
دا �به �خام �خ

ّه ها دا�ئم حر�خ ا�خ اردو و مسا�خر�ت �بود.  �چ �ین �ب ؛ �ب �ت �گری دا�ش ها ر�خگ و �بوی د�ی ن رو�خ مدرسه �آ
ر �بود�خد.  ود �برای س�خ ماده �كردن �خ ول �آ �خ ا�خه ها هم، همه م�ش رد �خ

هد �برو�یم.  م �به م�ش واس�ت�ی می �خ

ار �به سر ر��ید.  �خ �ت �باالحخره ا�خ
د�خد.  مع سش هن �ب گاه راه �آ ّی ها و �چدر و ماردها همه رد ا�یس�ت ّه ها، مر�ب �چ �ب

 . ی می �گ�خ�ت یرخ � هر  �كس �چ
�خوری!«  ود�ت �با�ش سرما �خ �ب �خ ــ : »موا�خ
ماس دعا  ! … « ! … ال�ت ــ : » �به �یاد ما �با�ش

ود!«  ا�تی �خرامو�ش �خ�ش ــ : »سوعخ
اد …«  ا �كه ا�خ�ت ح امام ر�خ �ی ر َ م�ت �به �خ ــ : »�چ�ش

م �به �چا�بوس او  وا�خ�ی �ت واه �كه ما هم �ب �خ ا �ب : »ا�خ امام ر�خ ك �آ لود �گ�خ�ت مان اسش مارد من هم �با �چ�ش
�برو�یم.« 

د�یم.  �ار سش سر موِعد1 سوار �ت
د�یم.  ر سش �تَ َ ود مُس�ت ای �خ ا �كرد�یم و رد �ب ا�به �ب لمان را �ب ا وسا�ی �ت �ت �ش ه �گدخ �ت د د�ت�ی �خ �چ

د�تر �كرد.  �خ ه حر�ك�تسش را �ت ه �به ل��خ مد و ل��خ �خان �به حرلك�ت رد�آ �ار سو�ت �خ �چس ا�خ مّد�تی، �ت

امد.  �ی ما�خمان �خ وا�ب �به �چ�ش اه، �خ ما�خی لكو�ت رخ �خ �یادی رد راه �بود�یم اّما حب مّد�ت �خ
د�یم…  �ی ار �كسش �خ �ت ی �كرد�یم و ا�خ د�ید�یم و �با�خ م و �خ�خ �ی �ت گ�خ �

1. موعد : زمان تعیین شده
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ار ر��یدن… �خ �ت ا�خ
م. �ت�ی وی د�ید�خسش را داسش ر�خ ه �آ �چ �خ ر��یدن �به �آ

�ید.  �چ �ی ی �توی لكو�چه ی ما �چ ح سر و�دا�ی كی های ص�ب � د�ی �خرخ
ا �چر�یدم.  وا�بم �برده �بود، ا�خ �ب ه �خ ا�خ من �كه �ت

د.  �خ ا لك�خ �یرون را �تماسش �ار، �ب ار �گر�خ�ته ی �ت �خ ه های �ب �یسش �ت سش ا�خم سعی می �كرد�خد ا�خ �چسش دو��ت
ره ر�خ�تم.  �ب �خ من هم �به طر�خ �چ

ورا�خی �كرده �بود.  سمان را �خ ا �آ د طال�یی حرم امام ر�خ ده �بود اّما لگ�خ�ب ن �خسش و�ب رو�ش و�خ �خ هوا ه�خ
ده �بود!  ار �به �چا�یان ر��ی �خ �ت دای من… ا�خ �خ

ا سالم داد�خد:  اص �به امام ر�خ ّی ها �با ا��ترامی �خ د�یك حرم، مر�ب �خرخ
ا«  ِن موَسی ا�ّر ِ�خ الُم َعَل�یَك �یا َع�ِیّ �ب »َا�ّسَ

�یر ل�ب دعا می �كرد�یم.  اد�یم و �خ رام �لوا�ت می �خر��ت ما هم �آ
لكوهی �بود! …  ه ی �باسش �چه ل��خ

اّصی داده �بود. ا�یی �خ �ب �ی د و گل د��ته های طال�یی، �خ ا�ب �به لگ�خ�ب �خ�ت ا�بسش �آ �ت
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محّمد دفترش را در دست گرفت؛ نگاهی به دوستانش كرد و گفت:
»بّچه ها … راستش به نظر من … خیلی سخت است كه آدم لحظه هایی را دوست داشته باشد 

و بداند دیگر تكرار نمی شوند! 
یادتان هست؟ … خنده ها، شوخی ها و بازی های توی قطار … لحظه ای كه رسیدیم … گنبد 
زیارت های   … می دادیم  نشانشان  هم  به  دست  با  كه  كبوترهایی   … رضا  امام  حرم  نور  پر 

دسته جمعی … و دعاهایی كه توی حرم می خواندیم…
چه  قدر خوش گذشت!…

آن روز، صبح زود را یادتان می آید؟… آن وضوی دسته جمعی، كنار سّقاخانه1، سر حوض، 
توی َصحِن2 انقالب… 

صدای نّقاره ها3 هنوز توی گوشم هست… آن روز چه قدر هوا لطیف بود!… هیچ وقت آن 
صبح زیبا را فراموش نمی كنم. 

فكرش را بكنید… آن لحظه های قشنگ دیگر تكرار نمی شود!«

1. سّقاخانه : جایی كه افراد تشنه آب می نوشند. )اگر به زیارت امام رضا ــ علیه الّسالم ــ رفته باشی، حتماً آن سّقاخانه ی 

زیبا را دیده ای!(

2. صحن : حیاط

3. نّقاره )ناقور( : بوق و شیپوری است كه به همراه طبل در زمان های خاصّی، از جمله در هنگام طلوع و غروب خورشید، 

در صحن امام رضا ــ علیه الّسالم ــ به صدا در می آید. 

 هر وقت به زیارت امام رضا ـ علیه الّسالم ـ بروم، از او می خواهم … 

 من می توانم خاطره ای از یك سفر زیارتی خود را بنویسم و برای دوستانم بخوانم. 
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وقتی به دیدار انسان بزرگواری مثل حضرت امام رضا ــ علیه الّسالم ــ می رویم، در واقع به زیارت او رفته ایم. 

زیارت، یعنی رفتن به دیدار انسانی بزرگوار؛ مثل یك امام. 

هنگام زیارت، نماز و دعا می خوانیم و خداوند را عبادت می كنیم. 

زیارت هم مثل سایر اعمال دینی، آداب خاّصی دارد، مثالً هنگام زیارت باید پاكیزه و خوش بو باشیم، با ادب و 

احترام قدم برداریم، سكوت كنیم و … .


