
 چشمان منتظر

 آذربایجان شرقی -شهین امینی

 

در یک روستای دورافتاده به دنیا آمدم. مانند سایر کودکان روستایی، زندگی ساده و فقیرانه ای داشتم. پدرم کارگر مزارع و باغ 

به همین دلیل اموراتمان به سختی می گذشت. من و های مردم بود. در ازای کاری که انجام می داد مزد ناچیزی می گرفت و 

خواهرانم همراه مادرم قالی می بافتیم تا بدین وسیله کمک خرجی برای خانواده باشیم. صبح که می شد همراه دختران هم 

لباس  چشمه می رفتیم و با هزار شور و شوق ظرف ها و سن و ساَلم هرچه لباس و ظرف کثیف داشتیم را بر می داشتیم و سرِ

 ها را می شستیم. در راه برگشت یک دسته گل زیبا می چیدیم و به خانه می بردیم.  

سجد، جمعیتی روزهای خوش کودکی ام یکی پس از دیگری می گذشت. یک روز که از چشمه برمی گشتم دیدم نزدیک م

سی آبی رنگ که از تمیزی برق می زد، رفته، با لباس های نو و تمیز ایستاده اند و کنار آنان اتوبوساک و چمدان به دست گ

 فهمیدم آنان مسافران مشهد مقدس هستند. عده زیادی برای بدرقه آنان آمده بودند.  پارک شده بود.

کوزه آب را زمین گذاشتم و دقایقی به آنان خیره شدم. در بین جمعیت بچه های کم سن و سال هم دیده می شدند که لباس 

 ی خنده شان همه جا را پر کرده بود و با شادی همراه پدر و مادرشان عازم مشهد بودند. های نو به تن داشتند و صدا

اندوه جانکاهی سراسر وجودم را پر کرد، آهی از ته دل کشیدم و قطرات اشک هایم را با گوشه روسری ام پاک کردم. بی اختیار 

 ا داشتند ولی هرگز به آرزوی خود نرسیدند.یاد پدر و مادرم افتادم که سال های سال بود آرزوی رفتن به مشهد ر

بیشتر از همه خودم آرزو می کردم به زیارت آقا امام رضا بروم و دعا کنم وضع مالی مان خوب شود تا پدر و مادرم مجبور 

 ی گردد.نباشند اینقدر کار کنند. آخر شنیده بودم امام رضا)ع( آقای بزرگواری هستند که هیچ کس از در خانه اش ناامید برنم

در همین افکار بودم که مسافران بعد از روبوسی و طلب حاللیت  خداحافظی با عزیزانشان، سوار اتوبوس شدند. همه گریه می 

کردند. بچه ها شاد و خرم از پنجره اتوبوس دست تکان می دادند، دستم را با ناامیدی بلند کردم و برای آنان دست تکان دادم. 

 ه کاش جای یکی از آن ها بودم و به زیارت امام رضا مشرف می شدم.در آن لحظه آرزو کردم ک



اتوبوس حرکت کرد و باالخره از نظرها دور شد. کوزه آب را برداشتم و مایوس و ناامید روانه خانه شدم. مادر مثل همیشه پای 

 کجا بودی  چرا دیر کردی  من با دار قالی مشغول گره زدن نخ های رنگارنگ بود. همین که مرا دید صدا زد: معصومه! تا حاال

 ناراحتی ماجرای زائرین امام رضا)ع( را برایش تعریف کردم.

مادرم آهی کشید و گفت: دخترم! خدا بزرگه و آقا امام رضا)ع( خیلی مهربان است. ان شاهلل ما هم روزی به زیارت آقا مشرف 

 می شویم. دعا کن امام رضا)ع( ما را هم بطلبد.

چهره زائران از نظرم محو نمی شد و مدام به آن ها فکر می کردم. با خودم می گفتم: اگر پدرم باغ یا مزرعه تا چندین روز 

داشت و ثروتمند بود ما هم با فروختن محصوالت خود به مشهد می رفتیم. ولی افسوس که پدرم یک کارگر بود و به سختی 

 مین می کرد.ج خود و خانواده شش نفره اش را تأخر

به مادرم گفتم: مادرجان! وقتی من عروسی کنم دوست دارم مهریه ام یک سفر زیارتی به مشهد باشد، شماها که پول روزی 

ندارید ما را به مشهد ببرید، می ترسم بمیرم و به آرزویم نرسم. مادرم در حالی که اشک می ریخت و اشک هایش را با گوشه 

 به آرزویت می رسی. چارقدش پاک می کرد گفت: معصومه جان! ان شاهلل

مادرم از اینکه می دید من چقدر برای زیارت آقا غصه می خورم و او به عنوان مادر نمی تواند کاری برای من انجام دهد 

 ناراحت بود و غصه می خورد.

بود روزگار با خوشی ها و ناخوشی هایش سپری شد و من هم مانند دیگر دختران روستا بزرگ می شدم. در روستای ما رسم 

که دختران را در سن کم شوهر می دادند و من با اینکه سیزده سالم بو خواستگاران زیادی داشتم. باالخره یکی از آن ها که از 

چشمه موقع آب دادن به اسبش دیده بودم. جوان  فامیل های دور پدرم بود به خواستگاری من آمد. من او را چندین بار سرِ

 نظر مالی وضع چندان خوبی نداشتند ولی پسر خوب و مهربانی بود. خوب و با ایمانی بود. گرچه از

مراسم عقد ما خیلی ساده برگزار شد و من سفر زیارتی مشهد را هم ضمیمه مهریه ام که چهارده سکه و یک جلد کالم اهلل 

 مجید بود کردم و خانواده داماد با خوشرویی قبول کردند.

 لی ساده و با برگزاری یک مراسم عروسی ساده روانه خانه بخت شدم.بعد از گذشت چند ماه من به جهیزیه خی

شوهر و خانواده شوهری زندگی کنند و از آنجا که احمد پسر بزرگ خانواده بود، بیشتر  در روستا عروس ها می بایست با مادر

 کارها روی دوش احمد بود.



شوهرم در کارهای خانه و مزرعه کمک حال آنان باشم. کار به پای مادر من هم مجبور بودم صبح زود از خواب بیدار شوم و پا

 سخت و طاقت فرسا بود، از پختن نان گرفته تا دوشیدن شیر گوسفندان و کار در مزرعه. روستا واقعا  

آنقدر خسته می شدم که خیلی زود می خوابیدم و تا فردا صبح دوباره برای کار کردن بیدار شوم. احمد از کار کردن من زیاد 

 اضی نبود ولی چاره ای نداشت و من هم چون احمد را دوست داشتم هر سختی را قبول می کردم.ر

یک سال از زندگی مشترکمان می گذشت، احمد از خانواده اش جدا شد و ما توانستیم یک خانه کوچک برای خودمان درست 

 رطوری بود توانستیم مستقل شویم.کنیم. البته مادرشوهرم زن بداخالقی بود و راضی به جدا شدن ما نبود ولی ه

از اینکه توانسته بودیم کلبه ای هرچند کوچک برای خودمان درست کنیم خیلی خوشحال بودیم. من دیگر مجبور نبودم صبح 

تا شب کار کنم ولی برای اینکه کمک خرجی برای خانواده ام باشم یک دار قالی به پا کردم. احمد هم در مزارع مردم کار می 

ا خیلی خوشبخت بودیم و با به دنیا آمدن دخترمان مارال، خوشبختی ما چند برابر شد. گرچه وضع مالی خوبی نداشتیم کرد. م

 که در خانه هیچ ثروتمندی پیدا نمی شد.و فقط یک کلبه فقیرانه داشتیم ولی صفایی در این کلبه کوچک بود 

 فر خیلی خوشبخت بودیم.صدای خنده مارال، صفای دیگری به کلبه ما بخشید و ما سه ن

اما چشم حسود زمانه طاقت دیدن خوشبختی ما را نداشت. مارال شش ماهه بود و چهار دست و پا راه می رفت که من به 

، طوری که بعد از چند ماه قادر نبودم دخترم را بغل کنم. مارال گریه می کرد و دور و بر رختخوابم می شدت بیمار شدم

 ید اما من قادر نبودم به او جواب بدهم.چرخید، موهایم را می کش

احمد مرا نزد بهترین دکترها برد و بعد از آزمایشات فراوان معلوم شد که من مبتال به بیماری افسردگی و اعصاب و روان شده 

نه. هیچ کس ام. در روستا شایع شده بود که من دیوانه شده ام. بیچاره احمد هم مجبور بود در خانه کار کند و هم بیرون از خا

 نمی توانست کاری بکند.

دو سال احمد برای مداوای من هر کاری انجام داد ولی نتیجه ای نداشت و حال من بدتر می شد طوری که دیگر احمد و مارال 

 هم برایم اهمیت نداشتند. 

 شوهرم احمد مجبور شد ازدواج کند البته بشتر به خاطر نگهداری مارال بود. با اصرار مادر

روسی احمد مرا به خانه پدرم فرستادند تا شاهد عروسی نباشم. این آخرین باری بود که من احمد و مارال را می دیدم. روز ع

بعد از چند ماه پدرم طالق مرا از احمد خواست چون دیگر نگهداری از من امکان نداشت. احمد گرچه راضی نبود ولی به اصرار 

 پدرم قبول کرد مرا طالق بدهد.



الق از احمد، پدرم مرا به مرکز نگهداری معلولین ذهنی برد. بعد از رفتن به نزد پزشک و رفتن به کمیسیون، تایید شد بعد از ط

که من دیگر قادر به انجام کارهای شخصی و ارتباط برقرار کردن با دیگران نیستم. پدرم بعد از گرفتن نامه از بهزیستی، صبح 

و به آسایشگاه برد. پدرم در حالی که اشک می ریخت گفت: دخترم! کمرم شکست، مرا یک روز پاییزی مرا روی ویلچر نشاند 

 ببخش که نمی توانم از تو نگهداری کنم، اگر مادرت بود شاید هرگز اجازه نمی داد تو را به آسایشگاه ببرم و ...

ک می ریختند. بعد از طی مسافتی به پدرم ماشینی کرایه کرد و سوار شدیم، مردم روستا برای بدرقه ما آمده بودند، همه اش

 شهر تبریز رسیدیم و بعد از چرخیدن در خیابان های تبریز، ماشین جلوی ساختمان بزرگی توقف کرد. بعد از عبور از نگهبانی

با پدرم مرد مهربانی بود که با خوشرویی از ما استقبال کرد. او بعد از گفتگو  وارد اتاق مدیریت آسایشگاه شدیم. مدیر آسایشگاه

 درون آسایشگاه ببرند.از مددکارها خوست تا مرا 

پدرم درحالی که اشک مانند ابر بهاری از چشمانش جاری بود مرا در آغوش گرفت و گفت: دخترم معصومه جان! مرا حالل 

 رفت چندین بار برگشت و مرا نگاه کرد. کن. این آخرین باری بود که پدرم را دیدم. پیرمرد در حالی که می

ا راهنمایی های مددکار که مادریار نامیده می شدند وارد آسایشگاه شدم. انسان های عجیبی را دیدم که مانند من از جامعه ب

رانده شده بودند، انسان هایی که هرکدام از یک ناحیه معیوب بودند و در این جا جمع شده بودند و برای خود عالمی داشتند. 

با  اینجابه طور عجیبی به من نگاه می کردند. من خیلی زود با آن ها انس گرفتم. دنیای  با دیدن من همه دورم حلقه زدند و

این جا جایی بود که دیگر کسی آن ها را مسخره نمی کرد. دنیایی ساده که تنها دلخوشی آن دنیای بیرون خیلی فرق داشت، 

اد به وجد می آمدند و لبخندی هرچند کمرنگ که با شنیدن ترانه های ش ها یک تلویزیون و یک سی دی و اتاق بازی بود

 گوشه  لبانشان می نشست.

 سال ها گذشت و با مراقبت مادریارها حالم کم کم رو به بهبودی بود.

ولی در این مدت هیچ کس سراغی از من نگرفت. همیشه چشم به در می  ل از آمدن من به این مرکز می گذشتاپانزده س

امد. خداراشکر حالم کم کم خوب می شد و به یاد احمد و مارال می افتادم. برای دیدن دوختم ولی هیچ کس به دیدنم نی

انستم سراغ او را از چه کسی بگیرم. می دانستم که حاال مارال بزرگ شده و شاید هم ازدواج مارال بی تابی می کردم، نمی د

ط آسایشگاه چشم به راه می ایستادم اما دریغ از کرده. با این افکار روزهایم سپری می شد. تمام روزها پشت میله های حیا

 آمدن کسی.

روزها گذشت، روزی مدیر مرکز آمد و گفت: قرار است عده ای از مددجویان که توانایی راه رفتن دارند را به سفر زیارتی مشهد 

ع( گریه کردم و به یاد آوردم با شنیدن این خبر شور و شوق عجیبی سراسر آسایشگاه را گرفت. با شنیدن نام امام رضا ) ببریم.



که چقدر آرزوی دیدن بارگاه امام رضا )ع( را داشتم. پانزده سال بود که امام رضا )ع( فراموشم کرده بود. خاطرات گذشته مانند 

 ده...سال گریه کردم و با خودم گفتم: نه، امام رضا )ع( فراموشم نکر 15برق از جلوی چشمام عبور کرد. برای اولین بار بعد از 

یکی از مادریارها گفت: معصومه خانم! وقتی رفتی مشهد برای شفای خودت دعا کن و من در حالی که گریه می کردم گفتم: 

نه! من از امام رضا شفا نمی خواهم بلکه می خواهم امام رئوف و مهربان، مارال را به آغوش من برگرداند. حاضرم تمام عمر 

 ه دخترم را ببینم.بیمار بمانم ولی بی یک بار هم شد

باالخره زمان موعود فرا رسید و من و نوزده نفر از سایر مددجویان به همراه مدیر مرکز و چند تا از مادریارها سوار اتوبوس 

. وقتی سوار اتوبوس شدم یاد روزی افتادم که کوزه به دست مشغول تماشای شدیم. مردم زیادی برای بدرقه ما آمده بودند

 کنار مسجد روستا پارک شده بود و خودم که برای زائران دست تکان می دادم. اتوبوسی بودم که

باورم نمی شد، یعنی خدایا این منم که به پابوسی آقا مشرف می شوم  به یاد پدر و مادرم افتادم که چقدر آرزوی زیارت 

باالخره  د به مشهد و و عبور از چند خیابانداشتند. باالخره اتوبوس حرکت کرد و ما بعد از دو روز به مشهد رسیدیم. بعد از ورو

م علیک یا م علیک یا امام رضای غریب. السالگنبد و مناره های طالیی آقا را دیدیم و همگی بلند شدیم و سالم دادیم.  السال

 ...ضامن آهو. گریه مجالمان نمی داد. نمی دانستیم چه بگوییم و چگونه از آقا تشکر کنیم که ما را دعوت کرده بود

اتوبوس بعد از مدتی چرخیدن در شهر، باالخره مقابل یک هتل بزرگ توقف کرد، همه با خوشحالی از اتوبوس پیاده شدیم و در 

 بعد از کمی استراحت و خوردن ناهار، نزدیکی عصر آماده شدیم تا به زیارت برویم.اتاق های خود مستقر شدیم. 

در مسیر راه  رها و رئیس هیئت امنا و مدیر مرکز دور ما حرکت می کردند.همه در صف های منظم حرکت می کردیم و مادریا

هتل به حرم مطهر آقا امام رضا )ع( همه مردم با ناراحتی و ترحم به ما نگاه می کردند. نزدیکی های حرم که رسیدیم، پاهایم 

ود را به ورودی صحن مطهر خ که بود به هر زحمتیسست شد. گریه مجالم نمی داد که حرکت کنم. همراه مددجویان 

به آقا سالم عرض کنیم. رساندیم. همه با صف های منظم نزدیک صحن مطهر ایستادیم. رسم ادب است آنجا که می رسیم باید 

عضدی، رئیس هیئت امنا، از جیبش کتابی درآورد و مطالبی به زبان عربی با گریه خواند. انگار به زبان عربی به آقا  حاج آقا

حاج آقا جمله ای گفت که حرف دل  د. همه زائرین دور این یاس های شکسته حلقه زده بودند و گریه می کردند.سالم می دا

مددجویان بود و دل همه را به درد آورد. حاج آقا گفت: یا علی بن موسی الرضا، بیشتر این بچه های معلول سالم گفتن بلد 

آنقدر گریه کردم ی کنم. همه گیره می کردند. من وقتی حرم را دیدم نیستند، من عوض همه این عزیزان به شما سالم عرض م

 که از هوش رفتم. بعد از به هوش آمدن، آرام آرام به طرف حرم حرکت کردیم.



بعد از زیارت، جلوی پنجره فوالد، در کنار صحن مبارک نشستم، ساعت ها با آقای خودم خلوت کردم و از دردها و رنج هایم با 

م. آن قدر درد داشتم که نمی دانستم کدام یک را بگویم. اصال  دوست نداشتم از جایم بلند شوم، دوست داشتم آقا صحبت کرد

 در حرم بمانم  و به هتل برنگردم. چند روزی که در مشهد بودیم روزی یک مرتبه به حرم می رفتیم. 

و سرای ه اند  فقط می دانستند صاحب این صحن تند اینجا کجاست و چرا آمدبیشتر مددجویانی که همراه ما بودند نمی دانس

باشکوه، آقای مهربانی است که دست مهربانش را بر سر آنان می کشد، می دانستند که امام رضا )ع( بزرگترین مهمان نواز عالم 

 است. یکی مددجویان که سارا نام داشت مرتب می پرسید: پس امام رضا کو 

گفت  امام رضا )ع( توی ضریح نشسته ولی آنقدر جمعیت زیاد است که ما نمی  و مددجوی دیگری که الله نام داشت می

 توانیم او را ببینیم.

 یکی دیگر از مددجویان می گفت: امام رضا دکتر است. این مردم از قبل نوبت گرفته اند که مداوا شوند و ...

مدیر مرکز آمد و گفت: این بچه ها امروز مهمان روز آخر که برای خداحافظی رفته بودیم یکی از خادمان امام رضا )ع( نزد 

. همه خوشحال شدیم. لحظه با شکوهی بود، چه عظمتی، چه شکوهی، چه احترامی که خادمین غذاخوری امام رضا هستند

م من آن لحظه سعی کردم تمام دردها و رنج های گذشته را فراموش کنم. چقدر افتخار می کردم اما امام رضا )ع( به ما کردند.

 رضا منِ ناقابل را به مهمانی دعوت کرده و ...

آن روز هم ماندیم و فردای آن روز که برای خداحافظی رفتیم از آقا خواهش کردم که دخترم مارال را به من برگرداند. گفتم: 

آقا! من بیمارم  ای ضامن آهو! همچنان که ضامن آهو شدی که نزد بچه آهو برگردد، ضامن من شو تا مارال را پیدا کنم. گفتم:

 و حاضرم بیمار بمانم ولی دخترم را پیدا کنم.

با اینکه دل کندن از امام رضا )ع( برای من و سایر مددجویان سخت بود ولی با چشمی گریان و قلبی آکنده از اندوه مشهد را 

 ترک کردیم.

شین ورد زبان هایمان بود. احساس می در راه همه گریه می کردیم. وقتی به آسایشگاه رسیدیم ماه ها صحبت این سفر دلن

ماه ها گذشت و من همچنان منتظر و چشم به راه  کردم حالم خوب شده، می دانستم به زودی خبر خوشی خواهم شنید.

 بودم.

یک روز که همراه سایر مددجویان مشغول خوردن چایی بودیم، یکی از مادریارها با خوشحالی آمد و گفت: معصومه خانم! مژده 

 مالقاتی داری.  بده،



یعنی چه کسی بعد پانزده سال یادش افتاده که فامیلی به اسم معصومه دارد   قلبم به شدت فرو ریخت و دست و پایم لزرید.

مدیر مرکز و مادریارها می دانستند کیست اما به من نمی گفتند تا غافلگیر شوم. طولی نکشید که عده ای از صداوسیما آمدند. 

 حالی آمد و گفت: معصومه خانم! می دانی چه کسی آمده  با گریه گفتم: آقا! من که کسی رو ندارم.ر مرکز با خوشیمد

و دختر جوانی  بعد من را به اتاق مالقات بردند، چند لحظه منتظر ماندم و قلبم به شدت می تپید. دقایقی بعد درِ اتاق باز شد

 شد و با صدایی لرزان گفت: مااادردر حالی که اشک تمام صورتش را خیس کرده بود وارد اتا 

با شنیدن این کلمه برای لحظه ای چشمم سیاهی رفت، نمی دانستم خوابم یا بیدار ! نمی توانستم دست هایم را بلند کنم، 

 نمی توانستم روی پایم بایستم. 

ور سرم حلقه کرد. مادر و آری، او مارال بود، مارال خوشگل و زیبای من، که خودش را در آغوش من انداخت و دستانش را د

دختر دقایقی را در آغوش هم گریستیم. بعد از اینکه کمی آرام شدیم از سختی های این سال ها و اینکه چگونه مرا پیدا کرده 

 بود حرف زدیم.

 مارال می گفت: از قضای روزگار زن احمد، زن خوب و مهربانی بود که مارال را خوب بزرگ کرده و در سن پانزده سالگی

تمام ماجرای رفتن مرا اش است ولی بعد ازدواج، زن احمد  شوهرش داده بود. مارال تا آن زمان نمی دانست که او نامادری

 برای مارال تعریف می کند و ...

 مارال رفت ولی قول داد به زودی برگردد و مرا با خودش ببرد. 

 لسالم علیک یا علی بن موسی الرضا، السالم علیک یا ضامن آهو.! یا امام رضا )ع( شما چقدر مهربانید. اهنوز هم باورم نمی شد

دانستم بعد پانزده سال چه ران بودم و نمی گشت خیلی نگا خودش به روستا برد. در راه بازبعد از دو هفته مارال برگشت و مرا ب

عوض شده بود، ساختمان های مردم روستا رو به رو خواهم شد. بعد از طی مسافتی به روستا رسیدیم، روستا خیلی  طور با

 زیبایی جای خانه های کاه گلی را گرفته بودند. کوچه ها و خیابان ها آسفالت شده بود. 

با دیدن من دورم حلقه زدند، چهره ها ناآشنا  .بودند من بازگشت منتظر و کرده پیدا مرا مارال که دانستند می روستا مردم

د مرا می شناختند و با دیدنم اشک ریختند. از بین مردمی که جمع شده بودند ی از آن ها گذشته بوبودند، کسانی که سنّ

 شدهچشمم دنبال کس دیگری بود. اما از خانواده ام کسی آنجا نبود، همه به شهر کوچ کرده بودند و پدر و مادرم هم که فوت 

 بودند.



به دیدنم می  دروستا که من را می شناختن اهالیحدود دو هفته مهمان مارال و همسرش که مرد بسیار خوبی بود، بودم. 

آمدند. احمد فهمیده بود که من آمده ام ولی خودش را پنهان می کرد. وقتی  دلم تنگ می شد کنار چشمه می رفتم، چشمه 

ای که خشک شده و مردم دیگر از آب لوله کشی استفاده می کردند. یک روز هم به خانه پدری ام رفتم، آنجا هم به خرابه 

 دیل شده بود. یاد مادر بیچاره ام افتادم که چقدر کار کرد و هرگز روی خوش زندگی را ندید.تب

خواستم مزاحم آنان شوم. آسایشگاه خانه واقعی من بود و همه به آسایشگاه برگردم ولی من نمی  مارال نمی خواست که من

. به او گفتم که به آسایشگاه عادت کرده ام و دلم می کس و کار من آنجا بودند. از مارال خواستم گاه گاهی به دیدنم بیاید

 خواهد بقیه عمرم را آن جا و بین مردم آنجا باشم. مارال هم وقتی که اشتیاق مرا دید حرفی نزد.

*** 

من همه این اتفاقات خوب را مدیون امام رضا )ع( بودم و از اینکه آقا به من لطف کرده بود و دعایم را مستجاب کرده بود 

 شحال بودم.خو

من چند سال متوالی به مشهد مقدس مشرف شدم و این زیارت را با هیچ چیز دیگر در دنیا عوض نمی کنم. من به همراه 

 جسمی، چندین سال است که مهمان امام رضا )ع( هستیم. مددجویان مرکز نگهداری معلولین ذهنی و

رضا )ع( می تپد و همه چشم هایی که منتظر دیدن بارگاه نورانی که همه دل هایی که به شوق دیدن بارگاه امام  به امید روزی

 امام رضا )ع( هستند به آرزوی خود برسند.

 

 مادریار مرکز نگهداری معلولین ذهنی و جسمی مکتب الرسول

 بر اساس خاطرات یکی از مددجویان به اسم معصومه

 

 

 

 


