
 عاشقانه شهری به من سفر

 فارس -سپیده نعمت اللهی

 

 است دل آرام که شهر این از باز روم می              است دل جان حرمت و نور پر شهرت که ای

 از ای گوشه در. کشاند می خودش سوی به جهان سراسر از را انسان ها  یلیونم و دهد می جان ها گل به عطرش بوی که شهری

 در گیرد می آرام دل یابد، می شهر آن امپراطور نزد را مشکلش حل کلید برود آنجا به هرکس که دارد وجود بهشتی شهر این

 را مقدس مشهد عاشقانه، رشه آری. بهشت این برای شود می تنگ دل بهشت، این در شود می درمان بیمار بهشت، این

 .گویم می را( ع)رضا امام موال حرم گویم، می

 فکر ولی چرا دانم نمی داریم، پیش در را مشهد سفر دیگر روز دو شااهلل ان که دادند خبر من به اسالمی انجمن   اتحادیه از وقتی

 میالد هم بود نوروز عید ایام هم. است طلبیده را تو قلبت سلطان: گفتند و کردند تعویضش دوباره بود مرده که را قلبم کردم

 ضریحش به طوری را دلت و باشی( ع)رضا امام حرم در ایام این در است حالی چه که وای رجب، ماه شروع هم و( ع)علی امام

 .کرد باز را آن نشود کلیدی هیچ با که کنی قفل

 نشان مادرم به را مشهد سفر پیامک همین برای بدهم، ام نوادهخا به را خبر این چگونه که بود آمده بند زبانم زیاد خوشحالی از

 رفتیم اتاقم به زود خیلی مادرم با بعد و دخترم کن دعا خیلی هم را ما رفتی که آنجا: گفت و گرفت آغوش در مرا مادرم و دادم

 .گذاشتیم خانمان پله راه در و کردیم جمع را وسایلم شوق کلی با  و

 مانند و برسم آنجا به تر زود هرچه داشتم دوست شدم، یار حضرت دیدن برای مشهد به رفتن آماده  من و رسید فرا رفتن روز

 چمدانم همین برای بشوم، ایشان قربان بار هزار است طلبیده مرا ایشان اینکه از و بچرخم آقا طالیی گنبد دور به حرم کبوتران

 اتوبوس سوار و شدیم می جمع آنجا همه باید که حسینیه طرف به پدرم اب و کردم خداحافظی ام خانواده از و گرفتم دست در را

 .کردیم حرکت شدیم، می

 دقیقه چند از بعد .داشتند ذوق کلی من مانند هم ها آن و رفتم دوستانم طرف به و کردم خداحافظی پدرم از رسیدیم وقتی

 گذاشتم حرم به پا وقتی که کردم عهد خودم با ودمب نشسته که اتوبوس در. کنیم شروع را خود سفر تا شدیم اتوبوس سوار

 و بیاورم در دلش از باشم داده انجام خطایی اگر تا بگذارم میان در آقایم  با را بودم کرده تعیین قبل از که را خوبی تغییرهای

 .بشوم شان خوشحالی باعث



 برای که دیدم می شوقی و شور فقط شد، ینم دیده چشمانشان در خوابی هیچ کردم می نگاه هرکس  چهره به بود، شده شب

 نه بخوایم بزرگ چیز یک( ع)رضا امام از درخواست موقع اینکه و زیارت آداب مورد در مربیمان. بود شده ایجاد سرورشان دیدن

 مکنی ایجاد خودمان در است قرار که تغییرهایی و کنیم آماده دفتری: گفت کداممان هر  به و کرد می صحبت کوچک چیز یک

 .انداختم بیرون به نگاهی و بستم را دفترم کردم، تمام را نوشتنم وقتی. بنویسیم را

 و تنگ دلی با دوباره تا است طلبیده را ما( ع)رضا امام ایامی، چنین در که سعادتمندیم ما قدر چه کردم می فکر این به راه در

 بیرون هوای که فهمیدم دقیقه چند از بعد و ایستاد وبوسات که بودم خودم هوای و حال در بدهد، ما به دوباره جانی خسته،

 زیارت مورد در که پناهیان اهلل آیت سخنان ها بچه با حال همین در هم ما  نیست، راه  ادامه به قادر راننده و است شده طوفانی

 .نگذرد بیهوده وقتمان تا کردیم نگاه را بود( ع)رضا امام

 به سالمت به تا فرستادم صلوات چند هم من دهد، ادامه خود راه به توانست راننده و شد آرام کمی هوا دقیقه چند از پس

 که شدم بیدار اتوبوس ضبط صدای با ساعت چند از بعد ناگهان و بخوابم کمی تا گذاشتم صندلی روی را سرم و برسیم مشهد

 تابلو بیرون از و برگرداندم را سرم صدا این با ،«بده گناهم ز امانی خط ،بده پناهم شاه ای ام آمده» کرد دگرگون مرا صدا این

 را خراسان سلطان رنگ طالیی گنبد دور از رفتیم، جلوتر که دقیقه چند از پس و دیدم را «آمدید مشهدخوش شهرمقدس به»

 سالم ما به دور آن از( ع)رضا امام که کردم می حس بود، یخته نر منتظرم چشمان از اختیار بی اشک گونه این زمان آن تا و دیدم

 .گوید می آمد خوش زائرانش به و کند می

 قرار ولی بروم تمام هرچه سرعت با حرم تا موقع همان خواست می دلم من شدیم، پیاده هایمان چمدان با رسیدیم، که هتل به

 لرزشی من ولی ندخوابید گوشه یک همه کردیم، مرتب را هایمان وسایل وقتی هتل در برویم، حرم به صبح نماز برای که بود

 .برویم حرم به زودتر چه هر که کردم می فکر این به مدام بیاید، چشمانم به خواب که گذاشت نمی بود گرفته را وجودم که

 توجه جلب برایم ها مغازه رفتن  راه در آنجا، در نماز خواندن و حرم به رفتن برای شدیم آماده همه شد که صبح اذان موقع

 طالیی حرم به وقتی بود، آنجا معروف های سوغاتی که زرشکی و زعفران تا بود شده درست فیروزه با که بدلیجاتی از کرد می

 به آنجا تا رفتیم حرم حیاط سوی به عجله با کردیم، ادب عرض و سالم آقا به و رسیدیم بود طالع حال در خورشید همانند که

 . بپیوندیم جماعت نماز

 از بسیار من و خواندیم هم با را اهلل امین زیارت آنجا از ای گوشه در و شدیم انقالب صحن وارد نمازمان، اولین خواندن از بعد

 پابوست ام آمده آهو ضامن یا: گفتم( ع)رضا امام به و کردم گنبد به رو زیارت، آن اتمام از بعد دقیقه چند بردم، لذت زیارت این

 که ام مربی از صدایی با حین همین در کنی. بیدارم برم می سر به غفلت ابخو در اگر تا ،بگیری را دستم و کنی آرام را دلم تا



 برگشتم بگذارم، بیرون را پایم حرم از خواستم وقتی کنیم، حرکت بیرون سوی به هم با که شدم بلند برگردیم، دیگر گفت می

 حسودی ها آن به ذهنم در و افتاد گنبد یباال کبوتران به نگاهم که گذارم، می جا حرمت در را دلم: گفتم موالیم به دلم در و

 .شدم می حرمت کبوتر هم من کاش که کردم

 ساعت یک حدود و رفتم عمیقی خواب به من غذایمان، خوردن از بعد و شدیم آماده صبحانه برای همه رسیدیم هتل به وقتی 

 همه دقیقه 1:10 ساعت امروز که آمد یادم و کنند می تن بر را جدیدشان های لباس همه که دیدم و شدم بیدار خواب از بعد،

 پوشیدم، و آوردم در را جدیدم لباس و رفتم چمدانم سراغ هم من .کرد خواهیم تحویل را 1398 جدید سال مطهر حرم در

 لحظات این از و داشتم عجیبی خیلی حس همین برای کنم، می تحویل( ع)رضا امام حرم در را جدید سال که بود سالی اولین

 .کردم می شکر بود، زده رقم برایم خداوند  که زیبا

 تا که بود آور حیرت و شلوغ آنقدر شدیم حرم حیاط وارد وقتی رسیدیم، دقیقه چند از پس و کردیم حرکت حرم سوی به همه

 بودند کرده پهن ها خادم که فرشی یک روی هم ما شد، می دیده بودند آمده دیگر های کشوراز  افرادی کرد می کار چشم

 .بشود سال تحویل موقع تا کردیم خواندن قرآن به شروع و نشستیم

 بسیار است کرده نورانی را حرمش که ها صحنه این از هم امام که دانستم می و کردند می پرتاب رنگارنگ های فشفشه آسمان در

  .دعاکردم گریان چشمان با و کردم گنبد به رو من شد پخش گو بلند از که نوروز عید دعای صدای با ناگهان .است خوشحال

 تلوزیون از( ره)ای خامنه اهلل آیت سخنان شنیدن از بعد و شد تحویل 1398 سال ها مناره باالی زدن بلط با قیقهد دو از پس

 .بود ارزش با برایم بسیار عیدی این و داد عیدی ما به مربیمان آنجا در و بازگشتیم هتل طرف به حرم، حیاط

 .رفتم فرو خواب به خستگی از آن از بعد و خواندیم هتل در را نمازمان که بود  صبح نماز خواندن هنگام

 به  3/1/1398 فردا بود قرار چون دیدم رهبرمان به نامه نوشتن مشغول را همه و شدم بیدار خواب از بعد، ساعت دو حدود

 مشغول هم من زود خیلی کنم، کنترل را خودم الیخوشح همه این با توانستم نمی. برویم( ره)ای خامنه اهلل آیت رهبرمان دیدار

 در که کارهایی در را او و دادم شرح ایشان به را زیادم ی عالقه و عشق میزان ام نامه در و شدم رهبرم برای ای نامه نوشتن

 بودم خوشحال و رفتمگ بغلم در را  آن ام، نامه شدن تمام از بعد کردم، مطلع دهم می انجام انقالبم و کشور برای اسالمی انجمن

 .روم می خراسان شاه حرم در اسالم، جهان مصمم ی اسطوره تنها دیدار به اینکه از

 دیدار برای مشهد کیلومتری هزار چند از و شدم زده حیرت خیلی انبوه جمعیت این از شدیم، حرم وارد رهبر دیدار برای وقتی

 آنجا از ای گوشه شدم مجبور همین برای نبود نشستن برای ییجا شدیم سالن وارد وقتی و بودند آمده بزرگی مرد چنین

 جایشان از « ... و آمریکا بر مرگ اکبر، اهلل» فریاد با همه دفعه یک که بود حضرت نشستن جای به چشمم طور همان و بایستم



 آرزو لحظه آن بود، مهربان و نورانی اش چهره چقدر جایگاه به ورودش با که بود شده خیره امام به چشمم دور از. شدند بلند

 نگاه دلربایشان و معصوم بسیار  چهره به تر نزدیک چه هر توانستم می که بودم ایشان بادیگاردهای جای هم من کاش که کردم

 .کنم

 زا ایشان سخنان، اتمام از بعد و کردم استفاده دلنشینشان سخنان از و بود ایران جوانان و نوجوانان با رابطه در امام سخنان

 حال در مدام برایم و نشود تمام لحظه این وقت هیچ داشتم دوست رفتند، و شدند بلند زیبایی بسیار عصای با جایگاهشان

 به بود قرار استراحت از بعد و رفتیم فرو عمیقی خواب به خسته بدنی با گشتیم، باز هتل به و آمدیم بیرون حرم از. باشد تکرار

 .دهیم نجاما را خریدهایمان و برویم بازار

 ام خانواده برای هم من و شد می دیده مشهد شهر زیبای و خوشمزه های سوغاتی کرد می کار چشم تا رسیدیم بازار به وقتی

 روی بر پالستیک یک مان  همه و گرفت شدیدی باران آمدیم، بیرون بازار از اینکه از پس خریدم، را ها سوغاتی آن از بعضی

 .منشوی خیس تا گذاشتیم سرمان

 خواندن از بعد و بشویم گرم کمی تا نداشتیم را رفتن پتو زیر به جز ای چاره و لرزید می بدنمان سرما از شدیم هتل وارد وقتی

 روی به رو سنگین بغضی با آنجا در و رفتیم حرم به ظهر نماز برای .شیراز به بازگشت برای کنیم جمع را وسایلمان کم کم نماز،

 تو تا بگویم دلم بزرگ رازهای از و بیایم حرمت به دوباره بطلب آقا دونید می الیق رو من اگر: گفتم یمآقا به و ایستادم ضریح

 .کنی نزدیک بهشت طبقه باالترین سوی به مرا و بدهی دستم به را هایم مشکل حل کلید

 نگاهی آنجاست همیشه جایشان که عاشق کبوتران به و کردم گنبد به رو من و آمدیم بیرون حرم از نمازمان خواندن از بعد

 برای و کردم می فکر بودم داده آقایم به که عهدهایی به مدام راه طول در کردیم، حرکت اتوبوس سمت به و کردم آمیز حسرت

 .باشم خدا خوب بندگان ء جز( ع)رضا امام قلب از ای گوشه در خودم دادن تغییر با تا گرفتم قطعی تصمیمات آنها، کردن عملی

 کردم تشکر خدا از و بازگشتم خانه به شیرین بسیار های خاطره و انرژی کلی با شدم پیاده اتوبوس از و رسیدیم شیراز هب وقتی

 .کنم استفاده شکل بهترین به آن از  توانستم و بود همراه من با سفر در اینکه بابت

 

 

 

 


