
 زيارت طعم با سفري

 تهران -پارسا مؤيدي

 

 كه اين براي كياوش: گفت كه ماندم آقا جواب منتظر من بدهيد؟ توضيح بيشتر مشهد، درس مورد در شود مي! اجازه آقا

. بياورم خود همراه را كتاب فردا بياور يادم دهد، مي را تو سؤال پاسخ و است مفيد كه دارم كتابي بداني مشهد مورد در بيشتر

 .نره يادتون كتاب آقا :گفتم و رفتم آقا پيش خورد، زنگ

 ...گفتم مي داشتم االن همين :گفت و زد اي خنده آقا 

 سالح :شد سؤال. شويد مجهز پيامبران سالح به» :است فرموده( ع)رضا امام بود نوشته ديوار روي رفتم؛ مدرسه حياط به 

 «دعا :فرمود ؟چيست پيامبران

 بهش كه رفت يادم و! رفت ماشينش با آقا ديدم جنبيدم خودم به تا. بروم خانه به تا كردم جمع را وسايلم خورد، خانه زنگ 

 راه در. كردم بازي خانه تا سنگ يك با نداشتم، حوصله بودم، خسته كمي .نرود يادش كردم مي دعا. نرود يادتان كتاب بگويم

 داداشم به كه داشتم نگه و گرفتم را شكالت. ديدم را داد مي شكالت من به هميشه كه اكبر آقا حاج يعني مهربان، پيرمرد

 .بدهم

 غذاي آشپزي، كتاب با يا كند مي عوض را خانه دكوراسيون دارد يا مامان معمول طبق كه زدم مي حدس .خانه به رسيدم

  !سالم :گفتم شدم؛ خانه داخل. كند مي درست جديد

  خبر؟ خوبي؟چه .مامان سالم :گفت مامان

 ! خبر هيچ :گفتم

 بي اما بخوانم، درس كه بودم گرفته غصه داشتيم؛ اجتماعي امتحان فردا. ديد مي فيلم داشت بود دهنش كه شكالتي با داداشم

 .آمد در صداي دقيقه چند از بعد شنيدم؛ مي را در صداي خانه، آمد مي بابا وقتي ههميش .شدم خيال

  بابا؛ سالم :گفتم و كردم باز را در كند، باز را در اينكه از قبل آمد، بابا بود درست 

 ! سالم :گفت او



  خوبي؟ !خانم سالم :گفت مامان به و آمد داخل

  ؟...مرغ تخم نان، پياز، خريدي؟ !سالم :گفت مامان

 شده مردي ديگه ندارد، كاري كند، خريد آقا اصغر از برود بگو پسرت شازده اين به سرم؛ ريخته كار كلي من !خانم :گفت بابا

 .خودش واسه

 . خرد مي و رود مي پسرت ندارد كاري خريد بله خانه، توي بگذار پول :گفت مامان 

 كردم؟ چكار من گرم پسرت؟ گويي مي چرا حاال مامان اِ اِ اِ :گفتم من

 چهار شكست؛ را سكوت تلفن زنگ. بود سكوت در دقيقه چند خانه وبحث، جر دقيقه چند از بعد! ديگه حاال خب :گفت مامان 

 . بود داده تكيه آشپزخانه اْپن به مامان و تر طرف آن آبجي روبرو، من تلفن، نزديك بابا. كرديم حمله تلفن به نفري

 كار من با :گفت خواهرم كيه؟ هستم تو با كيه؟ كرد مي اشاره مامان. پانتوميم مسابقه تو رفتيم رينف سه بله؛ :گفت بابا تا

 كيه؟ ديگه بگو خب بابا :گفتم هم من. دارند

 اخم مامان خنده، زير زد خواهرم... اِ ديگه ساكت كه كرد اشاره و پايش روي زد محكم كه بود كردن صحبت حال در بابا 

 آب ليوان يك اول كنيد صبر گفت. گذاشت جايش سر را گوشي بابا باالخره. خنديدم دل توي من و ردك هم توي را هايش

 را؟ پريا يا من گفتم من. ببرد مشهد به را شما كه است قرار مدرسه گفت و خورد را آب بابا. كنم تعريف را ماجرا تا بياوريد

 هوا توي خوشحالي از من. برد مي مشهد شهر اردوي به خانوادگي، را ما و شده قدم پيش سبحاني، آقاي داد ادامه و! را تو گفت

 اردو شد متوجه كه بعد بروي؟ خواهي مي نخير،كجا :وگفت شد شروع مامان حال ضد كه گفتم مي جون آخ جون آخ و پريدم

 .بطلبيم ليتحال و برويم مادربزرگ ي خانه سر، يك بايد برويم، خواهيم مي اگر :گفت و شد خوشحال است، خانوادگي

 وعليك، سالم از بعد. نبود در جلوي دايي ماشين كه اين تعجب اما بود جا آن دايي مادربزرگ، خانه رفتيم و شديم آماده 

 من است؛ اتاق توي دايي وسايل و ها لباس ديدم رفتم، اتاق داخل! تعميرگاه :گفت دايي زن كجاست؟ ماشين دايي :پرسيدم

 از يكي هم بود ديده آسيب خيلي ماشين هم و بود كرده تصادف دايي. نگفتم چيزي كسي به اما شدم، متوجه را چيزهايي يك

 !شود مي نخاع قطع احتماالً بودند گفته دكترها و بود شده شديد شكستگي دچار مقابل ماشين هاي سرنشين

 بايد زود صبح فردا !خانوم ديگه خب :فتگ مامان به بابا ساعتي، از بعد. افتادم مدرسه ديوار روي ،(ع)رضا امام حديث ياد من 

 !خانه برگرديم كه است بهتر آهن، راه برويم



 .داشتند دعا التماس مادربزرگ و دايي .رفتيم خانه به و كرديم خداحافظي 

 رقطا سوار همگي. كردم سالم. بود آمده مدرسه ناظم. رسانديم آهن راه ايستگاه به را خود صبح7 ساعت. كرديم جمع را وسايل

 موبايلش با خواهرم خوابيد، قطار توي اول همان از داداشم. نشستيم خود جاي سر و كرديم پيدا را 6 شماره واگن. شديم

 مشغول من و بود كرده باز را صحبت سر هايش مشتري با بابا. بافت مي كاله داداش، براي مامان و داد، مي گوش آهنگ

 به لحظه. كنم شركت رضوي نويسي خاطره مسابقه در تا كنم ثبت را اتجزيي تمام خواستم مي. بودم سفر خاطره نوشتن

 :نوشتم مي ودوباره زدم مي خط. نوشتم مي و نوشتم مي لحظه

 ...دارد آرزويي يا اي خواسته يك رود، مي مشهد به دونيدهركس مي

 ....كه است اين رضا امام از ام خواسته من

 ....كه خواهم مي او از..... ديگران براي رضا امام از من

 .... ام دايي براي دايي براي

 ...شود خوب اش بيماري كه خواهم مي دوستم براي من رضا امام نه، نه

 موسي ابن علي يا عليك السالم" صداي مشهد، شهر محدوده به رسيدن با مشهد، به رسيديم كه بودم ها خيال و فكر اين با

 هتل ورودي در را مادربزرگي برويم، حرم به كه افتاديم راه كوتاهي، راحتاست از پس رفتيم، هتل به. شد مي شنيده "الرضا

 قند بيماري كه دارم دوستي گفتم او به. كرد احوالپرسي من با خوشرويي با او و كردم سالم .داد من به خاصي آرامش كه ديدم

 . كنم مي دعا را او دعاهايم و نماز سر بعد به اين از من :گفت پيرزن. است شده من ناراحتي باعث همين و دارد

. شديم حرم وارد اشتياق با. لرزاندند را من دل ها گلدسته و گنبد رسيديم كه رضا امام خيابان به افتاديم، راه حرم سمت به

 به. دادند سالم امام به و كردند خم را خود كمر شدند، خم جلو سمت به همه ديدم لحظه يك براي شديم حرم وارد وقتي

 زيارت. شديم بود، ضريح كه قسمتي وارد طال ايوان از و گرفتيم وضو رفتيم، بهداشتي هاي سرويس سمت زرگترهاب پيشنهاد

 به گفت مامان كند؟ مي را كار اين چرا :گفتم بوسيد، مي را حرم ديوارهاي كه افتاد مردي به نگاهم. خوانديم نماز و كرديم

 قسمت و زائران به و نشستيم صحن توي هم كمي. بوسيدم را ورودي بدر و ديوار تبرك خاطر به هم من. است تبرك خاطر

 عظمت و شكوه. خورد مي چشم به حرم هاي قسمت همه در معنويت و نشاط و شور كه واقعاً. كرديم نگاه حرم مختلف هاي

 ضريح به را خود رفتم هم من. كرد مي دعا و بود ايستاده بياني و زبان هر با هركس. نيست شدني توصيف حرم سراي و صحن

 .خواندم نماز و كردم زيارت. رساندم



 گويا .بود زيبايي لحظه كند، صحبت( ع)رضا امام با خودش كه خواستم او از .كردم صحبت تلفني دوستم با و برداشتم را گوشي

 انرژي خود در آنقدر و شناخت نمي پا از سر خوشحالي از سهيل. كنند كمك سهيل به تا بودند آمده زمين به همه فرشتگان

 .نشستيم فرش روي خانوادگي و رفتيم حرم صحن در. كرد مي تشكر من از مرتب كه كرد مي حس

 جاهاي مشهد :گفت رشيد آقا. گفت مشهد ديدني جاهاي از بود دبير، كه آقارشيد، پدرخانواده، .شديم دوست اي خانواده با 

. كند مي زياد را آبي پارك استخر تبليغ تلويزيون :گفتم من سنگي؛ كوه و فردوسي آرامگاه نيشابور، بازارها، دارد؛ زياد ديدني

 !خريده كم هم باز كند خريد چه هر كه مامان بازار، برود خب :گفتم كند؟ كار چه او چي؟ مامان اما برويم :گفت بابا

 خانه به بازي، از بعد. رفتند رضا بازار به آبجي، و مامان و آبي پارك رفتيم ما .شديم آماده. شد اعالم من نظر با موافقت 

 بود نبات و زنجبيلي شيريني زعفران، كشمش، نخودچي، از پر كه ساكي مامان. افتاديم راه آهن راه سمت صبح، فردا. برگشتيم

 شده خسته بارها، اين از من كه شد متوجه هم خودش مامان ولي. كردم مي نگاه فقط نگفتم چيزي هم من. داد من دست را

 .ببريم سوغاتي آشناها و دوست براي بايد و زيارت آمديم ما باالخره .كن تحمل :تگف. ام

 محلي آش خوش بوي داخل، رفتيم. خوشبو هاي گل از بود پر خانه  حياط مادربزرگ، خانه رفتيم مستقيم رسيديم؛ تهران به 

 هاي بچگي زيارت خاطرات و ها گذشته و سفر از تعريف بازار و شدند جمع هم دور همه. بود پركرده را جا همه مادربزرگ،

 همه از دايي و بود كرده خوشحال بيشتر را همه دايي تصادف حادثه بيمار يافتن بهبود. بود كرده داغ داغ را مجلس بزرگتران،

 گفتم ولي بيايم، مشهد به شما همراه خواستم مي خداحافظي براي بوديد آمده شما كه شب آن گفت مي بود، تر خوشحال

 خواستم( ع)رضا امام از و فرستادم شما همراه را دلم همين بخاطر! شده مسافرت راهي و كرده رها را بيمار گويند مي همه ناال

 و نرخ صحبت كه اين از و بودم خوشحال خيلي هم من. بروم زيارتش به فرصت اولين در تا كند فراهم را چيز همه خودش كه

 .بود گرفته فرا را وجودم تمام زيارت، طعم با زندگي خوش حس و داشتم آرامش كمي ودنب درميان ....و يارانه و نفت و دالر

 

 

 

 

 

 


