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وحيد مى�گويد:
جمعه بود.

ضا هنوزا دوستم رّى كنم امبيرون خانه بودم و مى�خواستم باز
نيامده بود.

ه�ى آهنى خانه�مان، دروازِضا بيايد، دربا خودم گفتم: تا ر
فوتبال من است!

د به در.لين شوت محكم خورّق!… اوَرَت
ه… آخ جون!ــ : عاليه!… توى درواز

دم.تاب كره پردوبار
ه.دم توى دروازست زاين بار هم در
ــ���: جامنى جان!

ق…َرَتَق… تروق… شدم؛ ترتاب كرت پرّا به شدچند بار ديگر توپ ر
م.ت ببرّى ساعت�ها لذخيلى خوب بود!… من مى�توانستم از اين باز

د!ا… ناگهان سر جايم خشكم زّام
ان!…احت و نگرآقاى همسايه روى ايوان بود!… نار

آن باال به دنبال كسى مى�گشت. از

با خودم گفتم: خوب است گوشه�اى پنهان شوم.
م شكايت كند.نش كند يا به پدر و مادرا سرزسيدم مرمى�تر

ا ديده بود!ا ديگر دير شده بود؛ او مرّام
ا پايين انداختم.م رت مى�تپيد. سرّقلبم به شد

ا داشتم ولى…ى رانتظار هر چيز
ا تكان داد؛ آن هم با لبخند!ش رى نگفت. فقط سرعجيب بود!… او چيز

خيلى خجالت كشيدم.
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ــ���: واى… خداى
من… حاال چه كنم؟

معلوم شد كه� زياده�روى
ده�ام.كر

ىدم با بازفكر منى�كر
انت ديگرّخود، باعث اذي

شوم.
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آقاى همسايه مى�گويد:
ظهر جمعه بود. همه جا ساكت بود.بعداز

ده بودم.احت پيدا كراى استر خوبى برِصتپس از يك هفته كار، فر
از كشيده بودم. هواى خوبدر ايوان خانه در

ى بود.و دلپذير
ده بود كه ناگهان صداىه خوامب برتاز

د؛وحشتناكى به گوشم خور
 خانه�ى همسايه بود.ِ آهنىِدر

ده شده بودم. هيجان�زًمن واقعا
ق… و…ََره… تچند حلظه بعد دوبار

ق…َرَتَش
اان شدم؛ بلند شدم. كوچه رخيلى نگر

دم؛ جز پسر كوچك همسايه كسى آن�جا نبود.نگاه كر
دم.ا نگاه كراو ر

د.او هم از آن پايين با خجالت نگاهم كر
ت مهربانى داشت!چه صور

معلوم بود كه…

د؟ى كرفتارا آقاى همسايه با وحيد چنين رچر 
ى گذاشت؟فتار آقاى همسايه در وحيد چه تأثيرر 
دم؟مى�خواهى بدانى اگر من به� جاى وحيد بودم، چه مى�كر 

 ادامه�ى اين داستان چه مى�شود؟

س درِه�هايى شبيه داستانمن مى�توامن داستان�ها يا خاطر 
ار همسايگانت و آزّهايى كه باعث اذيه�ى كارتعريd كنم؛ دربار

ه�ى…ا خشنود مى�كند؛ دربارهايى كه آن�ها رمى�شود و كار
دماحتى مرى�مان موجب ناراى اين�كه بازمن و دوستامن، بر 

اى مثال، ما…ه مى�كنيم؛ برّد زيادى توجنشود، به موار
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انش دشنام مى�دادتا چشمش به امام مى�افتاد، به او و پدر
فت.ا در مقابل اين بى�ادبى، پاسخى جز لبخند منى�گرّ… ام

د.گويى كريك روز، مثل هميشه، شروع به بد
احت شدند و گفتند:ان امام ناريار

ا ببيند؛اى بى�ادبى خود رد بايد سزاين مر
او بايد تنبيه شود؛

 ما اين�گونه سخن بگويد.ِد با امامى او حق ندارآر
مود: «دوستان من، صبور باشيد… او به اشتباهش پى خواهدد و فرا امام لبخندى زّام

د.»بر

فتار ناپسند خود ادامه مى�داد. دوستان امامد، هم�چنان به رها مى�گذشت و آن مرروز
ا تنبيه كنند.ه منى�داد او را امام اجازّنيز بيش از پيش عصبانى مى�شدند ام

ا منى�بينم. آيا مى�دانيد در كجاد رتى است آن مرّسيد: «مدان خود پرى امام از يارروز
گى مى�كند؟»ندز

ى مى�كند.»د و در آن كشاورزعه�اى دارگفتند: «در بيرون مدينه مزر
د.كت كرد حرعه�ى آن مرامام به سوى مزر

ده شدند.ان امام شگفت�زيار
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فت؟سى مى�توان گرد، چه درفتار امام با آن مر… از ر 
فتار مى�كنم؟ى كند، من با او چگونه رفتار… اگر كسى با من بدر 
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د.د؛ ايستاد و اخم كرا به كمر زد؛ دستش رمين فرو برا در زا ديد، بيلش رتا امام ر
فت.نان جلو را امام لبخندزّعه�اش بيرون برود امبا فرياد از امام خواست تا از مزر

د؛ سپسا امام با خوش�رويى به او سالم كرّخواست مثل هميشه دشنام بگويد ام
سيد.ا پرفت و احوالش رديك�تر رنز

دى!ا از بين برعه، محصول مرى نداشت، گفت: با آمدنت به مزرچون بهانه�ى ديگر
ان�بها به او داد و با حلنى دوستانه، به گفت��و�گو با وى ادامه داد.امام هديه�اى گر

ـ عليه�الس ـ محبّ… و اين�گونه بود كه امام ـ د نشانا بيش از پيش به آن مرت خود رّالم ـ
داد.

منده شدا مى�ديد، بسيار شرفتار نيكى ر خود چنين رِد كه در عوض آن همه بى�ادبىمر
دم ولى در عوض، شما به من مهربانىت كرّا اذيانى گفت: «من بد بودم؛ شما رو با صداى لرز

ا ببخشيد.»گواريد. خواهش مى�كنم مرديد. شما بزركر
د.فتار مى�كرام ره با امام و خويشان و دوستان او با احترو از آن پس، هموار
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ّّ. حاكمان عب. حاكمان عب. حاكمان عب. حاكمان عب. حاكمان عب١١١١١ ّّ دند.دم مسلمان حكومت مى�كرنگ بر مرگوار ما، با نيرخى از امامان بزرمان برى كه در ز حاكمان ستمگراسى��:اسى��:اسى��:اسى��:اسى��:ّ
 جايى كه انسانى در آن دفن شده است.. آرامگاه��:. آرامگاه��:. آرامگاه��:. آرامگاه��:. آرامگاه��:٢٢٢٢٢
اق پايتخت فعلى كشور عر. بغداد��:. بغداد��:. بغداد��:. بغداد��:. بغداد��:٣٣٣٣٣

تامى  او  حضرديكى   مدينه   به دنيا  آمد. پدر  گرى   نزّالم ــ در   محلّكاظم ــ عليه�الس 'ىت  امام موسحضر
ش حميده نام داشت.گوارالم ــ بود و مادر بزرّامام جعفر صادق ــ عليه�الس

د.اهنمايى مى�كرا رد و در عوض، با مهربانى او را فرو مى�برد، خشم خود رفتار ناپسندى مى�كراگر كسى با او ر
ىگويان، سال�هاى بسياران و زورا به�دليل مخالفت با ستم�گرّكار و مهربان بود امكاظم انسانى نيكو 'ىامام موس

 او در شهر٢امگاهسيد. آرندان به شهادت راجنام نيز در زندانى بود و سر ز١اسىّ عبِندان�هاى وحشتناك حاكمانا در زر
 است.٣ديك بغدادمين، نزِكاظ

ى باقى مناندهه�هاى بد، چيزاسى جز خاطرّا از حاكمان عبّتگاه مسلمانان جهان است امكاظمين اكنون زيار
است.

ه�ى لقب امام هفتم (كاظم)،آن، دربار… من مى�توامن با توجه به معناى اين آيه از قر 
با دوستامن گفت��و�گو كنم.

ََ… و… و… و… و… و ََ ِِ الكاظ الكاظ الكاظ الكاظ الكاظَ ِِ ََ الغ الغ الغ الغ الغَََََنننننميميميميميِ ََ ِِيظيظيظيظيظَ ِِ ََ و و و و وِ ََ ََ ع ع ع ع عَََََننننن العافي العافي العافي العافي العافيَ ِِِِننننَنََ ّّ الن الن الن الن النِ ااااّاّّ ßß ßß ßِِِِسسسسس ََ و و و و وِ ََ ّّ الل الل الل الل اللَ ُُههههّهّّ ُُ�ُ���� ßß ßß ß     ُُييييي ُُُُّّّّببببِبِِِِححححُحُُ ُُ �����امل �����امل �����امل �����امل �����املُّ ُُ ِِحسحسحسحسحسُ ِِ نيننيننيننيننينِ
ا مى�بخشنددم خطاكار را فرو مى�نشانند و مران كسانى هستند كه خشم خود ركار… نيكو

د.ا دوست داران ركارو خداوند نيكو
١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤قرآن كريم ــ سوره�ى آل�عمران ــ بخشى از آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى آل�عمران ــ بخشى از آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى آل�عمران ــ بخشى از آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى آل�عمران ــ بخشى از آيه�ى قرآن كريم ــ سوره�ى آل�عمران ــ بخشى از آيه�ى 
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 بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر١١١١١ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت 
د.ار دارف ما، كوه�هاى بلندى قرسيده�ايم كه در دو طربه�جايى ر

اف، حلظه�اى به ما امان منى�دهد.ه�هاى بلند اطرّآتش گلوله�هاى دشمن، از روى تپ
د.ى همچنان ادامه دارگيردر

 بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر٣٣٣٣٣ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت 
ده�ايم.ها پيش�روى كركيلومتر

د كوتاه�تر شدهار دارهاى دفاعى دشمن كه در آن سوى دشت قرفاصله�ى ما با سنگر
است.

ا تا افق ديد. روبه�رو رِ پهناورِتاز اين�جا مى�توان متام دش

 بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر٤٤٤٤٤ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت 
ى كاسته شده است.گيرت درّاز شد
ماست!كم�فرُى بر منطقه حموزا سكوت مرّند امر منى�زَنده پى نيست و پر خبرًاظاهر

فته�ايم.ده و در آن پناه گرست كراى خود درهاى كوچكى برمانده، سنگربه دستور فر
كت اضافه�اى منى�كنيم.ها مانده�ايم و هيچ حردر سنگر

كه�اى كوه، برِهاى دشمن، در ميان شكافخوب كه نگاه مى�كنيم مى�بينيم، پشت سنگر
ختان كوتاه پوشيده شده است.د كه با درار دارآب قررُپ

مان مى�دهد.ارت�هاست كه آب قمقمه�ها متام شده و تشنگى سخت آزّمد
ت تشنگى بى�حال شده�اند.ّت مجروحان نيز خوب نيست؛ بعضى�ها از شدّوضعي

كاش مى�شد به آن�جا برويم و آب بياوريم!
كات دشمن.فنت حرنظر گرى داريم: ماندن و زيرا اكنون وظيفه�ى ديگرّام
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 بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر٥٥٥٥٥ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت 
اى مناز خواندن هستيم.صتى برت�هاست كه به�دنبال فرّمد
مانده مى�گويد: چون وقت مناز رو به پايان است و ممكن نيست به اين زودى�ها، بهفر

م مى�كنيم و مناز مى�خوانيم.ّسيم، همين�جا، به�جاى وضو تيمآب بر
اوانى يافت مى�شود.ى كه دور و بر ما به فر پاك نياز داريم؛ چيزِكم تنها به خاّاى تيمبر

م مى�كنيم.ّتيم
ا مى�خوانيم.هاى كوچك مناز ظهر و عصر ريكى يكى و به نوبت در همان سنگر



 بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر بعدازظهر٦٦٦٦٦ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت 
وى مى�كنيم.َرى پيش�با نيروى بيشتر

فته است.ت گرّه آتش گلوله�هاى دشمن شددوبار
ما نيز بر سر دشمن آتش مى�ريزيم.

هاى دشمن حلظه به حلظه كمتر مى�شود.فاصله�ى ما از سنگر

غروبغروبغروبغروبغروب
سيده�ايم.ها رديگر به سنگر

ى از نيروهاى دشمن نيست.اثر
ى شده�اند.ارخمى و يا فرآن�ها يا كشته و ز

ام است.منطقه آر
در مقابل ما، باد، سبك�بال روى ساقه�هاى كوتاه و كم�پشت عل�dها كشيده مى�شود و

ا خم مى�كند.آن�ها ر
ديك است.كه، ديگر به ما خيلى نزآن بر

ار شروع مى�شود؛ جايى زيبا، پر از عل�dهاى سبز و الله�هاى وحشى!از اين پس، عل�dز
د.ك از ابر دارآسمان، در پشت سر، يك اليه�ى ناز

ند.خى مى�زام به سرام�آرشيد در افق، آرنور خور

م كنم.ّفنت تيممن مى�توامن به هنگام نياز، به�جاى وضو گر 
م است…م، الزّاى تيمبر

اموشا فرى با دشمن، عبادت خدا رگيرمان درى در زّگان اسالم حتمندچگونه رز 
دند؟منى�كر

فنت بايددى به�جاى وضو گرى با دشمن و نبودن آب، در چه موارگيرمان دربه�جز ز 
د؟م كرّتيم
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ه سر از تخم درا� از تنه�ى من باال مى�كشيد. صداى جوجه�ها كه تازام و بى�صدا خود رآر
د.ا بيشتر مى�كريش ر١ده بودند، اشتهاآور

ىگ سبزدم تمام ريشه�هايم خشكيده و ديگر برده بودم كه احساس مى�كرآن�قدر هيجان�ز
ا كمى جوجه�ها زودتر بيايد. شاخه�هايم رِدم مادربر شاخه�هايم نمانده است. خدا خدا مى�كر

ى داشت.اى جوجه�ها خطر بيشترا اين كار برّتكان دادم تا شايد آن حيوان بدجنس بيفتد ام
د؟ان بودم. خدايا، چه مى�شد كرسخت نگر

سيده،كى غذا بر منقار. هنوز به النه نره مادر جوجه�ها آمد؛ خسته و بى�حال، با اندباالخر
ه خطر شدهّفت. جوجه�ها متوجاغ جوجه�هايش رد و به سرها كرا رد؛ غذا را احساس كرخطر ر
ى كنند.كوچك�تر از آن بودند كه بتوانند كارا ّامبودند 

ا او بدونّد و به مار حمله�ور شد اما تيز كرفت؛ پنجه�هايش رنده از من فاصله گرپر
س، به خزيدن ادامه داد.تر

د.كت كرفى كوتاه حرّا باز هم مار پس از توقّد امه حمله كرنده دوبارپر
ه …و دوبار

و باز هم …

مادر جوجه�ها تا النه فاصله�ى زيادى داشت. جوجه�ها در خطر بودند و ديگر از دست
ى بر نمى�آمد.مادر كار
صت زيادى نداشت.ه فرنده�ى بى�چارپر

ا نداشتم.ه رمن طاقت ديدن اين منظر

مى لرزيد.ناگهان شاخه�هايم به نر
 باغ …ِام گفت: «صاحبگ�هايم پيچيد و با صدايى لطيd و آرنك البه�الى برُنسيم خ

 مهربان … او… آن�جاست.»ِدگ … آن مرد بزرآن مر
فت تا ازعت دور شد. رد و به سرها كرا رنده با شنيدن اين صدا ناگهان جوجه�هايش رپر
ى بخواهد. باغ يارِ مهربانِصاحب

دن عالقه به خور. اشتها :. اشتها :. اشتها :. اشتها :. اشتها :١١١١١

ندهسنه�اى كه هر لحظه به النه�ى پرمن ماندم و جوجه�هاى بى�پناه و مار گر
ديك�تر مى�شد.ديك و نز�������نز
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ــ : «خدايا كمكشان كن!»

تى كوتاه …�ّپس از مد
سد.ستاد تا به فريادمان برا فرصاحب باغ كسى ر

ا نجات داد؛د و جوجه�ها راو به مار حمله كر
ام شد.نده آرپر

فتند.ه گرشاخه�هايم جانى دوبار
ضايت رِ باغ به كمك جوجه�ها آمده بود، با لبخندى از سرِف صاحبدى كه از طرمر

ا كنار گذاشت؛ به تنه�ى من تكيه داد و زيرد. چوب�دستى�اش را پاك كرق پيشانى�اش رعر
هايى گفت.لب چيز

امى گفت: «خداى من!آمد و به آركت درمى البه�الى شاخه�هايم به حره به نرنسيم دوبار
نده، كمك كند! »د خواست تا به پرضا، چه به موقع، از اين مرت امام رمواليمان، حضر

د: صاحب اينمه مى�كرمزد و با شادى زگ�هايم پر مى�زاه نسيم، البه�الى برنده همرپر
باغ، امامى مهربان است، او …

فته�اند وگ شده و راكنون ساليان سال است كه من اين جا هستم. آن جوجه�ها بزر
ى جوجه�هاى آن�ها نيز…ّحت

اغ جوجه�هاى به سرا ديگر هيچ مارّند امنده�هاى زيادى بر شاخه�هايم النه دارهنوز هم پر
نمى�آيد.

ى بنويسم پس، داستانا از زبان شخص ديگرمن مى�توانم داستان ر 
ا اين�گونه شروع مى�كنم …خودم ر

الم ــّضا ــ عليه� السم امام رنبد حرُا روى گنده ر… وقتى آن همه پر 
م …مى�بينم، دوست دار
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آهو مى�شدمه ّبچكاش من يك 
ا روز و شبتوى كوه و دشت و صحر

ى مى�نشستى پيش منكاش روز
ا با خنده�اتدى مرشاد مى�كر

م مى�گفت: توى مادرچون كه روز
كه توآهويى ه ّخوش به حال بچ
ه آهو مى�شومّپس بيا من بچ

ه آهويى كه تنها و غريبّبچ
م، پس بياروز و شب در انتظار

ا از دو پاى كوچكمبند غم ر

مى�دويدم روز و شب در دشت�ها
امى�دويدم تا كه مى�ديدم تو ر

ما بر سرمى�كشيدى دست خود ر
مدوست بودى با من و با خواهر

ه آهو بوده�اىّدوست با يك بچ
ا ضامن او بوده�اى!توى صحر

ه آهويى كه تنها مانده استّبچ
ا مانده استدر ميان دشت و صحر
ا هم ناز كندوست شو با من، مر

با دو دست مهربانت باز كن
سروده�ى افسانه شعبان�نژادسروده�ى افسانه شعبان�نژادسروده�ى افسانه شعبان�نژادسروده�ى افسانه شعبان�نژادسروده�ى افسانه شعبان�نژاد

كاش …كاش …كاش …كاش …كاش …

اند.ا در آن شهر گذرگانى خود رندالم ــ در مدينه به دنيا آمد و بيشتر زّضا ــ عليه الست امام رحضر
دم دور كند، از اوا از مرالم ــ رّضا ــ عليه الست امام راى اين كه حضراسى، برّى عب�١همأمون، خليف

ا امام كه ازّد اما بپذيرت خواست تا حكومت راسان برود. هم�چنين از آن حضرخواست تا از مدينه به خر
د و امام، فقط مقام جانشينىا مجبور كرانجام، مأمون امام رد. سرد كرا رحيله�ى مأمون آگاه بود، پيشنهاد او ر

د و فقط بهان در حكومت ظالمانه�ى مأمون دخالتى نكرالم ــ در اين دورّضا ــ عليه السفت. امام را پذيراو ر
د و اوفت كه مأمون احساس خطر كرار گردم قره و عالقه�ى مرّد توجداخت. او، آن قدر موردم پرهدايت مر

ساند.ا به شهادت رر
دند.اسان به خاك سپراوان در خرام فرا با احترالم ــ رّضا ــ عليه الست ردم، حضرمر

تگاه مسلمانان جهان شد.ضا زيارم با�شكوه امام ر و حر٢از آن پس، شهر مشهد
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