالــی     |  از قدیــم گفتــن تــا خــود آقــا 
ــر نمیشــی، حــاال می خــواد همــه  شــرایط  نطلبــن زائ

هــم جــور باشــه. نمیشــه کــه نمیشــه.
امــا چــه شــود وقتــی یــه روزی آقــا یهــو بطلبــن و تــو 
بعــد از چنــد ســال دوری، اون هــم دانشــجویی بــری 

زیارتشون...
می دونســتم کــه اردو کبوتــر حــرم بــا تمــام اردوهــای 
عمــرم فــرق می کنــه. یعنــی خیلــی شــنیده بــودم کــه 
یــه حــال دیگــه ای داره. هــم تفریــح بــه راه هســت، 
هــم یــه زیــارت باحــال و هــم این کــه بــا هــم ســن 

ــی. ــد روز رو می گذرون ــودت چن ــال های خ و س
ــش  ــس زیارت ــر جن ــن کبوت ــا می گفت ــی خیلی ه حت

ــه. ــرق می کن ف
ــین  ــا حس ــه:» اص ــه می گ ــاعر ک ــع اون ش ــه تب ب

ــد« ــرق می کن ــش ف ــس غم جن
ــس  ــون اول ح ــن رو از هم ــم ای ــودم ه ــه خ و البت
کــردم. دقیقــا از تــو اتوبــوس و بیش تــر وقتــی 

ــهد. ــیدیم مش رس
شــب اول موقــع شــیفت های شــب بــا بچه هــا رفتیــم 
پابــوس امــام. زمســتون بــود و ســرد. پاهــام ِســر شــده 
بــود ولــی همــراه بچه هــا می رفتــم. بــرام رســیدن بــه 

حــرم مهــم بــود کــه داشــت حاصــل می شــد. 
یکــی از خانم هایــی کــه بهــش می گفتیــم یــاور 
کبوتــر، بــه پیشــنهاد بچه هــا، تــو طــول مســیر 
برامــون از آداب زیــارت می گفــت:» بــرای رفتــن 
بــه زیــارت بایــد دل مــون رو پــاک کنیــم، بــا صلــوات 
فرســتادن و ذکــر گفتــن. منتهــی بایــد بفهمیــم کــه 
بــرای چــی صلــوات می فرســتیم و ذکــر رو می گیــم. 
ــن  ــازه بگیری ــا اج ــن و از آق ــا اذن دخــول بخونی حتم
ــوی  ــک ت ــی اش ــین. وقت ــون بش ــه وارد بارگاهش ک
ــی  ــت یعن ــون شکس ــد و دلت ــع ش ــم هاتون جم چش

ــازه دادن....  ــا اج آق
ــود  ــم خ ــام کنی ــا س ــه آق ــا ب ــه م ــل از این ک قب
ــا  ــا ب ــت آق ــن. درحقیق ــام می کن ــون س ــا بهم آق
ــن  ــا ای ــا ب ــن و م ــا ســام می کن ــه م طلبیدنشــون ب

زیــارت داریــم جوابشــون رو می دیــم... .«
هــر لحظــه بیش تــر تــو فکــر می رفتــم و ایــن حــرم 

ــرام جــدی می شــد.  رفتــن شــبونه بیش تــر ب
ــری  ــه. هــر زائ ــا خصوصی ــا آق »بچه هــا دیدارمــون ب
ــاص  ــگاه خ ــش ن ــا به ــه، آق ــرم می ش ــه وارد ح ک
ــز  ــب و تمی ــون  مرت ــه لباس م ــره ک ــن... بهت می کن

چطور یک زائر خوب باشیم؟
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