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 به تقدیم 
 اساتید ارجمندمساحت 

 سرشارمحمدرضا 

 تجار  راضیه 
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 رفاتم  جاار مای  باا خام م ک ن   ،ماز وقتی که خبرش را شنید

 رسات عاین قاایقی     بام م     به تالطام افتاا    بم   رونم ب بشم

اک مااماو و خروشااان غ اات نااهرو خا باار ساا  کاغاا ک کااه 

ام گمشاه و  سات اندیشاه   م به یک شدگاهی خیر  میبخمر   

 م   ا هاک لرزان روک آب گیر میشاخه را مثل غریقی تنها، به

چرا انجمن ق م، » «چرا من؟»م:کر باز هم با خم م مرور می

-ماایکااه خااانم تجااار   «گ اشااته  شاات روک اساام ماان  انگ

این جم اه را بارهاا   «  عمتت کر  ! ،نتیجۀ زحماتته، آقا»گفت:
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-شارو  مای   خا    وبار  از سرم و دگ رانو بارها از ذهنم می

اش را آهنا  مامر  عالقاه    کاه چناد باار    عاشاقی م  عین کر 

  و هر بار برایش تازگی  اشته باشد گمش کند

با احمدرضاا  م  دچپانام را با مدارکم را تمک جیبم گ رنامه

  او هم آما   بم  و  ل تمک  لش نبام   فتم رگمهرک تماس گ

کاه   چند  قیقه بعاد،  یادم  ند  بم  انگار از کربال صدایش ز  

رف کر م که عاقرار  تتاب و بیا    بی م  ر  فتر انجمن ایست

   یعنای کاه  یار شاد  و وقات ایان        ا اخل بیاید  سار تااان   

هاا  نفر  یگر از بچه چند م یرفتباید به ایالم میها نیست  حرف

 ، قراربم  با ما بیایند  شاعر

با ممهاک سافید و کام    بم  مر کیم  رانند  پیرفترتاکسی گ

تمک رشتۀ ممهاایش را   خمر  و تک وپشت  با  به سرش می

یم  شاادکرمانشااا  پیااا     گااارا نز یااک    کاارپریشااان ماای 

نا  را  هر کدام به کارک مشغمل بم ناد، یاای ل    هامسافرکش

را هاایش   اشت کفی رک یگ کشید ومی روک شیشۀ ماشینش
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و چناد قادم    ت از کار کشایدند همه  سبا  یدن ما،  تااند می

- ر کادام مقددشاان را  ا   ها چشم  ر چشم ماا  ند  پیش آمد

 ند:ز 

 نمرآبا ! نمرآبا !-

 الشترک آقا؟!-

  و نفر!کرمانشا  -

 انف رانند  تمجه کند  چمداحمدرضا بدون این که به حر

رفت  رانند   ر صاندو  را   ینو به طرف ماش را از  ستم قاپید

 و   ی، فاامی   احمدرضاا ال ز  و چمدان را همانجاا  گ اشات  با

 تا صمرتحساب بگیر : نفرمان را به رانند  گفت

 عزیزیان، گمهرک!-

هام  برگشت  ماا   اغ   ر  ست،و با چند تاه ک رانند  رفت

احمدرضاا   خام م و جا را به  م وتر از بقیه بم نشستیم  من چا 

هااایم را از  و طاارف  ور م،  سااتشاادتناا  کاار م  مجباامر 

بام ، بینادازم     گر ن احمدرضا و مر جمانی که کنارم نشساته 
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  اک نداشتمولی چار  بم م  خم م هم اذیت

 کاه  ر  هاا با چند نفر از بچهچند کی ممترک از را  گ شت  

انناد  از حارف ز ن   کر یم  رهماهن  ند، منتظرمان بم  ایالم

ماا هام    تماس  عاا  اشات     السافر کربال هستیمد که میفهمما 

-جاا   ر   یم  ماشین از پیچ و خام  برایش  عا کر  زنانلبخند

ماد کاه آرام و   به چشمم آ  ل مخم ام  شد  رو  کم آبی  ر

شاهرک و شاهر و روساتا را     چناد لملید  ها میتم ار وس   ر 

آبا    فیروزآبااا     و رساایدیم بااه  یم  خاارم اشااتگپشاات ساار 

 نمرآبا    

ام آنجاا  خاناۀ پادرک   تمانستم سا   ر  شمم،از نمرآبا  نمی 

هایم را  ر نمرآبا  گ راند  بم م  کمچه بم   خم م هم بچگی

انش برایم خاطر  بم   خاطرات ت ا   به کمچه و خیابان به خیاب

هاا  پادرم را ساال    هاا، شاا ک  شیرین  خاطرات  ر ها و رنج و

اک زماناه، یاای   از  ست  ا   بم م و  ر روستهمین جا  1131

 از روستاهاک نمرآبا  که زا گاهش بم ،  فن کر   بم یم  
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 یدم  ما رم پیر شاد  بام   یاا     باید ما رم را می ر نمرآبا  

 ل  نتمانساتم  صمرت چاین و چاروک و  ر  زانامیش افتاا م     

نم و بروم  با احمدرضا صاحبت کار م کاه سارک باه خاناۀ       با

-او هم ممافق بام   ماا رم احمدرضاا را هام مای      ما رم بزنیم 

 ز   پسرم صدا می و او راشناخت 

 و،  م یتر از گارا ، به خیابان فرهنگیاان رفتا  چند قدم پایین

خاناۀ  م  شهید ممسمک رسایدی  به کمچۀ تر سه فرعی آن طرف
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زمین خاالی  ، چهارمین ساختمان کمچه بم  که بغ ش را ما رم

گرفته بم  و شاخ و برگ  رخات سایا از شاانۀ  یمارهاایش     

 بیرون ز   و سایه انداخته بم  به کف زمین خالی 

 ر را بااز کار   باا    آماد و  ماا رم  چند لحظه بعاد،   ر ز م  

هاک صامرتش وا رفات    چین و چروک ، لبخند ز  و یدن من

بغ م کر  و همدیگر را بمسیدیم  احمدرضا هم که چناد قادم   

   اخال  تر ایساتا   بام ، لبخنادک ز  و احمالپرسای کار      عقا

گ اشت  ریخت و روک سینی چایی  ما رم چند استاان رفتیم

از مااا رم حاللیاات  هاامرتی باااال کشاایدیم  را  آور   چااایی و

اشاتم ماا رم را      وست  بیرون رفتم  اما  لم جا ماندگرفتم و 

 ز م کاه ببرم  بین رفاتن و مانادن  سات و پاا مای     هم با خم م 

زیارتتااان قباامل! نگااران نباشااید ماان هاام  »صاادایش را شاانیدم:

کاسااۀ آب را پشاات ساارمان ریخاات و  م  ر   «پارسااال رفااتم!

 ستا  تا از پیچ کمچه ر  شدیم ای

را  هام گ شایتم     باین  مان را ا امه  ا یام  از شاهرهاک  راه
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کرمانشاا    دیم   ر گاارا  رسای باالخر  به کرمانشا   هرسین و   

یم  شاد راهی ایان شاهر    ،ه با ماشین ایالمیم و بالفاص شدپیا   

-د، ما هم حرفیفهمرانند  ایالمی هم لهجۀ ما را به خمبی می

یم، تنهاا  دیم  تا آنجاک سافر مشاا ی نداشات   یمفههاک او را می

 م ها بم  که مقدرش من بم لیمشال تن  شدن صند

 بام   م  با آقایی به نام ع یپمر هماهنا  شاد   دیرسیبه ایالم 

-انداار ببار   آقااک ع یپامر مای      که ما را به مهمانسراک بانک

هماان   باه « رپرساتی بیاییاد   تاکسی بگیرید  و به شعبۀ س:»گفت

هااک آبای،     نگهبان با لباسبم  یم  بانک تع یل شد رفتنشانی 

-، باه نظار مای   خماسات اک مدارکمان را یشهاز پشت اتاقک ش

و فامی ماان    به اسام  ززل   ید که از قبل هماهن  شد  بم رس

کر  به آسانسمر ته شد و با انگشت اشار  و بعد از جایش ب ند 

 «وم نمازخانه!طبقه  :»راهرو و گفت

یم  آقاک ع یپمر و چند نفر از خماهرها آنجا رفتبه نمازخانه 

م، آقاک چناارک و رساتمپمر و چناد    بم ند  ما هم نشستی نشسته
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د  احمدرضا به عاس شاهدا، زل ز   نیگر از برا ران آمدنفر  

م که حرفی ست انم، میو ساکت شد  سامتش را  وست  اشت

کار م  پاچ پاچ مج اس     اک صابر  براک گفتن  ار   چند لحظاه 

که احمدرضاا هام ساامتش را     شد  فرصت خمبی بم شرو  

 گمشی با من حرف بزند   بشاند و چند کالم  ر 

کتاابی  و از به گ شته رفت  از شهید اسداهلل حسنمند گفت 

چند سال پیش که  ر بنیا   بنمیسد  که من پیشنها   ا   بم م تا

بااا  ا بیااات باام م، حفااآ آرااار  فااا  مقاادس لرسااتان، مساا ول

چناد   هااک جامان،  هماارک احمدرضا و چند نفار از نمیساند   

کتاب باراک شاهدا نمشاتیم و منتشار کار یم  احمدرضاا چناد        

 ه بم  که اشک از چشمش سرریز کر  کالم بیشتر نگفت

خماهد بگمیاد   دم که چه مییمام گرفت و فهمن هم گریه

زحمات بار   اما  وست  اشاتم از زباان خام ش بشانمم کاه باا       

کنم شهید حسنمند، واس ه فار می»بغضش غ به کر  و گفت:

بعد هم سرش را پایین انداخت و به « شد  که من  عمت شمم!
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 هاک قالی خیر  شد  گل

هااک مج اس را سااکت کار       پاچ صداک آقاک ع یپمر، پچ

مسیرهاک رفاتن و سااعات حرکات و برناماه اقامات و مراسام       

برایماان شاام آور ناد و      ا  هاا تمضای    معنمک را باراک بچاه  

همانجا شاام خامر یم  بعاد هام ماا را باراک خاماب باه جااک          

قبل از خماب  ورهمی  اشتیم و چناد تاا شاعر      یگرک بر ند 

م  مان شاعرک کاه باراک حضارت ع ای          یخماندیم و شانید 

 سرو   بم م، خماندم:

 ات زیرک به سر کشید  قد آبشار چم

 ات کمیرک ک بسته پینه هاک  ست و

  متت قا به  یگران مثل کهنه لباس

 ات امیرک از نشانی کس هیچ ندید 

    

احمدرضا هم شاعرک را باراک اماام رضاا    سارو   بام ،       

 خماند:
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 «کاسه آور   ام از  ست تم باران ببرم   »

  بقیه هم شعر سپید خماندند  بعد از شاعرخمانی، خمابیادیم   

شادند و وضام   هاا یاای، یاای بیادار     اذان صب  شد  بم   بچه

 آقایی خماندیم که مهماان بام    گرفتند  نماز را به امامت حاو

بعد از نماز، صبحانه مختدرک  ساتمان  ا ناد کاه  ر مسایر و     

 اخل ماشین بخمریم  وساای مان را بر اشاتیم و نشساتیم تامک     

 هاک  و ک،  م  ر ایستا   بم   ون سفید رنگی که با شیشه

م  مان و احمدرضاا روک   از پ ۀ ون بااال رفتای   ،پشت سر هم

یک جفت صندلی نشستیم  من کنار شیشاه بام م  پشات سارم     

چنارک بچۀ ایالم بم   اما ماا رش  پدر چنارک بم  و رستمپمر  

ز  و هام فارسای  باا    عراقی بم   هم عربای خامب حارف مای    

اش را کار   فارسای و کار ک   کر ها هم کار ک صاحبت مای   

ر یاای  سا می ر  آور م اش سر  ر نمای فهمیدم  اما از عربیمی

ز یام و  ما هام ساینه مای    از شعرا شرو  کر  به نمحه خماندن 

 گفتیم  می« یاحسین»
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شادیم  باه   مقددمان مهران بم   باید از مارز مهاران ر  مای   

اک مناطق عم یاتی که رسیدیم، هر کادام از همسافرها خااطر    

بام ،   هاک ایالم که اقمامشان  ر آنجاا شاهید شاد     اشتند  بچه

بهار   ریختند  ماا هام از ایان بااران مع ار بای      شرشر اشک می

 ها را  وست  اشتم  نبم یم  این  ست گریه کر ن

کار   هایم افتا م که ما رم پیرهن مشای تنم مای یا  بچگی

-بار ، مای  هاک هیئات مای  گرفت و  اخل صفو  ستم را می

زنجیر بزن و گریه کن! هرکای بارا اماام حساین گریاه      »گفت:

 «بخشه خدا گناهاشم می کنه،

زباان   هیئت قد کشیدم  شعرهایم را به کهاتمک همان صف

خماندند و خام م  ها می ا م  ست مداحگفتم و میمح ی می

ز م  به مهاران رسایدیم  خی ای    ریختم و طبل میهم اشک می

ش مغ بم    اخل مسجد رفتیم  گمش تاا گامش مساجد، زا ار     

عین بالش زیر سار گ اشاته    هایشان را راز کشید  بم  و کیف

بار  پایش   هایی که هزار حاجت را با خم ش مای بم ند  کیف
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ارباااب تااا همااه را باارآور   کنااد   اخاال مسااجد هاام،  سااتۀ   

عزا ارک شال گرفته بم ، ولای ماا باه مراسمشاان نرسایدیم و      

خماناد و انگشاتش را تااان    مداح  اشت  عاهاک پایانی را می

ترسم که شفاعت کند »ز :  میهاک خیس،  ا ا  و با گمنهمی

 «از قاتل خمیش/از بس که کرم  ار  و آقاست حسین!!!

اختیار  ست و پایم شل شد و  راز کشیدم روک فرش و بی

هاا هام حالشاان مثال مان بام         یک  ل سیر گریه کر م  بچاه 

مانادیم  اماا  وسات     انستم که تا کی باید  ر مساجد مای  نمی

باه نجاف برسایم  بااالخر  آقااک      تر را  بیفتایم و   اشتم، سریع

اک را  ست آقاک چنارک  ا   ماا را بمساید   ع یپمر آمد و برگه

و برگشت به ایالم  آقاک چنارک برگاه را آور ، عااس و ناام    

نااام خااانما گی مااا روک برگااه باام    سااتش را باااال آور  و    

این مانیفست  سته جمعیه، ما باید با هم باریم و باا هام    »گفت:

هایی که  ر عرا  انجام هم از هتل و هماهنگیبعد « برگر یم 

هرکس خماست خرید »شد  بم ، برایمان گفت و تأکید کر : 
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  «کنه، یا س الی  اشت، با خم م هماهن  کنه که عربی ب دم 

هاک چنارک تمام شد  جمعیت مسجد لحظه به لحظاه  حرف

هایشاان  شدند و کیف و چمادان شد  یای، یای پا میکم می

-مان هم وسایع تنهایی د وششتند  جایمان  لبازتر می ارا برمی

زنناد   کر یم،  یرتر از  یگران ماا را صادا مای     احساس میرت

هاک لاا  نز یک ظهر بم  که باالخر  ما هم به طرف کیمسک

ماارز رفتاایم  ماادارکمان را چااک کر نااد و ر  شاادیم  قیافااۀ   

-ک  فاا  هاا مأممرهاک عراقی، عین نیروهایی بم  کاه  ر فای م  

 ل خمشای از آنهاا نداشاتم      ،س  ید  بم یم   ر نگا  اولدمق

و از   لام قار    «انت زا ر الحسین   :»گفتنداما همین که می

با ذکر نام حسین  همۀ مشاالت ،شد   ر این سفرنفرتم کاسته 

     شد  حل می
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از مرز مهران ر  شدیم  یک ون عراقی ما را با خم ش بار   

هااک   ر کناار جاا   بمتاه     یمحرکات کار    و به سمت نجاف 

  چند قادم آن   یدم و کمیرک با  ست خالییکمتا  قدک را م

هاک زیا ک  ر گل فرو رفته بم ند که به خااطر  تر ماشینطرف

هاا  هاا را پااک ماشاین   هاا و ریزگار   یه با  خاک بارندگی بم  

ممتر تاا نجاف شدات کی ا     انم  انباشته کر   بم ،  رست نمی

ز چناد  ن شدت کی ممتر را بعد ایمبم   اما جا   ش مغ بم  و ه

   هر چند  قیقه، یک بار ون عراقای ، پشت سر گ اشتیمساعت

هااک   ا ند  بساته کر  و مر م ن وراتشان را به ما میتمقف می
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نمشایدیم و  هاک کیک  پشات سار هام مای    آب میم  و کارتن

   خمر یم می

آماد  ساراغ حارم    ر آرام باه نظار مای   به نجف رسیدیم  شه

حضرت ع ی    را گرفتیم  رانند  اول ما را باه کمفاه بار   از    

مسجد کمفه و محل ضربت خمر ن امام  یدن کر یم  ضری  

بااه محراباای کااه امااام آخاارین نمااازش را  ر آنجااا  بم نااد ز  

هاک محاراب را بساته بم ناد     خماند  بم   با ضری   هان زخم

ساجد، ضاری  و مقبارخ مختاار و هاانی بام          ر یک گمشاۀ م 

جمعیت با فشار از  ر وار  شد و به محض  یدن ضری  فریاا   

ماا هام ناخم آگاا     « ختاار! لبیک یاا مختاار! لبیاک یاا م    »ز ند:

 م ی تارار کر

به سمت خانۀ شخدی اماام ع ای    رفتایم  خاناه      همبعد  

ب و کتاب  اتا   خترهاا و پسارها از هام    سا   بم   اما با حسا

هاا تااب م ز   بم ناد  از  ر خاناه بیارون      جدا بام   بااالک اتاا    

 آمدیم  تایه ز یم به نخل  م  ر و چند ق عه عاس گرفتیم 
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   ، ت ع ای ریم به طارف حارم حضا   از آنجا حرکت کر 

-وار  حیاط حرم شدم  ابهات خاصای  اشات کاه آ م را مای     

گرفت  ترسی عجیا همرا  با احترامی خاا ،  ر تانم ریشاه    

 واند  بم   آرام و با متانت باه سامت ضاری  رفاتم  جمعیات      

 انم چرا یاا   لبیک یا ع ی     من هم ا ا کر م  نمی»صدا ز :

بعد هم !« ندماما اهل کمفه نیستیم، ع ی تنها ب» افتا م: شعاراین 

بغض سنگینی را  گ میم را بست  از ال به الک جمعیت خام م  

هام   اندم  ساالم  ا م و  عاا کار م  شاعرم را    را به ضاری  رسا  

ام  سابک، مثال   تر شاد  برایش خماندم  احساس کر م، سبک

آمدند باه  کبمترهایی که باالک گنبد طالیی بم ند و گاهی می

 ایمان طالک شا  نجف 

پیاا   باه م عام رفتایم  م عام هماان        از زیارت، با پااک بعد 

  حضارتی  ا ناد   کخم مان بم   اما اینجا به ماا غا ا  رستمران 

هااا را چنااارک هماهناا  کاار   باام   از م عاام کااه بیاارون یاانا

خماستند  اماا  آمدیم، بعضی از عابرها از ما غ اک حضرتی می
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 رسیدیم باید تا شا به کربال می  ستمان خالی بم  

خماسااتند  امااا  وساات  اشااتم پیااا   بااروم، بقیااه هاام ماای  

  پیرمر  و زن همراهمان بم   چند کی ممترک مان کم بم  تعدا

تدامیم   گم کنیم  رفت که همدیگر رایا   رفتیم، بیم آن میپ

چنااد گرفتنااد بااا ون تااا نز یااک کااربال باارویم و از آنجااا باااز  

مساافر   سمار ماشین شدیم  یای،  و کی ممترک را پیا   برویم 

ز ناد    اشت  مسافرها به ما زل ز   بم ند و لبخناد مای   عراقی

یاا  »من هم سربند زر رنگی بسته بم م که رویاش نمشاته بام :   

 «لثارات الحسین

روها بم   خی ای  ماشین از بیراهه رفت  جا    ر  ست پیا   

طمل کشید تا ما را نز یک کربال پیاا   کناد  از پایچ و خام و     

هااک زیاا  ر  شادیم و بااالخر   ر     انداز و چاله و چملاه  ست

ن تمقف کر  و پیا   شدیم  رانند  از ماا   شتی پمشید  از ماشی

کرایه نگرفت  یای از مسافرهاک عراقی، کرایه ماا را حسااب   

کر   بم   از ماشین پیا   شدیم و  ر  ل جمعیت روان، خسته 
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 آنجاا  و خاکی گم شدیم   ر  ل  ریایی از سا گی و عاشقی 

شد  ها به نام حسین باز میهمه چیزش ص ماتی بم  و همۀ گر 

شاد  هارکس    ، ا ا مای   هاک مر م به عشق امام حسین رکن

-یای شتر سر مای   هر چه  اشت  ر طبق اخال  آور   بم  

اش را فروخته بام  و باا پاملش غا اک زوار را     برید  یای خانه

هااک آفتااب   پخات   ر ایان میاناه  سات     ا   یای نان مای می

کاار  کااه  سااتمال  ساامخته و ساایا  کاام کی نگاااهم را ج ااا

     کاغ ک آور   بم  تا از خیل خریداران یمسف جا نماند 

-حاس مای  را  ا امه  اشت و من به نفس ز ن افتا   بم م  

 و اطارافم  هااک آ م باه  نسبت هم است  شد  کمتا  قدم کر م،

   کار مای  بام ن  هایچ  احسااس  آ م کاه  ارتفاعی به نسبت هم

 کااه ماار   و محااام هاااکشااانه بااین از و مرفاات امپنجااه روک

 ساار بااه عرباای ساایا  چفیااۀ و ناادبم  پمشااید  مشااای  شداشااه

 هااک سایاهی  خمرشاید  مثال  کاه   اافت نمرک به چشمم ند، اشت

 بار  آب کسای  انگاار  ،مشاد  منق اا    کار مای  محام  را اطرافم
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 زیباا  حارم  ایان  نامر   یادن  براک که ع شی ریخت می ع شم

 هام  خام م   ، ا  سات  مان  به خند  و گریه بین حالتی   اشتم

 هستم  زمان کجاک مست اننمی

 طارف   و از را  ساتانم   بام   شا   لم اما م ریختمی اشک 

 عاسای  قااب  عاین  تا مگ اشت پمشسیا  مر ان هاکشانه روک

 سایاهی  الک و آور  فشار جمعیت ممو ببمسم  را حرم تدمیر

   مشد گم اطرافم هاک

 را هاایش  سات  زباان  فق  که عابرک  مرگشتب عابرک اشارخ با

 املاه  جمعیات  آوار و برگار م  خماسات  مان  از و میاد فهم می

 ممکا طرف به را راهم و مکر  نشینیعقا قدمی چند  ناند

 پارچاه  از بام   پر خیابان حمالی  مفترگ پیش  ر الحسینعشا 

-مای  افتخاار  خم شاان  باراک  را  اشاتن  مهماان  که هایینمشته

 ناد  یدخر مای   ل و جاان  باا  را حساین  زوار میزبانی و ندست ان

  مشد کند  جمعیت از و مفترگ ها نمشته از را چشمم

گرفته بام ،    ست به آبی  مپاییکه یک جفت  اکپسربچه
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 هااک گمناه   مکار   نگااهش   دیکشا  را کتم گمشۀ پیش آمد و

  ،زمای  مامو  اش چهار     ر کاه  معداممیتی  و سمخته آفتاب

 چناد  تاا  بار   را هایمکفش  بپمشم را ها مپایی که  کر مجابم

 واکس بساط و نشسته میانسال مر ک که جایی طرفتر  آن قدم

 ما افتا  آباا  خارم  کاار  هااک بچه یا  ناخم آگا   بم  کر   پهن

 میانساال  مار    بم  شد  زیا تر تعدا شان اخیر هاکسال  ر که

 و باریاک  سابیل  اگار  شااید   بام   پساربچه  آینادخ  شابیه  خی ای 

 پساربچه  باا  م، یدمی  یگرک جمر را اشگندمی جم، ممهایی

  مشاد  تار نز یاک   باشاد  پادرش  ،مز مای  حادس    زنمی مم

 «بفرما»:گفت

-کفاش   بم  اش «ر» روک بزرگی تشدید انگار که بفرمایی

 هااک خااک  به را  ستش کف و گ اشت  ستش پیش را هایم

 را  ساتانش  هم بعد  دش عمض هاکفش رن   دیکششان روی

 عامض  خام م  رن  بار این د،یکش صمرتش به تیمم حالت به

 و مکار   مارور  ذهانم   ر  یگار  بار یک را هانمشته پارچه  دش
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 و  انناد مای  افتخاار  خم شاان  براک را  اشتن مهمان ،دش باورم

  خرندمی  ل و جان با را حسین زوار میزبانی

 و م اشات  عجیبای  حس ،بم  زوار لیست  ر اسمم که این از

 کاه  مکار  مای   عا را ق م انجمن هاکبچه و تجار خانم  لم  ر

 را هاایم اشاک   باشام  آسمانی زمین این  ر تا اندکر   کمک

 مار    مکار   پااک  هاایم گمنه از ،بم  شد  جارک اختیاربی که

-کفاش  خاصای  عشق با و انداخت پایین را سرش هم میانسال

 ل ا   و  وانَاد  کفاش  طرف  و  ر را فرچه   ز واکس را هایم

   خمر  تاان اش سبز  و گمشتی هاک

  گ اشات  پاایم  پایش  را افتا   بر  و شد  تمیز هاک کفش

 م بار   سات   میدپمش را هاکفش و م آور ر  مپایی از را پایم

 ،    راز سمتش به و م آور  ر عراقی اساناس یک و جیبم به

  ز پاس  را اساناس  ست با    ا تاان را سرش و  ز لبخندک

 عربی به شباهتبی که اک شاسته پا و  ست فارسی همان با و

 امااام حاارم باارو       رضااا امااام»:گفاات ،نباام  خاام م گفااتن
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 «!کن  عا پسرم و من براک و    رضا

 


