
 زيارت آرزوي

 تهران -زهرا مرفاوي

 

 .گذاشتيم سر پشت را تبريز شهر هاي باغ كوچه. شديم ماشين سوار بابا و مامان مادربزرگ، آقاجان، همراه زود صبح

 ها كوچه از بعضي كنار بودند، حركت در صبحگاهي خنك نسيم با همراه هركدام طال، قطره و زردآلو هلو، درختان هاي شكوفه

 .كرد مي چندان دو را زندگي لذت كه بود جاري آب، نهرهاي

 آخه بگويم؟ رضا امام به را آرزويم كدام اول كردم مي فكر اين به نداشتم، قرار و تاب مشهد به رسيدن براي بوديم، كه راه در

 او به كه كسي از خواست، مي كمك كسي از كرد مي دعا خواند، مي نماز وقتي هميشه بودم، شنيده را مامانم لب زير دعاهاي

 .رضاست امام آهو ضامن بودم شنيده بابا از «آهو ضامن»: گفت مي

 موج زيبايي به لبخندي با بزرگ، مامان نداشتم، حوصله و صبر اصالً ؟رسيم مي كي و مانده راه از قدر چه كردم سؤال بابا از 

 ده كه افتاد موقع آن ياد زد، مي ورق را خاطراتش كتاب كه حالي در، كرد من به نگاهي مرواريد، همچون ياشك و ساحل هاي

 نوه براي را اش زندگي قصه و كرد مي نوازش را موهايش مادربزرگ گذاشت، مي مادربزرگ پاهاي روي را سرش بود، ساله

 :كرد تعريف هيجان و شور با آذري شيرين لهجه با را مشهد به مادربزرگش، سفر خاطره او. كرد مي تعريف عزيزش

 شهر. كردم مي زندگي مراغه هواي و آب خوش و زيبا شهر در و نداشتم بيشتر سال ده كه روزهايي. بخير روزها آن ياد

 .انگور بزرگ هاي باغ و بود درخت از پوشيده هايش زمين كه آذربايجان در سرسبزي

 بود زيبا قدر، آن من كودكي دوران شهر. رسيد مي باغي به طرف ازهر پيچش، در پيچ و تنگ هاي كوچه و كوتاه هاي خيابان

( مادربزرگ) آنا بيوك و بابا مامان، با برادرم، و خواهر چهار و من موقع آن! واقعيت تا بود شبيه بيشتر رويا به زيبائيش كه

 خوب. بافت مي قالي و نشست مي قالي دار كنار شههمي قرمزش، گلدار روسري و سفيد موهاي با آنا بيوك .كرديم مي زندگي

 :كرد مي زمزمه خودش با روز يك كه است يادم

 دوره راه ،....ها رفته يادم نكني خيال وقت يه ساله؟ چند دوني مي! آقا دوني مي شد، پائيز و تابستون اومد، بهار، رفت زمستون

 .بطلب رضا، امام آقا يا .... بخواي تو اگه مدون مي اما .خاليه دستم نداره، قوت پاهام پرخطره، آقا،



 ها همسايه بدرقه با ،1368تابستان روزهاي از يكي صبح، صبح روز يك و بست را ساكش كرد، جزم را عزمش آنا بيوك باالخره

 . شود مشهد راهي رحيم، مش كاروان با تا رفت شهر وسط ميدان سمت به

 دو هميشه بوس ميني و بود دور راه. افتاد راه به كاروان برد، مي مشهد به را انزائر كه بود ها سال رحيم مش قرمز بوس ميني

 راه كنار هاي رستوران از يكي كنار كه كاروان، از آنا بيوك دوم روز غروب. برسد مشهد به تا بود جاده و راه در شب دو و روز

 و شد متوسل( ع)رضا امام به بود شده نگران طوركه ينهم .ماند جا كاروان و زائران از مسافران، شام و نماز براي بود مانده

 :گفت او به ها راننده از يكي رفت،گ را رحيم مش بوس ميني سراغ ديگر هاي ماشين و مسافران از. كردن دعا به كرد شروع

 .رسانم يم مشهد به را تو و كنم مي حركت االن ،بنشين من ماشين توي بيا هستيم، آقا زائر همه ما !نباش نگران مادر

 بافتم، پسرم سالمتي خاطر به كه فرشي تازه،. است ماشين آن در وسايلم همه !نيستم ناراحت كه خودم براي :گفت آنا بيوك 

 راه به و كرد جمع را مسافرانش سريع راننده. كنم پهن حرم، در خودم را آن و ببافم فرشي كردم نذر است، ماشين آن در هم

 تحويل سالم و صحيح را اش مانده جا مسافر و داد عالمت بوس ميني به رسيد، رحيم مش بوس نيمي به تا رفت و رفت افتاد،

 ....داد

 قبالً، او .شدم نمي خسته هم، بودند تكراري اگر حتي خاطراتش و ها حرف شنيدن از كه بود شيرين آنقدر بزرگ مامان لهجه 

 .برد خوابم كه بودم خاطرات همين فكر توي. بود گفته برايم هم را مامانش و آهوكوچولو قصه

 اما چرا؟ دانستم نمي. شد تكه هزار دلم و خورد گره طاليي گنبد به نگاهم شد باز چشمانم كرد؛ بيدارم مامان مدتي از پس

 امام به همگيديديم،  را حرم هاي گلدسته كم كم. رسيد گوش به حرم هاي نقاره صداي دور از. پركرد را چشمانم اشك

 .داديم مسال ،(ع)رضا

 هر بودم مطمئن من. برويم زيارت به كه شديم آماده ساعت سه دو از پس و كرديم استراحت حرم، نزديك اي مسافرخانه در

 آدمي همه آن با رضا امام دانستم نمي بگويم؟ زودتر را آرزويم كدام دانستم نمي فقط ،دهد مي من به بخواهم امام از چيزي

 من به حواسش گويم مي را آرزوهايم دارم وقتي ترسيدم مي! نه؟ يا دارد من آرزوهاي نشنيد براي وقت هستند دورش كه

 مرور ذهنم توي را آرزوهايم همه... كنند نمي توجه كوچولوها ما به كه ها بزرگ آدم بعضي مثل! برود يادش آرزوهايم، يا نباشد

 چه نفهميدم هم خودم كه افتاد اتفاقي دلم توي و طال گنبد به خورد چشمم هوا و حال هميني تو. نرود يادم كه كردم مي

 و كنم گريه اينكه جاي به و شوم گم حرم توي كه بود اين آرزوهايم از يكي. پروازكرد حرم طرف به دلم كه فهميدم فقط .بود

 .كنند مپيداي ام، خانواده تا بزنم حرف قدر آن او با تنها تنهاي و رضا امام كنار بروم بگردم، ام خانواده دنبال



 آمده را راه همه اين چيز چه دنبال به بزرگ، و كوچك جوان، و پير از آدم همه اين. كرد خيره خود به مرا جمعيت هياهوي

 !! دانستم نمي نيست؟؟ ديگري جاي هيچ كه هست اينجا چيزي چه اند؟؟

 و بزنم جيم نيست من به واسشح كسي تا كه رسيد فكرم به گرفتيم مي وضو داشتيم و بوديم رسيده حرم حياط به وقتي

 !نيست مادربزرگم كه ديديم شديم، جمع كه همهكرد،  آب بر را من نقشه بزرگ مامان اما ،كنم گم را خودم

 كوتاه مدتي از بعد! ها فيلم مثل امداد، و نجات گروه بوديم شده. گشتيم مي مادربزرگ دنبال طرف آن و طرف اين همگي حاال

 طرف به من اشاره انگشت امتداد در ها نگاه همه و جاست آن بزرگ مامان زدم داد. آيد مي شاد ليخي كه ديدم را مادربزرگ

 .شد جلب مادربزرگ

 داشتيم در به در كه نياورد خودش روي به اصالً  و كشيد! طول شما گرفتن وضو قدر چه: گفت آمد تر نزديك كه مادربزرگ

 مثل بزرگ مامان شايد كردم فكر ديدم مي شدنش گم از بعد را بزرگ مامان خندان و شاد چهره وقتي. گشتيم مي دنبالش

 يا كنم، صحبت او با پدري زبان به دانستم نمي كه شدم خوشحال قدر آن مادربزرگ، ديدن با. شود گم خواست مي دلش من

 ! مادري؟

 . گديدوخ باهم ييدون دي ياالنچي،خب اي: گفتم و رفتم جلو

 بزرگ مامان داد من به را كاغذش بزرگ بابا. داد ما به را بود نوشته تلفن شماره  آن روي كه وچكيك هاي برگه بابا آن، از بعد

 نمي دردم به اصالً كردم مي فكر كه نشان، و نام بي هاي شماره از بود پرشده هايم دست تو، براي اين عزيزم بيا گفت هم

                                                               .                 گذاشتم جيبم توي را ها شماره همه. خورد

 ولي برداشتم دانه مشت يك بدهم، دانه بهشان خواست مي دلم خيلي. افتاد حرم كبوترهاي به چشمم رفتيم مي داشتيم وقتي

 بگذارم؟ كجا را ها آن دانستم نمي

 من كردند مي فكر شايد. آمدند نمي طرفم اصالً كبوترها. گذاشتم جا آن را ها دانه و ريختم دور را ها شماره  همه همين براي 

 جلويشان را ها دانه ،آيد نمي خوششان من از شايد فكركردم ،ندنيامد من سمت كدام هيچ صبركردم هرچه. هستم مترسك

 .نيايد خوشش ازمن كبوترها مثل هم رضا امام نكند كه بودم نگران. رفتم و ريختم

 .رفتيم كفشداري سمت يم،گذشت ها صحن از 

 .اومديد خوش :گفت مهرباني با سفيد، دستكش در هايش دست اي، سورمه لباس با كفشداري خادم



 نيستم خسته :گفت بگذارد، قفسه در را ها كفش تا بود رفته عقب كه اين ضمن نباشيد؛ خسته گفتم و كردم نگاهش لبخند، با

 دخترم.

 :گفت مشهدي شيرين لهجه با و  سينه بر دست آمد، جلوتر كمي سپس 

  .مِگرُم تحويل ر زائري ُكش كِه دَفه هَر مِرَه آرامش پُر قلبُم

 آدم انگار داشتم عجيبي حس. رفتيم حرم داخل. آمد در پرواز به ذهنم، در دعا و نقش رنگ، از دنيايي جمله اين شنيدن با

 كنم، فكر اي لحظه حتي اينكه بدون. نرو جلوتر است، غشلو خيلي :گفت مامانم رسيدم، كه ضريح نزديك. بودم شده ديگري

. بود شده سخت برايم هم كشيدن نفس ديگر داشتم قدكوتاهي چون رفتم، جلوتر و شدم رد جمعيت بين از بروم. بايد نه :گفتم

 دل صداي و شد بسته اي لحظه هايم چشم. برسم ضريح به كه دهد نمي اجازه ندارد دوستم( ع)رضا امام چون  كردم مي فكر

 .شد جاري هايم گونه روي اشك هاي قطره با كوچولويم شكسته

.  نشست هايم لب روي گرمي لبخند. رساند ضريح به و گرفت را دستم نفر يك شد؟ چه دانم نمي كردم باز را هايم چشم وقتي

 آقا، ممنون: گفتم( ع)رضا امام به و بوسيدم را ضريح ،بود عجيب برايم احساس اين و نداشتم بيشتر سال هشت موقع آن من

 شيشه پشت از بودم، چسبانده ضريح كوچك هاي پنجره به محكم را هايم دست. بيايم كنارت كه وگذاشتي داري دوستم كه

 !                                           بگويم؟ چه بايد دانستم نمي نداشتم گفتن براي حرفي كردم نگاه را ضريح داخل سبز هاي

 دخترش حال كه كرد مي التماس ،خواست مي را دخترش شفاي امام از كه شنيدم را بود ايستاده كنارم كه خانمي زمهزم

 .بگويم رضا امام به را آرزوهايم همه بايد حاال كه افتاد يادم. افتادم خودم آرزوهاي ياد. شود خوب

 آمد، نمي يادم آرزوهايم از كدام هيچ ...كه است اين من آرزوي ترين بزرگ !من آقاي :گفتم .گشتم برمي بايد ،نداشتم وقت

 . بود شده منتهي بودن آقا كنار و رسيدن به آرزوهايم همه انگار ،نيامد يادم چيزي كردم فكر هرچه

 گل چادر كه ديدم، را اي دختربچه ضريح، سمت آمدم مي داشتم وقتي كه آمد يادم كردم، فكر بيشتر وقتي ،بودم خالي خالي

 گرفت را دستم مامان  دفعه يك... سرخ هاي گل با سفيد چادرقشنگ يك آقا،: گفتم بود، خودم سال و سن هم داشت،سر دار

 .شد خواندن نماز مشغول. برد خودش با و

 باال مادربزرگ، ديدم كه كردم مي نگاه بودند آمده زيارت براي كه هايي آدم به داشتم و بخوانم نماز جوري چه نبودم بلد من

 .دارم دوست خيلي بله :گفتم؟ بدهم يادت خواندن نماز خواهي مي: گفتايستاده،  سرم

 !!ندارم چادر كه من :گفتم دلم تو ولي



 .تو مال اين: گفت و داد من به اي هديه مادربزرگ 

 .                                 بود قشنگ نماز چادر يك هديه آن.... واي. بازكردم را هديه 

 !!!سرخ هاي گل با سفيد زنما چادر يك

 آرام جا آن تنها من بودم، كرده پيدا را ام گمشده بودند، شده وصل هم به دلم گمشده هاي تكه گويي نماز، چادر ديدن با

 .گشتم مي دنبالش كه بود چيزي اين و ...آرام آرام بودم،

 برگشت، روز باالخره. خريد سوغاتي فاميل و تاندوس براي مامان و رفتيم بازار به دفعه چند. مانديم مشهد شهر در روز چهار

 قرار محبت و مهر جنس از چمداني در را اي فيروزه و زعفراني و زرشكي هاي بسته كرديم، جمع را ها چمدان ما و رسيد فرا

 .داديم

 من و كرد مي حركت مطهر حرم اطراف آرام آرام ماشين. افتاديم راه شهر خروجي سمت به حرم خيابان از حركت، زمان 

 :نوشتم خود خاطرات دفتر در رفت؛ باال هشتم آسمان تا نگاهم نداشتم، بر ها گلدسته و طال گنبد از چشم

 رود هزارخورشيد منزلتي با                   شموس شمس اين به پيوست كه ذره آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 


