
داهی ردخشان   سازمان مّلی رپورش استعدا
 دبیرستان عّّلهم حّلی تهران

 السّلَامُ عَلَیْکَ مِنْ قَرِینٍ جَلّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً، وَ أَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً، وَ مَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُهُ؛
ش  ی امیدی که نبود بار، و نقطه ش غم دمی که وجودش پرارزش بوده و دوری سالم به تو ای هم

 »دردآور...
شوند بهترین روزهای سال. سوای گرما، سوای روزِ طوالنی، سوای  شود که این روزها می طور می این

 گرسنگی، سوای تشنگی، سوای همه چیز!

 اند. هایی که زمین و زمان از فیض زاللشان متبرّک آییم، دست های تو می امشب، به طواف دست

ای سبط اکبر! نخواه دست خالی برگردیم. مگر تو نبودی که دو بار تمام آنچه را داشتی بخشیدی و 

ات را با مستمندان به دو نیم کردی؟! حاال ما زمینیان عصر پنهانی، در شبی که نام تو را  سه بار دارایی

ی  مان کن که تو را بشناسیم. بگذار به قطره ایم. یاری های تو آمده در یاد خود دارد، به طواف دست

دانی که  ایم. تو خود بهتر می کران دریای وجودت دست بیاویزیم که سخت تشنه شفابخشی از بی

کند؛ هر چند از لیاقت آن تهی باشیم. تو متولّد شدی و خاک، گویی  حاجت شناختنت فریاد می

ها انگار قدبلندتر شده بودند.  رفت و نخل ی قلب پیامبر می دوباره آفریده شد! مدینه، به پیشواز ثمره

ی تو  آمدند و بال بر گهواره شاید به احترام تو بود که از جایی برخاستند. فرشتگان، فوج فوج می

هایت، به یاد وزن مسیح افتاده بود؛ یک میلیون  هایش زیر قدم ساییدند. زمین، متبرّک شد و شانه می

اید؛ هر چند  گنجد؛ که فراتر از لیاقت و باور زمین دستی چند واژه نمی زخم! حجم ثنای شما در تنگ

های  هایی...  به کجا باید اندیشید؟! به جَمَل که در آتش حمله تنهاترین مردید در تنگنای برهه

های توفانی شمشیرتان؛ به صفّین، به نهروان، به روزهایی که در کنار  مهلکتان سوخت و به صدای ضربه

پدر بودید... پس با ما بگویید ای سردار، چه شد که یک روز با یک میلیون زخم از مدائن باز 

دستانش، بیش از نه هزار نفر  های ابوموسی اشعری و هم رغم کارشکنی گشتید؟ شما که روزی به می

را از شهر کوفه به میدان جنگ گسیل داشتید و در صفّین، بارها تا مرز شهادت پیش رفتید؟ با ما 

بگویید چه شد که آتش جنگ فرو نشست و معاویه جان سالم به در برد؟ با ما از آن یک میلیون زخم 

 بن عباس را خریدند بگویید!  ی یک میلیون درهمی که با آن عبیداللّه که به همراه داشتید، به اندازه

ریزد. ولی با  سوزد و پاره پاره در تشت می فشاریم از اینکه جگرتان هنوز می گزیم و دندان می لب می

که همسرتان بود یا همان یک میلیون زخم؟ جای  »جعده«ما بگویید این از کدام زخم است؟ زخم زهر 

آیی،  گویم. چه جای سرزنشی است وقتی تو می سرزنش ندارد اگر در شب تولّدتان، از درد سخن می

 ولی فراتر از لیاقت و باور زمینی.

 شبی که ماه، بر زمني نشست...



حال بیاید،  نفر مهربان و خوش  دفعه یک های تکراری و معمولی ما، یک فکر کن به زندگی
ت  ت ببیند، همراه ت بلند شود، همراه ت بنشیند، همراه ت بماند، همراه همیشه هرکجا همراه

یعنی -استثنا، برای نماز بیدارت کند، ت شریک شود، هر صبح، بی بشنود، در فکر و احساس
ت را از  آلوده غذا و میوه بخورد، اتاق ت خواب همراه -مجبور باشی برای نماز بیدار بشوی!

رخوتِ همیشگی پاک کند، جاش هوای تازه و تمیز بنشاند، هر روز دمِ غروب پرده را بکشد 
هایی که به  پای حرف -اند، وقتی همه خواب–قدر پایین آمده،  کنار تا ببینی خورشید چه

جا سرزندگی و  گویی بنشیند، هرکجای دنیایت سرک بکشد، موقع گشتن همه کسی نمی
چهار تا مهمانی بگیرد و بزرگ تا کوچک - بیندازد، طیّ چند روز سه ش راه  آرامش همراه

ت،  ای بیاورد و بگذارد توی مشت ی تازه ت، هر روزِ روز، هدیه ت را بکشد خانه آشنایان
قدر وسیع باشد که درَش جا بگیری و صادقانه نیازت را به  چیز را نگفته بداند، آن همه

ت را بغل کند و عطر حضورش بین  جاگرفتن در حریمی بفهمد، پس دودستی تمام روزمرّگی
ت  نشدنی بپیچد، سرِ کالس کنارَت روی جای خالی نیمکت بنشیند، همراه های تمام دقیقه

ی اتوبوس را بگیرد، توی  ت میله شده امتحان بدهد، بیاید، برگردد، درست کنارِ مشت حلقه
ت قدم بزند، همان  ها را دقیقاً شبیه خیابان -و باز بخندد!-ها،  مترو مثل تو بچسبد به دیواره

شویی  فروشی و خشک تحریر و شیرینی هایی را که سرِ پل و چهارراه و در رستوران و لوازم آدم
ی دریایی  بینی ببیند، او فکرش قدّ همه قد بدهد، توی صف نان حرفی بزند، با حوصله می

بودن را یادت بیاورد، اگر  اوّل خوب کند، از اوّلِ  های پرنور را جلوی تلویزیون پر سفره
ت را برای کسی  آسمان ببردت باال، اگر دعاکردن هفت کسی ببیند تا  ت را به کردن کمک

کار  آسمان بگرداندت، بگویی یک بشنود دو، بگویی ده بشنود صد، انگار بی بشنود در هفت
وتاب برای  تر و با آب بین دورت بگردد و کارهایت را هزارباره بزرگ وقت با ذرّه باشد همه

اند، سفره  هایت شبیه ذکر شده زدن هوا برَش دارد که نفس کند، وقت چرت ها تعریف فرشته
فقیر، آسمان  ی گنج بشود و تو همیشه دیده، ابر بشود و تو بیابان، جزیره بشود و تو قحطی

زده، پرستار بشود و تو از پا افتاده، مادر بشود و تو  بشود و تو زمین، درمانگاه بشود و تو جنگ
 ها، بهشت بشود و تو گمشده،... تر از تمام بچّه بچّه

 اصالً به قول امام سجّاد:
 السّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَکْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَ یَا خَیْرَ شَهْرٍ فِی الْأَیّامِ وَ السّاعَاتِ؛  «

 ها؛ ها، بهترین ماه در روزها و ساعت ترین لحظه سالم به تو ای باارزش
 السّلَامُ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرٍ قَرُبَتْ فِیهِ الْآمَالُ، وَ نُشِرَتْ فِیهِ الْأَعْمَالُ؛

 گیر؛ اند، و کارهای خوب همه سالم به تو ای ماهی که آرزوها درش نزدیک

 ترين مهربانیآمسانی
 با ياد او و برای او

 ای! -82های دوره سالم بر پایه اوّلی


