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 «سوغات مشهد»

خانه ی علی و رضا در کنار هم است.آن ها با هم به 

امام حسین )ع( می روند و در یک کالس دبستان 

 درس می خوانند. 

چند روز پیش رضا از سفر برگشت و علی به دیدن او 

رفت. رضا از دیدن دوست مهربانش بسیار شاد شد. 

    آن ها مد تی با هم صحبت کردند. رضا از زیبایی و شکوه حرم امام رضا )ع( می گفت. از 

وی گالب، وضو گرفتن در وضو خانه ی صحن و حت ی چلچراغ های پرنور،زیارت  کننده ها ، ب

کبوتر های حرم سخن گفت. علی با لذ ت گوش و در دل دعا می کرد که آن ها هم بتوانند به 

 زودی برای زیارت امام رضا)ع( به مشهد بروند. 

این سوغاتی برای تو » وقتی علی می خواست به خانه برگردد، رضا بسته ای را به او داد و گفت:

داخل بسته مقداری نخود و کشمش، یک جا نماز و یک سجاده ی زیبا و علی تشکر کرد.« ست.ا

یک بسته نبات بود. علی که با دیدن سوغاتی ها نزدیک بود از خوش حالی بال در بیاورد، با تعجب 

 «همه ی این ها را برای من آورده ای؟» پرسید:

          زیزم آورده ام و مقداری را هم برایمقداری را برای هم کالسی ع» رضا لبخند زد و گفت:

 «همسایه ی مهربانم که به دیدنم آمده است!

          علی که خنده اش گرفته بود،باز هم تشکر کرد.در همین موقع صدای اذان را شنیدند. 

« باید زودتر بروم، وضو بگیرم. می خواهم با سجاده و جانماز جدیدم ، نماز بخوانم.:»  علی گفت

                        ستش از سوغاتی ها خوشش آمده با مهربانی گفت:رضا که احساس کرد دو

 «!مبارک باشد علی جان»
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