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 ( مهربانی و صبر نظر از خدا برای قیام)  بلد مبارکه سوره

 خرما هایسینی: داستان اسم

 جابر. کردندمی عشرو را شانروی پیاده حسینی اربعین زائران دیگر ایهفته دو یکی و بود شهریور نیمه

 شهیدش پدر نخلستان که شدمی سالی چند. دادمی آب شانخانه نزدیک نخلستان هاینخل به داشت

 و داد آب  را باغچه آخرین جابر. بود نشده روبراه شاناقتصادی اوضاع هنوز اما  داد،می ثمر خوب

 هایخوشه به و گرفت باال را سرش. کند رفع  را اشخستگی تا نشست هانخل از یکی پای جاهمان

 چقدر خرما همه این دیدن با اآلن بود، نکرده شهید را بابام صدام اگر گفت، دلش توی و کرد نگاه خرما

 در پدرم حسین، امام یا: گفت و کرد نظر قبله سمت به اشک از پٌر چشمان با جابر. شدمی خوشحال

 دو با سیکلتی موتور  موقع همان بدهم؟ هادام را راهش هم من شودمی شده، کشته تو اربعین راه

 را  خانواده پدر سراغ جابر مادر از و زد را خانه در مردها از یکی. کرد توقف آنها خانه در سرنشین

 مردها که طوری و حیاط توی رفت او. رساند خانه به را خود دواندوان آنها دیدن با جابر. گرفت

 هاینیروی از: گفت مادرش خواهند؟می چه و هستند کی اینها: پرسید مادرش از نشنوند را صدایش

 مثل هم امسال که اربعین زائرین برای بکنیم کمکی توانیممی اگر اندآمده هستند، عراق حشدالشعبی

 .شوندمی رد روبرویی جاده از قبل هایسال

 این با ما: تگف و کرد دراز نخلستان بطرف را دستش او. موتورسوارها پیش رفت و زد لبخندی جابر

 از عراقی مردان! کنیم پذیرایی حسین امام هایمهمان از توانیممی هست هانخل روی که خرماهایی

 یک فرداپس گفتند شدندمی دور که طورهمان و شدند موتورشان سوار و کردند خداحافظی جابر

 .کنند آماده زودتر چه هر را خرماها  و  رسدمی اینجا به بزرگ کاروان

 برای من: گفت خوشحالی با موسی. کرد تعریف موسی دوستش برای را قضیه جابر روز همان عصر

 نو کفش ندارم پولی فعالً و شده پاره هایمدمپایی اما کنممی کمکت جاده سر آیممی خرماها پخش

 باشم؟ پابرهنه نیست بد... بخرم

 .کنیممی تو کفش برای هم فکری فردا پس تا... بچینم را خرماها باید فعالً: گفت جابر

 بود بافته مادرش که را حصیری سبد و نخل از رفتن باال مخصوص کمربند جابر زود صبح فردا

 با و کرد آویزان درخت هایشاخه از یکی به را سبد او. رفت باال نخلستان نخل پٌربارترین از و برداشت
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 سر دور بودند شده جمع خرما هایخوشه دور که زنبورهایی. شد خرماها چیدن مشغول اهللبسم گفتن

 هم کرد،می حفظ را خودش تعادل ارتفاع آن در باید هم جابر. درآمدند پرواز به جابر صورت و

 خسته حسابی کهحالی در او. انداختمی سبد توی و بریدمی درخت از را خرما سنگین هایخوشه

 و اتاق توی رفت عرق از خیس بدنی با و داد مادرش به را خرماها سبد  و آمد پایین نخل از بود شده

 است، تانهواخوری وقت اآلن: گفت و کرد سالم بود نشسته چرخدار صندلی روی که پدربزرگش به

 !جان بابا بیرون برمتانمی کنم عوض را لباسم

 کردند جدا شاخه از را خرماها شب تا مادرش با و اتاق توی برگرداند را پدربزرگش بعد ساعتی جابر

 بود منتظر و بردنمی خوابش شوق از اما بود خسته هنوز اینکه با جابر. ریختند بزرگ سینی چند یتو و

 .کند پخش زائران بین را خرماها و جاده سر برود شود صبح

 از زائرها بزرگ کاروان. کردند نگاه خانه روبروی جاده به  آنها. زد را جابر خانه در موسی نزده آفتاب

. دوید جاده سمت به دوستش  همراهی با و برداشت را خرما از پٌر سینی دو برجا. شدمی دیده دور

 سینی و کرد سالم همه به جابر. گرفتند را آنها دور زائرها  و رسید راه از کاروان بعد دقیقه چند

 و  کردمی تعارف را خرماها خوشحالی با هم موسی. گرفت شانسمت به را درشت و شیرین خرماهای

 !بکم مرحبا  اخوی یا سهالً و اهالً: تگف مرتباً

 قرار مگر... سوزدیم دارد میپا: جابرگفت به یموس. بود شده داغ جاده  آسفالت یازده ساعت نزدیک

 بالفاصله او! رفت ادمی یوااا یا: گفت و کرد گرد را شیهاچشم جابر ؟یکن جور میبرا کفش نبود

 و شدیم ترگرم هوا شدندیم کینزد ظهر به چه هر اما داد یموس به و آورد در را خودش یهاکفش

. بخورد هوا تا کردیم بلند نیزم از را شیپاها از یکی لحظه چند از هر جابر. ترداغ جاده آسفالت

 بزرگم پدر دیبا...  رومیم خودم نه: گفت جابر اورم؟یب را تیهاییپادم تانخانه از بروم: دیپرس یموس

.  ردیگیم درد کمرش ندینشیم چرخدار یصندل یرو که یساعت چند خرآ... تخت یرو بگذارم را

 از خوب چه تو یول است یسخت کار بزرگت پدر کردن بلند... یمرد واقعاً تو جابر: گفت یموس

 ماندهیباق بالفاصله جابر. است پٌرکردن از کردن کوین کار: گفت و دیخند جابر!  ییآیبرم اشعهده

 و دیخند یموس. برگردم و اورمیب خرما رومیم: گفت و یموس ینیس یتو ختیر را اشینیس یخرماها

 !نزند تاول تیپاها تا یبپوش را تیهاییدمپا نرود ادتی یول برو: گفت
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 با جابر شب. کردند تعارف زائران به را خرماها همه دوستش و جابر غروب یهایکینزد تا روز آن

 بود گذاشته سر پشت که را یروز نیریش یماجرا .بست را چشمانش. رختخواب یتو رفت یخستگ

 هیعل نیحس امام زائران از نکهیا بخاطر پدرش کرد احساس لحظه کی. گرفت رنگ چشمانش یجلو

 خواب از قبل اما شد، دنیخواب آماده یخوب حس با. زندیم لبخند او به دارد است کرده ییرایپذ  السالم

 هیهد السالمهیعل نیحس امام راه در را شاننخلستان یهاخرما از یقسمت سال هر بست عهد خودش با

 .کند شاد را پدرش روح کار نیا با و بدهد

 مبارک نیپرو
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 (دیگران مشکالت حل برای مهربانی و پایداری نظر از خدا برای قیام)  بلد  مبارکه سوره

 کوه زشیر: داستان اسم

. میبود رفته کربال به نیاربع یروادهیپ زمان در یدارموکب یبرا مدرسه یآموز دانش جیبس همراه

 نیقائم سرگروه. بودند کرده میتقس نفره پنج گروه سه به را آموزان دانش یمحسن یآقا گروه مسئول

 موکب در تا میداشت یادیز اقیاشت. بود محمد هم نیحامد سرگروه و صابر نیصابر سرگروه بود؛ یمهد

 نحوه یبرا را مانفیوظا یمحسن یآقا تا میبود نشسته موکب یتو. میکن خدمت نیحس امام زائران به

 یآقا. بدانم میبده انجام است قرار که را یکار زودتر داشتم دوست. کنند مشخص زائرها به کمک

 از موکب به دادن سامان و سر و یسرپرست: گفتند صابر به رو و شدند موکب وارد سرعت با یمحسن

 محمد به رو و!  نرفتن در کوره از زود  و یصبور با همراه البته...  شماست گروه عهده به لحظه نیا

 تیدرنها و! لبخند و خوش یرو با...  شماست گروه عهده به هم زائران یخستگ رفع و ییرایپذ: گفتند

 اطراف یروستاها از یکی به دیبا... دیباش من همراه شما... نیقائم گروه البته و: گفتند یمهد به رو

 کوه زشیر خاطر به امسال بود ما موکب کینزد قبل سال که نیانصارالحس موکب ظاهراً...  میبرو

. هستند  جاده یبازساز ریدرگ و کنند برپا را شانموکب اندنتوانسته  و شده خراب شانجاده از یقسمت

 از ییرایپذ و یدارموکب یبرا کنمیم یشمارلحظه که است سال کی من آقا: گفتم اعتراض با من

 در: گفتند یمحسن یآقا م؟یفتیب عقب زیچ همه از روستا کی جاده یبازساز یبرا دیبا حاال... زائران

. بروند شیپ موقع به کارها میکنیم یسع فیوظا میتقس با که میکن توجه هاتیاولو به دیبا ما اول درجه

 تیمسئول: گفتند و زدند یلبخند یمحسن یآقا شود؟یم چه موکب در ما گروه تیمسئول آقا خُب: گفتم

 یلیمیب با من! نیحس امام خادمان به یامدادرسان و کمک یبرا امیق...  شده آغاز لحظه نیهم از شما

 بگو یعل ای: گفت و گرفت را دستم ریز یمهد! شد یچ میکردیم فکر یچ: گفتم لب ریز و شدم بلند

 و رفتم فرو فکر به! میبزن جا کار وسط که دینبا...  میهست نیقائم گروه یاعضا ما یاسالمتن... داداش

 که است سال کی: گفتم و دمیکش کنار را هابچه دارد؟ امیق به یربط چه ما کار...  امیق... نیقائم: گفتم

 اآلن... ردیبگ قرار مدرسه تیسا یرو گروه نیبهتر عملکرد و عکس است قرار میهست اردو نیا منتظر

 م؟یگویم چه دیشو یم متوجه... بکشد طول یکِ تا ستین معلوم میبرو جاده یبازساز کار دنبال اگر

 بندگان به کمک یبرا یعنی میندازیب راه را خدا یهابنده نیا کار اگر ما...  خوب پسر: گفت مسعود

 ندیبیم یکس چه... شودیم ثبت کجا یگفت که نهایا...  نیهم...  خٌب: گفتم من! میاکرده امیق خدا مؤمن
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 اهلل شاءان... میبرو زودتر ایب نباش نگران: گفت یمهد شود؟یم اعالم کجا اشجهینت... میاکرده کار چه

 یآقا. ستین یاچاره انگار: گفت مسعود. میرسیم هم یدارموکب به و  شودیم تمام زود یلیخ

 یبرا هم شما کار نیا با اآلن خوب پسر: گفتند و زدند ما شانه یرو یدست و آمدند طرفم به یمحسن

 به کمک خاطر به ترمهم همه از و... نیحس امام زائران هم و یاکرده امیق نیحس امام خادمان به کمک

 !یاگذشته یدار دوست شتریب که یکار از اند،شده مشکل گرفتار که یبندگان

 بودم زده که ییهاحرف از و گرفتم را میهاسوأل ههم پاسخ انگار یمحسن یآقا یهاصحبت دنیشن با

... داداش بجنب روند،یم دارند یمحسن یآقا: گفت مسعود. نیپائ انداختم را سرم و دمیکش خجالت

 !کندیم قبول خودش نیحس امام... شد ثبت لحظه نیهم از  نیحس امام دفتر در ما یهاتین

 یشکور مرجان
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 (مهربانی و یپایدار) بلد مبارکه سوره

 یعلرمضان یمرغدار: داستان اسم

 لیتعط از بعد بود داده غامیپ دوستانم از نفر پنچ و من به روستا انیدانشجو جهاد مسئول ،یجعفر یآقا

 میتصم که میشد جمع مدرسه اطیح یتو هابچه با خورد که زنگ. شانیا شیپ میبرو مدرسه شدن

 مدرسه معاون با و میکن آماده محرم ماه یبرا را هاکالس میخواستیم روزآن. نه ای میبرو میریبگ

 را کارمان نشده شب تا و میاوریب رونیب یانبار از را اهیس یهاپارچه و هابهیکت میبود کرده همآهنگ

 کارمانچه یجعفر یآقا مینیبب میبرو ستین بهتر مانده، محرم به روز سه دو: گفت لیجل. میکن تمام

 ساعت رأس یهمگ و میاندازیب عقب روز کی را کار میگرفت میتصم و میکرد فکر شیهاحرف به دارد؟

: گفت شیهاحرف مقدمه در یجعفر یآقا. میرساند جیبس جهاد گاهیپا به را خودمان ظهر از بعد چهار

 ستین مسلمان نکند، یدگیرس مسلمانان کار به و برساند روز به را شبش که یکس است فرموده معصوم

 .است شده خارج اسالم از ندهد را پاسخش و خواهدیم کمک نیمسلم از یمرد بشنود که کس هر و

 شما کار شودیم. میباش داشته یعزادار برنامه میخواهیم ما و است محرم گرید روز سه دو آقا: گفتم

 بعد؟ یبرا باشد

 یکم دست کار نیا د؟یکن امیق نیحس امام راه در دیخواهینم: گفت و کرد ما به ینگاه یسبحان یآقا

 یراض شما از نیحس امام که میبگو را نیا فقط! ندارد محرم ماه به ورود یبرا تانمدرسه یزیربرنامه از

 .هستند

 است؟ کرده یراض ما از را نیحس امام نداده انجام  که است یکار چه نیا آخر: دمیپرس

 !خوب پسرِ است مردم به کمک صحبت: گفت و زد یکوتاه لبخند یسبحان یآقا

 .میکن کمک مردم به میحاضر جوره همه دوستانم و من آقا: گفت لیجل

 باشد؟ یسخت کار اگر یحت! روستا قهرمان یهایجیبس به اهلل ماشاء: گفت یخوشحال با یجعفر یآقا

 !ترسدینم سخت کار از مسلمان... آقا بله: گفت وانیک



9 
 

 مرد و کند عمل معصوم ثیحد نیا به رددا دوست شما از کی کدام خٌب: گفت ادامه در یجعفر یآقا

 باشد؟ گرانید به کمک دانیم

 !ما آقا: گفتند و باال بردند را دستشان بالفاصله وانیک و رضا

 نیماش ای شده، یرجبقل یهایویک دنیچ وقت کنم فکر: گفت گوشم در آهسته و کرد نگاه من به لیجل

 !رونیب اوردشیب تواندینم و کرده ریگ باتالق یتو باز خان شعبان

 .شودیم معلوم اآلن باال، ببر را دستت الحسابیعل: گفتم و دمیخند

 !ما آقا: گفتند هم با ریاردش و نیحس

 هر میداد قول هم به دوستانم و من آقا: گفت رضا. میکرد یآمادگ اعالم ریتأخ یکم با هم لیجل و من

 .میبشو نیحس امام یاقعو اری میشد بزرگ یوقت تا م،یبکن میتوانست مردم یبرا یکار

 خدمت آماده همه که حاال! دیهست نیحس امام یواقع اری  هم اآلن شما: گفت و زد لبخند یجعفر یآقا

 اطراف است یوقت چند د،یشناسیم همه که را یعلرمضان... مطلب اصل سر رومیم د،یاشده

 .انددهیبلع کجای هم با را مرغش تخم و مرغ مارها هم دفعه دو یکی و شده دایپ مار اشیمرغدار

 که مار نشو بچه: گفتم او به لب ریز. من به چسباند را خودش و دیپر رنگش لیجل آمد که مار اسم

 !نداره ترس

 یکم البته م،یبکش یعلرمضان یمرغدار دور تا میکرد هیته یمیس تور مقدار کی: داد ادامه یجعفر یآقا

 .نمتانیبیم آنجا نٌه ساعت صبح جمعه شااهللان...  ندیسنگ

 قرار لیجل با. گذراندیم مرغتخم فروش از را اشیزندگ خرج و بود یکشزحمت رمردیپ یعلرمضان

 .میبپرس را حالش و اشخانه میبرو هابچه از زودتر یساعت مین قرار روز گذاشتم

 و تو میرفت. میدیدو نفس کی یعلرمضان یمرغدار یهانیپرچ تا مانخانه در از دو هر  صبح جمعه

 در؟یح یهست خودت: گفت من به و شد اشک از پٌر رمردیپ چشمان. میکرد سالم

 نه یهست تو شیمرغدار ریمارگ دهیفهم هم خدا بنده نیا: گفت آهسته و میپهلو به زد آرنجش با لیجل

 !من
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 یعلرمضان به رو و گرفتم را امخنده یجلو

 !میبده انجام تانیبرا هست یکار راگ م،یآمد زودتر لیجل دوستم و من بله: گفتم

 پادردم دیکن دعا فقط! جان آقا نه: گفت و کرد صاف بود دهیکش شیپاها یرو که را یامالفه مرد ریپ

 دانه میهاخروس و مرغ یبرا و یمرغدار تا رومیم زحمت به روزها نیا داندیم خدا... شود خوب

 .زمیریم

 میرفت و میخواست اجازه یعلرمضان از و میدیشن پنجره از را یجعفر یآقا و هابچه یصدا موقع همان

 با را یمرغدار یدرها نیب فاصله یجعفر یآقا. دیکش طول یساعت دو یمیس یتورها نصب. آنها شیپ

 بوته چه هر یمتر صد شعاع تا هابچه: گفت کردیم پاک را اشیشانیپ عرق کهیحال در و پوشاند مانیس

 در آهسته و دیکش را نمیآست لیجل. نماند یباق مارها شدن پنهان یبرا ییجا تا دیبِکَن هست هرز علف و

 !یکن تمام را کارش یهست بلد تو فقط باشد یمار اگر... میآیم تو با من: گفت گوشم

 و هاعلف جان به میافتاد بود دستمان دم چه هر لیب و داس و چوب با و میشد بکار دست زود یلیخ

 انبوه به افتاد چشمش لیجل که میبود نکرده یپاکساز را محوطه از یمتر پنجاه هنوز. خودرو یهابوته

. شد خوردن مشغول بالفاصله و کرد رها را کارش. بودند دهیرس یحساب که یرنگ یزرشک یهاتمشک

 ل،یجل یپاها کینزد دمید و افتاد نیزم به چشمم که بود نرفته نییپا شیگلو از هاتمشک نیاول هنوز

 با و عقب دادم هولش و دمیکش سرعت به را دستش. است زده رونیب بوته ریز از یخاکستر رما کی دٌم

 یِمتر کی مارِ که نگذشت هیثان دو یکی. زدم تمشک یهاشاخه به ضربه چند بود همراهم که یچوب

 و من چشمان یجلو از عیسر یلیخ رمش،یبگ زنده نکهیا از قبل و دیخز بوته ریز از رنگ یخاکستر

 .شد دور لیجل

 را مانصورت و دست یهمگ. شد بلند روستا مسجد مناره از قرآن یصدا که بود ظهر کینزد باًیتقر

 و بود نشسته سجاده سر رمردیپ. یعلرمضان شیپ میرفت هامرغتخم لیتحو و یخداحافظ یبرا و میشست

 سبد یجعفر یآقا. میوبش ریبخ عاقبت خواست خدا از و کرد تشکر دید را ما تا فرستاد؛یم ذکر داشت

 با و کرد تشکر یهمگ از و دیبوس را رمردیپ صورت و اشسجاده کنار گذاشت را هامرغ تخم

 .داد دست مانتکتک
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 جادیا یعلرمضان یمرغدار حصار نصب بخاطر که افتاد یجعفر یآقا دست یهازخم به چشمم یوقت

 یجعفر یآقا از نیحس امام شدم ئنمطم و خوردم غبطه بزرگ مرد نیا خلوص و تالش به بود شده

  راه در امیق دهدیم انجام که یخوب یکارها با و  است شانیا یواقع اری او که چرا دارد؛ کامل تیرضا

 .آموزدیم دوستانم و من به را نیحس امام

 یسردار الیسه
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 ؛ بلد سوره

 ام تشنه من: داستان اسم

 یرو شبنم قطره تا شد خم گل مامان. انداخت نیپائ را سرش و دیکش یآه رنگ خوش  نچهغ

 به عجله با کالغ. دیترس غنچه .دیپر نییپا و دید را شبنم برق اهیس کالغ. بدهد غنچه به را گلبرگش

 باغبان بابا به بدجنس کالغ دیبگو خواستیم آمد، دردش  یلیخ غنچه. خورد را شبنم و زد نوک غنچه

 من: گفت و گذاشت گل مامان سبز برگ یرو را سرش غنچه. بود رفته کالغ اما ،یکرد تمیاذ میگو یم

 !امتشنه یلیخ

 !کن تحمل اما. زمیعز دانمیم: گفت و کرد نوازش را غنچه گرشید برگ با گل مامان

 بارند؟ینم ابرها چرا: گفت و کرد نگاه آسمان به غنچه

 !بارند یم باالخره هم هاآن: کرد زمزمه رلبیز و انداخت ینگاه آسمان به هم گل مامان

 یسع گل مامان. بود داده هیتک گل مامان ساقه به و بود کرده جمع را خودش غنچه. دیتابیم دیخورش

. کند آسان غنچه یبرا را گرما تحمل اشهیسا با خواستیم. دارد نگه غنچه سر یباال را خودش کرد

 جلوتر یکم زیعز مینس دیبگو خواستیم گل مامان. دیچرخ باغ یها درخت دور. دیرس راه از مینس

 نگاه آسمان هب و شد نیغمگ گل مامان. بود رفته مینس اما. یکن خنک هم مرا یکوچولو غنچه تا ایب

 جلو را اش یگل گل چادر دختر. تو آمدند مادرش با یکوچک دختر. شد باز اطیح در موقع همان. کرد

 کوچولو غنچه: گفت و نشست بوته کنار بود دستش در که یآب یبطر با.  کرد نگاه باغچه به و دیکش

 !ام آورده آب تیبرا... یاتشنه حتماً

 و دیپاش غنچه یها گلبرگ یرو را آب از یکم دخترک. کرد گاهن دخترک به رمقیب چشمان با غنچه

 هیرق من اسم:  گفت و دیخند هم دخترک. دیخند کوچولو غنچه. ختیر اش ساقه یپا هم را هیبق

 بابا آخر د،ینمان تشنه شماها که آمدم تند تند را راه همه نیا... است دور یلیخ نجایا از ما  خانه... است

 !ایدن یآقا نیتر تشنه ارتیز یبرا... نیاربع سفر رفته و سپرده نم به را شما باغبان

 (!ع) نیحس بر سالم: گفت و دینوش را یبطر ته آب دخترک 
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 به شروع ابرها. کرد نگاه آسمان به. بود گرفته را شیگلو بغض اما دیبگو یزیچ خواست یم غنچه

 .بودند کرده دنیبار

 یمحمد ندبه
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 (آن بودن افتخارآمیز نظر از خدا برای قیام) نصر مبارکه سوره

 السالمهیعل نیحس امام پرچم ریز: داستان اسم

 تا چند و خودمان یروستا یاهال با که شودیم یالس چند. است عراق و رانیا مرز کینزد ما یروستا

 ییرایپذ روندیم ادهیپ نیاربع ارتیز یبرا که یزائران از و میزنیم موکب مرز لب گر،ید یروستا

 کمکم و کردند قبول هم هیبق و داد مسجد یتو را شنهادشیپ بار نیاول ر،یبخ احمد عمو ادی. میکنیم

 .شدند میسه ریخ کار نیا در روستا یاهال همه

 کارمان زد خسارت اطراف یروستاها و ما یروستا به و آمد شیپ ماه چند که یلیس خاطر به امسال اما

 رفته مسجد به پدرم با که روزید. ستین کنارمان امسال هم احمد عمو که خصوصبه است؛ شده سخت

 بر را مانموکب شده یطور ره دیبا است، کینزد نیاربع: گفتند نماز از بعد زادهاشرف آقا حاج میبود

 ییبرپا یبرا هرکس... میبگذار نیزم  کرده بلند را آن یموسو احمد دیشه که را یعَلَم دینبا م،یکن پا

 نیا یتو دیزیبر دیتوانیم را تانینقد یهاکمک...اهللبسم کند کمک خواهدیم مرز لب یهاموکب

 !دمسج دیاوریب فردا هم را ینقد ریغ یهاکمک سه،یک

 هر دیبا است، وقتش اآلن ،یباش احمد عمو هیشب ینداشت دوست شهیهم مگر صادق گفتم، خودم با

 نیب و گرفتم را رنگ سبز سهیک آقا حاج از و جلو رفتم عیسر. یبده انجام دیآیم بر دستت از یکار

 .چرخاندم نمازگزاران

. گفتندیم من به هم ینیآفر و تندانداخیم پول سهیک یتو خندان یهاصورت با همه. بود شلوغ مسجد

 که تو به مرحبا: گفتند و انداختند سهیک یتو یاسکناس بودند، جماعت نماز صف در که هم بابا یرعلیم

 خدا راه تو او مثل هم تو که شکر را خدا... یکنیم کمک مسجد یکارها تو ینطوریا احمدت عمو مثل

 .یداریبرم قدم

 از دیبا ست،ین یکاف هاپول نیا کنم فکر گفتم، خودم با. کردم تشکر بابا یرعلیم از و شدم خوشحال

 .کنم جمع کمک هم مدرسه یهابچه
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 یلیوسا از بود پُر مسجد. مسجد بردم را بودم کرده جمع مدرسه یهابچه از که ییهاپول روز آن یفردا

 تا گرفته تییسکویب و کیک و یچا و قند و سماور از. بودند آورده هاموکب به کمک یبرا مردم که

 .یمشک پارچه و پرچم

 یبرا تو یهاتالش جان، صادق بدهد اجرت خدا: گفتند آقا حاج. زادهاشرف آقا حاج به دادم را هاپول

 سال هر... ستیخال امسال شیجا چقدر اندازد،یم احمدت عمو ادی را من نیحس امام زائران به خدمت

 کربال یراه باهم بعد  م،یزدیم موکب و مرز لب میرفتیم احمدت عمو با  دیرسیم راه از که نیاربع

 .میکردیم خدمت السالمهیعل نیحس امام زوار به آنجا و میشدیم

 آقا حاج تان؟کمک موکب یتو میایب احمد عمو یجا به من امسال شودیم: گفتم آقا حاج به یفور

 .ندارم یحرف من یریبگ اجازه پدرت از اگر: گفتند

 و زادهاشرف آقاحاج همراه به بابا و من بعد هفته کی. خانه سمت دمیدو و کردم تشکر یوشحالخ با

 مانموکب یباال را احمد عمو اسم. میزد موکب آنجا و میرفت مهران مرز به روستا یاهال از نفر چند

 وارید به زدم ار بود شده نوشته آن یرو السالمهیعل نیحس امام نام که قرمز پرچم کی هم من. مینوشت

 خدا نید که بود نیا افتخارش نیتربزرگ احمد: گفتند حسرت با و کردند نگاه پرچم به پدرم. موکب

 .دیرس شیآرزو به هم آخر کند،یم یاری را

 نید یفدا را خودش جان که حالشبه خوش...  بله: گفتند کردندیم آماده را سماور داشتند که آقا حاج

 .کرد دفاع اهللسالم نبیز رتحض حرم از و کرد خدا

 نیحس امام ارتیز به تا ندیآیم مرز سمت به دسته ـ دسته که را مردم حرکت و امنشسته موکب یتو

 ما. کنندیم استراحت یکم و ستندیایم ما موکب یجلو شانیهایبعض. کنمیم تماشا بروند السالمهیعل

 یباال که احمد عمو اسم به من. میکنیم ییرایپذ آنها از دانداده روستا یاهال که ییهایخوراک و ییچا با

 یکمک هر و امکرده امیق خدا یبرا احمدم عمو مثل که کنمیم افتخار و کنمیم نگاه شده نوشته موکب

 .باشم السالمهیعل نیحس امام پرچم ریز شهیهم او مثل دارم دوست. دهمیم انجام  دیآیم بر دستم از

 رادیوبیا میمر
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 (بودن افتخارآمیز) نصر مبارکه سوره

 یآب جوراب: داستان اسم

 و یخوشحال هیگر امهیگر البته.  کنمیم هیگر صدایب و آرام و امنشسته سجاده یرو من و است شب

 یصدا دنیشن از بعد یکن یسع و یبخوان قشنگ را نمازت اگر بودند، گفته من به مادرم. است شوق

 دخترشان و امبریپ هیشب را تو خدا ،یبزن حرف مهربان یخدا با و کنار یبگذار را تیکارها همه اذان،

. یبشو ریخ کار اهل و یباش گرانید فکر به آنها مثل خواهدیم دلت هم تو بعد و کندیم زهرا حضرت

 جانماز و گرفتند فیتکل جشن میبرا مادرم که یروز. شد شروع شیپ سال دو از خواندنم نماز یماجرا

 خواستمیم یوقت. مکنینم فراموش وقت چیه را خوب روز آن. دادند هیهد من به یقشنگ یتوردوز

 چادرت قدر جان ستاره: گفتند و کردند نوازش را صورتم مادرم بخوانم، نماز چادرم با بار نیاول یبرا

. دیاداده دنشیخر یبرا یادیز پول حتماً...  مامان متشکرم: گفتم! است یمتیق یلیخ چون بدان، را

 را دنیپوش چادر فاطمه حضرت بود نیا منظورم... ستین پول مسئله...  نه: گفتند یمهربان با مادرم

 ؟یبده قرار خودت یالگو را شانیا خواهدیم دلت... دارند دوست یلیخ

 اما است، امبریپ دختر چادر هیشب چادرم که خوب چقدر کردم فکر. شدم خوشحال مادرم یهاحرف از

 حضرت یاخالق اتیخصوص از مامان: دمیپرس. بدهم قرار خودم یالگو را شانیا چطور دانستمینم

 د؟ییگویم میبرا زهرا

 به را شانیزهایچ نیباارزشتر و داشتند دوست شتریب خودشان از را مردم زهرا حضرت: گفتند مادرم

! یادهیشن نداشت لباس که یدختر به را شانییعروس لباس دادن هیهد یماجرا حتماً... دندیبخشیم آنها

 بدهد؟ یگرید کس به را اشیعروس لباس یکس شودیم مگر: دمیپرس تعجب با

 عمل و بشنوند را خدا حرف که نبود نیا از ترارزش با زهرا حضرت شیپ زیچ چیه... بله: گفتند مادرم

 .رندیبگ یشیپ همه از خدا نید به رساندن یاری راه در و کنند

 اجاتیاحت کردن برآورده و بودن گرانید فکر به  که گفتند. دادند ادی من به یمهم یزهایچ روزآن مادرم

 را زهرا حضرت میبخواه اگر و داده مسلمانان به قرآن در خداوند که است یدستور ازمند،ین مردم

 حرف و خدا نید یاری به شانیا عالقه و عشق زانیم همه از اول دیبا م،یبده قرار خودمان یالگو

 قشنگ بشدت میبرا که گفتند ینید کردن یاری از مادرم. میکن درک قرآن ینوران نیقوان از را شانیشنو
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 ازین زهرا حضرت مثل بتوانم هم من که دیایب شیپ یطیشرا کردم آرزو موقعهمان و بود آورجانیه و

 و کنم یاری را خدا نید کارم نیا با و بدهم حیترج خودم به را یگرید انسان و کنم درک را گرانید

 .آورد شیپ میبرا را تیموقع نیا و دیشن را دلم حرف خدا زود یلیخ. بچشم را نشیآفر افتخار طعم

 بخاطر شدم متوجه یوقت. کردینم شرکت مدرسه جماعت نماز در بود روز چند میهایکالسهم از یکی

 دلم یرو ایدن غم بشود، نمازخانه وارد و اوردیب در را کفشش ندارد دوست اش کهنه یهاجوراب

 اندازپس که یپول مقدار با روز آن. بود تمدوس شیپ حواسم همه مدرسه از برگشتن راه در. نشست

 یکار چه اآلن کردم فکر و ستادمیا یفروشکتاب یجلو. بخرم کتاب خودم یبرا خواستمیم بودم کرده

 طور هر و کن نظر صرف کتاب دنیخر از ستاره، ندارد کردن فکر نکهیا گفتم، خودم با بعد. بکنم دیبا

 .بده هیهد او به و بخر جوراب جفت کی تیکالسهم یبرا شده

 جوراب کی کتاب آن پول با میکالسهم یبرا و فروشگاه بروم مادرم با شدم موفق ظهر از بعد امروز

 .بخرم دارد بامزه رنگارنگ  اردک تا چند شیرو که یآب

 و  امگذاشته امسجاده کنار و امکرده چیکادوپ یطالئ و قرمز یرنگ کاغذ کی با امدهیخر که را یجوراب

 پٌر چشمانم دوباره ه،یهد به نگاه با.  بدهم دوستم به امبریپ دختر تولد هیهد عنوان به  را آن خواهمیم

 یباشکوه و بایز نید نیچن رویپ خدا، امبریپ و معصوم امامان راه از تیتبع با نکهیا از و شودیم اشک از

 .بالمیم خودم به هستم

 یسردار الیسه
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 (کارگروهی نظر از خدا برای قیام)  عادیات سوره

 رسول ننه یهامهمان: داستان اسم

 خواهش بودند، حرکت در کربال سمت به ادهیپ یپا با که یزائران از و بود ستادهیا جاده کنار عباس

 و دکردنیم تشکر او از زائران از یبعض. باشند آنها خانه مهمان استراحت و شام یبرا تا کردیم

 ادامه راهشان به و کردندیم یعذرخواه کنند قبول را دعوتش توانستندینم نکهیا از هم یبعض. رفتندیم

 حسرت با و جاده کنار جدول یرو بود نشسته گرفته یصدا با و بود شده دیناام گرید عباس. دادندیم

 مجبورم نشد دایپ یکس گهید قهیدق چند تا اگه. شدم خسته گهید: گفت خودش با. کرد نگاه  زائران به

 شد جوان تا دو متوجه کدفعهی بود، حرکت حال در تیجمع به چشمانش که نطوریهم. خونه برگردم

 یعرب زبان به و گرفت را راهشان یجلو و دیدو. دندیرسیم خسته نظر به و رفتندیم راه آهسته که

 دو آن از یکی یمرتض. خواب یجا هم هست، شام هم... نیبمون ما شیپ رو امشب خدا رو تو: گفت

... شونخونه ببره رو ما که داره اصرار پسر نیا حسن،: گفت دوستش به بود بلد یعرب یکم که جوان

 ما یبرا یاگهید راه مگه پسر نیا التماس: گفت حسن باهاش؟ میبر... ندارم رفتن راه ینا گهید من

. میبر باهاش بهتره... مینکن دایپ خواب یجا ممکنه و شنیم پُر موکبا گهید ساعت هی تا!... ذارهیم

 و گرفت آغوش در را آنها یخوشحال از عباس. مییآیم باشه: گفت عباس به شکسته پا و دست یمرتض

 .شدیم ناراحت یحساب رسول ننه خونه، بُردمینم مهمون امشب اگه: گفت

 یزندگ  دورافتاده یاروست کی در و داشت فاصله یلیخ یاصل جاده از رسول ننه و عباس خانه

 یمرتض و حسن. رفتند راه یساعت ربع کی  و شدند یخاک جاده وارد شیهامهمان و عباس. کردندیم

 یبرا را عباس تالش یوقت اما برگردند؛ خواستندیم و شدند مانیپش است یطوالن راه دندیفهم یوقت

 به را آنها و کرد دایپ نیماش بود شده طور هر عباس باالخره  و شدند منصرف دندید نیماش کردن دایپ

 .برد خانه

 آنها به و رفت استقبالشان به یخوشحال با او. شناختینم پا از سر جوان دو آن آمدن از رسول ننه

 یتو رفت عیسر و کرد تیهدا ییرایپذ اتاق داخل به را شیهامهمان رسول ننه. گفت خوشامد

 خونه برو زود: گفت رسول ننه ننه؟ یکنیم کارچ شام یبرا: گفت عباس. کرد دم یچا و آشپزخانه

. نخوابن گرسنه مهمونها که کنه آماده رو غذا زود بگو فقط... اومده مهمون برامون که بگو و هیصف عمه
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 نان هامهمان یبرا تا شد تنور کردن روشن مشغول رسول ننه و رفت رونیب خانه از سرعت به عباس

 .بپزد تازه

 آماده رو غذا زود گفت ننه... اومده برامون مهمون: گفت او به و رفت اشهیصف عمه خانه به عباس

: گفت عبداهلل پسرش به و کرد اشاره بود خوردن دانه مشغول اطیح یتو که مرغشان تنها به عمه. نیکن

 مرغ به ینگاه حسرت با عبداهلل. کنم آماده مهمونا یبرا یذیلذ یغذا باهاش تا ریبگ رو مرغ پسرم

 نیا اطیح یتو مرغ دنبال آنقدر عبداهلل! بچه نکن یکُند... عبداهلل باش زود: گفت مادرش .انداخت

: گفت عبداهلل و عباس به هیصف عمه. داد مادرش لیتحو و گرفت را آن باالخره تا دیدو آنطرف و طرف

 عبداهلل و عباس. میدیم رو پولش بعداً نیبگ و نیریبگ او از برنج یکم ابوخالد، دکان دیبر زود حاال

 بود آمده ابوالفضل پسرش همراه به که دندید را عصمت خاله آنجا در. ابوخالد دکان رفتند دوان دوان

 رو ما هیصف عمه... میدار زائر مهمون امشب: گفت ابوخالد به عباس و دادند سالم زناننفس. دیخر

... ستین ازین پول: گفت و زد یلبخند ابوخالد. میدیم رو پولش بعداً که گفته و میریبگ برنج تا فرستاده

 هم ما شهیم مامان: گفت مادرش به آهسته ابوالفضل. باشم کیشر ریخ کار نیا تو خوامیم هم من

 رو ابوالفضل: گفت عباس به و داد تکان دییتأ عالمت به را سرش عصمت خاله م؟یبکن یکمک

 عصمت خاله و ابوخالد از و شد حالخوش عباس. ارهیب تشک و لحاف هاتونمهمون یبرا تا فرستمیم

 ما خونه ایب گهید قهیدق چند داد اجازه خاله اگر: گفت ابوالفضل به یخداحافظ موقع او. کرد تشکر

 .دارم کارِت

 .کرد فیتعر شانیبرا را هامهمان یماجرا و دید را بابارجب و جواد دوستش عباس خانه، راه یتو

 با و داد عباس به و برداشت انگور خوشه چند و بود راشهم  که یاسهیک یتو کرد دست بابارجب

 عباس. دمشونیچ باغ از تازه... ادیم خوششون انگورها نیا خوردن از مهمونهاتون حتماً: گفت یمهربان

 یبلد یفارس  که تو... اندیرانیا مهمونامون جواد: گفت جواد به و کرد تشکر بابارجب از و شد زدهذوق

 و گرفت اجازه بابارجب از جواد بشه؟ حاضر شام تا یکن سرگرمشون یکم و ییایب یتونیم یبزن حرف

 عمه. افتاد راه به هیصف عمه خانه طرف به  عبداهلل همراه به و منتظرم پس: گفت عباس. امیم باشه: گفت

 هیصف عمه شه؟یم حاضر یک شام:  دیپرس ینگران با و داد او به را برنج عباس. بود غذا پختن مشغول

 شام گهید ساعت کی تا... زودپز یتو گذاشتم رو مرغ... جان عباس نباش نگران: گفت و زد یبخندل
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 کفش ادیب نشیبفرست شهیم نیندار یکار عبداهلل با اگه:  گفت و کرد تشکر هیصف عمه از عباس! حاضره

 .امیم خودم من برو تو عباس: گفت عبداهلل و کرد موافقت عمه بزنه؟ واکس رو مهمونا

 را انگورها عباس. بود نان پختن مشغول رسول ننه. خانه طرف به رفت عیسر و کرد یخداحافظ اسعب

: گفت یمرتض گوش در یآرام به حسن. بخورند که کرد تعارف و مهمانها یجلو گذاشت و شست

 غذا یبو معلومه که نجوریا. باشه یخبر غذا از امشب دونمیم دیبع که کن ریس انگور با رو خودت

 .زشته... شنونیم...سیه: گفت یمرتض! داینم

 یلیخ خوردندیم اشتها با را بابارجب باغ انگور آنها نکهیا از و مهمانها به بود شده رهیخ عباس

 عباس. باشن راحت خدا بندگان بذار... رونیب ایب عباس:  گفت و زد صدا را او رسول ننه. بود خوشحال

 .کنند استراحت هاانمهم تا بست را در و رونیب آمد اتاق از

 وارد یزنواکس لیوسا با هم عبداهلل. رساندند رسول ننه خانه به را خودشان ابوالفضل و جواد بعد یکم

 و ادیم جواد بعد... میبد ماساژ رو هامهمون میبر ایب من با تو: گفت ابوالفضل به عباس. شد اطیح

 .زنهیم واکس رو فشهاشونک هم عبداهلل... بشه حاضر شام تا  زنهیم حرف باهاشون

 جواد با بخند بگو گرم و بودند سرحال ابوالفضل و عباس ماساژ خاطر به هامهمان. گذشت ساعت کی

 .بود انداخته برق یحساب و زده واکس را آنها یهاکفش هم عبداهلل و هابچه هیبق و

 اتاق یتو بود پخته هیصف مهع که یمرغ و برنج عطر یبو. شد اتاق وارد غذا ینیس با و زد در رسول ننه

 خواب یمرتض!... هیچ گهید نیا: گفت دوستش گوش یتو آرام حسن. کرد متعجب را مهمانها و دیچیپ

 شکسته پا و دست یمرتض ؟یبود کرده حس برنج و مرغ یبو ساعته دو یکی نیا تو واقعاً من؟ ستمین

 غرق که رسول ننه. یحساب نیکرد ونمشرمنده... نیدیکش زحمت چرا: گفت رسول ننه به یعرب زبان با

 ننه. ستنین قابل که نایا میدیم رو جونمون اباعبداهلل زائر یبرا ما... جونتون نوش: گفت بود یشاد در

  مهمونها تا نیبخور شام رونیب نیایب  هابچه: گفت بودند گرفته را هامهان دور که ییپسرها به رسول

 قیرف هم با تازه... بمونن ما شیپ هابچه نیبذار نداره یکالاش خانوم حاج: گفت یمرتض. باشن راحت

 رسول ننه همراه به خودشان شام آوردن یبرا عباس و کرد تیرضا اعالم لبخند با رسول ننه. میشد

 .آشپزخانه یتو رفت
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. آورد را یچا ینیس عباس و کردند جمع را سفره هابچه شد تمام غذا خوردن یوقت بعد ساعت مین

 تا انداخت را مهمانها یجا و شد اتاق دووار عصمت خاله یهاتشک و لحاف با رسول ننه عدب یقیدقا

: گفتندیم مرتب و بودند شده هابچه و رسول ننه ینوازمهمان شرمنده یحساب یمرتض و حسن. بخوابند

 ستین الزم تشکر: گفت یخوشحال با شدیم خارج اتاق از کهیحال در رسول ننه. شکراً... شکراً

 !نیکن دعا هم ما یبرا ن،یحس امام حرم نیدیرس فقط...  زانمیعز

 رادیوبیا میمر

 

  



22 
 

 (گروهی کار انجام) عادیات مبارکه سوره

 شکوه با روز کی ،ید نٌه:  داستان اسم

 افهیق با پدرم روز آن. بود سالم دوازده من. داشت فرق گرید یعاشوراها همه با الس آن یعاشورا

 پاره را ع نیحس امام یعزادار یهاپرچم  یاعده امروز گفتند، و آمدند خانه به ناراحت و آشفته

 .اندداده ینید ضد یشعارها و اندکرده

 از تا پدرم دانستمیم اما نباشد، رستد خبر دیشا کردم فکر اولش. بود سخت یلیخ میبرا باورکردنش

 داشت امکان مگر. بود آمده فشار مغزم به. ندیگوینم یکس یبرا را آن چوقتیه نباشند مطمئن یخبر

 هایدیزی یحت و بود کرده فدا مردم یبرا را جانش که یامام. دیاین خوشش( ع) نیحس امام  از یکس

! هستند ییهاآدم چه گرید نهایا: گفتم پدرم به تیعصبان با.  بودند کرده دیشه هم را اش ماههشش بچه

 دشمن ماهواره یهاکانال از نامسلمان آدم عده کی: گفتند پدرم. دستشان کف گذاشت را حقشان دیبا

 اما... انددهیکش آشوب به را دشمنان،کشور قیدق یهایزیربرنامه با است ماه چند و اندگرفته خط

  با رانیا  مردم همه و کند تحمل را آن تواندینم یکس چیه  گرید که کردند یخطائ امروز هانامسلمان

 .دهندیم را آنها یهاجسارت جواب حتماً خودشان، یاعتراض یها ییمایپراه

 تظاهرات در میتوانیم دوستانم و من کردم فکر. شد زده ذهنم در یاجرقه پدرم، یهاصحبت با

 قلب اقدام، نیا با و میکن شرکت بودند کرده جسارت( ع) نیحس امام به که یکسان هیعل بر  یاعتراض

 شهر چند و تهران در که عاشورا عصر اتفاق از  ونیزیتلو روز، آن یفردا از. میکن شاد را مانزمان امام

 آن عاشورا روز شدم متوجه هاگزارش دنید با من.  کرد پخش ییهاگزارش بود، افتاده گرید بزرگ

 به چماق و چوب و سنگ با و اندزده آتش  هم را سیپل نیماش چند ها،پرچم کردن پاره بر عالوه عده،

 .اندکرده حمله یزن نهیس یهادسته و هانهیحس از یبعض

 هر  و شد شروع هاشهرستان و شهرها در مردم اعتراض زود یلیخ. افتاد اتفاق قاًیدق  پدرم ینیب شیپ

 به عزادارنش و( ع) نیحس امام به کنندگاننیتوه هیعل بر که را مردم تظاهرات لمیف ونیزیتلو روز

 هم تهران در روزه دو یکی نیهم ادیز احتمال به گفتند، پدرم. کردیم پخش بودند آمده ابانیخ

 موقع همان و شدم خوشحال یلیخ حرف نیا دنیشن با من. شد خواهد برگذار یاعتراض تظاهرات

 .دادم قرار خبر نیا انیجر در را  دوستانم
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 دوستم. میکن درست پالکارت ییمایراهپ در شرکت یبرا میگرفت میتصم محمد و نیآرم و لیسه و من

. دمیخر بزرگ یمقوا تا چهار سه هم من. آورد بلند چوب تکه چند پدرش ینجار مغازه از لیسه

 شعار هاپالکارت یرو بود، خوب خطش که محمد شد قرار و کرد هیته چسب و کیماژ نیآرم

 منتظر و میگذاشت لیسه خانه نگیپارک یتو را شده آماده یهاپالکارت ساعت، چند از بعد. سدیبنو

 آن. دیرس راه از بود عمرم روز نیترباشکوه میبرا که یروز  باالخره.  برسد فرا ییمایراهپ روز  میشد

 ینیم با یهمگ. کنند تشرک تظاهرات در بودند شده آماده خواهرانم و مادر و پدر. بود ماه ید نٌهم روز

( ع) نیحس امام دوستداران از نفر ها ونیلیم. میکرد حرکت شهر مرکز طرف به هاهیهمسا از یکی بوس

 برافراشته تهران یآفتاب آسمان فراز بر  شانیزهرا ای و نیحس ای یهاپرچم و بودند آمده هاانیایخ به

 بود یروز ید نٌه روز. میدادیم شعار هم با صدا کی و میبود گرفته دست به را هاپالکارت ما. بود شده

 عمر آخر تا میبست عهد او با و میدار دوستش یلیخ م،یکرد ثابت( ع) نیحس امام به دوستانم و من که

 .میباش نداشته میتسل و سازش سرِ آنها با وقت چیه و میکن مخالفت دشمنانش با

 یسردار الیسه
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 عادیات مبارکه سوره

 چیریطو دسته: نداستا اسم

 شودینم سقف ریز که کرده اعالم امروز کرونا یمل ستاد »گفتند و گرفتند تماس یکرامت یآقا یوقت

 یبرگزار یبرا میمسجد دوستان با که بود هفته دو کینزد. شد گرفته حالم یحساب «کرد برگزار ئتیه

 و بغض با. بود رممح اول شب فردا پس و میبود دهیکش زحمت محرم اول دهه یعزادار مراسم

 هی امروز» : دادند جواب یگرم لحن با شانیا «آقا؟ میکن کارچه حاال پس»: گفتم یکرامت یآقا به یناراحت

 «.کرد شهیم کارچه مینیبب مسجد نیایب مغرب اذان از قبل ساعت

 من از دبع یکم  فاصله با هم یکرامت یآقا و هابچه هیبق. رفتم مسجد به شده نییتع ساعت از زودتر

 یخاص حرف کیعل و سالم از ریغ. میکردیم نگاه هایاهیس به بغض با و میبود دمق یهمگ. آمدند

 قدر و میکرد نعمت کفران آنقدر» :گفت و هیگر ریز زد مرتبه کی نیاسی گذشت که قهیدق چند. مینزد

 رونیب کَفِت از متنع کفر، که گنیم شهیهم مامانم... گرفت ازمون خدا که میندونست رو مسجد و ئتیه

 !کنهیم

 .میختیر اشک صدایب و شکست مانبغض هم هیبق نیاسی حرف با

 ئتیه و مسجد خادم شهیهم که شماها الحمدهلل» : گفتند و گرفتند را نیاسی دست لبخند با یکرامت یآقا

 ازش یبزود شااهللان که امتحانه هی هم نیا... دینکرد نعمت کفر هم چیه...مخلص یجیبس و دیبود

 «.شهیم مونبینص برکاتش و میایم رونیب سربلند

 «!شه؟یم ئتیه بدون محرم مگه آخه» :گفت و دیکش یآه یعل

 بسته یفضا تو گفتن! ئت؟یه بدون گفت یک حاال» :گفتند یکرامت یآقا. میکرد دییتأ را حرفش همه

 «!نباشه

 همه...  میکردیم گهید فکر هی که نبود گفته زودتر اگه...  آقا میدونستیم چه ما خب» :گفت یهاد

 «!نجایا زیتجه یبرا میگذاشت رو مونیانرژ
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 یول تابع ما کرده، رییتغ نظرشون و گفتن که یلیدل هر به حاال» :گفتند و زدند یلبخند یکرامت یآقا

 مینیبب دیبا حاال... میکنیم اطاعت هم ما... نیباش کرونا ستاد فرمان به گوش گفتن که میهست مونهیفق

 «.نمیبب دیبگ رو توننظرات حاال... میکن میتونیم کارچه

 اطیح تو که یئتیه میبر و میببند را نجایا دَرِ بهتره... میندار یاچاره من نظربه خٌب» :گفت حامد

 «!شهیم لیتشک ینییپا محله امامزاده

 «!م؟ییایب و میبر چطور لهیوس بدون راه همه نیا...  اووووه» :گفت بود شده آرام گرید که نیاسی

 کوتاه دینبا... میریبگ ئتیه دیبا خودمون من بنظر آقا...ینجوریا شهینم گهیم راست» :گفت دیحم

 «.میریگیم مجلس و میبندیم رو در مسجد تو میایم یواشکی اصالً... میایب

( ع) دالشهدایس یعزا هاقام میخوایم ما... دهیبع شما از آقا دیحم» :گفتند و کردند یاخم یکرامت یآقا

 «!میریبگ ئتیه یمتیق هر به خودمون دل یبرا نکهیا نه م،یکن

 «!نداره؟ یاشکال باشه باز یفضا تو نیگینم مگه...  میریبگ ابونیخ تو میبر خٌب» :گفت یعل

 م،یکنیم کار میدار نجایا است هفته دو ما م؟یکن آماده رو ئتیه روزه دو یجورچه آخه» :گفت احمد

 «!اد؟یبرم دستمون از یکار چه روزه دو حاال... نشده نموم کارها زمهنو

 سمت به آمدند یپاکت یهاوهیآبم با مسجد خادم موقع همان که بود کرده مشغول را فکرم یعل حرف

. رفتند و «پسرم یش ریپ» گفتند هم شانیا. کردم تشکر و گرفتم دستشان از را ینیس و شدم بلند. ما

 شاهللان...  بالیب شما دست» :گفتند برداشتند را وهیآبم که یوقت یکرامت یآقا. دمکر تعارف به شروع

 «!کربال نیاربع

 «!نیاربع...اِ» :گفتم عیسر و دیرس ذهنم به یفکر هاگرفته برق مثل دمیشن را نیاربع اسم که نیهم

...  گهید بله» :گفتند و وردندآ باال را سرشان کردندیم فرو وهیآبم پاکت در را ین داشتند که یکرامت یآقا

 «.میبر هم با بشه راهروبه اوضاع موقع اون تا شااهللان...نیاربع

 یزیچ هی ادی نیاربع نیگفت شما تا... که بود نیا منظورم یول... شااهللان که اون» :گفتم دستپاچه و هول

 هم ما آقا...افتادم
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 !میکن برگزار رو  ئتیه خودمون میتونیم

 نمیبب نیبش و نیزم بذار رو ینیس نیا...  نزن حرف تند آنقدر... باشه خٌب» :گفتند یتکرام یآقا

 «!ه؟یچ منظورت

 اگه مطمئنم من اما سخته مراسم یبرا جا کردن آماده روز دو تو که درسته ن،ینیبب» :گفتم و گرفتم ینفس

 انجام رو کار میتونیم هم فرصت نیهم تو م،یبر شیپ منظم و همآهنگ و میبد هم دست به دست

 «!آقا؟ ستین نطوریا مگه... میبد

 تا تو نشدم متوجه من اما...  است توانستن خواستن» :گفتند کردندیم نگاهم که همانطور یکرامت یآقا

 «!؟یافتاد یچ ادی...  میتونیم و شهیم که یگفت مطمئن آنقدر دفعه هی چرا یدیشن رو نیاربع اسم

 یوقت... نیاربع یروادهیپ یبرا کربال رفتم پدرم با پارسال من» :تمگف و زد حلقه چشمانم در اشک

 و بود یپٌرتالش و مهربان آدم...بود یعراق صاحبش که موکب هی یتو میرفت میشد کربال کینزد

 گرم موکب صاحب با بابام میکرد استراحت که یکم...دیرسیم زائرا به مدام ادشیز سن رغمیعل

 یکم که آقا آن... رنینم کربال به خودشون که دندیپرس شانیا از بابام... دشدن صحبت مشغول و گرفتند

 و ارتیز کینزد از میریم نیاربع بعد و میدیم سالم آقا به جانیهم از ما داد جواب بود بلد یفارس

 .جیریطو دسته... رنیم دسته بصورت عاشورا روز شتریب ما لهیقب البته...خونه میگردیبرم

 «!؟یگفت بود یچ گهید نیا! ج؟یا یچ یچ» :دیپرس جبتع با یعل

 خبر یوقت مردمش که بوده کربال کینزد یامنطقه جیریطو»: گفتم ادامه در. دندیخند یعل حرف به همه

 رید اما...  انیم کربال به امام یاری یبرا و کننیم حرکت شنون،یم رو انیدیزی با( ع) نیحس امام جنگ

 هر بعد به سال همون از... بودن کرده دیشه رو( ع) نیحس امام گهید که رسنیم یوقت یعنی...  رسنیم

 دنیدو حالت به و کننیم حرکت دسته شکل به شونیزندگ محل از لهیقب نیا مردم عاشورا روز سال

 نیا آنقدر هااون که نجاستیا جالبش نکته... کنندیم یعزادار( ع) نیحس امام حرم و نیالحرمنیب تا

 «.هستن یراض ازشون هم( عج) زمان امام فهمنیم قرن14 از بعد نکهیا تا دادن انجام سال هر ور کار

 «هستن؟ یراض ازشون( عج) زمان امام دنیفهم کجا از حاال...جالب چه» :گفتند یکرامت یآقا
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 انیم دسته نیا یوقت عاشورا روز در بحرالعلوم عالمه بارکی که کرد فیتعر دارموکب یآقا اون» :گفتم

 پرسنیم ازشون که بعد... کننیم یعزادار شونهمراه رنیم و دارنیبرم سر از عمامه ،یعزادار یبرا

 یم یعزادار که دمید آنها انیم در هم رو( عج) زمان امام چون گنیم شونیا نیکرد رو کانیا چرا

 «.کنیم یعزادار و شنیم جیریطو دسته همراه یادیز مردم بعد به اون از... کنن

 «!داشت؟ ما گرفتن ئتیه به یربط چه حاال خٌب» :گفت یهاد

 بدن انجامش هم با و اعتقاد با رو یکار هر یگروه هی اگه  گرفتم رو درس نیا آنها از من» :گفتم

 به دقت و سرعت با و میبد هم دست به دست و مینش دیناام اگه هم ما حاال...رنیگیم جهینت باالخره

 دییتا را من یهاحرف نیاسی و حامد و یعل« !میکن برگزار رو مراسم میتونیم هللشاا ان میکن کمک هم

 .کردندیم نگاهم شک با هنوز هیبق و کردند

 یزندگ داستان از آدم که خوبه چقدر... جان محمد احسنت» :گفتند و زدند یلبخند یکرامت یآقا

 یول بود نیهم خودمم نظر اصالً... موافقم محمد نظر با منم هابچه خٌب...رهیبگ عبرت گرانید

 رو ئتیه یکارها یآموزدانش جیبس فقط میخواستیم امسال درسته...نیبرس بهش خودتون خواستمیم

 یعل ای هی... بشه انجام کار تا میکن کمک و میبش جیبس همه دیبا خاص طیشرا نیا تو اما بده، انجام

 رو کار شااهللان عشاء و مغرب جماعت نماز از دبع.. .نیاریب کمک یبرا نیتونیم رو یکس هر و نیبگ

 «!یعل ای...بدم انجام رو هایهماهنگ صوت و داربست یبرا برم منم...  میکنیم شروع

 مانتکتک چشم در یخوشحال و دیام برق حاال. میشد بلند لبخندزنان و یعل ای میگفت هم با همه

 .دیدرخشیم

 یکالسهم و دوست تا عمه پسر و پسرخاله و ییپسردا و موپسرع از میتوانست را یکس هر کمک یبرا

 به لحظه هر نکهیا جالب.میبود مشغول صبح اذان کینزد تا شب آن. میکرد خبر مانیبزرگترها و

. شد محرم اول شب یوقت. کردندیم کمک یخاص اقیاشت و شور با همه و شدیم اضافه تعدادمان

 را مردم تا بودند ستادهیا ابانیخ سر عزا شال و سربند و یخادم یپَرها با سرحال و آماده هابچه

 بودند، هادست کردن یعفون ضد و ماسک دادن مسئول که یهاد و یعل جلوتر یکم. کنند ییراهنما

 .کردندیم یادآوری مردم به را مجلس به ورود یبهداشت نکات
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 تیرعا و عزاداران نشستن محل به یده نظم مسئول هابچه از گرید نفر چند و نیاسی و دیحم و من

 .میبود یاجتماع فاصله

 .میبود کرده تجربه حاال تا که بود یکارگروه نیترعیسر و نیترهماهنگ و نیترمنظم امسال، تییه

 ختردانشا فاطمه
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 نازعات مبارکه سوره

 هیتعز: داستان امن

 .دیکن اجرا را هیتعز و صحنه یرو دیبرو دیبا گرید روز دو انشاهلل د؟یاآماده هابچه: 

 کنم؟ یباز را نیحس امام نقش من شودینم آقا: گفتم شد تمام ریمد یآقا یهاحرف  نکهیا از بعد

 ه؟یچ تو نقش: گفتند ریمد یآقا

 !ندارم دوست را نقش نیا من اما...  هحرمل: گفتم و کردم زانیآو را املوچه و لب

 و رفتهیپذ را نقشش کس هر...  میکرد صحبت هم با ما: گفتند هیتعز یاجرا مسئول یلیاسماع یآقا

 !ستین دادن انصراف وقت که اآلن... کرده نیتمر

 !نداشتم دوست را نقشم اول همان از من اما: گفتم

 !کرد یکار شودینم اصالً... نه: گفتند قاطعانه یلیاسماع یآقا

 من بدهند، من به  را نیحس امام نقش ستین قرار که حاال: گفتم او به و محسن شیپ رفتم یدلخور با

 .کنمینم یباز را حرمله نقش هم

 م؟یکن اجرا را شینما یچطور پس: گفت محسن

 از یناراحت با و گفتم را نیا! کنند میصدا حرمله اسم به هیتعز یفردا از ندارم دوست...  دانمینم: گفتم

 .رفتم خانه به و کردم یخداحافظ او

 هیتعز برنامه انشاهلل... خوانمهیتعز پسر.... بَه بَه: گفتند و شمیپ آمدند بابا. خوردم یحوصلگیب با را شام

 برقراره؟

 دانم؟ینم: گفتم و کردم بغض

 دانم؟ینم چه یعنی: دندیپرس تعجب با بابا

 .کنند اجرا خواهندیم نکهیا مثل...  بله: گفتم
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 ؟یستین هیتعز در تو یعنی: گفتند بابا

 !نروم گرفتم میتصم اما...  هستم چرا:  گفتم

 چرا؟: دندیپرس بابا

... نکردند قبول یلیاسماع یآقا اما کنم یباز را نیحس امام نقش داشتم دوست من: گفتم یدلخور با

 را یمنف و کوتاه یهانقش شهیهم... کنم یباز را حرمله نقش خواهمینم هم من است نطوریا که حاال

 .دهند یم من به

 !یاگرفته یاشتباه میتصم کنمیم فکر جان یعل:  گفتند و دادند تکان را سرشان بابا

 !کنم یباز را حرمله نقش ندارم دوست خُب...  چرا؟: گفتم

 و نشود اجرا تدرس هیتعز است ممکن متیتصم نیا خاطر به! یکردینم قبول اول از: گفتند بابا

 .برود هدر به انددهیکش همه که یزحمات

 شتریب هیتعز در نقشم به. رفتم خودم اتاق به بابا از یخواه معذرت با و میریبگ را اشکم یجلو نتوانستم

 نکرده رحم هم نیحس امام ماهه شش کودک به او. بود وحشتناک یلیخ حرمله کار واقعاً کردم؛ فکر

 !یکن یباز را کٌشکودک حرمله نقش دینبا و یتوانینم تو !نه: گفتم خودم به. بود

 کردمینم شرکت هیتعز در اگر یعنی. بود کرده مشغول را فکرم بابا یهاحرف. دمیکش دراز تخت یرو

 یم انجام دینبا یخاص کند،کار یباز را حرمله نقش توانستیم هم رضا!  نه خورد؟یم هم به شینما

 !خوردینم هم به شینما پس کرد،یم پرتاب را شٌعبهسه ریت و دیکشیم  را کمان دیبا فقط داد،

 جان یعل: گفتند و شدند اتاق وارد در به ضربه چند زدن از بعد مامان که بودم فکرها نیهم در

 !میعبدالعظ شاه یبرو همراهش به که خواسته مادربزرگ

 م؟یوریم یک...جون آخ: گفتم و آمدم نییپا تخت یرو از یخوشحال با

 !اآلن نیهم: گفتند مادر
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 میعبدالعظ شاه سمت به و زدند زنگ آژانس به بزرگ مادر. رفتم مادربزرگ خانه به و شدم آماده عیسر

 .میکرد حرکت

 .گذشتیم خوش یلیخ من به بزرگ مادر با شهیهم و داشتم میعبدالعظ شاه از یخوب خاطرات

 و گشت یکم از پس و میرفت یمیقد  بازار به زرگمادرب همراه به عصر نماز خواندن و ارتیز از بعد

 .دادند سفارش جگر و دل خیس چند شهیهم مثل بزرگ مادر و گذر سر یکباب به میدیرس گذار

 و افتادم مانهیتعز یاجرا ادی به. بود پخش حال در( ع) اصغر یعل حضرت نوحه یفروش کباب داخل

 را زیچ همه هم من و دندیپرس را لشیدل امشده ناراحت دندیفهم که بزرگمادر. کردم اخم دوباره

 .کردم فیتعر شانیبرا

 که ستین مهم و است نقش کی فقط نیا... جان یعل: گفتند و گرفتند دستشان در را دستم بزرگ مادر

 یبرا را نیحس امام امیق  دیخواهیم که است یخوانهیتعز هدف مهم... یکنیم یباز یکس چه یجا

... ینکن چه یبکن یباز هیتعز آن در تو چه... نشود فراموش بزرگ واقعه آن تا دیارد نگه زنده شهیهم

 زیعز زمان امام و نیحس امام شیپ ،یکن یباز خوب را نقشت اگر اما... شودیم اجرا آن باالخره

 ییتنها به خودم یآمدینم همراهم به اگر امروز  مثالً... یکن یکار امامت یبرا یتوانست چون ،یشویم

 و کردم دلچسب ارتیز کی من هم و گذشت خوش تو به هم آمادنت، با اما...  نجایا میایب توانستمیم

 !شد خوش نفرمان دو هر حال

 گفتند،یم راست شانیا. شد باز هم از میهااخم ناخودآگاه ، دمیشن که را مادربزرگ قشنگ یهاحرف

 .کردمیم یباز را ینقش چه نبود مهم و شدمیم میسه هیتعز نیا در دیبا هم من

 را هانیتمر نیآخر تا میشد مدرسه کینزد یسرافرهنگ تئاتر یآمف وارد زودتر ساعت چند هیتعز روز

 انیتماشاچ کمکم.میبود دهیپوش را مانمخصوص لباس ما از کدام هر. بود آماده صحنه. میبده انجام

. کردند کیتار کامالً را صحنه. شد شروع یراو تیروا با هیتعز و نشستند هایصندل یرو و شدند وارد

 چند. شد آورده صحنه وسط به بودند پوش اهیس که هابچه از نفر تو  توسط اصغر یعل حضرت گهواره

 نوبت حاال. گرفت بغل  را اصغر یعل قنداقه و  رفت صحنه یرو نیحس امام نقش در دیسع بعد قهیدق
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 تو که میدانیم ما همه جان یعل: گفتند و آمدند کمینزد یلیاسماع یآقا. کنم یباز را نقشم  تا بود من

 !یکن یباز را شاندشمن نقش است سخت تیبرا و یدار دوست را نیحس امام چقدر

 .باشد راحت التانیخ شده، حل میبرا حرمله نقش مسئله آقا: گفتم و زدم لبخند

 یباز یواقع بکن را تیسع مهه پس...  نیآفر: گفتند و دندیبوس را سرم یخوشحال با یلیاسماع یآقا

 !یبرس نظر به بدجنس یلیخ  که یطور ،یکن

 لرزان یصدا با و گرفت باال را قنداقه دیسع. رفتم سکو یرو یخوب نفس به اعتماد با و! آقا چشم: گفتم

 که دینیب ینم... است نمانده کودک نیا جز یکس فرزندانم و ارانی از: گفت و کرد من به رو یآرام و

 است؟ تابیب یتشنگ از چگونه

 هیگر بلند یصدا با انیتماشاچ مثل هم من خواستیم دلم. بود شده جمع چشمانم داخل اشک

 .کردمیم

 .نکنم هیگر باشد حواسم کردند، اشاره سکو نییپا از دندید مرا حال تا یلیاسماع یآقا

 یحماس یقیموس شدن پخش با و خواند را تیروا هیبق  یراو. دمیکش را زِهش و گرفتم باال را کمانم

 نیحس امام از را قنداقه و آمدند سکو یرو به کردندیم یباز را فرشته نقش که هابچه از نفر چند

. میکرد ترک را هیتعز یسکو آنها دنبال به هم ما بعد یلحظات و شدند خارج صحنه از و گرفتند

: گفتند و شمیپ آمدند ربزرگماد. کردند ختنیر به شروع بود، شده جمع چشمانم در که ییهااشک

 !جان یعل یگرفت یدرست میتصم... نیآفر

 کی در شودیم آوردند ادمی به زشانیبرانگ نیتحس یهانگاه با و گرفتند را دورم دوستانم و مامان و بابا

 یراض و شاد ما از زمان امام دل نقش، آن یاجرا با اما م،یکن یباز میندار دوست که را ینقش هیتعز

 .شود

 عقلمند نبیز
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 تکویر سوره

 عسل از ترنیریش: داستان اسم

 قرار عمو،: میگویم یاحوالپرس و سالم از بعد. زنمیم زنگ مسعود عمو به و دارمیبرم را تلفن یگوش

 یزیربرنامه مدرسه یپرورش معاون... میریبگ مدرسه یتو "العسل من یاحل"مراسم گرید روز چند است

 یبرا امروز... میبده ارائه نو یهادهیا که گفتند و اندگذاشته ما کالس عهده به را مراسم یبرگزار

 یفکرها شهیهم شما که گفتم دوستانم به من...  ما خانه ندیآیم میهایهمکالس از نفر چند ،یزیربرنامه

 یسع چشم... خوب چقدر: ندیگویم مسعود عمو د؟یکن کمک ما به و دییایب دیتوانیم د،یدار یخوب

 .میایب کنمیم

 را دوستانم. رسندیم راه از هم مسعود عمو بعد یکم. ندیآیم یکی یکی دوستانم بعدازظهر پنج ساعت

: ندیگویم و کنندیم سالم گشاده یرو با هم عمو. کنندیم سالم عمو به همه و کنمیم یمعرف نوبت به

 شروع اهلل بسم خب... دیاشده جمع انجیا یچ یبرا که گفته پارسا چون هستم، شما شیپ که خوشحالم

 .دیبگو را نظرش یکس هر د،یکن

 وارید و در به بهیکت و پرچم و میکن پوشاهیس را مدرسه دیبا همه از اول من نظر به آقا: دیگویم عرفان

 .میبخر میدار الزم یچ هر و میکن جمع پول هابچه از میتوانیم... میبچسبان مدرسه

 .میبخر دیبا هم سربند آره،: دیگویم اشکان

 .میکن پخش یزدی کیک و شربت میتوانیم مثال... میباش هم یخوراک فکر به دیبا: دیگویم یمحمدهان

 مانیبرا تا میکن دعوت مداح کی از مثال... میباش داشته ژهیو برنامه کی دیبا نظرم به آقا: دیگویم سجاد

 .میبزن نهیس ما همه و کنند یمداح

 عمو؟ یندار ینظر خودت جان پارسا: ندیگویم مسعود عمو. ندیگویم را نظراتشان هم نایس و ریام

 دیگفت که ییزهایچ همه ها،بچه دینیبب: ندیگویم عمو. رسدینم ذهنم به یفکر فعالً عمو، نه: میگویم

 نیا دیدانیم نم،یبب دییبگو من به اول .داد انجام هم یشتریب یکارها شودیم یول است خوب یلیخ

 السالم هیعل حسن امام پسر قاسم، حضرت! بله م،ییگویم شود؟یم گرفته یکس چه ادی و نام به مراسم

 هم شما دیدار دوست احسنت،: ندیگویم عمو. شدند دیشه السالم هیعل نیحس امام یاری خاطر به که
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 شانهمراه و اری و زمان امام سرباز بودند، السالم هیعل نیحس امام اری و سرباز که قاسم حضرت مثل

 !بله: مییگویم شوق با و میکنیم نگاه هم به د؟یباش

 را زمان امام دیتوانیم یچطور دییبگو حاال خُب... کند تانحفظ خدا... مرحبا: ندیگویم مسعود عمو

 یوقت... کنمیم ییراهنما کی: ندیگویم عمو. رسدینم مانذهن به یفکر م،یکنیم فکر یکم د؟یکن یاری

. کنند یزندگ بهتر هاآدم تا کنندیم حل را مشکالت: دیگویم نایس کنند؟یم کار چه ند،یایب زمان امام

 حاال... یگفت درست ن،یآفر: ندیگویم مسعود عمو. میدهیم تکان  نایس حرف دیتأئ نشانه به را سرمان

 دعا آمدنشان یبرا: میگویم م،یکنیم فکر یکم ه؟یچ امام سرباز و منتظر عنوان به ما فهیوظ دیکنیم فکر

 یکارها انجام بر عالوه ما... ستین یکاف اما است، خوب یلیخ کردن دعا درسته،: ندیگویم عمو. میکن

 فرد نیترپٌرتالش که زمان امام خود مثل درست... میبشو کار به دست و مییبگو یعل ای کی دیبا خوب

 ینطوریا... میکن تالش ماناطراف مشکالت حل یبرا دیبا شانیا از تیتبع به هم ما هستند، نیزم یرو

 .کردند یاری را خودشان امام که قاسم حضرت مثل م،یکن یاری را زمان امام میتوانیم

 خنده با مسعود عمو. میکنیم سکوت و میرویم فرو فکر به دوستانم و من مسعود، عمو حرف از

 آقا یاری یبرا قدم کی کدامتان هر و دیشو بلند... دییبگو یاعلی! دیساکت چرا پس ؟!شد یچ: ندیگویم

 حل را مشکالت تا ندیآینم زمان امام مگر: ندیگویم عمو عمو؟ میکن کار چه یعنی: میگویم! دیبردار

 حلش هم کمک با شودیم که دارد وجود یمشکل چه تانمحله ای مدرسه یتو دینیبب هم شما خُب کنند،

 د؟یکن

 به! هابچه نه: ندیگویم گشاده یرو با عمو ست؟ین کم سنمان کارها نیا یبرا ما آقا: دیگویمریام

... قاسم حضرت مثل درست د،یآیم بر یبزرگ یکارها شما از... دینکن نگاه سالتان و سن یکوچک

 !را خودتان دیرینگ کم دست

... اهللبسم: ندیگویم ادامه در شانیا. میکنیم شعف و غرور احساس عمو، قشنگ یهاحرف دنیشن با

 .دییبگو دارد وجود دیدانیم که را یمشکالت یکی یکی

!. یچیه... یچمن نه ،یگلُ نه... ندارد شتریب درخت تا دو ما مدرسه اطیح آقا: دیگویم یناراحت با سجاد

 مدرسه دیببر خانه از گلدان کی کدامتان هر ،مدرسه ریمد یهماهنگ با دیتوانیم: ندیگویم مسعود عمو
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 یخوشحال با. شودیم حل تانمدرسه سبز یفضا مشکل ینطوریا... دیبگذار راهرو ای کالس یتو و

 دارد؟ وجود شما نظر از یمشکل چه گرید: پرسندیم مسعود عمو! یخوب فکر چه: مییگویم

 ،مدرسه یبابا یاریاسفند آقا... زندیریم آشغال مدرسه اطیح یتو هابچه آقا: دیگویم یدلخور با نایس

 تیرعا درباره دیتوانیم خُب: ندیگویم مسعود عمو. کندینم گوش یکس اصالً دهدیم تذکر چه هر

 تا مدرسه وارید یرو دیبچسبان و دیسیبنو را بهداشت به مربوط ثیاحاد ای خوب یهاجمله نظافت،

 زیتم را اطیح و اهکالس خودتان است بهتر هم مراسم یبرگزار روز البته... بدانند را شانفیوظا هابچه

 تانیدعا و شوندیم یراض کار نیا از حتماً  هم تانمدرسه داریسرا... نشود ادیز شانیا کار تا دیکن

 !یخوب فکر چه: مییگویم و زندیم برق یخوشحال از مانچشمان. کنندیم

 با و کندیم هم یتو را اشافهیق یمحمدهان د؟یدار یمشکل چه گرید خب،: ندیگویم مسعود عمو

 آقا... ضیمر هم و است ریفق هم که کندیم یزندگ تنها یرزنیپ کی ما محله یتو: دیگویم یناراحت

 به مادرم با که یگاه... ردیگیم دلش آدم که است رفته رو و رنگ و یمیقد آنقدر شانخانه وارید

 اگر... یمحمدهان نیفرآ: ندیگویم مسعود عمو. کندیم میدعا و شودیم خوشحال یلیخ رومیم دنشید

 سطل کی است چطور اصالً...  دیبده انجام را شیکارها و دیبرو ینوبت بار کی یاهفته دیباش موافق

 !شودیم یعال یوا: مییگویم یخوشحال با د؟یکن رنگ را اشخانه و دیبخر رنگ

 است کینزد که یسوگوار مراسم یبرا اول... دیکن یبندتیالو دیبا کارها نیا یبرا البته: ندیگویم عمو

 .میبکن خوب یزیربرنامه کی دیبا

 را سرش تواضع با مسعود عمو! حالت به خوش ،یدار ییعمو عجب پارسا: دیگویم یمحمدهان

 لیفام متفکر مغز من یعمو که ستین یخودیب: میگویم افتخار با من. کنندیم تشکر و نییپا اندازندیم

 با! میندار وقت که دیشو بلند! است بس دیتمج و فیتعر گرید خب: ندیگویم مسعود عمو .است

 از دیبزن زنگ! حاال نیهم از بله،: ندیگویم مسعود عمو م؟یکن شروع االن از یعنی: میپرسیم تعجب

 .دیریبگ اجازه بزرگترتان

 پشت دارند، یفروش ینیریش که یمحمدهان پدر. میزنیم زنگ هاخانواده به ینوبت مسعود عمو تلفن با

 پدر که ییهایزدی کیک شدن جور با. پزندیم یزدی کیک مراسم یبرا یصلوات ندیگویم تلفن

 .میریگیم یانرژ همه دهند،یم را قولش یمحمدهان
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 اصالً: دیگویم ریام. آورمیم را آن من م،یدار بزرگ پرچم کی هم ما آقا: دیگویم سجاد

 یماوریب خانه از پرچم کی کداممان هر پرچم دنیخر یجا به است چطور

. کند یمداح مانیبرا و دیایب میگویم محمدم ییدا به هم من... است یخوب فکر: دیگویم عرفان

 .کندیم یمداح هم خودمان ئتیه یتو... ندارد حرف شیصدا

 تانیهااجازه یهمگ دیشو بلند... شودیم جور دارد زیچ همه شکر را خدا خُب: ندیگویم مسعود عمو

 .میده انجام را کارها هیبق تا دیریبگ را

 و سپارندیم یافهیوظ کی مانکدام هر به و ندیگویم یعل ای کی عمو. شودیم تمام هابچه زدن تلفن

 ترخوشحال را زمان امام د،یکن میسه کارتان یتو هم را هیبق دیبتوان شتریب چه هر باشد ادتانی: ندیگویم

 .دیکنیم

 را ازین مورد لیوسا اندگرفته عمو از که یپول با مانکوچه سر ریالتحرلوازم از روندیم سجاد و عرفان

 .ندیآیم و خرندیم

 که ییکاغذها یرو خوبش خط با و کندیم آماده یزگیپاک و نظافت درباره یمطالب اشکان کمک به ریام

 .سدینویم را هاجمله دهدیم بُرش نایس

 گلدان کی خودش با تواندیم یکس هر سد،ینویم آن یرو عرفان و کندیم آماده ییکاغذها هم سجاد

 .مدرسه اوردیب پرچم و

 .روندیم رونیب رنگ دیخر یبرا مسعود عمو همراه به هم یمحمدهان

 روز یبرا دهندیم قول مادرم. کنم کیشر مانخوب کار در هم را شانیا تا مادرم شیپ رومیم من

 .بخرم شکر و مویآبل آقا اکبر مغازه از بروم تا دهندیم را پولش بعد. کنند درست مویآبل شربت مراسم

 همه که شودینم باورم. کنمیم دایپ یخوب احساس مادرم و مسعود عمو و دوستانم یهاتالش دنید با

 ناخوداگاه م،یکن یاری را زمان امام میکنیم اراده وقت هر انگار عمو، قول به. شد حل یراحت نیا به زیچ

 .افتدیم غلتک یرو کارها
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 به که ییهاپرچم... بایز یهاگلدان از پُر یاطیح. کنمیم غرور احساس کنمیم تصور که را مراسم روز

 یصدا... یصلوات یزدی کیک و شربت خوب طعم و کرده پر را فضا که یاسپند یبو... میابسته راهرو

 هستم مطمئن... شودیم خوشحال چقدر هک بگو را یاریاسفند آقا... ما یعزادار و عرفان ییِدا یمداح

 !زمان امام مخصوصا شوند،یم یراض همه و شودیم یخوب مراسم

 .عسل از ترنیریش یحت است؛ بخشلذت و نیدلنش امام یاری چقدر

رادیوبیا میمر  
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 (امام با همراهی) تکویر مبارکه سوره

 سرخ یهاانگور: داستان اسم

 بود گفته وسف؛ی یمشهد خانه بروم خواهمیم جان بابا: گفت سبحان پدر. بود محرم ماه اول یروزها

 ؟ییآیم من با...  اشخانه در بزند تا ببرم شیبرا دارم اهیس پرچم اگر

 به کند خدا... بزنم حرف او با باغش  درباره خواستمیم اتفاقاً بابا آره: گفت یخوشحال با سبحان

 .شود یراض بدهم مخواهیم که یشنهادیپ

 اگر دیشا...  دارد وجود دیتول یبرا یبهتر راه دانندینم هنوز دارهاباغ از یلیخ...درسته: پدرگفت

 یترسالم یهاکشمش و رندیبگ ادی او از هم گرید یدارهاباغ کند، قبول را شنهادتیپ وسفی یمشهد

 .برسانند هایمشتر دست به

 او. وسفی یمشهد خانه طرف به رفت پدرش اتفاق به و فتگر دوش بر را نیحس ای پرچم سبحان

 خواستمیم ؟یمشهد شده چه:  دیپرس سبحان پدر. دینالیم کمرش درد از و بود افتاده رختخواب یتو

... بشود عمل دیبا حتماً ده،ید بیآس سکمید: گفت یمشهد! ئتیه میبرو دنبالت میایب شب سبحان با

 باغم ستین یدیام چیه وضع نیا با...  است شانهرس وقت که ییهادرخت و یپولیب و اممانده من

 .بدهد انگور بعد سال

 !کنم کار یباغبان یچیق با هستم بلد من بگو یمشهد به بابا: گفت پدرش گوش در آهسته سبحان

 امام اری کمک یرو توانمیم پس اهلل، بارک: گفت جوابش در آهسته و کرد نوازش را پسرش سر پدر

 !کنم؟ باز سابح نیحس

 !بابا بله: گفت و زد یلبخند سبحان

 .میدهیم انجام را باغت یهادرخت هَرس ینفر دو ما است، یزرنگ بچه سبحان: گفت یمشهد به پدر

 کمک و یاشده مرد پا کی ماشاءاهلل...  جان بابا ینیبب ریخ: وگفت زد لبخند سبحان به وسفی یمشهد

 دلم یلیوک خدا  اما...  یکنیم هَرَس را درخت تا ده ساعته کی یچطور که امدهید ،یهست پدرت حال

 .اندازمیب زحمت به را هاشما است، یعزادار وقت که روزها نیا خواهدینم
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 یکار چه... است نیحس امام راه در امیق ماه... است خدمت ماه محرم... یدار اریاخت: گفت سبحان پدر

 !ندارد یاوالد و است تنها که ام یمیقد قیرف و دوست به کمک از بهتر

 شهیهم از محصولتان که کنمیم یکار... دیبسپار من دست به را باغتان امسال: گفت جانیه با سبحان

 .شود بهتر و شتریب

 !امافتاده پا از فعالً کهمن...  خودتان دست یچیق و شیر!... پرسش و یکین: گفت وسفی یمشهد

 !میشویم حساب  نیحس امام ارانی جزء هم ما میکن کمک مردم به اگر ندیگویم پدرم: گفت سبحان

 یزندگ درست راه حاال از که تو حال به خوشا...  گفته درست پدرت: گفت و دیخند وسفی یمشهد

 خوب یکارها به معصوم امامان دیام جان بابا... یهست من امثال و من فکر به و یاگرفته ادی را کردن

 !هاستنوجوان شما

 را اشمدرسه فیتکال سبحان. گذشت وسفی یمشهد با پدرش و سبحان مالقات از روز چهار سه

 یسرد باد روز آن. شد یمشهد باغ وارد پدرش همراه به و برداشت را اشیباغبان یچیق و داد انجام

 خشک یهاشاخه یرو هنوز و دیوزیم

 دنیچ به کرد روعش و دیپوش را اشیپشم یهادستکش سبحان. شدیم دهید برف مو درختان

 سال تا کنم هرس یحساب را باغ دیبا گفت،یم لب ریز کردیم کار کهیحال در او. اضافه یهاشاخه

 .شود شاد شیهادرخت ادیز بار از وسفی یمشهد دل و بدهند انگور نو، یهاشاخه ندهیآ

 میتصم سبحان .شد غوره درشت یهاخوشه از پٌر وسفی یمشهد یهادرخت و دیرس راه از بهار فصل

 کار نیا با دانستیم چون ند؛یبچ را نخور درد به یهاغوره خودشان، یباغدار روش به بود گرفته

 مشغول که همانطور او. شد خواهد ترمرغوب یینها محصول و کنندیم یبهتر رشد سالم یهاخوشه

 یکی بالفاصله. انددهش آفت دچار باغ اول فیرد از درخت چند شد متوجه ناگهان بود، هاغوره هَرَس

 هم نیا د،ینیبب...  زده زَنجَرِه هادرخت از تا چند بابا: گفت و رفت پدرش شیپ و کَند را هابرگ از

 .شاندمید هادرخت ینییپا یهابرگ یرو که است شیهاتخم
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 میریبگ را شیجلو شده طور هر دیبا! یاشده آفت کارشناس پا کی خودت ماشاءاهلل: گفت سبحان پدر

 .کندیم پٌر زَنجَرِه را باغ همه نه وگر

 م؟یدار اضافه سَم   بابا: دیپرس سبحان

 به نمیبب رومیم فردا رد،یبگ جهاد از را سَم ش مهیسه نتوانسته کمرش بخاطر وسفی یمشهد: گفت پدر

 نه؟ ای دهندیم من

 یگذارتخم شانیرو جَرِهزَن که را ییهابرگ کٌل  روزه دو یکی من ندادند اگر: گفت تیجد  با سبحان

 .کنمیم نابود را شانهمه خودمان سم اضافه با بعد کَنم،یم کرده

 درختان از را زده آفت یهاگبر و باغ یتو رفتیم بزرگ یهاسهیک با سبحان هم، سر پشت روز چند

 یرو یسخت به و برداشت را سمپاش یانبار یتو از آخر روز. انداختیم هاسهیک یتو و کردیم جدا

. دندیرس انگورها ماه دو یکی از کمتر. کرد یپاشسم را وسفی یمشهد یهادرخت و گذاشت پشتش

 سبحان. شدند باغ وارد آنها. نندیبچ را شانهیهمسا یانگورها اول کردند توافق هم با پدرش و سبحان

 خورد،یم آفتاب طرف همه از نکهیا بخاطر و بود یورود اتاقک کینزد که یدرخت تک سراغ رفت

 را خوشه نیاول هنوز او. بود شده گرید یهادرخت از شتریب شیهاخوشه تعداد و تردرشت شیانگورها

 .مینزن دست درخت نیا یهاوهیم به گفته یمشهد... پسرم نه: گفت و کرد شیصدا پدر که بود دهینچ

 یلیخ! چه یبرا  دانمیمن هم من: گفت و انداخت باال را شیهاشانه پدر چرا؟: دیپرس تعجب با سبحان

 .بفروشد یکس به را بارش خواهدیم دیشا کرد، سفارش

 در یبزرگ یهامشماع یرو را شده دهیچ محصوالت همه روز، چند گذشت از پس پدرش و سبحان

 لیتبد کشمش به را انگورها تابستان داغ آفتاب شدند، منتظر و کردند پهن هاباغ کنار مسطح یهانیزم

 .کند

 یهایگون تا آمد سبحان پدر شیپ یکشاورز جهاد دیخر مأمور. دیرس فرا هاکشمش روشف فصل

 وسفی یمشهد یهاکشمش شودیم آقا: گفت مأمور به سبحان. بدهد را پولشان و کند وزن را کشمش

 د؟یبخر ترگران یکم را
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 !؟یدرشت و دست کی محصول عجب: گفت کرد،یم یوارس او محصول سهیک داشت که مأمور

 را نهایا خودتان محصول مثل شودیم بنظرم شد؟ینم خوب قدرنیا یمشهد  باغ یهاکشمش وقتچیه

 .میکن صادر هم

 سال چیه یمشهد: گفت مأمور به و دیکش دست او سر یرو پدرش. دیخند صورتش یپهنا به سبحان

 درد به هم شیهاکشمش. بدهد نداشت کارگر پول خدا بنده یعنی کَند،ینم را فیضع یهاغوره

 هاکشمش نیا دینیبیم که طورنیهم و کرد، هَرس را باغش یهاغوره پسرم امسال. خوردینم صادرات

 .ندارند هم زیدورر گرید

 وسفی یمشهد خانه به یهمگ. دیرس انیپا به شانفروش و دیخر کار جهاد، مأمور و پدر نکهیا از بعد

 .دکن امضاء را محصولش فروش یهاورقه  تا رفتند

 خوب یلیخ را یمشهد یهاکشمش مرد آن کرد،یم خدا خدا دلش در و ستادیا اتاق از رونیب سبحان

 بعد ساعت مین. بشود کار مشغول باغش در دوباره و کند عمل را کمرش آنها پول با بتواند تا بخرد

 از رآنقد یمشهد. اتاق یتو دیایب زد صدا را سبحان وسفی یمشهد. رونیب رفت خانه از مأمور

 محصولش فروش پول از و کرد باران بوسه را سبحان صورت و سر که بود خوشحال اشمعامله

 تو مثل ینیحس امام اری یبرا پول نیا دانمیم... رشیبگ: گفت و گرفت او طرف به و برداشت یمقدار

 .ندارد یارزش بکند، ریخ کار توقع بدون امامش هیشب دارد دوست که

 .میداد انجام را مانیگیهمسا فهیوظ ما! یمشهد است یکار چه نیا: گفت سبحان پدر

 دیبگذار را هانیا: گفت و برگرداند وسفی یمشهد به دوباره و دیبوس را آن و گرفت را پول سبحان

: گفت و شد اشک از پٌر چشمانش وسفی یمشهد. کنار دیاگذاشته تانعمل یبرا که ییهاپول یرو

 را آن گرید که امگرفته نظر در تیبرا یاهیهد کی اما...  جان بابا باشد حاللت یاخورده که یریش

 !یبرگردان یتوانینم

 فقط نیحس امام اری ندیگویم پدرم نکردم، کار پول ای هیهد یبرا من ،یمشهد ممنون: گفت سبحان

 .کندیم کار امامش یخوشحال یبرا
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 هم نیحس امام بنظرم اما...  دهدیم را تیهازحمت عوض حتماً خدا... دانمیم: گفت وسفی یمشهد

 .یبده پس را امهیهد ستین یراض

 .کرد پاک بود شده جمع چشمانش گوشه که را یشوق اشک و انداخت ینگاه پسرش به افتخار با پدر

 .کنمیم قبول را آن دیگفت که حاال! چشم: گفت سبحان

 خودم به  ند،ینچ را اغب یورود کینزد درخت یانگورها خواستم پدرت از: گفت وسفی یمشهد

 نیا حاال. باشم کرده جبران را زحمتش از یاگوشه دیشا سبحان، به بخشمیم را درخت نیا گفتم

 .بکن شیهاوهیم با یخواست یکار هر است، تو مال درخت

 قول شما به: گفت و دشیبوس و وسفی یمشهد بغل دیپر. دیدرخش یخوشحال از سبحان یهاچشم

 صابر پدر وانت با: داد ادامه جانیه با و کرد فکر یکم بعد. کنم مواظبت یحساب درخت نیا از دهمیم

 عمل یبرا وقت کی که دهمیم قرض شما به را پولش و فروشمیم را میانگورها جاده، سر رومیم

 .دیاورین کم کمرتان

 خداوند... یهست نیحس امام یواقع اری که االنصاف و الحق ن،یآفر: گفت و دیخند بلند وسفی یمشهد

 .جان بابا باشد، پناهت و پشت

 یسردار الیسه
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 (هامحدوده رعایت)فجر مبارکه سوره

 ریپٌرخ یهاجمعه: داستان اسم

 مانکدام هر نکهیا یادآوری روز. است هم با خانواده اعضاء یگفتگو و گپ روز جمعه، روز ما خانه در

 جمعه مادرم، قول به و میدار ماننوعان هم به سبتن یافهیوظ چه و میاکارهچه پهناور یایدن نیا در

 به هاشانیزندگ سخت قصه که است ییهاآدم مشکالت  رفع و کردن یاری و داشتن دوست روز

 ازمندین یهاآدم کنار از دینبا آنها، روش و راه و معصوم امامان از یرویپ به ما و دهیرس گوشمان

 از ییهاتیفعال درباره میخواستیم امخانواده و من. بود محرم ماه جمعه نیاول روزآن. میبگذر تفاوتیب

 خانم ،یلیتحص سال اول از که بود قرار نیا از انیجر. میکن نظر تبادل و بزنم حرف هم با دست نیا

 که ییهاخانواده یبرا تا گذاشتند یمتعدد جلسات رخواهیخ یمادرها پدر از یبعض با مانمدرسه ریمد

 از نفر چند و من. ردیبگ انجام یاقدامات ند،یآیبرنم شانیزندگ یهانهیهز پس از و دارند شغل مشکل

 یشناسائ فهرست بعد، کماهی باًیتقر و میکرد شرکت جلسات درآن داوطلبانه هم هایششم کالس

 نام به مدرسه شاگردان از یکی پدر. میداد لیتحو شانیا به را هابچه درآمد کم و فیضع یهاخانواده

. بودند اطیخ م،یداشت عهده بر را شانیاقتصاد تیوضع به یدگیرس تیمسئول مادرم و من که یصولت هپگا

. نداشتند یدرآمد و بودند داده دست از را شانمغازه و یاطیخ چرخ ،یلیدال به شیپ سال دو یکی اما

 عارفت پدرم به را تییسکویب و یچا ینیس من و میبود نشسته هم دور که همانطور جمعه، روز

 پگاه، مادر: گفتم خبر؟ چه مدرسه جلسه نیآخر از نمیبب بگو جان میمر: دندیپرس من از شانیا کردم،یم

 بافتند قالب با که ییهافیل تابستان و بهار و بافندیم دستکش و کاله و شال زمستان و زییپا فصل در

 مشکل رفع یبرا شخصاً ودتخ: گفتند پدرم. دیآیم بدست راه نیا از شانیزندگ خرج و فروشندیم

 رنگخوش یکاموا بسته دو و بازار میرفت مامان با داشتم اندازپس یمقدار: گفتم ؟یکرد چه آنها

 یابرنامه اندازتپس یبرا: دندیپرس پدرم. دادم ریمد خانم لیتحو و دمیخر یخاکستر و یسرخاب

 !بهتر نیا از یابرنامه چه: گفتم عیسر ؟ینداشت

: گفتند شانیا د؟یبکن دیتوانیم یکار آنها یبرا شما بابا: دمیپرس. رفتند فرو فکر به و دندکر یتأمل پدرم

 واجد که یکسان به آنجا یهانهیهز نیتأم یبرا امناء ئتیه که دارد یتجار مٌلک چند محل، مسجد

 امناء ئتیه با است، یخال هنوز هافروشگاه از تا دو اتفاقاً دهد،یم اجاره متیق ریز باشند طیشرا
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 از یمقدار دوستانم با هم یمدت تا رم،یگیم شانیبرا یکمتر اجاره با را آنها از یکی کنمیم صحبت

 .باشند نداشته کمک به یازین گرید و ردیبگ شانیکاسب و کار شااهللان تا م،یپردازیم را شاناجاره

 .شدیم لح داشت سرعت نیا به یصولت خانواده مشکل نکهیا از شدم خوشحال یلیخ

 بنده کی یاطیخ چرخ هم مادرت نکهیا گرید خوب خبر: گفتند لبخند با و کردند مادرم به ینگاه پدرم

 .برساند دستشان به را چرخ هم ریمد خانم و مدرسه ببرد است قرار را خدا

 محل مسجد کنار در یصولت یآقا یدوزندگ فروشگاه بود روز چند. گذشت ریپٌرخ جمعه آن از ماهکی

 یتو گذاشتند را ییمانتو پارچه قواره کی و ییرفو لباس و شلوار تا دو یکی مادرم. بود شده تاحافت

 پگاه پدر یدوزندگ وارد زود یلیخ و نبود یادیز راه آنجا تا. میآمد رونیب خانه از هم با و یدست ساک

 جلو مادرش و هپگا. انتها در پرو اتاق کی و یاطیخ یچوب زیم با بود یجور و جمع فروشگاه. میشد

 یصولت خانم به و زیم یرو گذاشتند مرا ییمانتو پارچه مادرم. میکرد یاحوالپرس و سالم هم با و آمدند

 پدر. بکشند را دوختنش زحمت همسرتان و دیریبگ مانتو یبرا را دخترم یهااندازه خواهمیم: گفتند

 بالشتک به افتاد چشمم ناگهان. اشتندبرد چرخ کنار یهاقرقره و سوزن ینگهدار قسمت از را متر پگاه،

 قرمز سوزن

 

 خودم شیپ سال دو که بود ییکاردست همان سوزن، بالشتکِ آن. بود شده نییتز یطالئ تور با که یرنگ

 به پدر دار یمعن نگاه و افتادم جمعه روز ادی. بودم کرده درست مادرم یبرا مادر روز هیهد عنوان به

 را جهازشان یاطیخ چرخ دنیبخش قصد میبدان برادرانم و من نخواستند شانیا روز آن نکهیا و مادرم

 آمدند رنگارنگ شال چند با یصولت خانم که بود مانده رهیخ سوزن بالشتک یرو چشمانم هنوز. دارند

 مادرم. رنگ یسرخاب شال طرف به بردم دست ناخودآگاه. زمیعز کن انتخاب را یکی: گفتند و شمیپ

 رونیب را پولشان فیک موقع همان و بردار مهرداد و محسن یبرا هم یکسترخا شال تا دو: گفتند

 کرده نذر: گفتند لبخند با پگاه مادر است؟ چقدر اشنهیهز دییبفرما: دندیپرس یصولت خانم از و آوردند

 نیاول به بدهم یمجان امبافته که را ییهاشال از تا چند بشود، حل همسرم کار مشکل یوقت بودم

 .باشد مبارکشان شااهللان... هایمشتر
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 خانم. دیکن حساب دیبا حتماً را ها بچه شال پول شود،ینم ینطوریا یول قبول نذرتان: گفتند مادرم

 یپول کامواها بابت دیبخواه را راستش: گفتند و دادند دستم به و سهیک یتو گذاشتند را هاشال یصولت

 یاطیخ چرخ و شدند واسطه و دندیکش زحمت  پگاه سهمدر ریمد... بود خدا کار اشهمه... امنداده

 مانیبرا متیق نصف با را فروشگاه نیا شدند، دایپ یگرید ری خ و ما به دادند را اءیاول از یکی یاهدائ

 .بچرخد دوباره ما یزندگ چرخ شدند باعث که نندیبب ریخ یاله... کردند اجاره

 پدرم و مادر نکهیا از بودم شاد. دمیگنجینم ودمخ پوست یتو یخوشحال از خانه به بازگشت راه در

 گذاشته برادرانم و من یپا شیپ است، معصوم امامان روش و راه از یرویپ که را یزندگ نوع نیبهتر

 رساندن یاری و داشتن دوست جمعه اسم به یروز ما خانه در نکهیا از کردمیم شکر را خدا و بودند

 چه مهربان یخدا و میاکارهچه پهناور یایدن نیا در میپرسیم مانخود از که یریپٌرخ روز. دارد وجود

 راه در ها،آدم آن یاری با شودیم چطور و است گذاشته مانعهده بر گرید یهاآدم به نسبت یفیوظا

 .میکن امیق مانمعصوم امامان

 یسردار الیسه

 

 

 


