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   مقدمه

  

             و بيان و بيان و بيان و بيان     را شرح را شرح را شرح را شرح     عشق عشق عشق عشق     گويم گويم گويم گويم    هر چههر چههر چههر چه

             از آن از آن از آن از آن     باشم باشم باشم باشم     خجل خجل خجل خجل     آيم آيم آيم آيم     عشق عشق عشق عشق     به به به به    چونچونچونچون                    

  

  »  و ما يسطرون  و القلم نون«

 ما عطا   رابه  قلم  گرفتن  دست  به  ياد داد و سعادت  آدم  اسما را به  همة  را كه مار پروردگاري بيش حمد و سپاس      

ِ   بر روح  ايزدي و صلوات   ما قرار داد و درود و سالم  و دروني  قلبي  مكنونات  بيان  براي اي  را وسيله فرمود و نوشتن

ِ   و آفتاب ِ حقيقت ، آسمان) ص ( ،محمد مصطفي  مرتبت  ختمي ، حضرت استينِ ر ِ مومنان  و پيشواي ِ پيامبران  خاتم مقدس

  .  است  جهان مسلمانان   همة  و سرافرازي  افتخار، عزّت  ماية  كه صداقت

  شامل كه»  نهايت  تا بي عشق «  كتاب  جلد دوم  يار شد تا نگارش  و سعادت  گشت  رفيق  توفيق  كه اكنون      

 برسد،   پايان ، به  است شيميايي%50   و باالي عضوي% 70   جانباز باالي  همسران  واقعي  زندگي  بر اساس داستانهايي

  . فرمود  عنايت  بنده  خود را به ِ درگاه راستين  عاشقان  به  خدمتگزاري  فرصت  كه  را شاكر و سپاسگزارم خداي

داشتند، تشكّر   بسزايي ، نقش  كتاب  و انتشار اين  طبع  جريان  و حسن ودن نم  در فراهم  كه  از عزيزاني دانم  مي الزم      

   شايان  خدمات  در ادامة روزافزون  توفيق  آنان ، براي  كريم  پروردگار عزيز و حضرت  و از پيشگاه  نمايم قدردانيو 

  .  نمايم  مسألت فرهنگي

  .  بنويسم  باز از عشق  كه  را بيابم  آن گردد و شايستگي   حالم  شامل  الهي  مدد فيض  اميد دارم چشم      

         نظر نكرد؟ نظر نكرد؟ نظر نكرد؟ نظر نكرد؟     حالش حالش حالش حالش     يار به يار به يار به يار به     شد كه شد كه شد كه شد كه     كه كه كه كه    عاشقعاشقعاشقعاشق    

             هست هست هست هست     طبيب طبيب طبيب طبيب    ، وگرنه، وگرنه، وگرنه، وگرنه     درد نيست درد نيست درد نيست درد نيست     خواجه خواجه خواجه خواجه    اياياياي                                                                                                                                    

 
  

    التّوفيق  ولّي واللّه

    رحماني دكتر اكرم

    شمسي  هجري1385  بهار سال

    قمري  هجري1427   سال  االولي برابر با جمادي
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            نوعروسنوعروسنوعروسنوعروس
  

   نگاه  كنارجاده  درختان ، به ريخت  مي  اشك  در حاليكه  و طاهره رفت  مي  اروميه  سمت  به  در جاده اتوبوس      
  !كند؟ مي  گريه  چه  براي دانستند كه كردند و نمي  مي  او نگاه  به  با تعجب  مسافران همة. كرد مي

 از ؟كني مي چرا اينقدر گريه!   ديگه  كن بس!  طاهره:   گفت  بود، يا ناراحتي  نشستهش كنار ، كه ، حسين برادر طاهره      
  يه! ؟ كني  مي  گريه  چي براي  تو ندون  نمي  كه  مردم.كني  مي  گريه داري  ريز هي طور  ، همين  نشستيم  اتوبوس  تُوي وقتي
  .  باشه ميد سالمح باشد و  نشده  حاال شايد چيزي! ؟  شده  چي  ببينيم  اروميه رسيم تا ب  كن  تحمل كمي
  .  بگن  من به  خوان ، نمي  شده  چيزي حتماً يه.  زنه  شور مي  خيلي دلم.   نيست  خودم  دست داداش:   گفتهطاهر      
   عوض  توچيزي  كردن  با گريه  باشه  افتاده فاقيم اّت اگه.  اره ند اي  فايده  تو هيچ  كردن  گريه  هر حال به:   گفت حسين      
  ! شديما  گرفتاري  عجب ِ عيدي  دم اين.  شه نمي

   تاريك كم كم  بود و هوا غروب.   پرداخت  جاده  تماشاي رداند و بهگ بر  اتوبوس  شيشة  طرف  را به  سرش طاهره      
 بودند و   تكاني  در فكرخانه همه.رسيد  نظر مي  و تار به  چيز تيره  همه  طاهره ا براي بود، ام  در راه بهار و شادي. شد مي

  . بود زده   او رقم  تقدير براي  كه رفت  مي سرنوشتي   سمت شدند و او به  مي  عيد نوروز آماده  مراسم  برگزاري براي
 كار  انتظامي  در نيروي  بود كه  او گفته  به  از عروسي د قبلميح.  بود ميد نگذشتهح او با   بيشتر از ازدواج  ماه يك      

   همة  باشد و طاهره  در كنار اورا نداشته  بودن  براي  زيادي  فرصت  است  ممكن  كه  است اي  گونه  به كند و شغلش مي
  . بود  او را پذيرفته شرايط
  بود كه   فهميده  كوتاه  مدت  در همان  و طاهره گذشت   و خوشي  خوبي  زود، به  آنها، خيلي  نامزدي دوران      

  .شوند   خوشبخت توانند در كنار هم  و مي  است  و خوبي ميد فرد شايستهح و   بوده  درست انتخابش
د  بو  شده كامالً تاريك هوا.  خود آمد  زد و به  لبخندي  شاد بودند، ناخودآگاه همه. انگيز بود  بسيار خاطره روز عروسي

  . رفت  مي  پيش  در جاده  همچنان و اتوبوس
 هر دو   از يكديگربراي ، جدايي روز خداحافظي.   رفت  اروميه  به ميد چند روز بعد از عروسيح   آمد كه  يادش به      
  . بود  و مشكل  سخت خيلي
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  درست.  نكني ميد اومد، گريهح  وقتي!  دخترم:   او گفت  به  كند، مادرش ميد خداحافظيح با   طاهرهه از آنك قبل      
   كن سعي.  شه  مي  سخت خيلي  براش  بعد رفتن چون.   ببينه  گريون ، تو رو با چشم ره  سفر مي  شوهرت  وقتي نيست

  .  كني  رو كنترل خودت
 بايد  ديگه  من ُخب!  وم خان طاهره:   گفت  طاهره ميد آمد، بهح  وقتي.  كند  مادر عمل  سفارش  كرد به  سعي طاهره      

  .  بيارم  از اونجا برات خواي  نمي چيزي.   نداري ، كاري برم
   دلم  خيلي من. زود برگرد ، فقط  باش  خودت مواظب.  خوام  شما رو مي سالمتي.   ممنون ، خيلي نه:   گفت طاهره      
  . شه  مي  تنگ برات

   ندارم دوست  موقعيت  اين  ُتوي خودمم.   جوريه  اين  شغلم دوني  مي  تو كه  هر حال به.  كنم  مي سعي:  ميد گفت      ح
  .  دعا كن برام.  بايد برم.   ندارم اي ، اما چاره برم

  .  باشه  و پناهت خدا پشت:   بود، گفت  كرده ضغ ب  در حاليكه طاهره      
  . دارد  را نگه  خودش  و نتوانست و بعد زد زير گريه

   طوري اين.  نكن تو رو خدا گريه.   زود برگردم دم  مي ولق  من.  كني  مي چرا گريه!  خانوم:   گفت يد با ناراحتيم      ح
  .  برم تونم ، نمي بكني

  . خوام  مي ، معذرت  نيست  خودم ببخشيد، دست:   كرد و گفت  را پاك  اشكهايش طاهره
 توبود، اصالً   جاي هر كي.   داري تو حق.   بخوام بايد از تو معذرت  من:   گفت ّ خودش  خاص ميد با مهرباني      ح

 و   عسل  ماه  بِرَن  بعد از عروسيشون  دارن  دوست همه.  شهر دور  يه  بره  بعد از عروسي  شوهرش كرد كه  نمي قبول
  ). ع( رضا   آقا امام مشهد، پابوس  ريم  مي ، حتماً با هم  برگشتم  وقتي  باش مطمئن.   شرمندم من.  گردش
  . انشاء اهللا:   زد و گفت  لبخندي طاهره
روزها بعد از  ساعتها و.  كند يد خداحافظيحمآيد با   نمي  دلش  حّتي طاهره.   كرد و رفت ميد خداحافظيح  سپس      
  . بود  كردن  گريه  اميد، كار طاهره رفتن
  اين.  نباش نگران. د ميادحمي  باالخره.   نكن اينقدر گريه!  ر جاندخت:  گفت كرد و مي  مي  او را نصيحت مادرش      

شه  مي  و تموم گذره  زود مي تمد  .شد  نمي  وتمام گذشت ميد زود نميح   روزها بدون  طاهره ا برايام.  
از .  بود  شده  وطوالني ن سنگي  او خيلي  براي  و دقايق لحظات.  گذشت  بود و اصالً نمي  رفته  خواب  به انگار زمان      

 بايد   زندگيش  اول  ماه  دو سه حداقل كند،  مي  ازدواج  كسي كرد وقتي  فكر مي هميشه.  بود  افتاده  و خوراك خواب
   از اتاق اي  گوشه مرّتب. كرد  نمي  صحبت با كسي. بود  نيفتاده فاق اّت  او اين  براي  باشد، ولي  شاد و خوش خيلي

  .داد  مي آمد و جواب  مي  خودش كردند تا به بايد چند بار اورا صدا مي. زد  مي  زل  جايي  به و نشست مي
  يه.   بزن صورتت  سر و  به يب آ يه.   پايين بيا بريم!  طاهره!  طاهره:   او را صدا كرد و گفت  حسين  لحظه در همين      

  . جا بياد ، حالت  بخوريم چيزي
  . ره  نمي  پايين  از گلوم اصالً چيزي.   ندارم ميل.  امي نمي!  شا داد نه:   گفت حالي  با بي طاهره      
  !؟ شه  مي مگه:  رسيد، گفت  نظر مي  به  عصباني  كمي  در حاليكه حسين      



  

 

                                                                             ١١ 
 

  .  تا بياي شينم  جا مي  همين من. تو برو.  اصرار نكن!  شاتو رو خدا داد:   گفت طاهره      
  .  رو بخوون  بيا نمازت اقل حد پس:   گفت حسين
 نماز را  سالم وقتي.   رفت  رستوران  نمازخانة  و به وضو گرفت.  شد  پياده  بلند شد و از اتوبوس  بالفاصله طاهره      

   باشد،  و زنده  سالم  همسرش  كه  و از خداوند خواست  دعا برداشت  به داد، دست
:   او گفت  نمازبه  از سالم  نماز بود، پس  خواندن  مشغول  بود و كنار طاهره  اتوبوس مسافران از   كه  مهرباني خانم      

  !  دعا دخترم التماس
  . دعا  به محتاجيم:   گفت طاهره
  ، چيزي كردي مي  و گريه  بودي  ناراحت  همش  هم  اتوبوس تُوي! ؟ اي چرا اينقدر آشفته!  دخترم:   گفت  خانم آن      

   و بيمارستان  شده  زخمي  شوهرت  كه  خبردادن ديروز ِبهِم!  ، خانوم بله:  ، گفت ريخت  مي  اشك  در حاليكه طاهره! ؟ هشد
  . بستريه
  !  شده  تموم  جنگ  كه سالهاست! ؟  جنگه مگه! ؟  شده زخمي:   گفت  خانم آن      
 و   رو مين رفته  بودند، اونَم  رفته موريتأ م  براي ، از قرار معلوم كنه  كار مي  انتظامي ، نيروي شوهرم:   گفت طاهره      

  ؟  شده  چي ، ببينم  مالقاتش رم  مي  با برادرم  دارم االنم.   شده زخمي
 كارا   همة ،خودش  كن توسل)  ع( زهرا   فاطمة به.   نيفتاده فاقي اّت  كه انشاء اهللا!   عزيزم  نباش نگران:   گفت  خانم آن      

  . ما باشه  سربازا و ارتشيا و پاسدارا و مرز داراي  همة  و پناه خدا پشت.  كنه  مي  راه رو، رو به
  .  كن  رحم  جوونيشون به! خدايا:   باال برد و گفت  آسمان  سوي و بعد دستها را به

 در  اتوبوس  شد و دوباره ار اتوبوس سو  برادرش همراه.   سبكتر شده  خيلي  كرد كه  نماز، احساس  از اداي پس      
  . افتاد  راه  به  مقصد اروميه  به جاده
   شده بسيار طوالني ا راه برسد، ام  اروميه  زودتر به  كه  داشت  دوست خيلي.  بخوابد  نتوانست  را تا صبح  شب تمام      

   امكان  صبح  و به  نداشت  شدن  قصدتمام انگار شب. گذارند  خود را مي  زندگي  شب كرد بدترين  مي احساس. بود
  . دهد  خود را نشان داد كه نمي

  . رفت  نمي  خواب  به  و اضطراب  از نگراني  طاهره  بودند و چشمان  در خواب  همه مسافران
  و ظلماني تاريك.  دراز و پررنج.   و مهلك ُكشنده.   است  گونه  و درد و انتظار اين كسي ، بي  تنهايي اصوالً شبهاي      

  : كرد با خود زمزمه
    و من  است  و ماه  است  و سكوت  است شب
    و من  است  و آه  و اشك  و غم فغان
   ام  نشكفته  و بغض  و خلوت شب
   ام  ناگفته هاي  و مثنوي شب
   در گلو  نهان هاي  ناله شب
   در گلو  استخوان  و ماندن شب
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   درد را  كنم  خبر مي  امشب من
   سرد را  دل  زند اين  آتش كه

    من  پنهان بگو بشكفد بغض
    من  سر زند از گريبان  گل كه

    ها  ناله  خاموشي مرا ُكشت
  ها  الله  از فراموشي دريغ
  را خواند نمازش  هم طاهره.  شدند  نماز پياده  اداي  براي  كرد و مسافران ف توّق  نماز صبح  بار ديگر براي اتوبوس      

   در كنار هم  و خرّم  تا بتوانندسالها خوش  او صبر و شكيبايي  دهد و به  سالمتي  شوهرش  به  كه و از خدا خواست
 عقد  سر سفرة.   كردم  رو شروع  زندگي ميد اين ح با من! خدايا:   گفت  شد، با خودش  سوار اتوبوس وقتي.  كنند زندگي

  .  باشم ، در كنار همسرم  هستم زنده  كه  تا زماني  كني  كمكم  كه ، از تو خواستم  نشستم كه
  .  كنم  درد رو تحمل  اين  تا بتونم  صبر بده  من به! خدايا
.  شد بيمارستان  وارد  و آشفته سرآسيمه.  رفتند  بيمارستان  به  رسيدند و بالفاصله  اروميه  به  صبح9  حدود ساعت      
   داخل  كنيد وقتي لطف!  حسيني  خانم:  گفتند  طاهره  به د برود، دو نفر از همكارانشميح   مالقات  به  خواست وقتي
  . ده  مي  رو ازدست ، روحيش  ببينه  شما رو ناراحت  اگه چون.   نكنين  گريه رفتين
  .و وارد شد  را زد تاقدرِ ا.  جلو رفت.  بود، برود  بستري ميد در آنح   كه  اتاقي  كرد تا به  خود را آماده طاهره      
   و بد جوري شده  باند پيچي  هم  و چشم  بود و دست  سوخته صورتش.  او را بشناسد ميد را ديد، نتوانستح  وقتي      

  . بكند توانست مي ن  هم  گريه حّتي . بود  شده شوكه. كرد  مي  خفگي احساس. فشرد  را مي گلويشبغض .  بود  شده زخمي
  .  نيست  چيزيم من.   نباش ناراحت!  خانوم:  ت او گف ميد بهح

      و   شده قطع ميدح   راست پاي.  را كنار زد اش ملحفه. شود  سرازير مي ميد اشكح   از چشمان ديد كه  مي ا طاهرهام 
   عباس الفضل ابو  يادحضرت  به  لحظه يك.  بود  ديده  آسيب  او هم چپ  و پاي  بود و دست  نابينا شده  هم  چپش چشم

  .دهد ميد را شفاح   و از خداوند تقاضا كرد كه  كردن  گريه  كرد به شروع. افتاد)  ع(
  .ميد زودتر و سريعتر بهبود پيدا كندح   شد كه  باعث  مساله ميد ماند و اينح روز كنار   سه طاهره      
ميد  ح  پيش  در آمبوالنس  طاهره در راه. ندد كر  رشت  به ميد را از اروميهح   انتقال  تقاضاي  از بيمارستان سپس      

 دادند و   انتقال رشت   از بيمارستانهاي  يكي  او را به  كه  طوري  بد شد، به  كرد و حالش ميد عفونتح  پاهاي.  نشست
  . بردند  منزل  شد واو را به  خوب  و دلسوز، حالش  زحمتكش   و پرستاران ِ پزشكان  از رسيدگي پس

 از   بخشي كهو حميد كرد   مي ميد نگهداريح بياورد از   بر زبان اي  كلمه  آنكه  بدون  ميل  با كمال طاهره      
 با  اينكه كرد و از  نمي  نگراني  ديگر احساس  بود، با وجود همسر دلسوز و مهربانش  داده خود را از دست اعضاي
  . بود  و راضي  بود،خوشحال  او عطا كرده  به  طاهره  مثل  و پاك  خوب  خداوند همسريو بود   كرده  ازدواج طاهره
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  ميد به ح با  زندگي  كه دانست  مي طاهره. رفتند)  ع( رضا   امام  زيارت  به ميد بهتر شد، با طاهرهح   از آنكه پس      
  جر و پاداشا   معنوي ا ازجهت باشد، ام  داشته  زيادي  مشكالت  است  ممكن  شرايطي  جانباز، با چنين  يك عنوان

  . دارد عظيمي
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        گالبگالبگالبگالب
  

   بود، خيره شيشه  پشت  كه اي  نوشته  به گاهي.  بود  و مضطرب  و نگران رفت  مي  راه  بيمارستان  در راهروي گالب      
  »!  ورود ممنوع  عمل اتاق«. كشيد  مي شد و آه مي

 از  مرتب.  را تندتركرد قدمهايش.  با خبر شود  همسرش  و وضعيت  برود و از حال  عمل  اتاق  به خواست  مي دلش      
زد   مي  هم  را به كرد و دستهايش مي  خود را سرزنش.  قرار نداشت و   آرام.  گشت  و برمي رفت  راهرو مي ابتدا تا انتهاي

   اين االن...  كردم  اصرار نمي  من اگه....  اگه....  هتقصير من همش.   تقصير منه همش:  گفت كرد و مي  مي و با خود زمزمه
  .شد طور نمي

.   كن كمكم!خدايا! ؟ چيكار كنم! خدايا! ؟  ِبدم  رو چي  خونوادش جواب! ؟  ِبدم ها رو چي  بچه جواب! خدايا      
 رو   ريهش  كه كردم اصرار نمياصغر   ه ب  كاش اي.   كردم  اشتباهي عجب! ؟ چرا اينكار رو كردم.   برس  دادم به! خدايا
  ....  كاش اي....   كاش اي.   كنه عمل
  اش  زياد،چانه از نگراني.  بود  را فرا گرفته  وجودش  تمام  و اضطراب شتشوي. زد  شور مي  بدجوري دلش      

  .شد  مي  شنيده  دندانهايش  خوردن  هم  به لرزيد و صداي مي
  احساس. كرد مي  سنگيني سرش.  ُكشت  او را مي انتظار داشت.  بود  تند شده  قلبش ضربان.  اشت ند  درستي حال      

  . بود سفيد شده  گچ  مثل  و رويش رنگ.   اوست  دوش  روي  ُتن ين چند  سنگيني  به كرد باري مي
چرا اينقدر !  مامان:   كند،گفت  را آرام  مادرش  اينكه براي.  بود  نشسته  نيمكت تر روي  طرف  آن ، كمي ، دختر گالب سارا

  !  ديگه ، بسه  رو ُكشتي  خودت  تو كه آخه.   اينجا بشين  كم بيا يه!  بيقراري
   كه يَشبم د  خوراك ، نه  داري  خواب  نه  كه چند روزه.  جا بياد  تا حالت  كن  استراحت  كم  يه بيا اينجا بشين... بيا      

!   جون مامان!  و قرار نداري  و آروم  ميري  راه  رِيز داري هي طور  ، همين ِ عمل  اتاق  بابا بردن  كه از وقَتيم!  اصالً نخوابيدي
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  كني  تو مي  كه  طوري  اين آخه.  شه  مي خوب  خدا حالش به.   نباش نگران.   روشنه  دلم من.  مياد  هوش  بابا به باالخره
  ! كني  مي  رو اذيت ت خود فقط.   نداره اي فايده
   عمل به  راضي  پدرت  كه  شدم  باعث من! ؟ گذره  مي  چي ِ من  دل  تُوي دوني  مي تو چه!  دخترم:   گفت گالب      

  .   بشه جراحي
  . بخشم  رو نمي  هرگز خودم  من  بشه  چيزيش  يه  بابات اگه

تو !   بودي غمخوارش تو هميشه.  سوزه  بابا مي  حال  به تو بيشتر دلش از   كسي چه!   مامان  حرفيه  چه اين:   گفت      سارا
  مشكلي! ؟ خواهي  مي كمك!   خانوم گالب  بگه  روز بهت  اومد يه  كي مگه.  كني  مي  روتر و خشكش  اون  كه سالهاست

  هي،   اومدن  هر وقتَم تازه! ؟  دارين كلي مش  چه  رو نزد بگه مون  درِ خونه هيچكي!   تو و بابا رو تنها گذاشتن همه! ؟ نداري
   هيچي  كه ايشااهللا.   پاكه نيتت.  صافه تو قلبت.   نباش تو اصالً ناراحت.  و رفَتن  آوردن  و تو رو گريه  زدن  بهت اي طعنه
   كمي يه.   نكن  و داغون ريض رو م  خودت تو ديگه. ياد  نمي  هوش  به  عمل  اتاق  تُوي بابا كه! تو روخدا!  مامان.  شه نمي

  . فكر ما باش به
   چه  بِرَم قربونتون! پرستار خانوم:   او دويد و گفت  طرف  به گالب.  آمد  بيرون  عمل  از اتاق  پرستاري  زمان در همين      

  . نيومده  هوش هنوز به!   خانوم نه:  ؟ پرستار گفت  يا نه  اومده  هوش  به خبر؟ همسرم
   به رو بشنوه  من شايد صداي.   كنم ، صداش  داخل  بيام  من شه مي:   پرستار گفت  به  و التماس  با خواهش گالب      
  . بياد هوش
  ! اونجا ريم  زورمي  به ما هم.  دن  نمي  اونجا راه  رو كه هر كس! ؟ گي  مي چي!   خانوم نه:   گفت تفاوتي پرستار با بي      
:   زور گفت آمد،به  در نمي  بود و صدايش  همانطور باز مانده  بود و دهانش  شده حس  كامالً بي اليكه در ح گالب      
   و ديگر چيزي  رفت  سياهي  و بعدچشمانش  رفت  از دستَم شوهرم!   شدم بدبخت!  شد؟  سرم  به  خاكي  چه ديدي!  واي

  .نفهميد
تو رو خدا ! مامان!  مامان: كرد، فرياد زد  مي  گريه ت شد  به كرد و در حاليكه  بغلرا  مادر دويد و او   طرف  به      سارا

  ! مامان.   ده جواب
  خودتون شما مگه! ؟  شده  طوري  اين  كه  گفتي  مامانَم  به چي! ؟ چيكار كردي:   پرستار كرد و گفت و بعد رو به      

  !؟ كنين  دردمند چطور صحبت  بايد با مردم كه   نديدين دوره.   ندارين عاطفه.   ندارين خانواده
 رو   و بابام مامان من! خدايا.   داره  چقدر طاقت  آدم  يه مگه!   بسه ديگه! خدايا:  كرد و فرياد زد  آسمان و بعد رو به      

  !؟  ِبدم  رو چي  خواهر و برادرام جواب! خدايا.  خوام از تو مي
   به مريضتون  گفتم  بهش فقط.   نگفتم  مامانت  به  چيزي  كه من!  دخترم:   بود، گفت  شده  ناراحت  خيلي پرستار كه      
  .  نزدم  حرفي  كه من!   نيومده هوش
 اصالً  انگارگالب.   نداشت ثيريأ ت ا هيچ پايد، ام  گالب  صورت  آورد و روي  ديگر از پرستارها فوراً آب يكي      
  . كند و همدلي   همراهياصغرا ب   هم  در بيهوشي خواست  دنيا برگردد و مي اين   به خواست  نمي دلش
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 اينقدر  تونستين نمي!  شما پرستارين مثالً ناسالمتي!   خانوم آخه:   پرستار گفت  بود، به  شده  آرام  كمي  كه       سارا
  !  روُكشتين  مادرم شما كه!   ندين  جواب صريح
.   دادم جواب  منَم  كرد، ُخب الؤ س  از من ايشون.  نبود اصالً حواسم!   عزيزم سفمأمت:   گفت حتيپرستار با نارا      
  ! ره  مي  و از هوش شه  بد مي  حالش  كه دونستم نمي

  كم كم  گالب  پاشيد و او را صدا كرد تا اينكه  آب  صورتش  روي  را ماليد و باز هم  گالب  پشت  كمي      سارا
  . را باز كرد يشچشمها

! ؟  شدي چرا بيهوش                         شد؟   چي خانومي.  اومد  هوش به! ، خدا رو شكر ُخب:  پرستار گفت
   كمي تخت  ما، روي  تُو اتاق  بيا بريم  ِبري  راه توني  مي اگه.   بيارمت قند برا  آب  يه رم  مي من.   افتاده حتماًفشارِت

  .  كن استراحت
  . نشاند  صندلي  برد و روي  اتاق  طرف  به  را بلند كرد و آهسته  مادرش     سارا 

 رو  مامانت  دكترَم  يه  بهتره در ضمن.  گيرم  رو مي  فشارش من:   گفت سارا    قند آورد و به  آب  ليوان پرستار يك      
  . بينه

  ؟  غذا نخورده چند روزه.   كنه  وصل احتماالً بايد سرُم
  . ُكشه مي  از نگراني  رو داره خودش.   نداره  و حسابي  درست  و خوراك  خواب  كه چند روزه:   گفت      سارا

  !  پايينه  خيلي فشارش.   دكتر بيارم رم  مي من:  ، گفت  را گرفت  پرستار فشار گالب وقتي      
  .  ُكنين  وصل  سرُم  زودتر بهش هر چه:  ر گفت پرستا  كرد و به  را معاينه  دكتر آمد و گالب بالفاصله      
   هوش  به تاهمسرم.  زنم  نمي  سرُم ، من نه:   بلند شد و گفت  كند، گالب  وصل  سرُم  گالب  به  پرستار خواست وقتي      

  . كنم  نمي  هيچكاري نياد، من
   الجنان مفاتيح.  رفت  عمل  اتاق  طرف ا بماند، بهپ سر  بي خو  به توانست لرزيد و نمي  مي  پاهايش  در حاليكه دوباره      

  .  توسل  دعاي  خواندن  كرد به  در آورد و شروع را از كيفش
ِ يا  ِيا اَبا اْلقاسم ِ وآله  علَيه ه الّل ِ محمد صلَّي ِّ الرِّحمه َ نَِبي َ بِنَبِيك ُ الَيك َ و اََتوجه  اَسَئُلك َّ اَّني اَلّلهم«:  كرد با خود زمزمه      

ْ حاجاتنا  َ يدي َ بين َقدمناك والّله   َ اَلي ينا انّا تَوجهنا واسَتْشفَعنا و تَوسْلنا ِبك'ِ يا سيدنا و مول َ الرَّحمة ِ يا امام  الّله رسول

  1»...ِ نا عْندالّلهْ َل ِ اْشفَع يا وجيهاً عْندالّله

  
ِ  ِ الرَّسول ِ عين َمحمد ياقُرَّة ُ الزَّهراء يابِْنت يا فاطمة... «:  خواند  و ناله رسيد، با گريه)  س( زهرا   فاطمة  مبارك  نام  به وقتي

  ِ اْشفَعي  عْندالّلهًَ هـْ حاجاتنا يا وجي َ يدي ِبين ِ و َقدمناك  الّله اَليِ  يا سيدتَنا و موالتَنا انّا تَوجهنا و اسَتْشفَعنا و تَوسْلنا ِبك

  1»...ِ لَنا عْندالّله

                                                 
   آقا و موالي اي!   رحمت  پيشواي اي!  خدا رسول اي!   اباالقاسم اي)  ص( محمد  ، پيغمبر رحمت  پيامبرت  وسيلة  به  بسويت  كنم  و توجه خواهم از تو مي! خدايا:  ـ ترجمه 1

   از براي  كن شفاعت!  در نزد خداندم آبرو اي.  خود  در برابر حاجتهاي  داريم خدا و تو را مقدم  درگاه  تو به  وسيلة  به  جستيم  و توسل  گرفتيم  و شفيع همانا رو آورديم! ما

  .ما نزد خدا
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   دلش  وجود درحاليكه با تمام.   جست ل او توس  و به  خواست  كمك س و مقد  پاك  بانوي  از آن  اخالص با نهايت      
  . بود پر از درد و ُغصه دلش.  همسر را كرد  شفاي  بود، درخواست  جاري انش از چشم  بود و اشك شكسته

  آمد و قطع  بندمي  نفسش گاهي.  بكشد  نفس  خوبي  به توانست  نمي  شيميايي  بر اثر ضايعة  همسرش سالها بود كه      
  .شد مي

   شده  مجروح  وبيني  چشم  از ناحية  صورت  تير به ، بر اثر اصابت  سردشت  در منطقة  بود كه  از غيور مرداني      اصغر
  . بود  شده  شيميايي همزمانو بود 

   جانباز را به مفهوم ا بود، ام  كم ّ و سالش  سن با آنكه.  كرد  ازدواجاصغر، با   بيشتر نداشت  سال  سيزده  وقتي گالب      
   خوشي باشد و در كنار او زندگي  فق جانباز مو  با يك دگيتواند در زن  مي  كه دانست  بود و مي  كرده  درك خوبي
 از او   خيلي ورزيد و گالب  مي  عشق  و ميهنش مردم   بود و به  دوستي  و انسان  خوب  مرد خيلياصغر.  باشد داشته
 اصغر   كه هر وقت.  او بود  و همراه  همدم  و هميشه  را تنها نگذاشت اصغر  هيچوقت  گالب ، از ازدواج  بود پس راضي

 شود   راحتاصغر   آنكه  براي گالب. كرد  مي  فرق  بار وضعيت ا اين در كنار او بود، ام بود، گالب   بستري در بيمارستان
   هوش  به اصغر،  از عمل  دهد و حاال، پس  رضايت  حراجي  عمل  به  بود كه  بند نيايد، از او خواسته شفسوديگر ن

  .كرد  مي  و سرزنش دانست د را مقصر ميآمد و او خو نمي
   هوش  به اصغر دعا، حتماً  بعد از خواندن  كه  داشت  ايمان خواند، در حاليكه  مي  توسل  دعاي  همچنان گالب      

خواند،   دعا را مي رسيد و اين مي  بست  بن  به  در زندگي  كه  و هرگاه  داشت ل توس  دعاي  به او اعتقاد زيادي. آيد مي
  .شد  مي  برآورده حاجتش

  .گذرد  مي  چه فهميد در اطرافش  نمي  دعا بود كه  خواندن  غرق ي حد به      
  !؟ بهتر شدي! ؟  خوبه حالت!   جان مامان!  مامان:   او گفت  به سارا

  . ، بهترم  نباش نگران!   دخترم آره:   گفت گالب
  . فشار نيار  خودت اينقدر به.   باش  خودت ظبتو روخدا موا!  مامان:   گفت      سارا

 بعد از   ودعاي  از خدا خواست  و تضرّع  خود را با زاري  حاجت  رسيد و سپس ل توس  دعاي  انتهاي  به گالب      
  :خواند  بود و مي  آخر دعا رسيده تقريباً به.  خواند  را هم توسل

ِ  الّله َ ً من ⌡⌡⌡⌡ْاَرجو َنجا ْ وِبقُرْبِكُم ِ وبِحبكُم  الّله  اَلي ْ وسيلَتي ِ فَانَّكُم الّله عْند ْ ذُنُوبي  من َتْنقذُونيِ واس  عْندالّله فَاْشفَعوا لي.... «

  2»....َ ْ اَجمعين ُ علَيهِم  الّله ِ صلَّي  يا اولياء الّله  يا سادتي ِ رجائي فَكُونُوا عْندالّله

  شوهرت!  خانوم! خانوم:  لرزيد، گفت  مي  از خوشحالي  صدايش  او دويد و در حاليكه  طرف  پرستار به  يكدفعه كه       
  . اومد  هوش به....  اومد  هوش به....  شوهرت

                                                                                                                                                                
 خدا و ه درگا  به  ات  وسيله  به  جستيم  و توسل گرفتيم  و شفيع رو آورديم!  بانو و سروما اي)!  ص (  رسول  نور چشم اي)!  ص( دختر محمد  اي!  زهرا  فاطمة اي:  ـ ترجمه 1

  . خدا  ما پيش  از براي كن شفاعت! رومند نزدخدا آب اي.   آورديم  خويش تو را در برابر حاجتهاي

 شما   به ُقربو    دوستي  سبب خدا هستيد و به  درگاه  به  من  شما وسيلة  دهيد كه  نجات  نزد خدا و مرا در نزد خدا از گناهانم  به  من  كنيد از براي  شفاعت پس:  ـ ترجمه 2

  »....  ايشان درود خدا بر همة!  خدا  اولياي اي!  من  آقايان  باشيد اي  اميد من  سرماية نزد خدا  شما به پس.   از خدا دارم اميد نجات
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   سوي به را  دستهايش فقط.  بزند  حرفي توانست  بود و نمي  بند آمده زبانش. زد  مي  برق  از شادي  گالب چشمان       
   گرم  آغوش  و به  آمده  هوش  به همسرش  كه  پروردگار بوده  معجزة  بود كه او مطمئن.  برد و خدا را شكر كرد آسمان

  .  است  برگشته خانواده
 از  نهايت بي گالب.  بجا آورد  نماز شكرانه  و دو ركعت  رفت  بيمارستان  نمازخانة  سمت  و به فوراً وضو گرفت       

  . آورد  را بجاي  الهي  شكر نعمتهاي  چگونه دانست روردگار سپاسگزار بود و نميپ
  ! مامان:   او آمد و گفت  پيش سارا   وقت در همين

   هميشه تا مثل  رفتاصغر و نزد   برخاست و گالب. بيا!  مامان.   خوبه  خيلي حالش.   اتاقش بيا بابا رو آوردن!  مامان       
  .شد با در كنارش
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  ! ماماني!  ماماني:   مادر گفت  و به  رفت  آشپزخانه  طرف  بود، به  كرده  بغض  كوچولو در حاليكه حّنانه      
  !؟  عزيزم  شده چي!  جانم:   گفت هينم

  ! مياد؟  بابا كي پس!  ماماني:   گفت حّنانه
  ! ميادا روز همين! مياد!  مياد دختر خوشگلم:   گفت هينم

  !ياد؟ چرا نمي!  كو؟ پس! ، فردا مياد  ديروز گفتي تو كه:   گفت حّنانه
.   بشه  كامالًخوب  تا حالش  بخوابه بايد چند روز بيمارستان!  بابا مريضه!   گفتم  ِبِهت  كه من!  دخترم:   گفت هين      م

  !  بياد خونه اونوقت
  !؟ شه  مي  خوب  حالش  كي پس!   مريضه  همش بابا كه:   گفت حّنانه

  . شه  مي  خوب  روزا حالش همين!   روزا، دخترم همين:   گفت هينم
!  خوام  رو مي بابام من!  خوام  بابا رو مي من!  خوام نمي!  خوام نمي:   بود، گفت  بيشتر شده  لجبازيش  در حاليكه حّنانه      

.   كن  مشغولش  كم  روبگير، ببر، يه  بچه بيا اين!   جان سمانه!  سمانه:  فت، را صدا كرد و گ سمانه،   دختر بزرگش هينم
   از دانشگاه  و گرسنه  تشنهمجتبي   كه االنه!  شده  ديرم  رو بكنم  كارم ذاره نمي.  كنه  مي لجبازي.   و پام  دست  تُوي افتاده

  .  حاضر نيست بياد، غذام
 را   حّنانه دست.  رفت  آشپزخانه  سمت  و به  را بست  كتابش حوصلگي  بود، با بي  خواندن  درس  مشغول  كه     سمانه

  .  نكن اذيتش.   كار داره ماماني! بيا!   جان بيا حنّانه:   و گفت گرفت
  ! مياد؟ تو بگو، بابا كي!  سمانه:  كرد، گفت  مي  گريه  در حاليكه حّنانه      

  رو اذيت  خودت  هم  طوري ، اين كني  مي چرا اينقدر لجبازي!   جان ، حنّانه  گفت ِهت ِب  كه ماماني:   گفت      سمانه
 بابا   به  بيمارستان ُتوي ،  بياري ، بايد طاقت  داري  بابا رو دوست اگه.  باشد  داشته  تحمل  كم يه.  ما رو ، هم كني مي
   باهات  و حسابي ، مياد خونه  شده خوب  حالش  ديگه  كه گفت دكتر   وقتي ، اونوقت كَُنن  مي  رو خوب ، حالش رِسن مي
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  ، اگه  خوابيده  بابا بيمارستان  كه  وقته خيلي.  گين  مي  دروغ تون ، شما همه خوام نمي:   گفت  با ناراحتي حنّانه.  كنه  مي بازي
  . ، بابا رو ببينم بيمارستان  رو ببرين ، من گين  مي راست

.  دن  نمي راه  بيمارستان ، تو رو ُتوي  َكمه  سنِّت اوالً كه. ها ياري  رو در مي  شورِش  داري ديگه!  حنّانه:   گفت     سمانه
  .  اونجا، بابا روببيني  تو رو ببريم تونيم ، چطور مي ثانياً بابا تهرانه

  .  شده  بابا تنگ اي بر دلم! ؟  چيكار كنم  من پس:  ، گفت ريخت  مي  اشك  در حاليكه حّنانه      
  . ، بذار فكر كنم ُخب:   و گفت  گذاشت  پيشانيش  را روي  دستش       سمانه

 بابا   كه َّاينه  مث اونوقت.   بابا رو نيگا كنيم ، عكساي يارم  رو مي  آلبوم رم  مي االن:  ، گفت  كردن  مكث بعد از كمي      
  !؟ ، باشه رو ديدي

  .رو بيار، ب باشه:   گفت حّنانه
را باز كرد و  آلبوم.   نشست  حّنانه  آورد و پيش  را با خودش  عكس  و آلبوم  رفت  خواب  كمد اتاق  طرف  به       سمانه

  . كردند  عكسها نگاه  به با هم
  شد و بعضي مي  خم  هم خنديد و گاهي  بلندبلند مي  پدرش  عكسهاي  بود و با ديدن  شده  ديگر تقريباً ساكت حّنانه      

! ؟ ياي چرا نمي! ؟  تو كجايي آخه!  نازم باباي!   خوبم باباي:  گفت كرد و مي  مي بوسيد و نوازش  را مي  پدرش از عكسهاي
  !؟ ، باشه بيا ديگه

  رو بهتو ! خدايا:  كرد گفت  آسمان بعد رو به.  ريخت  مي  اشك شنيد و آرام  را مي  حّنانه  صداي  در آشپزخانه هين      م
ّ دختر   حق تو رو به! خدايا .  روببينه  زودتر پدرش  بچه تا اين.   رو شفا بده  پدرش  بچه ِ اين  دل  و كوچيكي پاكي

  .  كن  ما رحم ، به) ع (  حسين  امام كوچيك
   خوابانيد وبعد به تخت   كرد و برد روي  او را بغل سمانه.   رفت  خواب  به  آرام  كنار آلبوم  حنّانه تي از مد پس      

  ! مامان:   و گفت  مادر رفت  پيش آشپزخانه
  ! شد؟  چي حّنانه!   دخترم چيه:   گفت هينم

  .  گذاشتمش  تخت  روي بردمش!  خوابيد مامان:   گفت سمانه
   هالك م بچه. گيره مي بابا رو   و بهانة كنه  ميي لجباز  خيلي  ديگه چند روزه.  خوابيد خدا رو شكر كه:   گفت هين      م

   سال  سه  كه  اون  حال ،وا به  شده  بابا تنگ  براي ، دلمون  بزرگتريم ما كه.   ست  هنوز بچه  اون ُخب:   گفت سمانه. شد
  . بيشتر نداره

  بابات  طرف ناز او.   دارم  و ُغصه هزار جور غم.   چيكار كنم دونم  نمي ديگه!   والّله دونم نمي:   گفت هين       م
  ها، اونَم  بچه و نگهداري ، كار خونه  طرف از اين.  گذره  مي  چي  ِبهِش  االن دونيم ، نمي  و از ما دوره  خوابيده بيمارستان

   رو براش  باباش  موقع ، بايد همون خوام  رومي  بابام گه  مي وقتي.   نيست  حاليش  هيچي  كه ه سال  سه  كوچيك  بچة يه
  . ر كنيمحاض

  !؟ چيكار بايدبكنم.  دم  مي  انجام  كارا رو من ، بقية ، برو بشين  شدي  خسته اگه!   جون مامان:   گفت      سمانه
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  چيز واجب  از همه  كه  رو بخوون برو درست.   كارا نكن  رو درگير اين  خودت تو ديگه!   دخترم نه:   گفت هين      م
.   بخورين  مملكت  درد اين  و به بشين  كسي ، يه  بخوونين  شما درس حداقل.   ِبديم  رو ادامه رسمون د  نتونستيم ما كه.  تره

  .  كَُنن  و ترّقي بخووَنن بايد درس.  تر درسشونه  چيز مهم  ما از همه  جووناي  براي االن
  .  رو بايد بخوونم ، درسم  بره سرم.  ونمخ  مي  موقع  رو به  درسم  من دوني  مي تو كه!  مامان:   گفت       سمانه

  كنكور آماده  رو براي  بايد خودت كم  كم تو ديگه.  بيشتر بخوون.   بخوون  بازم ولي!   دخترم دونم مي:   گفت هين      م
  . بشي  قبول  تا دانشگاه  كني  رو تقويت  بايد خودت از االن.   نموده  باقي  فرصتي ديگه.  كني

   قبول دردسردانشگاه  و بي  راحت  تا من  دعا كن تو رو خدا برام!  ، مامان  بشنوه خدا از دهنت!  ايشااهللا:   گفت نه      سما
  . بشم

   كه من.  خوان رو مي هاشون  بچه  و موّفقّيت  پدر مادرا خوشبختي همة.  كنم  شما رو دعا مي  هميشه من:   گفت هين      م
  .  دار شدم بچه و    كردم  ازدواج ، ديدم  رو باز كردم تا چشمم

  ؟ كي  كردي  بود با باباازدواج چند سالت! ؟  شدي  اذيت  خيلي  بعد ازدواج  كه  گفتي  بار ِبهِم يه!  مامان:   گفت      سمانه
  بود؟  بابا جانباز شده  موقع ؟ اون  كردي ؟ اصالً چطور شد با بابا ازدواج  دار شدي بچه

  ؟ عين كني مي  الؤ س  هم  طور پشت همين! ؟  دختر جون  خبرته چه:   پريد و گفت سمانه   حرف  وسط ينه      م
  ! يكي ، يكي  بده  فرصت  ذره ؟ يه دي  نمي خبرنگارا مهلت

  ، منصرف نداري  حوصله ديدم  مي ، هر وقت  كنم  سوال  ازِت مستخوا  مي  وقته  خيلي آخه:   زد و گفت  لبخندي     سمانه
  ...  كني  چيز روتعريف  همه بايد برام.   بري  نبايد طفره ديگه.   مناسبيه  حاال وقت ، ولي شدم مي

   كه  تو بودم ّ وسال  سن  به  درست من!   جان سمانه  دوني مي:   بود، گفت  برنج  كشيدن  آب  مشغول  در حاليكه هين    م
  هنوز دوست! ؟  چي  يعني  كردن عروسي دونستم اصالً نمي.   بودم  خودم در عالم.   بيشتر نداشتم  سال17.   كردم ازدواج
  .  كنم  بازي  عروسك داشتم
 ما،  از ازدواج قبل.  بود  جنگ ، اوج  او موقع . داشت  سال18 بود و   جوون اونَم.  بود  دايي  صميمي  دوست پدرت      
  . تعبير شد  واقعاًدرست  هم  و خوابش  كردم  سيد ازدواج ا يه ب  من  بود كه  ديده  خواب  بزرگ مامان
   جبهه مرّتب  اون  كه  گفت  من  به  و بعد هم  كرده  خواستگاري  از من  دوستش  كه  كرد وگفت  صحبت  با من دايي      

  ، قبول شناختم  رو مي  بابات چون م ه من.   بشه  شهيد هم  ممكنه  كرد كه  شوخي  با من  و حّتي  خورده  هم  و تركش ره مي
  . كردم
   تُوي هميشه خودش.   اونجا بودم  سال2 حدود   برد و من  پدرش  منزل  رو به  من ، بابات  كرديم  ازدواج  كه همين      

 بيشتر  بر و تحملم ص  موقع اون.زد  ما مي  به  سري اومد و يه  مي  يكبار مرخصي  يا چهار ماه  ماه  هر سه  بود و فقط هبهج
  .بود

، بايد  نداشتم اي ا چاره، ام گذشت  مي  سخت  خيلي  پدرت  اونجا بدون  من  و به  بودن  پر جمعيت  پدرت خانوادة      
خوشي  زندگيم  ُتوي هيچوقت   من دوني مي.  بود  و زاري  گريه  بود، كار من  جبهه  پدرت  كه  وقت اون.  كردم  مي لتحم   
  . شتمندا
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  .  بودم  و ناراحتي  در رنج همش
   خاطر اين  روبه  بابات  هيچوقت ا من بود، ام ، بابا جبهه  دنيا اومدي  تو به ّ وقتي  دنيا اومد، حتي  به مجتبي  وقتي      
  . ره  مي جبهه  به  كه  هست  و اعتقاداتش  آرمان  براي  اون كردم  فكر مي ، چون  نكردم  سرزنش قضيه
   از اون اي  در بودتا نامه  به  چشمم  بود، من  بابا جبهه  كه  مدتي تمام.  شناخت  بود، بابا رو نمي  ساله2  مجتبي  وقتي      
 از شما   حاضر جبهه ، در حال ِندارم  دوست  من فكر نكن:  گفت كرد و مي  مي  تلفن  هم گاهي.  بياد  و يا خودش برسه

.   تبريز بستريه  بيمارستان  و تُوي  شده بابا مجروح  كه  ما خبر دادن  روز به   يه  تا اينكه كردم ر مي صب منم.   تره واجب
   روي ديدم.   تبريز مالقاتش رفتم.  ست  زنده ، خدا رو شكر كه نداره اشكالي:   گفتم ، با خودم  خبر رو شنيدم  اين وقتي
ِ  ، موج آخه:  گفتن.   روبستين  و پاش  دست  چي براي:  گفتم.   بسَتن  تخت و به ر  و پاش  ودست  خوابيده  بيمارستان تخت

   نابينا شده چشمش يه.   پيدا كرده  هم  عصبي مشكالت.   شديد ديده  آسيب  فقراتش  ستون هاي  از مهره ، يكي انفجارگرفته
   و از بازو تا مچ  رفته  دستش  رگ تُوي  تركشَم يه.   رفته اش پ  ُتوي  تركشَم يه.   داره بينايي% 10   فقط  هم َش  ديگه و چشم
  .  رو در بيارن  تا اون  رو شكافَتن دستش

 بار آخر  تااينكه.   جبهه  رفت  شد و بازم  زخمي  طوري  بار اين چندين.  نبود  بدنش  ُتوي  سالمي  جاي  هيچ خالصه      
   يكي هر دو ُتوي.  بود  شده زخمي  هم  دايي همزمان.   بزنه  و حرف  كنه  حركت تونست  نمي  تموم  ماه سه.  شد شيميايي

 ما   پزشكا به  بعد از مدتي  بود كه  اينقدر زياد شده  بابا ودايي  عصبي مشكالت.   بودن  بستري  رشت از بيمارستاهاي
  .  داريم  نگه اينا رو تونيم ، مانمي  دو نفر رو از اينجا ببرين بايد اين:  گفَتن
   من اومد و به  سيدي  كه  ديدم  خواب  شب  يه تا اينكه.   بود گريه  شده  كارم روز و شب.  كردم  مي تابي  بي  خيلي من      
  !؟ كني  مي چرا اينقدر گريه!  دخترم:  گفت
  !؟  چيكاركنم  كوچيك هاي  بچه ن با اي من! ؟  پيدا كنه  طور مشكل چرا بايد اين.   جوونه  خيلي شوهرم:  گفتم      
   به رو هم همسرت.   كن  رو پاك  اشكهات با اين! بيا:   داد و گفت  من  سبز به  دستمال هي   خواب  سيد ُتوي اون      

  . شه  مي  خوب  شد، حالش حرموارد   وقتي. ببر)  ع( رضا   امام زيارت
  . مشهد برم  رو مي  اون  فردا صبح  همين من! آقا:  گفتم
  . مشهد  رو ببرم  همسرم خوام مي:   گفتم وقتي.   بيمارستان ، رفتم  بيدار شدم  كه از خواب      
ره، چون حالش خيلي وخيمه، اون  بدين، از بين مي   رو تكون  مجروح  اين اگه:   و گفَتن  كردن  مخالفتنپزشكا      

  هيچ.   زيارت او رو ببرم   ندادن  اجازه  من  به خالصه. شد  مي بيهوشل موقع بابا، گاهي به اندازة يه ربع به طور كام
  . ميره ، حتماً مي  رومشهد ببري  اون اگه:  گفَتن  مي همه.   كنه  كمك  من شد به  حاضر نمي  از اطرافيان كس
،   بريم  باآمبوالنس قرار شد تا تهران.  مشهد  رو بردم  و بابا و دايي  گرفتم  آمبوالنس  و يه  كردم  خدا توكّل  به اما من      

، هر دو تا   بابا و دايي  رسيديم كه  قزوين نزديكياي.  با ما اومد  تا تهران بابا بزرگ.  مشهد  با هواپيما بريم از اونجا هم
  .  كردم  كاري  چه  كه كردم  مي  رو سرزنش خودم  و همش  ترسيدم  خيلي منم.  بد شد  خيلي  و حالشون  كردن تشنّج
  چرا اينا روحركت! ؟  كاريه  چه  اين  كه اونجا پزشكا ما رو دعوا كردن.   رسونديم  بيمارستان فوراً هر دو رو به      
  .  بُِكشين  دستي  اينا رودستي خواين مي! ؟ دادين
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   بهتر شد، به حالشون  كمي بعد از اينكه.  نداشتم حرفا   اين  به  و توجهي  بودم  رو گرفته  خودم  تصميم  ديگه  من ولي      
  . مشهد  و رفتيم  و سوار هواپيما شديم  رفتيم  تهران طرف
 اينا رو  كه خواستم)  ع( رضا   از امام  نيت ص و با خلو ِ شكسته ، با دل شديم)  ع( رضا   مطهرِ امام  وارد حرم وقتي      

   كاراي تونست  نمي حّتي . بدتر بود  خيلي قبالً حالش.   رو نبين  اون االن.  بهتر شد بابا  حال بعد از زيارت.  شفا بده
   خيلي  شدن  از مجروح بابا قبل.  دادم نمي  انجام  براش  رو من  كاراش همة.   بده  رو انجام  خودش  و شخصي معمولي

   ِبهِش  كه  انفجاري ، موج  هست  بدنش  تُوي  كه ايي وتركش  ديده  كه  آسيبي  همه ا اون بود، ام  اخالق  و خوش آروم
  .  نذاشته  باقي  براش  حالي ، ديگه خورده

  خواد يه تا مي.  داره  وضعي  چه بيني  مي  خودت  كه االنشَم! ؟  داره  زيانباري  اثرات  چه  جنگ  يه بيني مي!   دخترم آره      
   كه كنه  مي اينقدر دارو مصرف.  زنه نمي  حرف  و ديگه شه  مي  عصباني  كه كنه ي م ، اينقدر سرفه  بزنه  با ما حرف كمي
   اينجا دلم  و من  تنهاست  بيمارستان  ُتوي االنَم.   آرامش و نه  داره  درستي  و خوراك  خواب نه.   شده  خسته  خودشَم ديگه
  .  اونه پيش
  . كنم  دعامي فقط.  خوابم  و نمي مونم  بيدار مي  باهاش  تا صبح ، من شه ي م  و سياه كنه  مي  تشنّج بيشتر شبا كه      
 وداد و فرياد   داره  رو نگه  خودش تونه  نمي  كه  شديده ، اينقدر دردش كنه  مي  و ورم گيره  مي  پاش  رگاي وقتي      

   ازدواج  تو با من  كه خداخواست:  گه  مي  من  به اونوقت. ياد  بر نمي  از دستم  پاهاش  جز ماليدن  كاري  كه منم.  كنه مي
  .  كنه  رو تحمل  زندگي  اين تونست  نمي  هيچكس  وگرنه كني

   آورده  بود تاحاال كم ، هر كسي  شما كشيدين  كه  عذابي  همه با اين.   ديگه گه  مي راست!   مامان ُخب:   گفت     سمانه
  .بود

   صبر هم آدم ، به كنه  مي  و آزمايشي ده  مي  دردي اگه.  كنه  مي  كمك  آدم  به  خيلي ، خدا هم ال هر ح به:   گفت هين      م
  .  الهيه  و عنايت  لطف اينا همه.  ده مي

  .  و بخوانه  ِبشينه  تا راحت  در بيارن  كمرش  از تُوي  تركشَم  اين  كه  خدا كنه حاال فقط      
 شما  هردوي.  كنم  وجود تو و بابا افتخار مي  به من!   مامان دوني مي:   وگفت  گرفت در آغوش را   مادرش       سمانه

   چون  هر حال ، اما به سخته   ما خيلي  براي  و تحملش كشه  مي  عذاب  بابا خيلي با اينكه.   هستين پدر و مادر نمونه
   دوستام  به  هم  مدرسه  تُوي  هميشه من.  داره  ارزش  ما خيلي راي، ب  از كشور رفته  دفاع  و براي  بوده  بزرگ آرمانش

   انقالب  اين  رو تقديم  وجودش  تمام  كه  هستم  جانبازي دختر يه ، من گم  و با افتخار مي كنم  رو بلند مي ، سرم گم مي
  . جنگيد  با دشمن ه چيز نترسيد و مردان  از هيچ  كه  هستم  و باغيرتي  شجاع  دختر آدم من.  كرده

  .  شدم خسته خيلي.   بشينيم  كم  يه بريم.  حاضر شد  غذا هم ُخب.   طوره واقعاً همين!   دخترم آره:   گفت هين      م
شد و   مي آرام  اذان  با صداي هينم  هميشه.  شد  شنيده  اذان  بخش  آرامش  كرد، نواي  استراحت  كمي هينم  وقتي      

  .شود  مي كند، سبك  راز و نياز مي خواند و با خدايش  نماز مي رد وقتيك  مي احساس
  .  رو بخوونم  نمازم  رو بذار، تا من تو سفره!  دخترم:   گفت سمانه   به بنابراين      

  !  جون ، مامان باشه:   گفت سمانه
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.   بده  جانبازا،سالمتي  همه به! خدايا:  فت را باال برد و گ بعد از نماز دستانش.  و نماز خواند  وضو گرفت هين      م
  . كنيم  جانبازا نگهداري  از اين  خوش  با اخالق  تا بُِتونيم  بده  ما صبر و تحمل  همة به! خدايا
  . ُگشَنمه!  مامان! مامان:   و گفت  نشست  زانوهايش  آمد و روي  مادرش  طرف  بيدار شد و به  حنّانه  لحظه در همين      

  . دم  غذا مي  ِبهت االن!   عزيزم باشه:   را بوسيد و گفت  دختر كوچكش هين    م 
  ! مامان:   گفت حّنانه

  !؟ چيه!  جانم:   گفت هينم
،  ، بابااومد ُتو خوابم دوني  مي  بابا رو ديدم  خواب من!  مامان:  رسيد، گفت  بنظر مي  خوشحال  در حاليكه حّنانه      
  .  پِيشت  زود ميام من.  نكن ، لجبازي  نكن  رو اذيت مامانت!   جون حّنانه:   گفت كرد، اونوقت   بازي باهام

  ؟  گفت  چي ، ديگه ُخب:   گفت هينم
  عروسك  واقعاً بابا برام يعني!  مامان.   و ميارم خرم  مي  خوشگل  عروسك  يه ، برات  گفت  من به:   گفت حّنانه      

  .  باش حتماً، مطمئن!  حتماً عزيزم:   گفت هينم! ؟ خره مي
  . غذا بدهد  دختر كوچكش  تا به  رفت  سفره  طرف  كرد و به  را بغل و بعد حنّانه      
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  اً توفيق اوواقع شد، يعني  نمي باورش. كرد  مي  خدا نگاه  خانة  بود و به  ايستاده  كعبه  خانة  روبروي  درست فاطمه      
! خدايا.   تو ايستادم  خونة  واقعاًروبروي  من يعني! خدايا:  گفت  مي  با خودش مرّتب.  بود  خدا را پيدا كرده  خانة زيارت

   كه شكرِت! خدايا.   ممنونم ازِت! خدايا.  رويا بود ِّ يه مث  تو برام  خونة  به  اومدن هميشه.   رسيدم  آرزوم  به  باالخره يعني
  . ، ممنونم  دادي  راه َت  خونه  و به  دونستي  رو اليق  من از اينكه! خدايا.  خودت  خونة  زيارت  به  بيام  دادي  توفيق  من به

!   بيايم شدبا هم  مي كاش.  اينجا بود  آقا هم  علي  كاش اي:   گفت ، افتاد و باز با خودش ، علي  ياد همسرش بعد به      
  .د نيوم  شد كه حيف

 داد و   رضايت  كه همين. شم  مي ش  الزّياره  نايب ، من  نداره عيب:   كند، گفت  را راضي  خودش  جوري  يك  اينكه و براي
  .  رو برده  و ثوابِش  اومده  خودشَم ، انگار كه  رو فرستاد حج من

   كن  كاري يه! خدايا.  رو بده  خودت  خونة  زيارت  توفيق  هم  علي به! خدايا:   و گفت  دعا برداشت  به  دست سپس      
  اصالً من.   اينجاست  و روحش دل  االن  كه دونم  مي اگر چه.   رو پيدا كنه  حج  زود، توفيق  زوديهاي  همين  به  اونَم كه

  .  منه  همراه  اون  كه كنم  مي كامالً حس
  ِ با دشمن جنگ  تُوي  روزي  يه  كه همين.   كرده  روحاني ها و بارها حج بار ، اون كنيم  مي  جسماني  حج مي ما دار اگه      

   بيشتر ثواب ، شايدم چند تا حجه   جاي  به ،  خودش  تو شده  در راه  جانبازي  و آمادة  تو كرده  رو تقديم  بدنش اعضاي
  . داره

   لذّت خستگي  از اين ، اما فاطمه  باشه  اينقدر سخت  حج كرد اعمال ، اصالً فكر نمي  شده  خسته  كم  كرد يه احساس      
  .شود  نمي دستور پروردگار خسته  انجام  هرگز براي  مومن  بود و انسان  الهي  فرمان  اجراي  او در حال برد، چون مي

   يادروزهاي به.  و رفت فكر فر  به  و ناخودآگاه  پيدا كرد و نشست اي  داد، گوشه  را انجام  طوافش بعد از آنكه      
  .  و مقاومتي پايدار  افتاد روزهاي گذشته

 



 

٢٦ 

  . كند  را ثابت  وفاداريش خواست  مي  كه  سختي روزهاي
او را از   نحوي  داشتند به  سعي همه.  او را باور كند  و پايمردي  ايثار و فداكاري خواست  نمي انگار هيچكس      

 قويتر   از صدها مرد هم  بودكه  زني فاطمه. شناختند  نمي  را خوب ند، اما آنها فاطمه كن  بود منصرف  گرفته  كه تصميمي
  . بود  و عهدش  پيمان و وفادارتر به

 ِ درد بود ، غرق  تا فرق از قدم  صد مرد بود  بود، بل  زن  يك او نه

پايبند بود )  ع(  علي  بانو چقدر به  اين  كه دانست ي و م  داشت  اسالم  نمونة ، بانوي) س( زهرا   فاطمة  مثل او الگويي      
كرد و بر سرِ   مي  پيروي خويش   از بانوي بايست  مي  او هم پس.  حد وفادار بوده بود، تا چ  با او بسته  كه  عهدي و به

  .ماند  استوار مي پيمانش
 بودند و  محلي ، هم آنها هم. ديد  را مي  روز علي، او هر  ابتدايي  چهارم كالس.  يادآورد  را به  كودكيش روزهاي      

 در   موقع  خداوند از همان  بود كه  ومحبتي داد، عالقه  پيوند مي  هم  دو را به  آن  كه  آنچه البته.  داشتند  فاميلي  نسبت هم
  . بود  قرار داده  آنان دلهاي
 را بايد  سختي  آزمايشهاي  و چه  است زده   آنها رقم  را براي تي سرنوش  پروردگار چه ند كهتدانس  نمي  اوقات در آن      
  .آفريند  مي  ديگر نقش اي گونه دهد و به  چيز را تغيير مي  روزگار چطور همه دانستند كه نمي. بگذارند  سر پشت
   بودو چنين  كرده  آشيانه  آنان  در دل  از كودكي  كه عشقي.  بود  و مقدسي  پاك  عشق  هم  به  دو نسبت  آن عشق      

  .  نيست  شدني  هرگز فراموشي عشقي
   حّتي او حاضربود كه.  طور بود  همين  هم  و فاطمه داشت  مي  بيشتر دوست  هم  از خودش  را حّتي ، فاطمه علي      

شد    مي  دو باعث  آن و حياي حجب.  دهد  او انجام آيد، براي  بر مي  از دستش  كه  كند و هر كاري  علي  را فداي جانش
   هر يك  كنند كه  درك  راحتي توانستند به مي ديدند،  مي فاق اّت  يكديگر را بر حسب  نزنند، اما وقتي  حرفي  با هم كه

  .دارد  مي  را چقدر دوست ديگري
.   شيرازرفت  شد و به ول قب  دانشگاه  گرفتند و علي  شدند و ديپلم  بزرگ  و فاطمه  شد و علي روزگار سپري      

   هم  به  و  فاطمه  علي ترتيب  شود و بدين  خوانده  محرميت  صيغة  دو جوان  اين  بين  گرفتند كه  تصميم  آنان خانوادة
  .برگزار شود  ازدواج  مراسم  بزودي  نامزد كردند و قرار شد كه  شدند و با هم محرم
  ، با فاطمه  از پدر ومادرش  اجازه  از كسب  كرد و پس  را شروع  جنگ  به  رفتن مة زمز  علي كم كم.  بود  جنگ زمان      

  . كرد صحبت
 نكرد،   ومخالفتي  نگفت  چيزي  برود، فاطمه  جبهه  به  از وطن  دفاع خواهد براي  مي  كه گفت  او مي  به  علي وقتي      
   سهمي  جنگ  در اين خواهد كه مي   دلش  ايراني رد غيور و شجاع هر م كرد كه  مي  بود و درك ي او دختر با ايمان چون
ديد،   مي  علي  و سخنان  در چشمان  جبهه  به  رفتن براي  كه  شور و شوقي از طرفي.  را ادا كند اش  باشد و وظيفه داشته
  . نزند  كند و حرفي  سكوت شد كه  مي باعث
،  ِ جنگ  وخطرناك ِ سخت  شرايط  در آن  هم ، آن  از علي  و دوري ريخت  مي اختيار اشك  بي  در حاليكه بنابراين      

  . آغاز ماجرا بود  تازه اما اين. شد  جنگ هاي  جبهه  عازم  كرد و علي  بود، با او خداحافظي  مشكل  خيلي برايش
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 را بايد  ناگواريهايي  بكشند و چه  سختي بيفتد و چقدر بايد فاقاتي اّت  چه  قرار است دانستند كه  نمي  و علي فاطمه      
  . كنند تحمل
  توانست  از او دور بودو نمي  خاطر آنكه  به ، هم گذشت  مي  سخت  خيلي  فاطمه  بود، به  در جبهه  علي  كه در مدتي      

  . بدهد  او را از دست ر دليليه   بيفتد و به  علي  براي فاقي نكند اّت  كه  داشت  وحشت  پيوسته  اينكه او را ببيند و هم
  و  چرا رنگ! ؟ نيست  خوب حالت! ؟  شده چيزي!  دخترم:  گفت  خود آمد، او مي  به  از همسفرانش  يكي با صداي      
  !؟  پريده روت
  .  كنم استراحت  ، اينجا نشستم  شدم  خسته  كم يه.   نيست چيزي!   خانوم  حاج نه:   زد و گفت  لبخندي فاطمه      
  خوب  حالت كنم  فكر مي  بازم  من ولي! ؟  ما چي ، پس  شدي  خسته  جووني تو كه!  دخترم:   گفت همسفرش      
.   ممنونم  از لطفتون خيلي!  خانوم  حاج نه:   گفت  حال  با اين ، ولي  تند شده  قلبش  كرد، ضربان  احساس فاطمه! ها؟ نباشه

  !  گرمه هوا اينجا خيلي.  م گرما رو ندار  طاقت  كم يه
  ديد فاطمه و بعد وقتي.  شيم  مي  خفه داريم!  آخ آخ!   و خفه  اينقدر گرم هوام!  بگو آتيشه!  گرمه:   گفت همسفرش      

  .  نشست كنارش   و آرام كند، ساكت  سير مي  خودش  را ندارد و در عالم  زدن  حرف  و حوصلة زياد حال
كرد،   مي احساس.  داشت  زيادي  و عظمت  ابهت  سادگي  خدا در عين خانة.  شد  خيره  كعبه  خانة  به م باز ه فاطمه      

  .باال برد و خدا را شكر كرد  آسمان  طرف  را به  سرش باز هم.   دنيا گرفته ، در همين  كرده  را كه  ايثاري پاداش
  نتيجه  بود تا به  گذرانده  را كه  سختي كرد و روزهاي ور مي خود را مر  زندگي  و شيرين  تلخ  خاطرات فاطمه      

  . بود شتها سرگذ پشت   را با موّفقيت  موانع  خود تمام اما او با همت. آورد  ياد مي آميز برسد، به  و رضايت شيرين
هرگز .  بود كرده  و او ساعتها گريه ده ش  زخمي  علي  بودند كه  او خبر داده  به  كه روزي.  افتاد  ياد گذشته  به دوباره      
  . كند  روز را فراموش  آن  تلخ  خاطرة توانست نمي

   علي  كه اتاقي  را داخل تا پايش. كرد  نمي  را هم  هرگز فكرش  افتاد كه فاقي، اّت  رفت  علي  مالقات  به  روز وقتي آن      
 با   علي  كه  شده  مرتكب جرمي  چه دانست  نمي فاطمه.  كرد  بيرون اتاقاز  با داد و فرياد او را  علي.   بود، گذاشت بستري

   و نامهربان  اينقدر خشن  كه  آمده ِ مهربانش  بر سرِعلي  باليي  چه كرد كه  فكر مي با خودش. كند  رفتار مي او اينچنين
  .هشد

  .خورد  مي  ُغصه خيلي.  بود  و زاري  گريه روزها كارش
 با او  شدت كرد و به  مي  او را بيرون  با خشونت ا هر بار علي، ام  رفت  علي  مالقات  به  بيمارستان ر بهچند با      

  . كند هي رفتار او را توج توانست  نمي  بود و فاطمه  شده  كامالً عوض علي. كرد برخورد مي
  من چرا به! ؟ كنه  طور مي  اين  با من ا عليچر! ؟  كردم  گناهي  چه من! خدايا:  گفت  مي  وقتها با خودش آن      

  لهأ مس اين.  َشن  وجانباز مي  مجروح  همه  روزا اين ، اي  شده ، مجروح ُخب! ؟  افتاده فاقي اّت  چه مگه! ؟ كنه  مي اعتنايي بي
  !  نداره  و عصبانيت  اينقدر ناراحتي ، ديگه  عاديه خيلي
 او  چون. بود  گذشته  سخت  او خيلي  بود، به  كرده  بيرونش  بود و علي  رفته  علي القات م  به  كه  و لحظاتي دقايق      
 رو   كارات توني  نمي  ديگه ،اگه  شدي  زخمي ، اگه  نباش نگران!   جان علي:  بدهد و بگويد  دلداري  علي  به  بود كه رفته
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  كنم  مي اصالً افتخارم.  دم  مي  انجام  رو برات كارات همه.   هستم من.  دم َنمر  كه ، من  بِري  راه توني  نمي ، اگه  ِبدي انجام
  . حرفها را بزند  اين  به  نداد كه  اوفرصت  هرگز به ، اما علي  كنم  خدمت  ِبِهت كه

  . شود  او نزديك  به توانست  نمي  فاطمه  حّتي داد كه  مي  نشان  خشونت  حدي  به علي      
 او  رنجاند و بارها وبارها به كرد و مي  او را از خود دور مي كرد، با حرفهايش  برخورد مي  با فاطمه  كه  وقتهر      

  . او نيايد  سراغ  برود و ديگر هرگز به  كه گفت مي
 را   اش ي دارد وخوشبخت  دوستش  خاطر آنكه  به  علي  شد كه  متوجه  كند؟ تا اينكه  چه دانست  ديگر نمي فاطمه      

  . دارد  او را دوست  هنوز هم  دل كند و از ته  طور رفتار مي خواهد، اين مي
 در  مادرِ علي كرد به  مي  و سعي رفت  مي  پدرِ علي  منزل  روز به  شبانه  دو يا سه تر شد و در هفته  مصمم بنابراين      

  .كرد  مي  او بدرفتاري با  همچنان  كند، اما علي  از او كمك  و نگهداري مراقبت
 بزند و  دست  لباسهايش  به داد كه  نمي  اجازه  فاطمه به. خورد  غذا را نمي برد، آن  غذا مي  برايش  فاطمه وقتي      

   كه  كارهايي  به كرد و نسبت  مي  اوخدمت  بيشتر به كرد، فاطمه  مي  بدرفتاري  علي هر قدر كه.  كند  را عوض اش ملحفه
  .شد تر مي  دهد، جدي  انجام  برايش ستخوا مي

    ،چون گشت  و ديگر هرگز بازنمي رفت  و مي گذاشت  مي  روز اول  بود، از همان  فاطمه  جاي شايد هر كسي      
  

    گفت  نوخاسته  با گلن چم  مرغ صبحدم
     تو شُكفت  چون  بسي  باغ  در اين  كه  كن ناز كم                           

   ، ولي  نرنجيم  از راست  بخنديد كه گل
    نگفت  معشوق  به ِ سخت  سخن  عاشق هيچ                                 

   كه  است شديدي   خاطر عالقة  بدرفتاريها به  اين گذرد و تمام  مي  چه ِ علي  در دل  كه دانست  مي  خوبي  به فاطمه      
  . كند  او را خراب  آيندة خواهد كه  او دارد و نمي به

    كه دانست  مي فاطمه
   ليي م  هيچ  نبودش اگر با من                      

    ليلي  مرا بشكست چرا جام                                                   
  

 با خود  همواره.كرد  او نمي  ظاهري اي رفتاره  به  اصالً توجهي  دارد، بنابراين  او را دوست  علي  كه دانست او مي      
  :كرد  مي زمزمه

   ، دعا گويم  و گر نفرين  فرمايي اگر دشنام
   شكرخا را ِ لعل زيبد لب  مي  تلخ جواب                                 

  من.  كنم  كارا رومي ن اي  خاطر خودش  به من! خدايا.   رو ببخش من! خدايا:  گفت  مي  با خودش  هم  علي از طرفي      
   بندة  اين خوام  نمي من.   جانبازبشم  بود كه  تقدير اين ُخب.   داشتم  شهادت ، آرزوي  رفتم  جبهه  به  و آگاهي با انتخاب
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  سش دوِ  خيلي  رو كه  كسي خوام  نمي من.  بشه  منر اسير و پاگي  اونَم خوام  نمي من.   كنم  سرگردون  با خودم خدا رو هم
  .  گرفتار كنم ، با خودم دارم
   يه  حّتي ِبري اگه.  كنم  نمي  سرزنشت  ِبري  خدا اگه به.  ِبذار راحتم. تو روخدا برو.  تو رو خدا قهر كن!   جان فاطمه      
  . از رفتنتهتر  سخت   من  براي  و موندنت نرفتن.   تو طبيعيه ؟ رفتن  چرا رفتي  كه يارم  نمي  زبان  به  هم دفعه
  .  نكن  محبت تو رو خدا ِبهِم.   باشم  راحت  خودم  وجدان  پيش بذار منَم      
  . كنم  برخورد مي  باهات  طوري ، اين  دارم  تو رو دوست  خاطر اينكه  به  من  كه  بگم  ِبِهت  زبوني با چه      
   اين  دارم  خاطرخودت  به  كه دوني  مي خوب.   دارم وست چقدر د  كه دوني  مي  خوب  خودت تو هم!   جان فاطمه      

   طور مقاومت ، اين  داشتي شك  خودت  به  من  و عشق  محبت  به  نسبت  كم  يه  اگه دونم  مي ، چون كنم كارا رو مي
  . اومدي  نمي  سراغم  و بازم كردي نمي

   كنم  مي  و با تو بدرفتاري  بدم  كه  منَم  اين.  دادي  پس  رو خوب تو آزماِيشت!   جان فاطمه      
 سالها بايد  من.  گرفتار بشه  با من  كسم بوبترينح و م  عزيزترين خوام  نمي من.   تقصير ندارم منَم!   جان اما فاطمه      
 رو   و خودت  بريزي  من  پاي به رو  جوونيت  كه  كردي  گناهي  تو چه آخه.   بِرِم  راه تونم  و هرگز نمي  ويلچر بشينم روي

 و قرار   و آروم  داشتم  و جوش اونقدر جنب  كه مني.   كنه  طور آزمايش  ما رو اين  خدا خواسته . بكني گرفتار من
   خدا، ولي  رضاي  به  راضيم ، حاالم  رفتم  با آگاهي ، من ،ُخب  باشم  نداشته  و حركتي  جا بشينم ، حاال بايد يه نداشتم
  .  زجربِكشم  بيشتر از اين  من  نشو كه راضي
   و من كنه مي  محبت  ِبهِم وقتي! خدايا.   كن  بيرون  رو از دلش مهرِ من! خدايا.  رو تنها بذار و برو من!   جان فاطمه      

   دوسش  كه  تظاهر كنم ه ك سخته  خيلي ، برام تونم  نمي ديگه! خدايا.  كشم  مي  عذاب ، خودم كنم  مي  بدرفتاري باهاش
  . ندارم
بيشتر   دنيا از همه  اين  تُوي  رو كه  كسي  كنم  رو راضي  خودم تونم  نمي  كه  كنم  حاليش تونستم  مي  كاش اي      

  . خير بكن  به  رو ختم  غائله  اين  جوري  يه خودت! خدايا.   بندازم  و عذاب  گرفتاري ، به  دارم دوست
   طرف ازيك.  بماند  در كنارش  كه خواست  ديگر مي كرد و از طرف  را از خود دور مي  فاطمه  طرف  از يك علي      

  توانست  نمي  ديگر هم  نشود و ازطرف  خوشبخت  در كنارش ، فاطمه  آمده  پيش  كه  نكند با وضعي كرد كه  مي احساس
   و يك  روزه  دو برقرار بود يك  آن  بين  كه پيوندي.  داشت وست د  را خيلي  فاطمه علي.  كند  را تحمل  فاطمه دوري

  . شود  گسسته  راحتي  همين  به توانست  نمي  بود، پس  برقرار شده شان  بين  پيوند سالها بود كه اين.  نبود  ساله  و يك ماهه
   منزل  به خواست مي  روز وقتي آن.  دارد  او را دوست  علي  شد كه  ديگر مطمئن  خاطر آورد كه  را به  روزي فاطمه      

  . شد  ديرش  اتفاق  برود، بر حسب پدر علي
   نگران فهميد كه  و از نگاهش كند و منتظر اوست  مي  نگاه  بيرون  به  از پنجره  علي  و ديد كه  آنجا رفت  به با عجله      
  .دي نيا  نكند فاطمه  كه شده

  اش ، قمقمه شده  و گرمازدگي  دچار ضعف كرد كه  مي  احساس  ظهر بود و فاطمه نزديك. دش  و گرمتر مي هوا گرم      
  . جا آمد  خورد و حالش  آب آورد و كمي  در را از كيفش
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  نبود كه  علي  فقط چون.  كرد  صحبت  جدي  او را صدا كرد و با او خيلي  پدرِ علي  خاطر آورد كه  را به روزي      
  . كند نصرفم  و را تصميمش ا خواست مي

   دارم ، اما من كني  ثابت  علي  رو به  خودت  وفاداري خواي  تو مي  كه دونيم ما مي!  دخترم:   گفت  فاطمه  به پدرِ علي      
 تو   كس يچه.   بِري ِ خودت  خوشبختي  دنبال  كه  داري تو حق.   رو گرفتار نكن خودت ،  زندگيت ، برو دنبال گم  مي ِبِهت

  . دن  مي  تو حق  به همه.  كنه نمي رو سرزنش
آقا :   بود،گفت  تركيدن  در حال  هر لحظه  كه ، با بغضي  بر او وارد آمده كرد فشار زيادي  مي  احساس  كه فاطمه      
،  جز علي.  آقا  كنار عليدر ،  جاست  همين  من خوشبختي.   حرفا رو بزنين  اين  من ياد به  مي شما چطور دلتون!  جون
  تونم  چطور مي من.   جا پيدا كنه ِ من ِ دل توي تونه  نمي  جز اون  كس هيچ.   كنه  رو خوشبخت  من تونه  نمي  كس هيچ

ر  طو  اين چرا شما با من.   و ِبرم  كنم  بيرون  از دلم راحتي  همين ، به  داشتم  نگه  دلم  سالها ُتوي  رو كه  كسي محبت
  ! رما د دل!   انسانم  يه منم.  كنين برخورد مي

   به راحتي  اين  به  اومدين  االن ، اونوقت  كنم  ازدواج  با پسر تون  كه  خواستين ، از من  مون  خونه  اومدين  روزي يه      
   چيز من ، همه  من ، هستي ميدمنا.   آقاست  علي  من زندگي! ؟  زندگي كدوم! ؟  چه يعني.   زندگيت ، برو دنبال گين  مي من

  . اونه
  كنم  مي توجيه  جوري ، يه كنه  مي  بدرفتاري  آقا با من  علي حاال اگه.   بكنين  رفتاري  همچنين  با من تونين چطور مي      
،   داغونه ش، اعصباب  كنه حركت تونه ، نمي  داده  رو از دست  پاهاش  ُخب گم ، مي  مجروحيتش  حساب  به ذارم و مي

   كافي  اندازة  به  كه من!  آقاجون.  گين اينطور مي  من ، چرا به  دارين  و تجربه  گذشته  ازِتون  سّني  شما كه ، ولي ناراحته
 اعتنا   من  اصالً به  آقا كه ، علي  هست  شكسته ، دلم  كردم رو تحمل  جور تحقيري ، همه  هستم  درگير و ناراحت خودم

  . شَكنين مي  رو  شما چرا دلم ، ديگه كنه نمي
  . كرد  گريه هاي  وهاي و بعد زد زير گريه

 درگير  فاطمه  بود كه  شده كرد و مطمئن  مي  را تحسين  فاطمه  بود و در دل ر شدهّثأ بسيار مت  در حاليكه پدرِ علي      
 خاطر   به من!  دخترم:  كرد، گفت  نخواهد  او را ترك ه و هيچگا مند است  عالقه  علي  و واقعاً به  نشده  مقطعي احساسات

تو .   كن ، عمل دوني  مي  صالح  خودت ،هر طور كه ، باشه  و اصرار داري كني  طور فكر مي  اين حاال كه.  گم  مي خودت
بيا .  رو بشور و صورتتبر!  برو دخترم.  تو نبود  رنجوندن اصالً قصدم . خوام  مي  معذرت من.   نكن  گريه رو خدا ديگه

  . ده  مي  مزه  خيلي  خانوم  عروس  چايي  خوردن بريز كه  چايي  يه  پدر شوهرت براي
  زد و فوراً به لبخندي. كرد  مي  سبكي  بود و احساس  كرده  بود، خالي  را گرفته  مدتها گلويش  را كه  بغضي فاطمه      
  . بياورد  پدرِ علي كند و براي   را آماده  تا چاي  رفت  آشپزخانه طرف
   با علي  وازدواجش  است  در اشتباه  او سخت كردند كه  فكر مي  هم اطرافيانش. كردند  مي  را سرزنش  فاطمه همه      

  .شود  مي  پشيمان  از كارش  فاطمه رسد كه  مي  ندارد و روزي  خوبي سرانجام
   آنچه چون.  خواهدشد  خوشبخت  در كنار علي  بود كه  روشن  آيينه  مثل ايشبر. كرد  طور فكر نمي  اين اما فاطمه      

  .  است كند، عشق  مي  را محكم  آن هاي  و پايه  است  مهم در زندگي
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  . خود بردارد تواند از سرِ راه  نمي  راحتي  را به  هر مانعي دهد كه ميقدرت    انسان  آنقدر نفوذ دارد و به عشق      
  .باشد  همراه  با مالمت  كه  و دلپذير است  شيرين  عشقي شود و آن  نمي مالمت  بي  عشق  كه دانست او مي      
   عبادت شود و به همتا معتكف  بي  خانة  سالها درِ كنارِ آن خواست  مي  دلش  بود كه  خدا شده  خانة اينقدر مجذوب      

  .برد مي  خدا لذّت  در كنارِ خانة از بودن.  نداشت از آنجا   دور شدن  به تمايلي. خدا بپردازد
  ص و خلو روحانيت  احساس  قرآن  آيات با شنيدن.  خود آورد  ظهر او را به  از اذان ِ قبل  قرآن  تالوت  روحبخش صداي
  . بود  شده  كمتر نصيبش  عمرش  شايد در مدت  كه حالي.  كرد عجيبي

 و تنها   گذراست  دنيا محل  و اين  است  انسان  آرامش  ماية  هميشه  دعا و نيايش  كه دانست  مي  خوبي  به فاطمه      
  .  است  آخرت ماند، پاداش  مي  باقي  كه چيزي
، او   شده  زهراتنگ  براي  كرد چقدر دلش  زهرا افتاد، احساس  ياد دخترِ عزيزش  به  قرآن  زيباي  نواي با شنيدن      

  . بود  از او دور نشده اينقدر هيچوقت
  . بود  داشتني  و دوست  شيرين زهرا خيلي

  يكبار هم حّتي.  برود  كند و راه  بگيرد و بغل  او را در آغوش  پدرش خواست  مي  بود، دلش  زهرا كوچك وقتي      
   دليل  پدر، به  اوبفهماند كه ه ب  بود كه  توانسته  و زحمت  تالش  با كّلي  فاطمه  بود كه  كرده  بود و لج  گرفته بهانه

  . كند  او را برآورده تواند خواستة  نمي  از جنگ  حاصل آسيبهاي
!  دختر عزيزم!  قشنگم زهراي:  گفت كرد و مي  مي  را نوازش  دخترش  دلش  و ُتوي  نشست  بر لبانش  شيرين لبخندي      

بعد از خدا و !  دخترِ نازنينم!   بودين پيشم  تو و بابا هم كاش!  ليه خا  تو اينجا خيلي جاي!   اينجا بودي  تو هم  كاش اي
  ، ديشب دونم مي.  ِ تو رو ندارم ِ دوري  طاقت ديگه!   شده ذره  يه  برات دلم!  ِ دارم  دوست خيلي.   تويي  اميد من بابا، همة

  تو نتيجة.   سخته  تو بودن  بدون  هم  لحظه  يه حّتي.   وجود مني تو همة! ؟ چيكار كنم! ا مادر جون، ام  كردم  صحبت باهات
  ! ، عزيزم  داريم  دوست  و بابا تو رو خيلي من.   هستي  و علي من   زندگي شيرين
  فاطمه.  نبود  درخانه هيچكس.   بودند بيرون  رفته  روز همه  بود، آن  رفته  پدرِ علي  خانة  به  افتاد كه  ياد روزي  به باز هم

   به  حّتي  علي ترسيد كه  اوبگويد، اما مي  را به  بزند و نظرش  حرف  با علي  تا كمي  هست  فرصت  بهترين كر كرد كهف
  . نكند  هم  او گوش حرفهاي

  تحقير  همه اين.  كردم  و مقاومت  ايستادگي  همه اين.   نيست  رنگي  كه  باالتر از سياهي  گفت  با خودش  هر حال به      
  .  يا علي كنم  مي  رو اثبات  حرفم نم يا  باالخره.   روش ، اينَم شدم
  .  كنم  با شماصحبت خوام مي! ؟ دين  ميهاجاز!  آقا  علي سالم:   و لرز گفت  و با ترس  رفت  علي  اتاق  به آهسته      
  .  ندارم  با شما صحبتي من:   گفت اعتنايي  با بي علي

 واستوار با   محكم  بود، خيلي  شده  در او دميده اي  تازه  بود و جان  پيدا كرده اي  تازه ار قدرت انگ  كه فاطمه      
  !؟  كردم  گناهي  چه  من مگه! چرا؟:   گفت جديت

  . او نداد  به  كرد و جوابي اعتنايي  او بي  به  باز هم علي



 

٣٢ 

  شما كه! ؟ كنين  طور رفتارمي  اين ، چرا با من  هستين  منطق ل و اه  تحصيلكرده شما كه:   گفت  با عصبانيت فاطمه      
  !؟  موندين  انسان ، چرا دررفتار با يه  كردين  خدا تقديم  رو به ِ خودتون  و جون  پيروز بودين  با دشمن در جنگ

  .بود  نكرده  نگاه  فاطمه  به  يكبار هم  حتي ماهها بود كه. كرد  مي  نگاه  فاطمه  به  با تعجب  علي  حال در اين      
  خواست اونمي.  بيفتد  گذشته  خوش  ياد روزهاي  به  فاطمه  شود و با ديدن  تحريك  عواطفش خواست او نمي      

  . خود كند  را گرفتارمشكالت  فاطمه  نظر خودش  پيدا كند و به  او تمايل  به  را ببيند تا دوباره فاطمه
او .  بريزد  برود،بيرون  كرده  تحمل  علي العملهاي   و عكس رفتار  از  كه را ناراحتيهايي  د تمامكر مي   سعي فاطمه      

  . كند  را يكسره  قضيه خواست  بود و مي  شده  خسته  وضع ديگر از اين
،   ميام كوتاه ، هر چه كنم  مي  محبت  ِبهِتون   من هر چي!   رو در آوردين  شورش واقعاً ديگه:   داد  ادامه بنابراين      

  !؟ شين  نمي  قائل  حرمت  هيچي شما براي.   ديگه بسه.  كنين  شما بدتر مي بينم مي
  اعتنائيهايش بي  به  العملي  و عكس  پاسخ  فاطمه خواست  مي  بود و دلش  فرصتي تها بود منتظر چنين مد  كه علي      

  بدهد،
 و   زندگي دنبال  برين  كه گفتم.  خورم  درد شما نمي  به  ديگه  من  گفتم  كه من.  ، برين  گفتم ن ِبِهتو  كه ، من ُخب:  گفت      

  .  نكنين  رو گرفتار من  خودتون  كه گفتم.   خودتون خوشبختي
   داشتين  وقتي مگه.  نشديم  محرم  هم  به مگه.   نبستيم  عهد و پيمان  ما با هم مگه!  آقا  علي گي  مي چي:   گفت فاطمه      

.  و قرارا  قول  شد اون  چي پس.  كنيم مي  عروسي  با هم ، برگشتم  جبهه رم  مي ، صبر كن  نگفتين  من ، به  جبهه رفتين مي
  !كو؟! كو؟! ؟ كو وفاداري!  كو؟ ، پس پايبندترَن  و قرارشون  قول  مردا به َگن مي! ؟  كردين  رو فراموش همه

  چقدر دوستش  او بگويد كه  برود و به  فاطمه  دنبال  به خواست  مي علي.   رفت  بيرون  و از اتاق ير گريهو بعد زد ز      
،   بوده  خاطر خودش  به ، همه داشته   و رفتار بدي  كرده  و اگر كاري  وفادار است  او بسته  به  كه  عهدي دارد و چقدر به

  . بود رفته   بود و فاطمه  دير شده اما ديگر خيلي
 بود و   نفوذكرده  جانش  تا عمق  فاطمه حرفهاي.  شد  شنيد، بسيار ناراحت  را كه  درِ حياط  شدن  بسته صداي      

  .بود  كرده  و چقدر استقامت  كرده ل را تحم  فشاري  چه ت مد  در اين  فاطمه  بود كه فهميده
   همين چرا به!؟  رو رنجوندم چرا فاطمه! ؟  طور كردم  اين ا منچر:   گفت  كرد و با خودش  تنهايي  احساس ناگهان
  .  بيارم دست  رو به  چيزي  همچنين تونم  نمي  ديگه  هيچوقت  كه  دادم  رو از دست  جواهري راحتي
 و   كردن گريه  كرد به  بود، شروع  را گرفته  گلويش  بغض و بعد در حاليكه! ؟  چيكار كردم  با خودم من!   من خداي      

  .  و زار زار گريست  ريخت  بود، بيرون تها فرو خورده مد  را كه بغضي
  . او را برگرداند  و التماس  برود و با خواهش  فاطمه  دنبال خواست  مي دلش      
   داده فرصتهارا از دست  ا او همة كند، ام ، عذرخواهي  او كرده  به  كه اعتنائيهايي  بي  خاطر همة  به خواست  مي دلش      

  تواند زندگي  او نمي  بدون  كه طوري  دارد، به  نياز دارد و چقدر او را دوست  فاطمه  چقدر به  بود كه  فهميده تازه. بود
  . بود  شده  برطرف  شوك  آن  فاطمه  العمل  باعكس  بود كه  او وارد شده  به  شوكي انگار در مجروحيتش. كند
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   نگاه ساعتش به. داد  مي  او را رنج  بدجوري كسي  و بي  تنهايي  احساس  و از طرفي اش  غرور مردانه طرف  از يك      
 و  گرده  برمي  و اونم كنم مي   عذرخواهي  و ازش زنم  مي  زنگ ، ِبهِش  رسيده  ديگه حتماً االن:   گفت كرد و با خودش

  . بود  گرفته  خيلي دلش.   گذاشت  را سرِجايش  كرد و گوشي را قطع  ، تلفن اما نتوانست.  شه  مي  چيز تموم همه
  :كرد  مي زمزمه

  »  نهاد بر من  تو آتش  و رفتن رفتي«
 چرا   كه دادم مي  و توضيح گفتم  مي ِبهِش.  زدم  مي  حرف  اينجا بود و باهاش  فاطمه  كاش اي:   گفت با خودش      

  . كردم اينكارا رو مي
 او  انگاردنيا را به.  ديد  چاي  را با سيني  را بلند كرد و فاطمه  سرش  دفعه  يك  بود كه  و آشفته  طور پريشان همين      
  ، مطمئن  نشست  كنارش فاطمه   وقتي ، ولي  است  و خيال  خواب  فكر كرد كه اولش.  شد  خوشحال  باشند، خيلي داده

  .  نيست  خواب شد كه
  ؟  ناراحتي از من!   خانوم فاطمه:   كرد و گفت  فاطمه  رو و به شرويي با خو آنوقت      
، اما  شه  مي عصباني  خودشَم  از دست  گاهگاهي آدم:   گفت  مخصوصش  حياي  به  و آميخته  آرام  با صدايي فاطمه      

   ناراحت ، از كاراتون  دارم وست بيشترد  و از خودمم دونم  مي  شما رو از خودم  چون منَم.  كنه  مي زود فراموش
  . خوام مي ، معذرت  شدم  عصباني  كم  يه ، اگه  رو ببخشين من.  شوم نمي

واقعاً از .   روببخشين  من  خانوم فاطمه.   كنم  عذرخواهي  مدت  خاطر اين  بايد از شما به  كه  منم اين:   گفت علي      
  .  كنم  جبران  جوري  يه ونم بت  كه اميدوارم.  خوام  مي شما معذرت

َ   آينده  فكرزندگي  و به  كنيم  چيز رو فراموش  همه بهتره.   زياده  كردن  جبران  براي حاال وقت:   گفت  با خنده فاطمه      
  ؟ ، باشه  باشيم مون

  . باشه:  ت و گف  انداخت  را پايين رسيد، سرش  نظر مي  به  و راضي  بسيار آرام  در حاليكه علي      
.  رو بخوونيم  نمازمون  بريم بهتره.   ظهره اذان!  دخترم:   گفت همسفرش.  خود آورد  را به  ظهر فاطمه  اذان صداي      
  . بنده  رو مي  اقامه  جماعت  امام االن

را دارد،   رضايت  كمال كرد از زندگي  مي  احساس  و بعد در حاليكه  بريم بهتره!   خانوم ، حاج بله:   گفت فاطمه      
  . خدا ادا كند  را در كنار خانة  تا نماز جماعت  رفت  گويان  و سپاس شكركنان
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  چند بار خواست. منتظر بود  پدرش  درِ خانة  بود، جلوي  گرفته  در بغل  را محكم  دختر كوچكش  در حاليكه       مليحه
  صداي.  شنيد، فوراً صدا را شناخت  صدايي.  صدا درآورد  درِ را به  زنگ سرانجام.  ت را نداش  بزند، اما جرأتش زنگ

  . سوخت مي  ديدنش  بود و در آرزوي  مدّتها نشنيده  بود كه مادرِ عزيزش
  !؟ كيه! ؟ كيه: پرسيد  مي مادرش

  . ليحهم،  منم!  مادرِ عزيزم!  مادر جان: ترسيد بگويد مي.   نگفت  چيزي مليحهو       
، بهرام،   برود وهمسرش  سرنوشت  دنبال  بود تا به  رفته  خانه  از آن  پيش او يكسال.   بگويد منم توانست  مي چگونه      

 قبالً با  كند، چون  مي  را انتخاببهرام،   ونامزدش  خانواده  بين  بود كه  ادعا كرده  موقع همان.  بود  داده  ترجيح را بر همه
  اي  اندازه  از آن  بيش كرد كه  مي  احساس  از مدّتي  پس  با اوبماند و اكنون  بر سرِ عهدش  جان  تا پاي  كه  بسته او پيمان

  . نياز دارد اش  خانواده  ديدار ومحبت كرد به  فكر مي كه
  باخود زمزمه.  كند  چه انستد نمي. كرد  مي  گريه  مدام  هم  بود، بچه  شده  بود، خسته  در مانده  پشت  كه از بس      

  :كرد مي
   مـذريـو بگـِ ت ِ روي گذار تا مقابلــب

   مــو بنگريــِ ت وبـِ خ ايلــ در شم دهـدزدي                            
   در نظر  و جورست  در جدائي شوقست

   مـ نياوري تـ شوق تـ طاق هــ ك ه جور ِب مــه                            
   ِ ُتست  از آن كمـ، ح  ما نكني هـ ارب روي

   مــگستريـ ب دمانتــ در ق  روي هــازآ كــب                            
   روزگار  گر خلق  با تو كه ما را سريست
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   مريـ س  بر آن مـر برود هـوند و سـ ش دشمن                            
   جبـ ع  از تو، اي شنويم  مهر مي  بوي نه

   مــپروريــ ب ســر دگر كــ مه  آنكه  روي نه                            
   تانـ دوس  به كايتـرند شـ ب از دشمنان

  !؟ مي كجا بر ، شكايت  است  دشمن  دوست چون                           
 او   بود وپدرش  قبالً رفته چند بار هم.  گشت ميزد و بر  و در مي رفت  مي  پدرش  خانه  به  بار بود كه  چندمين اين      
  .بپذيرند  بيايد و او را  رحم  به  دلشان  بچه  شايد با ديدن  بود كه  فكر كرده  دفعه اين.  بود  نداده را راه
  .كردند  مي زندگي بهرام  با پدر و مادر  بعد از ازدواج.   رفت  خودش  خانة  سمت  و به  برگشت  با نااميدي دوباره      
 چيز سرد   و بار،همه برگ  بي  بود و هوا سرد سرد و درختان زمستان.  شد  خيره  خيابان به.  شد  سوار تاكسي وقتي      

 بهرام  با  از زندگيش. كرد مي  و پوچي  افسردگي ديد احساس  نمي  در اطرافش  چيز زيبايي هيچ.  بود و بيروح
   كه  االن بخصوص.  كند  تكميل  عزيزش  را با پدر ومادر و خانوادة اش  خوشبختي واستخ  مي بود، اما دلش راضي خيلي

  .  فرزند شده صاحب
  .كرد  سرما مي  بود، شديداً احساس  پوشيده  گرم  لباس با آنكه      
   ندارد، اما اوچگونه لذّتي   هيچ  زندگي  آنان  هستند و بدون  در گرانبهايي  پدر و مادر چه  بود كه  فهميده تازه      

  ؟ كند  را جبران  گذشته توانست مي
 بابا اصالً  دونم ، امامي  شده  ذره  يه  من  براي  دلش  هم  مامان  االن  كه  مطمئنم من! ؟  كنم چه! خدايا:   گفت با خودش      

   رضايت  و بدون  كردم  ازنظر اونا كار بدي  كه  منم بُخ.   متعصبيه  آدم اون.  شناسم  مي  بابا رو خوب من.  ده  نمي رضايت
 شما رو   و اومدم  دخترتونم من.   عليكم  سالم اونجا و بگم  برم  رويي اال با چهح.   كردم  ازدواجبهرام با   رفتم كاملشون

  ، ده  نمي  رو راه  اصالً بابامن تازه.   كارِ سختيه خيلي!  نه.  ببينم
   اون من! ؟ شه مي يعني.   بشه  حل  من  مشكل ، اين  بشه  طوري يه)!  س (  زينب يا حضرت)!  ع( زهرا  يا فاطمة! خدايا      

! ؟  تو رو بخشيدم  دخترم  بگه  من  بابابه ياد كه  روز مي اون! ؟  بزنم  حرف  و باهاش  بشينم  كنار مادرم  كه بينم روز رو مي
  !  من ، خداي آه

  . بود  خوابيده  در آغوشش  آرام بچه.  زياد بود  خيلي  پدرش  تا منزل مليحهِ پدرشوهر  منزل  فاصلة      
.   نداشتم غمي هيچ.  جا  و بيخبر از همه  بودم  و آسوده  تو آرام  مثل  هم  من  كاش اي!  دخترم:   گفت  آهسته      مليحه

   بچة  يه  و اونوقت  كنم ازدواج  تا با پدرِت  كردم در مبارزه، چق  كشيدم  چقدر سختي متُو زندگي!   عزيزم دوني نمي
  .  باشم  تو داشته  مثل  و شيرين خوشگل

 طور  او به  ديدن  هر روز برايبهرام.  بود  آشنا شدهبهرام با   تازه  كه  خوشي روزهاي.  افتاد  ياد گذشته بعد به      
  ِ يكديگر بودند و هيچ آنهاعاشق. شد  مي   او خوشحال  از ديدن  هم مليحهو   رفت ديد و مي آمد و او را مي  مي مخفيانه

  . جدا كند  دو را از هم  آن توانست چيز نمي
  .برود  سربازي  به بهرام  شد كه  آن  شد و زمان  رسيد و سپري  پايان  زود به  خيلي  خوش  روزهاي اما اين      
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  گرددو با هم  باز مي  سالمت  به  از دو سال رود و پس  مي  سربازي  به بهرام ه بود ك  خوشحال  از طرفي      مليحه
   اوج  زمان  بيفتد، چون اّتفاقيبهرام    نكند براي  بود كه  ناراحت رسند و از طرفي  مي  آرزويشان كنند و به  مي ازدواج

  .آوردند  را مي  زيادي  شهدا و مجروحان  سرِ هم  بود و پشت جنگ
   ازصد سال  او بيش  براي  مدت اين. شمرد  روزها را مي همة.   گذشت مليحه، بر   و فراق  دوري  سخت روزهاي      

   و شاد بود و احساس خوشحال مليحه  شود و   تمامبهرامِ   سربازي  بود كه  روز مانده  بيست ديگر فقط.  بود گذشته
 با بهرامگذرد و   مي  سالمتي  به  هم  كم مدت  و اين ِ سر گذاشته شت را پ ها و مشكالت  سختي  باالخره كرد كه مي

  .گردد  او بر مي  پيش  كامل سالمت
 و در  شده  زخميبهرام  ترسيد، افتاد، خبر دادند كه  مي  از آن  مدت  در اين مليحه   هميشه  كه فاقي اّت اما آن      

  .  است  بستري بيمارستان
 او را  شمادر .ن كرد  و گريه  خوردن  بود غصه  شده كارش.   و روز نداشت شب.  بود يقرار  شده و ب  بيتاب مليحه

 و اونا  َشن  مي  و مجروح هازخمي  رزمنده  روزا همة اين!   ديگه  شده زخمي! ؟  شده  چي مگه!  دختر كرد كه  مي سرزنش
  . ُكشي  مي روي  خودت يدار! ؟ كني  مي  طوري تو چرا اين.   بيمارستان رو ميارن

   چه دانست نمي.كرد  مي هزار جور فكر و خيال. بهرام بود   شده  فكر و ذكرش تمام. شنيد  نمي  چيزي مليحهاما       
   وقتي مليحه   شد، ولي  خوشحال  را ديد،خيلي مليحه بهرام  وقتي.   رفت  بيمارستان  به تا آنكه! ؟  آمدهبهرام بر سرِ  بالي

  .كرد  مي  ابربهار گريه  طور مثل همين.  كند  خود را كنترل  را ديد، نتوانستاو
 بود،   از كارافتاده  از دستهايش يكي.  بود  شده  از زانو قطع  هم  چپش  باال و پاي  از زانو بهبهرام   راست پاي      

  ...ديد و  نمي  خوب چشمهايش
   بود،اما از طرفي تخ س  او خيلي  براي  درد و رنج  همه  اين  و تحمل تر نداشت بيش  سال  نوزدهمليحه   موقع در آن      

 او  كرد و به  مي را راضي مليحه    بود كه  تنها چيزي  و اين  است  زندهبهرام،   هست  هرچه كرد كه خدا را شكر مي
 او   اصلي  مشكل  نبود، بلكه يد اصالً مشكلي نبود وشا مليحه  ، تنها مشكل بهرام  و جانبازي مجروحيت. داد  مي آرامش

  . بود  او با ازدواجش  خانوادة مخالفت
  .كرد نمي  داد و موافقت  نمي  رضايت  و پدرش  نداشت اي  كرد، فايده  و اصرار و پافشاري  تالش هر چه      

   يك  كردكه  و از او خواهش  است خالف م  ازدواج  با اين  پدرش  كه  او گفت  و به  رفت بهرام پدرِ  پيش     مليحه
  . دهد  رضايت  كند تا پدرش كاري
  كند و اجازه  عقد شركت  در مراسم  كند كه  او را راضي  توانست  كرد و فقط  صحبت مليحه با پدرِ   همبهرامپدرِ       

   با خانوادة بيايد و ارتباطي  آنان  منزل به ندارد   ديگر حق مليحه   اينكه  و آن  گذاشت  هم  شرط  يك البّته. دهد و برود
  . باشد  داشته خودش

  مراسم.  ،پذيرفت  داشتبهرام   به  كه اي  خاطر عالقه  بود، اما به  بسيار سخت  شرط  اين  رعايت مليحه   براي با آنكه      
 او   و به  كرده ازدواجبا بهرام   باالخره  ينكه بود از ا  خوشحال ، هم مليحه روز  آن.  برگزار شد  ساده  خيلي عقد و عروسي

  . بود  و ناراحت  حضور نداشتند،غمگين  جشن  در آن اش  خانواده  چون  از طرفي  و هم رسيده
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  .  نداشت اي رابطه  هيچ اش  با خانواده  مدت  بود و در اين  فرزند شده  يك ، صاحب  يكسال  از گذشت و حاال پس      
 مقصدرسيد، از   به وقتي.  توانست  كند، اما نمي  زار زار گريه خواست  مي دلش.  زد  حلقه در چشمانش  اشك      

  .  رفت  خانه  سمت  شد و به  پياده ماشين
نزد او آمد و   اش  گريه  صداي  با شنيدن مادر شوهرش.  كرد  گريه  هاي  و هاي  رفت  اتاقش  رسيد، به  خانه  به وقتي      
   به  در حاليكه مليحه! ؟  گفته چيزي!؟  نداده  رات  بابات نكنه! ؟  افتاده  اّتفاقي  بچه براي! ؟  شده چي!   جان مليحه:  گفت

  . كرد  گريه  باال برد و باز هم  گفتن  نه عالمت  را به  بزند، سرش  حرفي توانست كرد و نمي  مي  گريه شدت
   و خشمش  ازعصبانيت  باالخره اونَم.  ده  مي  رضايت  هم  پدرِت ، باالخره  نباش راحتنا!  دخترم:   گفتبهراممادر       

   كه مخصوصاً وقتي.   سخته خيلي.   زنم يه  منم دونم مي.   باش  داشته  صبر و تحمل  كمي يه!   نشده  سالَم هنوز يه.  افته مي
!  كرد؟  ميشه  چي ، اما ُخب  باشه  و آمد داشته  بااونا رفت ادرش پدر م  پيش  بره  داره ، دوست شه  دار مي  بچه آدم

  .  نيست اي چاره
  تو رو با اين  مياد،بهرام  االن.  زود باش.   رو بشور، بيا، ناهار حاضره  و صورتت برو دست.   نباش حاال ناراحت      
  !ها شه  مي ، ناراحت بينه  مي وضع
  غصه.  گذره مي اينا همه!   دختر جون  بخوري  اينقدر غصه  موقعيت ، نبايد در اين دي  شير مي  تو بچه  گذشته از اون      
  !منتظرَتما.   رو گذاشتم  سفره من! بيا! بيا. نخور

  .  غذا بخورم تونم نمي.   نيست ، گرسنَم تونم نمي!  ، مادر جون نه:   گفت      مليحه
،   نيستي  فكرخودت اگه.  حتماً بايد بخوري! ؟ شه  مي مگه.   نزن  رو هم اصالً حرفش! ؟  چه يعني:   گفتبهراممادر       

بايد حتماً غذا !   نداره اصالً امكان!بيا! بلند شو! ، بلند شو  كرده  گناهي  چه اون!   باش  معصوم  بچة  فكر اين حداقل
  . بخوري

  .  افتاده اّتفاقي! ؟ كني  مي چرا گريه! ؟  شده  چي:  گفت  آمد و با ناراحتيبهرام   وقت در همين      
  . ناراحته  طوري ، اين ، برگشته  پدرش  خونة رفته.   نشده چيزي.   نباش ناراحت!  ، پسرم نه:   گفت مادرش      

،   بشه  كم عصبانيتشون.  صبر كن  كم يه.  نرو  گفتم  ِبِهت  كه من! ؟  ندادن  رات بازم! ؟ رفتي!   جان مليحه:   گفت     بهرام
  !  طاقتي  و كم عجول تو خيلي.   در مياريم ، از دلشون  پا بوسشون ريم  مي  با هم  روزي هيبعد 

   طرف  به ميلي  وبا بي  را ُشست  و صورتش دست.   رفت  بيرون بلند شد و از اتاق.   نداشت  زدن  حرف  ديگر حال مليحه
 و   او را غمگين  وقتي  همبهرام.  بود ناراحت خيلي. فشرد  را مي  گلويش بغضي. ذا بخورد غ ، اما نتوانست  رفت سفره

كرد   و فكر مي دانست  خود را مقصر مي  قضيه  بود و در اين ناراحت  خيلي او هم.  غذا بخورد  ديد، نتوانست افسرده
  . اوست  مليحه   هاي   ناراحتي  همة مسبب

  . بدهد جوابي  بپرسد، چه اش  خانواده  شود و از او دربارة  بزرگ كرد اگر دخترش  فكر مي ش با خود  هم      مليحه
  . شير داد  بچه  و به  رفت  اتاق  سمت  را شنيد، به  بچه  گرية  صداي  موقع در همين      

 و   خودت  روبه  زندگي چرا داري! ؟ كني  طور مي تو چرا اين!   جان مليحه:   گفت  او آمد و با مهرباني پيش      بهرام 
  .  ميان  كوتاه رو ببين  مون  بچه  اونا وقتي  كه  مطمئنّم من.  شه  مي  درست  چي  همه باالخره! ؟ كني  زهر مي من
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  . مونه مي ، پاش  بزنه  حرفي  يه  وقتي اون.  شناسي  رو نمي تو پدرم:   كرد و گفتبهرام   به  نگاهي       مليحه
  به.  كني  مي  روتحمل  و سختي  دوري  همه  اين  داري  خاطر من  تو به دونم مي!   من خانوم!  عزيزِ من:   گفت  بهرام   

 تا   ما رو دارن  وضعيت  كه كسايي  از  بعضي  شنيدم من.   بدي  اونا فرصت  به  كم اما بايد يه.   ناراحتم  خيلي خدا منَم
  ، اونوقت  كرديم  ازدواج  بيشتر نيست  سال حاال ما يه.   و اومدندارن  رفت  با دخترِشون  مسأله همين خاطر   به  سالَم شيش
  ! ، غير ممكنه  بده رضايت  پدرِت  زودي  همين  به خواي تو مي

  !  سال  شيش  به  برسه ، چه  ندارم  سالشَم  يه  طاقت من.  تونم  نمي من:   گفت       مليحه
  . شه  مي  درست  چي  خدا، همه  به  كن ، توكّل  نباش ، حاال نگران  ُخب خيلي:  ت گفبهرام

   با تو ازدواج كه  نيستم پشيمونَم.   ناراحتَم  كه  حرفا نيست  و اين  خاطر دوري  اصالً به من! بهرام  ببين:   گفت       مليحه
  .  ست  ديگه  چيز  يه دردم من.   باشه  از تو راضي  خدا هم ايشالّله.   راضيم  با تو هم  از زندگي الحمدلّله.  كردم
  !؟ چي:   گفتبهرام

من دلم روشند مي دونيم كه اگر بابات ! مليحه جان: من مي ترسم بابام از من راضي نباشد ـ بهرام گفت: مليحه گفت
  .بچه رو ببينيد

  !مليحه   باش مطمئن.  هد  مي حتماً رات
 سير   بود وحسابي  را خورده  حاال شيرش  كه  كردند و با بچه  چيز را فراموش  لبخند زدند و همه هر دو و بعد هم      
  . شدند  كند، مشغول  بازي خواست  بود و مي شده

 در  درختان. بود  جا پيچيده  همه  بهاري  خوش  گلها و نسيم  خوش  بود و بوي  شدن  تمام  در حال  زمستان فصل      
  اي  تازه  و جان  دوباره حيات طبيعت. رسيد  نظر مي  چيز زيبا به همه.   شكفتن  بودند و گلها در حال  دادن ه شكوف حال

  . بود  كرده  خود را عوض  و روي  رنگ  بود و جهان پيدا كرده
   راه  به پدرش  خانة  طرف  پوشاند و به  دخترش  به  زيبايي  لباس مليحه بهار،   و آفتابي  قشنگ  روزهاي  از همين يكي      
  . نبود اصالً نگران. كرد  مي  قلبي  و آرمش  اطمينان  احساس ناخوادآگاه. افتاد

 با  بنابراين.  كنند  راحل  مشكلش  بود كه خواسته)  س(  زينب وحضرت) ع(زهرا  فاطمة   بود و از حضرت او نذر كرده      
  .  رفت ِ پدرش  منزل سمت  و استوار به  محكم هايي ، با گام  داشت) ع( اطهار   ائمة  به  كه اعتقاد راسخي

! ؟ كار دارين با كي!  خانم:  گفت  مي ِ سر شنيد كه  از پشت  صدا در آورد، صدايي ِ در را به  زنگ  خواست  كه همين      
  يا فاطمة:   گفت با خودش. برگردد   نداشت جرأت.  ترسيد  خورد و كمي اي يكه.  بود  پدرش ، صداي صدا را شناخت

  .  برگشت و آرام)!  س (  زينب يا حضرت)!  ع(زهرا 
  . را برگرداند  او را ديد، رويش   وقتي پدرش

  !بابا ...  سالم... َ س:   گفت  با ترس  آميخته  با خوشحالي     مليحه
  !؟  اومدي  چي يبرا.   نشه  طرفا پيدات  اين  نگفتم ، مگه ِ سالم عليك:   گفت پدر با خشم
   يه  براتون دلم. ها رو ببينم  و بچه  شما و مامان  اومدم من. تو رو خدا!  بابا جون:   گفت  گونه  التماس  با حالتي       مليحه

  . كشم مي   عذاب  دارم من! تو رو خدا.   رو ببخش من!  بابا جون.   رو نااميد نكن ، اميدم  شده ذره
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   همه روي تو كه! ؟  چيكار كنم  حاال برات ، من ُخب:   بود، گفت  كرده  فروكش  و عصبانيتش  خشم  كمي پدر كه      
  !؟ مونده  برات  ام اي  بابا ننه  ديگه مگه! ؟ خواي  مي  چي ِ من  از جون ديگه.   و رفتي  پا گذاشتي چي

  !؟ خواي  مي  چي  ما رو براي ديگه.   دادي  ما ترجيح  همة  رو به  جوون  اون تو كه
   يه هر گلي.   شماهستين ِ من ، زندگي ِ من  هستي تمام.  ميرم  شما مي  براي من!  ، بابا جون  حرفا چيه اين:   گفت      مليحه

  .  رو ببينم  تُو، مامان بيام  بدين تو رو خدا اجازه!  بابا جون.   كنم  شما رو فراموش  كه شه  مي مگه.   داره بويي
  !؟  يا پسره ؟ دختره  دار شدي بچه:   كرد و گفت  بچه  به پدر نگاهي      

  . دختره!  ، بابا جون دختره:  شد، گفت  مي  ديده  شادي  برق  در چشمانش  در حاليكه مليحه
  !؟  گذاشتي  رو چي اسمش:  پدر گفت

  . زينب!   بابا جون زينب:   و افتخار گفت  با خوشحالي       مليحه
  .اميدوار شد  دليل  همين ، به ورزد و عالقمند است  مي عشق)  ع( اطهار   ائمة  چقدر به  پدرش دانست  مي مليحه
 و دررا باز كرد و  و بعد كليد انداخت. بيا برو ُتو.  دم  مي رات)  س (  زينب  حضرت  نام  احترام  به ُخب:  پدر گفت      
  . شد ، فوراً وارد خانه  را داشت اي  لحظه  چنين  مدتها آرزوي  كهمليحه
   يكديگررا در آغوش  آمد، مادر و دختر دقايقي  طرفش  بود، به  شده  و شگفتي  دچار تعجب مليحه  مادر با ديدن      

  . دور بودند  از هم انگار سالها بود كه.  كردند گرفتند و گريه
برادرها و  همة.  بود  شده كامالً دستپاچه!  چكار كند؟ بگويد و  چه دانست  بود، نمي  خوشحال مادر از بس      

   پيشي  از هم  زينب  وديدن  كردن  در بغل  بودند و هر كدام  شاد و خوشحال  آمدند و همه  طرفش  به خواهرهايش
  .گرفتند مي

 دار  نوه!  شدم گر مادربز من  يعني!   من خداي! ؟  دار شدي  بچه كي!   اومدي خوش!   دخترم ُخب:   گفت مليحهمادر       
  !؟ خوبه! ؟  چطوره  شوهرت راستي.   بِرَم  خوشگلم  نوة  اين قربون!  شدم

  . رسوند  شما سالم براي.  خوبه!  ، مادر جون ممنونم:   گفت مليحه
   بود كه  جا پيداكرده همهِ   در دل  نوزاد آنچنان آن. مليحهكردند تا خود   مي  توجه  زينب  بيشتر به مليحه  خانوادة      

  . حد نداشت
  . كرد  او سالم  پدر بلند شد و به  احترام  بهمليحه شد،   پدر وارد اتاق وقتي.  بود  خوشحال  خيلي      مليحه
  .  باش راحت!   دخترم بشين:  پدر گفت
از ! بابا.   روببخشين من!  بابا جون:  گفتكرد،   مي  گريه  را بوسيد و در حاليكه  و دستهايش  پدر رفت  طرف  به     مليحه

  !؟  هستين  راضي من
  با كسي.  كردي  جانباز ازدواج با يه.   نكردي تو كار بدي.   باشه خدا از تو راضي!  دختر  حرفا چيه اين:  پدر گفت      

  . ديد  و آسيب راحتج  همه  كرد و اون  ما تقديم  و امنيت  آسايش ، براي  مملكت  اين  روبراي  جونش كه
   خوشبخت  بااونتوني  نمي كردم  فكر مي  خاطر اينكه به.  بود ّ كمت  خاطر سن ، به  كردم  مخالفت  من  موقع  اون اگه      
  .  جانباز بر بياي  بايه ِ زندگي  از پس توني  و نمي كني  خدا رو نااميدتر مي  بندة  اون كردم فكر مي.  بشي
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   راضي خودت!؟  يا نه  باشيم  راضي  كه  هستيم  ما كي ، ديگه  هستي  راضي  و از زندگيت  دار شدي  بچه حاال كه      
  .  راضيم  منَم باش
 و  سبكي احساس.  او برداشتند  را از دوش  دادند و بار سنگيني مليحه  را بهدنيا انگار .  حرفها را زد  پدر اين وقتي      

  . دانست مي ) س (  زينب و حضرت)  ع( زهرا  فاطمة  حضرت  به توسلرا نتيجة    وضعيت كرد و اين  مي آرامش
  . را ادا كند  نذرش  وقت  در اسرع  فكر افتاد كه  اين  به بالفاصله      

  ! نيومد؟بهرام چرا  راستي:  پدر گفت
  .ياد ب ، بعد اون  بگيرم  از شما اجازه ، اول  گفتم راستش:   گفت     مليحه

  !؟  بره  نبايد تنهاجاي  پسر، ديگه  دختر، چه ، چه كنه  مي  ازدواج  كه كسي! دختر! ؟  حرفا چيه اين:  پدر گفت      
  .  باشيم  دورِ هم  بياد، شام ، شوهرتَم  بزن زنگ! بلندشو! بلندشو

   خدا را به چگونه دانست  نمي كرد كه  مي  خوشبختي  بود و احساس اينقدر خوشحال.  بگويد  چه دانست  نمي       مليحه
  . شكر كند  نعمت  همه خاطر اين

بابا .   هستم بابام  خونة  االن ، من  داده  بابا رضايت!بهرام:   زد و گفت  زنگبهرام   و به  رفت  تلفن  طرف  به بالفاصله      
  .  حتماً بايد بياي  تو هم گفته

  !؟ كني ي م شوخي!  شه  نمي باورم:  گفتبهرام 
  .  منتظرَتن  همه  بيا اينجا كه زود باش! بهرام! ؟  چيه شوخي:   گفت       مليحه

  . شد  تكميل ِ خانواده  و جمع  رفت مليحه پدرِ   خانة  فوراً به  همبهرامو       
 و   روز اصالًگريه ن آ  هم  زينب حّتي.  شادتر بود  از همهمليحه و   گذشت  خوش  خيلي  آنان  همة  روز به آن      

  .زد  لبخند مي  پدر بزرگش  به  نكرد و مرّتب لجبازي
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         خدا خدا خدا خدا    هديةهديةهديةهدية
  

  احساس. بود  را گرفته  گلويش بغض.  پر بود دلش. كرد  مي  گريه هاي  بود و هاي  چسبيده  ضريح  به دها امامز تُوي      
  . بود دار نشده بچه  و هنوز گذشت  مي ناصر با  واجش از ازد  سال دوازده. كرد  مي  و دلتنگي تنهايي
كرد و   مي ديد،نازش  را مي اي  بچه  و خيابان  در كوچه وقتي.   نداشت  و جذّابيتي  شيريني  برايش ، زندگي  بچه بدون      

  .برد  مي ها لذّت  بچه از ديدن. بوسيد او را مي
  ...ها بود اما  بچه او عاشق. كرد  مي ها را نگاه  و بچه  مهد كودكِ درِ  دم رفت  ظهر مي  موقع گاهي      
 را  ، دور وبرش  چند تا بچه كرد كه ، تصور مي اش ِ آينده ِ زندگي  شيرين  در رؤياي  مجرد بود، هميشه وقتي      
  .خواهند  مي  چيزي اند و هر كدام گرفته
.  بودند  ازدواج اين  آنها مخالف  بود، چون  طرد شده  خانواده نباز بود، از سوي جا  كهناصر با   خاطر ازدواجش به      

  . بود  تنها شده بدجوري
 را  صورتش. آمد  بيرون  و جور كرد و از امامزاده  را جمع  شد، خودش  كرد و سبك  گريه  حسابي بعد از آنكه      

  . زد  قدم  امامزاده  خنك  در محوطة  و كمي شست
  .شد نمي  شنيده اي  بچه  هيچ  بود و صداي روح  و بي  ساكت  كه اي خانه.   را نداشت  خانه  به  رفتن حال      

  ، خيره جا قرارداشت  در آن  كه  تنومندي  درخت  و به  بود، نشست  امامزاده  در صحن  كه  سنگي  صندلي  يك روي      
  .گذرد  مي  درخت  آن از عمر  زيادي  سالهاي  بود كه معلوم. شد

  . خودآمد  به  زني  با صداي  كوتاهي  از مدت پس.   فكر فرو رفت كرد، به  مي  نگاه  درخت  به همانطور كه      
  ! انگار اينجا نيستي! ؟  كجاست حواست!   جان خانوم!  خانوم:  گفت  مي  زن آن      

  !؟  شده ، چي بله...  بله... ِ ب:   گفت  با دستپاچگي راضيه
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 رو   نبود،جوابم ، حواست  زدم  حرف  باهات ، هر چي  نشستم  اينجا پيشتم اومد من!   خانوم هيچي:   گفت زن      
  ! ندادي
  . نبود حواسم! ببخشيد... ِ ب:   گفت راضيه

  !؟  ناراحتي خيلي:   گفت زن
  !؟ ، چطور مگه نه:   گفتراضيه
 تو از  صورت  كه  طوري ، اين خواستي  رو مي  و حاجتت كردي  مي  گريه  امامزاده تُوي تو،   كه  طوري اين:   گفت زن      
  !؟  داري  غصه  خيلي  كه ، معلومه  شده  سرخ گريه

   تا براي گشت مي  كسي انگار دنبال.  دور بود  كند، از مادر و خواهرش  درد دل  برايش  كه  را نداشت  كسي       راضيه
  . نذار  رو دلم دست!  جان  خانوم اي:   كشيد و گفت  دل  از ته  آهي بنابراين.  شود  سبك  و كمي بزند او حرف

   همين  شون  مرداهمه ، اصالً اين كنه  مي  اذيتت  خيلي حتماً شوهرت! ؟ چرا اينقدر ناراحتي!   عزيزم چيه:   گفت زن      
  ! طورين

  ديگه.   دارنشدم ، اما هنوز بچه  كردم  ازدواج  كه  ساله دوازده.   ندارم بچه.  ست ه خاطرِ بچ به!  بابا نه:   گفت     راضيه
  . كنه  نمي قبول.   كنيم ،بزرگ  بياريم  از پرورشگاه  بچه  بيا يه  كه گم  مي  شوهرم  به هرچي! ؟  چيكار كنم دونم نمي
  ! چيكار؟ خوايم  مي بچه:  گه  مي اون
  .  زندگيه  شيريني بچه! ؟ شه  مي مگه:   گفت زن

  . شه  نمي  راضي  طوري  هيچ شوهرم! ؟  چيكار كنم ولي!   خانوم دونم مي:   گفت مكرّم      
  !؟ ، نه  بداخالقه حتماً خيلي:   گفت زن

  !؟ گين  رو مي كي! ؟ كي:   گفت  با تعجب مكرّم
  !؟ كنه  مي رو اذيت تو  خيلي.   ديگه گم  رو مي  شوهرت ُخب:   گفت زن      
   مورچه  يه به آزارش.   ست  فرشته  يه شوهرم.   طور نيست اصالً اين!  بابا نه:  زد، گفت  لبخند مي  در حاليكه مكرّم      
اصالً با ما .   دارم  دوسش  خيلي من.  اخالقه  و خوش  با ايمان خيلي.   جانبازه  يه اون!   زنشَم  كه  من  به  برسه ، چه رسه نمي
، هزار بار  كنم  مي  كاري  براش هر وقت.   نزده تندي  حرف  ِبهِم  بارم هرگز يه!   مرد بزرگه  يه اون.   نداريم  مشكلي هم

  . كنه تشكّر مي
  حتياينقدر نارا  چي ، واسه  داري  خوبي  اين  شوهر به تو كه! ؟ خوري  مي  چرا اينقدر غّضه پس:   گفت  با تعجب زن      

  !؟ كني  مي و گريه
   و گريه  اينقدرناراحتي  چي ، واسه  داري  خوبي  اين  به تو كه!   جون  خانوم كه:   بود، گفت  كرده  بغض  در حاليكه مكرّم

  !؟ كني مي
  ما خيلي  خونة. شيم  دار نمي  بچه  كه  اينه واسه!   جون  خانوم  كه گفتم:   بود، گفت  كرده  بغض  در حاليكه       راضيه

  .  رو دلم  مونده حسرتش.   دارم  دوست  خيلي  بچه منَم.   و كوره سوت
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  ، راحت باشه  نداشته  بچه  هر چي آدم.   نباش  ناراحت ، اما زيادم  زندگيه  شيريني  بچه  كه درسته!  بابا اي:   گفت زن      
  . داريا حوصله  و ، حال  داري  كه  شوهر خوبيم و كني  رو مي  استراحتت برا خودت. بيكاريا.  تره

  !؟  دارين  شما بچه راستي! ؟ گين  مي  دل از ته:   گفتراضيه
  . ُكَشن  رو مي  من دارن.  كُنن  مي  شلوغ  بسكه  كردن م خسَته.  چهار تا اونَم!  بابا آره:   گفت زن      

  .  داشتم  چند تا بچه  منم كاش.   حالت ه ب خوش!  ياد خانوم  مي دلت:   گفت       راضيه
   روز اومدم يه ، تا اينكه مدآور  نمي  بچه  بعد از ازدواج  سالي دو سه. شد  نمي م  بچه  اوايل منَم!   عزيزم ببين:   گفت زن      

! اما خدا رو شكر!  چهار تا بلكه  يكي  نه اونَم.  داد  بچه  من  كرد و به  رو قبول  نذر من خدا هم.   و نذر كردم  امامزاده اين
  . لرزه  مي  بدنم ، تمام افتم  روزا مي  ياد آن  به هر وقت

 و از   و نذركن  كن  رو صاف  جا دلت  و همين ن ك  خدا توكّل  به تو هم.  كنم  مي  درك  تو رو خوب  احساس من      
  .  اينجا ببينم بغل   به  تو رو بچه  موقع  همين  ديگه  سال دم  مي  قول تِبِه.   تو بده  به  سالم  بچه  يه  كه خدا بخواه
   موقع همين  ديگه  سال  اگه كنم نذر مي! خدايا! ؟ شه  مي يعني:   كرد و بعد گفت  نگاه  آسمان  كشيد و به  آهي      راضيه

  !خدا  ، اي عزادارا غذا بدم   جا و به  همين  روز تاسوعا و عاشورا رو بيام  هر سال م داشت بچه
  كرد و به  خداحافظي  زن  بلند شد و با آن راضيه. شد  مي  تاريك  كم كرد و هوا كم  مي  غروب خورشيد داشت      
  .  رفت  خانه سمت
   او نگاه  به  ومهرباني  بود و با محبت  ويلچر نشسته  روي  كهناصر  به. كرد  مي  سبكي  رسيد، احساس  خانه  به وقتي      

  . كند  درست  تا شام  رفت  آشپزخانه  طرف  كرد و به كرد، سالم مي
  !؟  امامزاده رفتي!  راضيه:   گفتراضيه   و به  رفت  آشپزخانه  سمت  با ويلچر به      ناصر

  . ، رفتم آره:   گفتراضيه
  .بله، زيارت كردم: راضيه گفت! از طرف منم زيات كردي؟

   رو اذيت چراخودت! ؟ كني  مي چرا اينقدر ناراحتي! ؟ خوري  مي چرا اينقدر غصه!   جان مكرّم:   گفت       ناصر
! ؟ كني  اصرار مي  همه  اين  چي ، براي  داربشيم  ما بچه خواد كه  خدا نمي اگه! ها ناشكريه.   نيست بخدا خوب! ؟ كني مي

  . شه  مي ، همون  بدونه  خدا مصلحت هر چي
  .  نيستم  منكرش ، من ، درسته بله:  فت گ راضيه

   بهانه  داري  االن ،ولي  نگفتي ، هيچي  كردي  صبر و تحمل  سال  همه اين! ؟  تو چرا طور شدي دونم نمي:   گفت       ناصر
  . كني  مي  و اذيت گيري مي

  !؟ ، خوبه  كردم اصالً غلط.   تو رو ندارم  كردن  اصالً قصد اذيت من! آقا:   گفت       راضيه
 بسيار   و  درحاليكه  انداخت  را پايين  بود، سرش  گرفته  بود و دلش  شده  ناراحت راضيه   جواب  از كه  كه       ناصر

  .  برگشت  اتاق  طرف  به  بود، با ويلچرش ناراحت
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از .   نيست خودم بخدا دست! ؟  شدي  ناراحت  من از حرف! آقا:   و گفت  رفت  ناصر  پيش دقيقه راضيه از چند  پس      
  همچنين.  شنوي  رو مي  مردم حرف  كه  تو نيستي اين.   شدم ، خسته  كردم  در و ديوار رو نگاه از بس.   شدم  خسته تنهايي

  . ده  مي  آزارم حرفاشون.  زدن  و حرف  كردن  پچ  پچ  به كَُنن  مي ، زنا شروع رم  مي  جايي يه
  ها را بغل بچه  اگه ريم  مي ين مهمو وقتي.   رو نزنين  هاتون  بچه  حرف  اين ، جلوي شه  نمي ش  بچه  اين هگ  مي يكي      
   بچه  به اگه.  كنه  رو ناز مي مردم هاي ، بچه  رو داره  بچه ، آرزوي  نداره  بچه ، بيچاره  آخيه گن ، مي  كنم  و نازشون كنم

  ، نداره  بچه  چون گن  مي  كه شنوم  مي  خودم گوش، با   نكنم  نگاه هاشون
   و فقط  روبشنوم  حرفات  اين تا كي.   ديگه  هزار حرف خالصه.  كنه  نمي  ما نگاه هاي  بچه  و به كنه  مي حسودي      
  .  موندم  كار خودم  تُوي خودمم.   بخورم  و حسرت غصه

.  بود  عصباني خودش از دست.  كند  و راضي  را آرامراضيه چطور  دانست  نمي. بود  شكسته دلش.  نزد  حرفي       ناصر
  . گذراندند  و پر ازدرد و غصه  شكسته  را با دلي دو شبهر  نخوردند و   شام راضيه و ناصر   شب آن

نكرد، اما بعد   اعتنايي اول.   نداشت  درستي حال.   شده  دگرگون  حالش كرد كه  مي  احساسراضيه و   گذشت مدتي      
 بشنود،   سالها آرزو داشت راضيه   راكه  مطلبي ، پزشك  چند آزمايش  از انجام  و پس  رفت  پزشك  پيشناصر اصرار  به
  .كرد  مي اريز پروردگارسپاسگ  و شاد، از عنايت  خوشحال راضيه و   او گفت به

   بند آمده زبانش  رسيد، از خوشحالي  خانه  به وقتي.  بدهدناصر   را به  مادر شدنش  تا مژدة  رفت  خانه او فوراً به      
   او گفت كرد، به  مي  گريه خنديد و هم مي  هم  در حاليكه راضيه، اما   افتاده  اّتفاقي  ابتدا ترسيد، فكر كرد چهناصر. بود
  . پدر خواهد شد  بزودي كه

  .نداشتند اي  و غصه  غم  بودند و هيچ د شده از مادر متوّل انگار تازه. د بودن  شادي  آنها غرق  روز هر دوي آن      
  لذّت. بود اي  لحظه سالها منتظر چنين.   نداشت  آرزويي او ديگر هيچ.  را پيدا كرد  مادر شدن  تجربة      راضيه

  .گذراند  را مي  زندگيش  روزهاي ترين بخش
 در  بعد اززيارت.   رفت  امامزاده  بود، به  گرفته  را در آغوش  كوچكش ر پس  در حاليكه راضيه و   گذشت يكسال      

  . شد  خيره  درخت  همان  و به  نشست  صندلي ن هما  روي  امامزاده صحن
 دار  بچه باالخره!   جون  خانوم سالم:  گفت  مي با خوشحالي.  بود  زننهما.  شنيد  آشنايي  صداي  از مدتي پس      
  .  شدم  خوشحال خيلي! ؟ باشه  قدم  خوش ايشاالّله.  گم  مي  تبريك ِبِهت!  شكر  خدا رو صد هزار مرتبه ُخب! ؟ شدي

  شود و به  متوسل  امامزاده  او به  شد كه  خير شد و باعث  واسطة  كه  او گفت  تشّكر كرد و به  زن  از آن       راضيه
  .دار شود  كند و بچه خداوند توكّل

 صبر و  پاداش.  شماست  خدا به  هدية  در واقع  بچه اين.   خداست  لطف اينا همه!   خانوم دوني مي:   گفت  زن آن      
  ! خوام  نمي  بچه گه  نمي ديگه!؟  چي  شوهرت راستي.  ، چيكار كنه دونه  مي  خوب  خودش اون.   شماست تحمل

 و  كرده  بغلرو  طور بچه ، همين  پايين  بزارهرو  بچه  دقيقه خواد يه  نمي  دلش اصالً!؟خواد  نمي بچه:   گفت      راضيه
  . باشه ، بذار بغلم ، نه گه ، مي  سرِ جاش  بذارممخوا ، مي خوابه  مي  بچه  وقتي حّتي.  كنه  مي نگاهش

  !  كنه  رو برطرف همه  ، مشكالت  رو باز كنه  كار همه  گره خدا ايشاالّله!  خدا رو شكر ُخب:   گفت زن
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  !  آمين الهي:   گفتراضيه
  . را ادا كند  نذرش  بود كه  در فكر آن راضيه بود و   و تاسوعا و عاشورا نزديك روزها گذشت      
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        ايثارايثارايثارايثار
  

 هنوز در   ومريم رضاو  افطار   بود و وقت  رمضان  مبارك ماه.  بود  انداز شده  جا طنين  همه  مغرب  اذان صداي      
  .رفتند  مي  منزل  طرف  بودند و به  نشسته ماشين
. آوردند  نمي خودشان  روي  بودند، اما به هر دو خسته.  بود  شلوغ  خيلي  بود و جاده  مانده  تا الهيجان  زيادي فاصلة      

 و   داشت  دوست  او را خيلي چون. كرد مي ل را تحم  هر سختي رضا خاطر شد، اما به  وارد مي  مريم  به فشار زيادي
  . بود  قائل  زيادي  ارزش برايش
 بود   شده  نائل شهادت  درجة  به  جنگ  در زمان  سالها پيش برادر مريم.  بود  خود رسانده  حد اعالي  ايثار را به مريم      

   عادت  ايثار و از خود گذشتگي ديگر به مريم. كرد  مي  و ناراحت  او را غمگين  از برادر هميشه  و دوري و درد فراق
   و امنيت  آزادي  خود را در راه ، جان  مملكت  اين  ازجوانهاي  بعضي  بكند، چون كرد بايد كاري او فكر مي.  بود كرده

  كردند و شير زناني   تقديم  انقالب  اين  خود را به  از اعضاي  نيز بخشي  فدا كردند وبعضي  ايران كشور عزيز و مقدس
   با رغبت بنابراين.  باشند  داشته  شركت  جهاد مقدس  در اين  بكنند و آنها هم  كاري كردند كه مي  سعي  هم  مريم مثل

   آنان  عزيز و ارزشمند باشندو به  جانبازان  اين  عمر در خدمت  همة  كردند تا بتوانند براي  ازدواج زيادبا جانبازان
  . كنند خدمت

   تا چايي  خونه رسيديم االن.  گرسنته!  رضاآقا :   گفت رضا   به كرد، مريم  مي  حركت  در جاده  ماشين  طور كه همين      
  !؟ ، باشه خوريم  مي  افطار مفصل بعد يه.  بشه  رفع  مون  گرسنگي  كم تا يه.  خوريم  و مي كنيم  مي ، شير گرم حاضر بشه
چند روز چند  ها  جبهه ما اينقدر تُوي.   نيست اي مسأله.   نيست م  زياد گرسنه من!   خانوم  نداره الاشك:   گفت       رضا

  .ياد  نمي  زمين  به كه آسمون.  كنيم  ديرتر افطار مي حاال يكساعت.   داريم  عادت  كه  كشيديم روز گرسنگي
  . گم  تو مي خاطرِ ، به  ندارم  مشكلي  كه  من  حال هر  به:   گفت مريم
  .شد زد، خيره  سوسو مي  شب  اول  در تاريكي  كه هايي  نور چراغ  به  شدند و مريم و بعد هر دو ساكت      
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   و به شيرين  خيلي  روزها برايش آن.  بود  آشنا شدهرضا با   طور اّتفاقي  به  كه روزهايي.  افتاد  ياد گذشته  به مريم      
   در زندگيش تنوعينوعي    باشدو به  مشغول  آنكه  براي  هم مريم.  بود  شهيد شده  برادرش  تازه واقعدر .  بود ياد ماندني

 در   با پرستاران  افتخاري  صورت ، به  ومجروحان  از رزمندگان  مراقبت  كرد و براي  را طي  امدادگري ايجاد كند، دورة
  .كرد  مي  همكاري بيمارستان

 از  چند تن  همراه  به  چند امدادگر نياز دارند و مريم  به  از مجروحين  مراقبت  در بخش  گفتند كه او  به روزي      
 آشنا  رضا با  كشاند كه مي   سمتي  او را به  تقدير و سرنوشت  دست  كه دانست او نمي.   رفت  بخش  آن  به دوستانش

  .شود
 برخورد،  ، خوش اخالق بسيار خوش.   داشت  خوبي بود، اما روحية   داده  از دست  را در جنگ  هر دو چشمش      رضا

  . بود  و آرام  مهربان  حال  و صبور و در عين مقاوم
 دهد تا  ، پيشنهادازدواج  رضا  به  گرفت  و برخورد او شد و تصميم  اخالق اختيار، شيفتة  و بي  ناخودآگاه مريم      

  . ادا كند  و كشورش الم اس  به ِ خود را نسبت بتواند دين
 را  ِ آنان زندگي  تفكّر و روش  مقدس  و دفاع  بودند، اما جنگ  جواني در اوج.  بيشتر نداشتند  سال21 آنها  هر دوي      

   خيلي  بود، ولي  كم ّ و سالشان سن با آنكه. كردند  فكر نمي  زودگذر دنيوي هاي  و خوشي  لذّات ديگر به.  بود تغيير داده
  .فهميدند  مي بيشتر از سّنشان

 پروردگار  رضايت  و جلب  معنوي  مسائل  فكر و ذكرشان تمام. كرد  مي  جلوه اهميت  بي  نظرشان  به ظواهر دنيوي      
   ندارد و درد، عالج  پاياني  ورنجش  و مشقّات  است  اندوهگين  جهان  دارد، در اين  خدا را دوست  كه كسي. بود

كند و   او فكر مي  و تنها به  است  آواره دارد، در جهان  پروردگار را دوست  و حقيقي  راستين  با عشقي  كه كسي.  اوست
  .رسد  مي  ابدي  سعادت  به  الهي شود و درجوار رحمت  مي  ديدار او نائل  به  هم سرانجام

 با   كه  است حقيقتي  دنبال  و به  شده  مأنوس د و رنجاو با در.  معنا ندارد  و آرامش  ديگر آسايش  فردي  چنين براي      
  . پذير نيست  امكان  آن  به ، رسيدن  دنيوي ارزش  بي اموال

    بالست  و آسايش  امن  عشقبازي در طريق
    با درد تو خواهد مرهمي  كه  دل  باد آن ريش                             

    نيست اه ر  رندي  و ناز را در كوي  كام اهل
   غميـ بي  خامي هـ، ن هانسوزيـ بايد، ج رهروي                             

، اما   وجودنداشت  راه  در اين  مشكلي  كند و هيچ  باشد، ازدواج  ظاهر سالم  به  كه  با فردي توانست  مي مريم      
 چيز   بود و هيچ را گرفته  و تصميمش  كرده ا انتخاب ر او راهش.  استوار بود  معنويت هاي  بر پايه  مريم اعتقادات

  . كند  بود، منصرف  گرفته  كه  او را از تصميمي توانست نمي
   جهانيان همة كشيد و به  مي  دوش  را به  برادرش  پاك  خون ، رسالت  گونه  بايد زينب مريم. كرد  مي  وظيفه احساس      
،   كرده  جانان  را تقديم  عزيزش  وجان  رسيده  شهادت  به  حق  اثبات ، براي) ع ( ند حسين مان  اگر برادرم كرد كه  مي اعالم

  . بود  كردن  عمل  هنگام  و اكنون  برسانم  تاريخ همة  شهيد را به  خون  و پيام  دهم  او را ادامه  بايد راه  مانند زينب من
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   باشما صحبت  موضوعي  در مورد يه خواستم  مي ، من  احمدي ايآق:   و گفت  رفت رضا   روز پيش  يك بنابراين      
   جدي داد، با حالتي  نمي  را نشان شاديش خواهد بگويد، در حاليكه  مي  مريم  بود كه  كرده  انگار احساس  كهرضا.  كنم

  ! داشتيد؟  پرستار، امري بفرمائيد، خانوم:  گفت
ديگر بسيار  ديد و از طرفي  او را نمي رضا   از طرفي  را بزند، چون  حرفشتواند  مي  كرد راحت  احساس مريم      

  ، آقاي دونين مي:   گفت  ومتانت با آرامش.  كرد، نداشت  مي  كه  از پيشنهادي اي  واهمه  بود و هيچ  و جدي مصمم
  من...  من.   كنم  شكني  سّنت خوام  مي وز من دخترا،اما امر  خواستگاري  پسرا بِرَن  كه  براينه  كشور ما رسم ُتوي!  احمدي

  .  ِبدم ازدواج...  شما پيشنهاد  به خوام مي
  !؟ فرمودين...  چي... ِ چ...  بله... َ ب:   بود، گفت  بند آمده  زبانش  در حاليكه  باتعجب       رضا

 خاطر   به  بود،ولي  مشكل  خيلي  مطلب  اين  گفتن من  براي.   رو زدم  حرفم ، تمام كنم فكر مي:   گفت  با جديت مريم      
  ، شما موافق  كنم  باشما ازدواج خوام  مي من.  داد  رو ِبهم  مطلب  اين  گفتن ، خداوند قدرت  دارم  كه  و هدفي عقيده

كند و در   مي  او توجه  به لي پرستار خي  خانم اين  بود كه  كرده  قبالً احساس البّته!  بگويد  بود، چه  مانده رضا! ؟ هستين
   به توانست  نمي  كند و از طرفي  قضاوت توانست ديد، نمي  نمي كرد، اماچون  مي  او احساس  به  عجيبي  محبت دلش

  . كند  از اوخواستگاري  دهد كه  اجازه خودش
  ، بعد جواب  فكركنين خواين ، حتماً مي  رو ندادين  من جواب! ؟  احمدي  شد، آقاي ، چي ُخب:   گفت  دوباره مريم      
   من ، جواب  دونستين  صالح  كه اي ديگه ، فردا يا هر وقت  رو بكنين شما فكراتون.  رم  مي من.   نداره ، اشكالي ، باشه بدين

  . رو بدين
  .را شنيدِ در   شدن  بسته  صداي  فقطرضا شد و   خارج  بگويد از اتاقي چيز رضا   از آنكه و قبل      
دچار .  بود افتاده  اّتفاقه چيز يكبار  كند، همه  افكار خود را جمع توانست  بود، نمي  وارد شده  شوك رضا  انگار به      
   پيشنهادي  او چنين  به  بيايدو يكدفعه كرد، دختر جواني  نمي  را هم هرگز فكرش.  بود  شده  فكري  آشفتگي  نوع يك

  ! بدهد؟  جوابي  بود چه مانده. بدهد
   ديدنش  هرروز به  مريم  آور بود، چون  تعجب  خيلي برايش.  نيامد  منتظر ماند، مريم رضا   روز هر چه  آن فرداي      

  .پرسيد  را مي زد و احوالش  او سر مي  يكبار به  روزي آمد و حداقل مي
.  حد نداشت  شد كه اينقدر خوشحال.  را شنيد  مريم ، صداي بود  كرده تاب  انتظار او را بي دو روز بعد در حاليكه      

   طرفا تشريف  اين  كه چندمدته! ؟ كجا بودين!  پرستار خانوم:   كند و فوراً گفت  خود را پنهان  شادي نتوانست
  .  شما سربزنم  به  ديروزنتونستم  همين  فقط من! ؟ چند مدت!  اوه:   گفت  با خنده مريم! ؟ نياوردين

  . كشيد  طول  خيلي  كه  من  براي  هر حال به:   گفت رضا
  !؟  چيه جوابتون! ؟  رو كردين فكراتون:  ُخب:   گفت مريم

 شما   مثل گوار ومهربونير بز  با شخص  كه  باشه  بايد از خدامم تازه.   ندارم  اصالً حرفي  من راستش:   گفت      رضا
  !  عمر زندگيه  يه ،صحبت  نيست  كه  و دو سال  سال  يك زندگي.  دونين  مي  خوب ، اما شما كه  كنم ازدواج
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  معلوم.   قراربگيرين  من  در شرايط  و اشخاص  و زمان  تأثير محيط نبايد تحت.   بگيرين  عجوالنه شما نبايد تصميم      
  !؟ شه  مي  چي  آينده نيست
   لذّت شمابايد از زندگي.   جوونين شما هنوز خيلي. ياد  مي  پيش  بهتر از من ئيقعيتها شما مو  براي  كه  مطمئنّم تازه      
 و   هستين  دختر جوون  شما كه براي  با من زندگي.   كنين  سرگردان  رو با من  بايد خودتون سابيح   چه چرا و به.  ببرين

  !  سخته ، خيلي  دارين  خودتون  براي  بحّقي قطعاً آرزوهاي
  .  كنم  رو خراب  زندگيتون  كه  ِبدم  اجازه  خودم  به تونم  چطور مي نم      
  .  درگير نكنين  رو با من  شما خودتون  بهتره پس.   كنه  ازدواج  باهام  كه شه  پيدا مي  يكي  هر حال به      
  .  كنم و برآورده شما ر هاي  خواسته تونم  نمي من.   فكر نكنين  من  به بهتره!  پرستار خانوم      
  من!  احمدي ببنيد، آقاي.   ندارين  گفتن  براي  چيزي ديگه.  شد  تموم ، حرفاتون ُخب:   گفت  با جديت  باز هم مريم      

  به.   آينده ، به  حال ، به فكر كردم  چي  همه به.   فكر كردم  خيلي من.   حرفاست تر از اين  متعالي  خيلي  اهدافم انشاءالّله
 با   رو دارم  آيا صبر و طاقتش  اينكه به.   كنن مخالفت َم  خونواده  حّتي  ممكنه  اينكه به.   بشه  زده  ممكنه  حرفايي  چه اينكه

  !؟  يا نه  كنم  زندگي  جانباز تا آخر عمرم يه
   پشيمون  و درآينده  شدم  جو زده ن م كنين شما واقعاً فكر مي.   چي ، همه  فكر كردم  چي  همه  به من!   احمدي آقاي      

  .  هستين  در اشتباه سخت!   احمدي  آقاي نه.  شم مي
  .  هستم  و مصمم  جدي  خيلي  كار  هم  اين  انجام  و براي  رو گرفتن  خودم  تصميم من      

   با مريم خواست از خدامي. رسيدت  مي از آينده.  تخانش  نمي  را خوب او هنوز مريم.  بگويد  چه دانست  نمي       رضا
  ... كند، اما ازدواج

ترسيد  او مي. ، پشيمانم  كردم  با تو ازدواج  از اينكه  كند و بگويد كه  او پشت  به  مريم  روزي ترسيد از اينكه او مي      
  .، نااميد شود  بسته  آينده  به  كه  اميدهايي  تمام روزي  از اينكه

 آسانتر از  خيلي  در برابر دشمن  كرد جنگيدن احساس.  بود  شده  بر او حاكم  و سرگرداني با نگراني   همراه ترس      
  . تر است  بسيار سخت  زندگي  مبارزة  در ميدان جنگيدن.   است گيري  تصميم اين

  و خوشي  خوبي ار او به در كن  روزي كرد يك  بود آرزو مي  خوشحال  خيلي  خاطر پيشنهاد مريم  به رضا البّته      
   غرق  با مريم  زندگي شيرين   فكر كند و در رؤياهاي  آينده  به  با آسودگي گذاشت  نمي  كند، اما افكار منفي زندگي

  .شود
. دارند، درنظر بگيرد   در پيش  را كه ها و مشكالتي  سختي  فكر كند و تمام  باز هم  كه  خواست  از مريم بنابراين      

آميز  هاي معمولي يك زن از شوهرش، راه رفتن با يك مرد جانباز يا نابينا، نگاههاي ترحم خواسته   نشدن آوردهبر
 از  آيند و هميشه  دنيا مي  به  كه هايي  شود،بچه  ناراحتي  بگويند و موجب  بعضي  است  ممكن  كه هايي حرفها،  بعضي

  . ديگر چيزهاي  و خيلي  چرا پدر نابيناست كنند كه  مي مادر سئوال
   به  بازم  كه  روبدونين ، اما اين كنم  فكر مي من.   نيست اي  مسأله، باشه:   كند، گفت  را راضي رضا   آنكه   براي مريم      

  . فعالً خداحافظ.  دم  مي شما پيشنهاد ازدواج
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  !خدانگهدار:   گفت رضا
  !؟  شده تا آمد از او بپرسد چه.  كرد  نگاه رضا  خود آمد و به   به  مريم  ترمز شديد ماشين باصداي      
  !؟  افتاده اّتفاقي! ؟  شده چي!  خانوم:   گفت رضا
  . نبود  جاده  به ، حواسم دونم نمي:   گفت  با نگراني مريم
  .،ببخشيد ز كردم، ترم  پيچيد جلوميه هو   ماشين يه.   نيست ، چيزي نترسين:   گفت  راننده  لحظه در همين      
  ! نشد،ها؟  چيزيت شما كه!  رضاآقا :  پرسيد رضا فوراً از  مريم

  تو كه! ؟ توچي.  ، اصالً درد نگرفت  نيستي چيز  جلو خورد، ولي  صندلي  به  سرم ، فقط  نباش نگران:   گفت     رضا
  .  نخورد  جايي سرت
  .  نشده  چيزيم من.   نباش نگران!  آقا نه:   گفت مريم
   كننده  و خسته  سرِهم  پشت رضا  هاي كالس. كرد  درد مي  خيلي  سرش مريم.  بود  مانده  الهيجان  به چند كيلومتري      

 شهر  هاي  از دانشگاه ي در يك  رضا  بود كه چند ترمي.  بود  شده  مشكل  كمي  در كالس  نشستن  روزه بود و با دهان
  .داد  مي  تحصيل  بود و ادامة  شده  قبول رشت
   حّتي  و بادّقت نشست  مي  او در كالس  و همراه رفت  مي  دانشگاه ، با او به  داشت  او كالس  كه  هر وقت مريم      
   نوار پياده  روي  منزل  در كرد و بعد  مي داد و يادداشت  مي  را گوش  استادان ، مطالب  كالس تر از دانشجويان دقيق

  . نماند  عقب هايش  ياد بگيرد و ازهمكالسي  كند و درسها را خوب گوش  رضاكرد تا  مي
  .داد  مي  انجام رضا  آمد، براي  بر مي  از دستش  كه  بود و هر كاري  رسانده  نهايت  را بهي فداكار مريم      
 را از  مريم  هم  و دانشجويان بودند  قائل  زيادي  ارزش گذاشتند و برايش  مي  احترام  خيلي  مريم ، به استادان      

،  نوشت  مي  او سركالس كه هايي پرسيدند و از جزوه  را از او مي  درسي  از مسائل  بعضي دانستند و حّتي  مي خودشان
  چيز را با  دارد و همه  استاد توجه  درسي  ومباحث  مطالب  به  از آنان  بيش  مريم دانستند كه  مي چون. كردند  مي استفاده

  .كند  مي  يادداشت دقّت
،   داشت كه  اعتقاداتي  دهد، اما براساس  تحصيل  ادامة  خودش توانست  مي مريم. كردند  مي  او را تحسين همه      

   تا سوم  فقط بود، همسرش  كرده  ازدواجرضا با  وقتي.  كند  كمك  در امر تحصيل  همسرش  به  بود كه  گرفته تصميم
   و دانشگاه  را گرفت  ديپلمش  شد تا آنكه  رضا  كشيد و چشم  او زحمت  پاي  پا به  بود و مريم  خوانده  درس راهنمايي

  .نظير بود  بي  كار مريم.   يار وياور اوست  مريم  باز هم  تحصيل  شد و حاال در طول قبول
   رفته  رضا  پيش  نهايي  جواب  ديگر براي ه خاطر آورد ك  را به روزي.   برگشت  گذشته  خاطرات  به  دوباره مريم      

  . بودند  روز هر دو شاد و خوشحال آن. بود
  شناخت  كند، سر ازپا نمي شد با او ازدواج  حاضر مي  ميل  با كمال  دختري كرد و از اينكه  غرور مي حساس     رضا ا

  .گنجيد  نمي  پوستش درو
  . برگزار شد  عروسي  دو بود، مراسم  آن  ازدواج  بر سرِ راه  كه  و مشكالتي  موانع  با همة سرانجام      
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 و   روحاني حالتي.  پروردگار است  و نيايش  عبادت كرد در حال  مي  بود، احساس  و خوشحال  راضي  خيلي مريم      
 شايد هر   كه عبادتي.  بود عبادت  كارش  واقعاً هم  پيدا كند، چوني حال  چنين  كه  داشت  او حق البّته.   داشت معنوي
  . را نتواند بيابد  آن  انجام  توفيق كسي

و ... «. كند مي  را بخواهد هدايت  هر كس با آن:   كه  و فرموده  داده  وعده  خداوند در قرآن  كه  است  نوري  همان اين
   از بندگان  تا هر كس  را نورگردانيديم  و شرع  كتاب  ما آن و ليكن«:  يعني» ْ عبادنا ْ َنشاء من ِ من  ِبه ْ جعلْنا نُوراً َنهدي لكن

  ». كنيم  مي  نور هدايت  با آن خود را بخواهيم
   كسي چه داند كه  پروردگار مي  كند، اما فقط  را قسمتشان  نورِ هدايت  خداوند اين ها آرزو دارند كه  انسان همة      

  ؟  نور است  اين شايستة
  ، نگاه نگاهش.ديد  دنيا را مي او فراتر از اين.  بود  رسيده  انسانّيت  رفيع  و قّله  معنويت ِ باالي  درجات  به ريمم      

  . كنند  را درك توانند آن  نمي  نگر و ظاهربين  سطحي هاي  اكثر انسان  بود كه عميقي
 خدا  در راه  كسي وقتي.  خدا بود  درگاه  از محبوبانارض.  بود  قرار داده  مريم  را در دل رضا  خداوند محبت      

  .گرداند  مي محبوب بخشد و در نظر همه  مي  او ارزش دهد و به  او را مي  پاداش  كند، خداوند هم جانفشاني
   مردوار  برفشاني  تو جاني چون

  كند بر تو نثار ، جان  جانان  كه بس
 و   شرايطي  هيچ تحت  كه دانست  شد و مي رضا   شخصيت او شيفتة.  زودگذر نبود و  آني رضا   به  نسبت  مريم عشق      

  .  نيست  شدني  زايل  عشق  اين  قيمتي  هيچ به
   پياده تا او هم  را گرفت رضا   شد و دست فوراً پياده. اند  رسيده  ايستگاه  به  شد كه  متوجه ، مريم  راننده با صداي      

  . رفتند  منزل  سمت  شدند و به  سوار تاكسي اصلهشود و بعد بالف
تا سماور را   رفت  شد، فوراً آشپزخانه  وارد خانه  مريم  از آنكه پس.  بود  افطار گذشته  از وقت حدود دو ساعتي      

  . شود  تا داغ  گذاشت  اجاق  شير را روي  كند و بعد قابلمة روشن
 رو  ،حاال برو لباست  نكن عجله!   جان خانوم:   بود، گفت  همراه  شرمندگي  با كمي كه   اش  هميشگي  با مهرباني      رضا

  . كنيم  ديرتر افطار مي  كم يه.   زياده ، وقت  كن عوض
  . رم  مي االن.   شه  گرم ، اينا رو بذارم باشه:   گفت مريم
  ُ و علي َصمت َّ َلك الّلهم «  روزه  گشايش  خدا و دعاي ام افطار نشستند و با ن  هر دو سرِ سفرة  كوتاهي  از مدت پس      

 و بر تو  كنم  و باروز تو افطار مي  گرفتم  تو روزه  دستور تو و براي خدايا به«:  يعني» ُ َ َتوكَّْلت ُ و علَيك َ اَْفطَرْت رِزقك
  .  غذا خوردن  كردند به شروع» . كنم  مي توكّل
  . داد تا افطار كند دست رضا   را به  چاي استكان ابتدا  مريم      

   چايي ، بعد من  روبشكن َت  رو بخور، روزه  چايي  خودت اول.  اي  و خسته  گرسنه تو خيلي!   جان مريم:   گفت      رضا
  . خورم مي

  .  غذا روبخورم با آرامش  تونم ، نمي تا تو افطار نكني.   و تو نداريم من! ، آقا كنه  مي  فرقي چه:   گفت مريم
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   با چه دونم نمي من!   جان مريم:  آميز گفت  رضايت كرد، با حالتي  مي  را تحسين  مريم  در دلش  در حاليكه       رضا
  ! َم واقعاً شرمنده! َم شرمنده.   كردي  تموم ِّ من  خوبيا رو در حق  همة تو ديگه.   تشكّر كنم  ازِت زبوني
 هر  و بخور كهر  غذات.  باشه  شرمنده دشمنت!  رو نداشتيما  اينجوريش ديگه!  رضاآقا ! ؟  حرفا چيه اين:   گفت مريم      

  ! مونيم  مي باخو   وگرنه  سحر بيدارشيم  تا بتونيم  زود بخوابيم .دباي.  ايم  خسته  خيلي دومون
   سوي  را به ،سرش  كرده  نصيبش مسر دلسوز و مهرباني ه  چنين  آنكه ار پروردگار بود برايز سپاسگ  در حاليكه     رضا

  !  ُشكرِت هزار مرتبه!  ُشكرِت! خدايا:   باال برد و گفت آسمان
 و   روحيات توانست نمي  دنيا بودند و كسي  زوج ترين آنها خوشبخت. كرد  مي  و رضايت  شادماني  احساس و مريم      

  . كند  را درك افكار آنان
  بايد سحري.   كارداشت  هنوز خيلي  برد، اما مريم  خوابش  همانجا كنار سفره  بود كه  آنقدر خستهرضا،   از شامبعد      

  خيلي.  بود  شب5/11حدود .  كرد نگاه   ساعت  كرد، به  و غذا را آماده ها را ُشست  ظرف بعد از آنكه. كرد  مي را آماده
  . بخوابد خواست  مي  بود و دلش خسته
انگار شهر . شد نمي  شنيده  صدايي  بود و هيچ  و آرام  جا ساكت همه.  بود  گذشته  شب  بعد از نصفه1 از  ساعت      

  . بود  خوابيده هم
  رضافردا  كرد تا صبح  مي  نوار پياده  روز را روي  آن  درسي  بود و مباحث  نشسته  از اتاق اي  در گوشه اما مريم      

  . نماند  عقب ها و درسهايش  كند و ياد بگيرد و از كالس درسها را گوش
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            قسمتقسمتقسمتقسمت
 

   سعي  و درحاليكه سهيال جلو رفت.  شد  وارد خانهمنصور   نهار بود كه  كردن  آماده  مشغول سهيال در آشپزخانه      
   چي  همه ، خودم  توخريد نكن  نگفتم مگه!  آقا سالم:   بگيرد، گفتمنصور   را از دست  زودتر وسايل كرد هر چه مي
  !؟ خرم مي

  !؟ داره اشكالي.   اومد، گرفتم  گيرم  خوب  ميوة ِ راه ُتوي! ؟ ، خانوم  شده  چي ، حاال مگه ُخب:   گفت      منصور
  ، همم مشكله ينا براتِ ا  آوردن  دست  با يه  هم آخه.  گم  مي  خودت  براي من! ، آقا  درد نكنه دستت:  سيهال گفت      
   برات  ديگه  پاي  يه  تا دوباره بكشي  گرفتاري بعد بايد كّلي.  شه  مي ياد و زود خراب  فشار مي  مصنوعيت  پاي  به اينكه

 ما  ، ِبدي  داري  چايي يه!   جان خانوم!   شدم خسته!  آخيش:  و گفت  نشست  زمين  زد و بعد روي  لبخنديمنصور.  بسازن
   برات االن!   بايد بياي  كم  كم  ديگه دونستم مي.   كردم  دم  چايي  االن اّتفاقاً همين:  گفت  آشپزخانه سهيال از تُوي.  خوريمب

  . يارم ، مي ريزم مي
  . شه  مي  گرم  بدنم  خورده ، يه  بخورم  چايي يه!   سرده  هوا خيلي بيرون.   درد نكنه دستت:   گفتمنصور

  مواظب.  داغه ي  خيل فقط! بفرما:   و گفت  گذاشت  را جلويش  چاي  سهيال، سيني  بود كه  نشده  تماممنصور  جملة      
  .  نسوزي باش

  !؟  نيومدن ها هنوز از مدرسه ، بچه راستي:   گفتمنصور
.  بيانمصطفي و معصومه  تا  ده مون  ساعت نيم:   كرد و گفت  نگاهي  ساعت  و بعد به ، هنوز نيومدن نه:  سهيال گفت      
  .  نخورده هنوز زنگشون.   زوده االن

  اخالقي  و خوشرو و خوش ِ آرام او زن.  بود  راضي  با سهيال خيلي او از زندگي.  را خورد  چايش  با لذّت     منصور
  . بود  مهربانمنصور با   هميشه در زندگي. بود

  ها ومشكالت در سختي.  بود  و يار و ياورش  و همدم  دوست نبود، بلكه همسر   يكمنصور   براي سهيال فقط      
  .داشتند  خود بر مي  از راه  هم  را با كمك  موانع  بودند و همة  با هم  آنها هميشه زندگي

  .  نشستمنصورِ   كرد و آمد پيش  را دم سهيال برنج
 رو  من.  كشي مي  زحمت تو خيلي!   ما بيشتره  تو از همة وليتواقعاً كار و مسئ!  ، خانوم  نباشي خسته:   گفت     منصور

  .  بخوام  چيز ازِت شه  نمي  روم ديگه.  ببخش
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   كمم ، يه  وروب  و رفت  نظافت  كم يه.   ندارم  كاري  خونه  اين  تُوي  كه من! ؟منصور،   حرفا چيه اين:  سهيال گفت      
  !؟ كنم  چيكار مي مگه.  آشپزي

ها   و بچه من ، اوضاع  نباشي  خونه  اين  روز تو، ُتوي  يه  خدا اگه به!   كم ، يه گي  كار مي  همه  اين تو به:   گفت    منصور 
 و  شيم  مي  كالفه  مون  همه خالصه!  كنيم  غذا درست  يه متوني  مي نه! ؟  كجاست  لباسامون دونيم  مي نه.   هم  به ريزه مي
  .  نياز داريم  خونه  اين  وجود تو، ُتوي  چقدر به  كه كنيم مي  و احساس فهميم  قدرِ تو رو مي  كه اونوقته.   هم  به ميريز مي

  !؟ نه  ديگه خواين  رو مي  من  و كاراتون  و پوشاك  خوراك  براي ، فقط  درد نكنه ، دستت ُخب:  سهيال گفت      
!   نبود،سهيال جان  اين منظورم!  نه نه:   گفت ، با دستپاچگي  كرده  مطرح وري را بد ج  شد، حرفش  متوجه  كه     منصور

   خاطر كار و لباس به.   داريم  رودوست خودت.  خوايم ها وجود تو رو مي  و بچه  من  باش مطمئن!   خاطرِ خودته اصالً به
  . و غذا نيست
  . دونم مي!  بابا  كردم شوخي:  سهيال گفت

  . آميز و عاشقانه  محبت نگاهي.  كردند  نگاه  هم هر دو خنديدند و بهو بعد       
هر .  كنه مي  رو ناراحت  من  خيلي  چيزي  يه تهاستمد!  سهيال دوني مي:   گفت  با ناراحتيمنصور   موقع در همين      
  . شه ، نمي  فكر نكنم  ِبهِش ماخو  مي چي

  !؟ كنه  مي  رو ناراحت  من  شوهر نازنين  كه  هست ال چي، حا ُخب:   گفت  شوخي سهيال به      
 فكر  مساله  اين  به  همش ، من  گذشته از شوخي.  گم  مي جدي! سهيال:   گفت  و غمگين  جدي اي  با قيافه      منصور

  . كنم مي
  !؟ اي  مساله چه:  پرسيد  بود، با تعجب  شده  نگرانمنصورِ   از لحن سهيال كه      

   زبونم ، اگه خوام  از خدامي  هميشه من.   باشه  و تو يكي  من  روز مرگ  دارم  دوست من!  سهيال جان:   گفت      منصور
  . بياد  سرِ من  سرِ تو بياد، اول خواد باليي ، مي  نكرده ، خداي الل

  !؟ ِ توبيفته  جون  به  منَم  بالي خواي مي   كه  داري  كم حاال تو درد و بال و گرفتاري!  خدا نكنه:  سهيال گفت      
  ريم مي  با هم  كه هر وقت.   بستيم  دل  هم  و به  آشنا شديم  با هم  مقدس  جاي  و تو يه من! سهيال:   گفت      منصور
   و باهات يدمد نمي ، تو رو  روز من  اون اگه.  شه  مي  زنده  برام  دوباره  و شيرين  قشنگ  خاطرات  اون مشهد، تموم

  !؟  داشتم زندگي  چه  نبود االن معلوم! ؟  بودم  وضعيتي  در چه  االن دونم ، نمي كردم  نمي عروسي
  . شه  جورمي  خودش  براي  چي ، همه  باشه  رو بخواد و قسمت  چيزي خدا يه! ، آقا ُخب:  سهيال گفت      

   ازِت سوال  روز يه  اون وقتي! ، سهيال يادته.  خدا بود  و تو خواست  من  ازدواج ، واقعاً جريان آره:   گفت      منصور
  !  رو بزني  من  كه  االنه ، فكر كردم  ترسيدم  من  كه  رو دادي  جوابم ، طوري كردم
  . كنم  نمي هرگز فراموش.   يادمه  روز خوب ، اون آره:  سهيال خنديد و گفت      
 را   دويد وزود اجاق  آشپزخانه  طرف سهيال فوراً بلند شد و به.  بسوزد  بود كه نزديك بود و   غذا بلند شده بوي      

  . كرد خاموش
  . بود  نشدني  روز واقعاً فراموش آن.  گفت  مي  راستمنصور.  روز افتاد  ياد آن ، به  آشپزخانه تُوي      
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آنها در . باشند  داشته  ازدواج  براي  قبلي  زمينة  آنكه دونب.  بود  رسانده  هم  دو را به  آن  تقدير و سرنوشت دست      
   و خوشي در كنار يكديگر با خوبي  روزي دانستند كه  نمي  هم  خودشان در حاليكه.  شدند  دلبسته  هم  به  كوتاهي مدت

  . خواهند كرد زندگي
 از   اينكه كشاند، بدون خواهد،مي  مي  كه  هر طرف  را به ، انسان  قسمت گاهي. كند  نمي  كه  كارهايي  چه سرنوشت      

   خوب  اتفاق  چه  قرار است داند كه رود و نمي مي  سمت  آن اختيار به  و بي ناخودآگاه.  باشد  داشته  و اختياري خود اراده
  ! بيفتد؟ و يا بدي

خود و   او با خانوادة سالآن . را مرور كرد روز   آن  بود، خاطرة  سفره  كردن  آماده  سهيال مشغول  طور كه همين      
  . بود  رسانده  پايان را به  راهنمايي  دورة تازه.  بود  مشهد رفته  بودند، به  محلي  آشنا و هم  با هم  ديگر كه چند خانوادة

   براي دختر خوبيكرد  مي  سعي هميشه. افتاد  نمي  چادر از سرش هيچوقت.  بود  و با حيايي سهيال دختر با ايمان      
  .كرد  فكر نمي  چيز ديگري  به  خواندن اصالً او غير از درس.  باشد پدر و مادرش

  فكر و ذكرش تمام.  برساند  خانه  چطور خود را به دانست آمد، نمي  صدا در مي  به  مدرسه  تعطيلي  زنگ وقتي      
  . دهد، بود نجام بود ا  ممكن  هر دختر خوبي  كه  و كارهايي  و مدرسه درس
  .  اعتقاد داشت  خيلي  با خدا هم  دعا و مناجات به.  بود  هم  و عبادت  نماز و روزه اهل      
 سهيال   به  كردند،فرشته  زيارت  حسابي بعد از آنكه.  بود رفته)  ع( رضا   آقا امام  حرم ، به ، دوستش  روز با فرشته آن      
  ! نگو  نه  من ، به خوام  مي  ازِت  چيزي يه!  سهيال جون:  گفت

  !؟ خواي  مي چي:  پرسيد سهيال با تعجب
  ! نگو  نه  من به! تو رو خدا! تو رو خدا:   گفت  با التماس فرشته      
 يا  ه آر  بگم تامن! ؟  تو بگو چيه اول! ؟  چيه آخه:   بود، گفت  مانده  و واج  و هاج  شده  دچار تعجب  سخت سهيال كه      

  ! نه
  . خوام  مي  چي گم  مي  برات بعد من.  گي  نمي  بگو نه  من  تو به  اول نه:   گفت فرشته
  !؟  يا نه  آره  بگم  چي  به  بايد بدونم من!  شه  نمي  طور كه اين:   بود، گفت  دختر عاقلي سهيال كه      
 را از خودبرنجاند،   كسي  نداشت  اصالً دوست  كه  ذاتيش ي مهربان  دليل  اصرار كرد و سهيال به  باز هم فرشته      
  .، بگو ، باشه ُخب:  گفت

 تو  اگه.  ترسم مي  خورده  يه ، تنهايي  برم خوام  جا مي  يه فقط.   بكنم  كار بدي خوام  نمي من!  سهيال ببين:   گفت فرشته
  !؟ ري  نمي َت خونواده ، چرا با ترسي  مي ، اگه ُخب:  سهيال گفت.  كنم  پيدا مي ِ دل  قوت  كمي ، يه  بياي باهام

  . شه نمي!  ، سهيال جون شه نمي:   گفت فرشته
 كجا   بايدباهات  من زودتر بگو ببينم!   آوردي  لبم  رو به  جونم تو كه:   بود، گفت  شده  عصباني  كمي سهيال كه      

  !؟ بيام
  . ، آره  داديا، گفتي ، قول  باشه  يادت ، ولي  نكن هولم.  گم  بابا، مي گم مي:   گفت فرشته      
  .  كردي َم خسته. ، بابا، حاال بگو  ُخب خيلي:  سهيال گفت      
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   جور كاراخوشت  و از اين  هستي  تو دختر خوبي دونم  مي من!  سهيال ببين.  گم مي!  باشه!  باشه:   گفت فرشته      
  .  كار رو بكن  اين  خاطرِ من  رو به عه دف  يه ياد، اما اين نمي

  !؟  كاري چه:  پرسيد سهيال با تعجب 
 اصالً  ، ببينم كنم  صحبت  كم  يه  باهاش  بِرَم  جايي  يه خوام ، مي  پيدا شده  برام  خواستگاري ، يه راستش:   گفت فرشته      
   نه ، اگرَم  كنيم  ازدواج ، با هم رسيديم  نتيجه  به اگه.   كنم  صحبت اهاش، ب  بِرَم خوام  مي امروزم! ؟  يا نه خوريم  مي  هم ما به

  . شه  مي  تموم  چي ، همه  هيچ كه
 كار رو  هرگز اين من! ؟ خواي  مي  چي تو از من! ؟  چي ديگه:   بود، گفت  شده  و عصباني  بسيار ناراحت سهيال كه      
  . كنم نمي

  .ياد  نمي  جور كارا خوشم  اصالً از اين  خودمم  من تازه.  ُكشه  رو مي  من،  بفهمه ما باب اگه      
   شهرغريب  اين  تُوي  تنهايي من.  بيا تو رو خدا باهام.   دادي  قول  من تو به! ، نشدا، سهيال ، ببين:  گفت فرشته      

  . ترسم مي
  پدر و مادرم  اجازة  بدون  هيچوقت من.   نزن  رو هم  اصالً حرفش. كنم  كار رو نمي  اين من!   فرشته نه:  سهيال گفت      
.   با تو بيام ، پاشم  بلد نيستم  رودرست  خيابوني  هيچ  كه  شهر غريب  اين  تُوي اونوقت.   نرفتم  جايي  شهر خودمونَم تُوي
  .  نداره  خوشي ا اينجا صورت كار اين! اينجا  اومديم  زيارت مثالً ما براي! هرگز!  كار؟  اون  براي اونم

 تا   با من توفقط.   كنم  آقا صحبت  با اون خوام  مي من.   بكني  كاري خواي  نمي تو كه!  ، سهيال جون  گفت فرشته      
  .اونجا بيا

  . گرديم  بر مي  با هم  شد، دوباره  تموم  كه  وايسا، حرفمون  گوشه بعد يه      
  بايد با هم.  ازدواجه قصدمون.   بكنيم  كار خالف  نكرده  خداي خوايم  نمي  كه ما هم.  شي  نمي ب مرتك  گناهي تو كه      
  .  بگيم  هم  رو به  مون  و شرايط  بزنيم حرف
   اين به. با او برود  كرد كه  سهيال قبول  باالخره  كرد كه  سهيال اصرار و التماس  و به  و گفت  گفت آنقدر فرشته      

  . است   بوده  او همراهش  نگويد كه  كسي  هرگز به  دور بايستد و اصالً جلو نرود و فرشته  كه طشر
 از آنها با  يكي.در آنجا دو مرد بودند.  بودند، رفتند  قرار گذاشته  كه  خياباني  همان  به  سهيال با فرشته سرانجام      

  .  كردن  و صحبت  زدن  قدم  كرد به  شروع فرشته
.  بود  وعصباني  ناراحت خيلي. كرد  مي تر حركت  عقب  چند قدمي رفتند و سهيال هم  مي  جلو راه آنها با هم      

.   اومدم چرا من:  گفت  مي  باخودش  بود و مرّتب  را با چادر پوشانده بيشتر صورتش.  آنها را ببيند ترسيد كسي مي
  .  كردم  اشتباهي عجب.   رو ببخش من! خدايا
  . جلوتر از سهيالبود او چند قدم. ، شد  استمنصور   بعدها فهميد اسمش  كه  مرد دوم  متوجه يكدفعه      
  .  شديم ببخشيد مزاحم!  خانوم:   سهيال گفت  و به  برگشتمنصور   موقع در همين      

  !؟ بله:   گفت سهيال با عصبانيت
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سهيال بيشتر   چون از طرفي.  بزند  ديگر نبايد حرفي  شد كه ال متوجه خود را كنار كشيد و از برخورد سهي      منصور
   نكرد حرفي ديگر جرأت  بنابراين.   است  كرده  او ازدواج كرد كه  فكر ميمنصور بود،   را پوشانده  صورتش قسمت

  .بزند
  !ا ببخشيد، شماجانبازيد؟آق:  از او پرسيد  شد و ناخودآگاهمنصور   مصنوعي  دست  سهيال متوجه تا آنكه      

  .  كنه  خدا قبول اگه!   خانوم بله:   گفتمنصور
  !؟  دادين  رو كجا از دست دستتون:  سهيال گفت
  . كرد  او تعريف  را براي  و مجروحيتش  و جنگ  رفتن  جبهه  ماجراي  تمام  هم      منصور

   عشق هاشم  قمربني  به او هميشه.  افتاد ا و دالوريهايش و رشادته  آقا ابوالفضلد يا ، سهيال به  لحظات در آن      
 و   جانبازي  كه دانست  مي خوبي  بود و به  را بارها و بارها شنيده  حضرت  آن داستان. كرد  مي ورزيد و او را تحسين مي

  .  حد بوده  تا چه  اش از خود گذشتگي
وجود شما افتخار  ما واقعاً به:   گفتمنصور   به  بود، بنابراين  قائل ي خاص  احترام  جانبازان  به  نسبت سهيال هميشه      

  . كنيم مي
  .  كردين  دفاع  و خاك  آب  و از اين  رفتين هبه ج  كه  بودين  و با غيرتي شما فرد شجاع      

  .  كرديم ه وظيف  انجام ما فقط!  ، خانوم كنم  مي خواهش:   و گفت  انداخت  را پايين  سرش      منصور
.  دارد مشكل  هم  چپش  پاي  شد كه  سهيال متوجه  رفتنش  راه موقع.  و آورد  گرفت  ميوه  و آب  رفتمنصور  سپس      

  !؟  شدين  مجروح  دست  از ناحية ، شما فقط ببخشين: از او پرسيد
  !؟  شدين ناراحت:   و بعد گفت  شده  قطع  هم مپا!  نه:   گفت      منصور

  ....  آقاي دونين مي.   شما اجر بده  خدا به ، انشاء اهللا نه:  ال گفتسهي
  . منصوره  اسمم.   هستممنصور:   گفت  بالفاصلهمنصور

 رو بخوايد،  راستش.  رو ببخشين تو رو خدا من.   شما بدهكارم  به  عذرخواهي  يه من! منصور، آقا  بله:  سهيال گفت      
  .ياد  نمي  جور كارا خوشم  اصالً از اين ، من ينجا آورده زور ا  رو به  من دوستم

  . اومدم  نمي  وگرنه  و دوستي رو رفاقت.  اينجا  اومدم  اصرار دوستم به.  طور  همين منَم:   گفت      منصور
  .تندرف  هتل  سمت  به  كردند و سهيال و فرشته  خداحافظي بنابراين.  شد  مرد تمام  و آن  فرشته صحبت      
   و حجاب  وقار ومتانت او شيفتة.   سهيال مجرد است  بود كه  شده  متوجه  دوستش  از طريقمنصور  از قرار معلوم      

  . كند  او ازدواج  مثل كرد با دختري  آرزو مي هميشه.  بود سهيال شده
 از او   كه گرفت  تصميم بنابراين.  سهيال بود، در  خود داشت  با همسر آيندة  ازدواج  برايمنصور   كه  مالكهايي همة      

  . كند خواستگاري
  . دانست مي)  ع( رضا  امام  بود و از معجزات  گرفته  نيك  فال  ديدار را به  اين    منصور

  !؟  معتقدي  قسمت تو به! سهيال:   سهيال گفت  به  روز فرشته يك.   گذشت مدتي      
  !؟  بگي خواي  مي  چي مباز! ؟  فرشته چيه:  سهيال گفت
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   به آخرشَم.  دادم  منفي  آقا جواب  اون  به  كه من.   كني ِ تو بود، ازدواج  قسمت  اينكه مثل!  سهيال جون:   گفت فرشته      
  . خواستگاريت خواد بياد  و مي  اومده  بود، از تو خوشش  همراهش  كه ، اما اوني  نرسيديم توافق
  !؟ كني  مي شوخي! ؟ ، فرشته گي  مي  داري چي:   گفت عجبسهيال با ت      
  .  خواستگاري  بيان  كه ِ تو رو خواسَتن  آدرس از من! ؟ شه  نمي  خدا، باورت  به نه:   گفت فرشته      
  ود عروسي قرارب  آقا كه  و حسين من.  بيني  رو مي تو رو خدا قسمت:   كرد و گفت  تعجب  از روي اي و بعد خنده      
اينجا .  خورد  گره  هم  به رنوشتتون س، كردين  نمي  رو هم  اصالً فكرش  شما دو نفر كه  جور نشد، اونوقت ، كارمون كنيم
  !  واقعاً قسمته ديگه
   رويش  به معمول  كرد، اما طبق  مي  خوشحالي  احساس  دهد، در دل  نشان  العملي  عكس  چه دانست سهيال نمي      

   و پاش  و دست  جانبازه دونم  مي فقط.  رو ديدم  اون  دفعه  يه  فقط من.  شناسم  رو نمي  اصالً اون  كه من:  اورد و گفتني
  !؟ چطوره  اخالقش دونم  نمي من.   داده  از دست  جنگ  تُوي روي
  .  بدين  جواب خواين مي هر چي.  َت ونواده و خ  و اون دوني  مي  خودت ديگه.  دونم  نمي  من  هر حال به:   گفت فرشته      
  بيايد، به  پيش  بود در زندگي  ممكن  كه  مشكالتي ، به  آينده  زندگي به.  فكر كردمنصور  سهيال روزها و روزها به      
   روحاني  با يههار نفر چ!  پسرم دوني مي:   گفت  پسرش  آمد، به  خانه  پدرِ سهيال به ، وقتي  از مدتي پس...  چيز همه

  !؟ نظرِ تو چيه.   كردن  صحبت ، در مورد خواهرت ِّ كارم  محل اومدن
  !؟  بديم  جوابي چه

  !؟  هست حاالكي!  بابا دونم نمي:  برادر سيهال گفت
اصالً  من.   شده  قطع  پاش  و يه  دست يه.   هست جانبازم.   سعيديمنصور   نام  به  جوونيه يه:  پدرِ سهيال گفت      
  !؟  رو ديده  كجا خواهرت دونم نمي.  شناسمشون نمي

  .  بديم ؟ بعد جواب  كيه ببينيم.   كنيم  تحقيق  بايد خوب اول:  برادر سهيال گفت      
 را   آنهامردي در كوچة.   رفت اش  و خانوادهمنصور  ِّ زندگي  محل  به  تحقيق  از چند روز برادر سهيال براي پس      

  : كرد و پرسيد  او سالم به. ددي
  !؟ شناسين  رو مي  سعيديمنصور  ، شما آقاي آقا ببخشين

  ! بود؟ ، فرمايشي شناسم ، مي بله:   مرد گفت آن
  !؟  جور آدميه چه:  برادر سيهال گفت

  .  ديگه ، جانبازه خوبه:   مرد گفت آن
  !؟  چطوريه ، اخالقش  شخصيتش  بدونم خوام مي.   جانبازه دونم مي:  برادر سهيال گفت      

  . پسر خوبيه:   مرد گفت آن
  !؟ پرسين  اينارو مي  چي براي:   برادر سهيال گفت و بعد به

  . امر خيره:  برادر سهيال گفت
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 و بعد هر دوخنديدند و   هستم  برادر بزرگش  من راستش!  آقا  ديگه گفتي  زودتر مي ُخب:   گفت  مرد با خنده آن      
  .  كردم  كاري عجب:   گفت  خودش  شد و پيش  سرخ ادر سهيال از خجالتبر

 با  ازدواج  و براي  است  و خوبي  فرد محبوبمنصور   شد كه  كرد، متوجه  از چند نفر ديگر تحقيق بعد از آنكه      
  .  است  مناسب خواهرش

  براي  شد كه  پدرِ سهيال راضي  باالخره تا آنكه. فتند كارِ پدرِ سهيال ر  محل  بار به ، چندينمنصور  خانوادة      
  . بيايند  آنان  منزل  به خواستگاري

  . بود  رفته  برق  اتفاق  بر حسب  شب آن.   داشت  جالبي  ماجراي  خودش  براي  هم ِ خواستگاري شب
ِ   حياط شنيد، چون  در رانمي  صداي د، كسيزدن  در مي هر چه.  بودند ِ در مانده  پشت ، همهمنصور   و فاميل خانواده      
  . تا در، زياد بود  منزل  بود و فاصلة  بزرگ  خيلي  آنان خانة
  . برگردند  گرفتند كه  در را باز نكرد، تصميم  در زدند و كسي  مدتي بعد از آنكه      

 از  يكي. برگردند خواستند با نااميدي  مي قتيو.  بيفتد  اتفاقي كرد چنين  بود، اصالً فكر نمي  ناراحت  خيلي      منصور
 آنها  ، چون  كنم  و صدايشان باال بروم  از ديوارشان صبر كنيد، من:   گفت  آنان  بود، به  را شنيده  صدايشان ها كه همسايه
  .اند  در  را نشنيده صداي

   در را باز كردند و ازمهمانهايشان د و سريع شدن   ناراحت  بودند، خيلي  شده  سهيال متوجه  خانوادة و بعد كه      
  . كردند عذرخواهي

   مخالفت  بود،مرّتب  را نديدهمنصور   سهيال كه خواهر بزرگ.  برگزار شد  و خوشي  خوبي  به  خواستگاري مراسم
  خودت.  كني  مي ت رو بدبخ خواهرم تو داري.   شدي  تو باعث  كه  گرفت  مفصلي  دعواي  هم  با فرشته كرد و حّتي مي

  ... خواهر من  براي ، اونوقت  پيدا كردي  و حسابي  درست  آدم  يه رفتي
  ! ره  مي  راه  خوب  داره  كه اين! ؟ اينهمنصور ! سهيال:   شد و گفت  را ديد، آراممنصور  اما وقتي      
   قضاوت اونجوري چرا من.   رو ببخشه خدا من.  خش رو بب من!  سهيال جون!  واي:   سهيال گفت  به و بعد با ناراحتي      
  . كردم  مي اي  ديگه  فكراي  يه  من دوني مي.  كردم
  من.   دستش  بايدِبدم  رو هم  چاي  استكان ، حّتي ده  نمي  انجام  خونه  ُتوي  كاري ، هيچ  سالمه  كه  شوهر من راستش      

  !  باشه قطع  و پاش  دست  كه  كسي  حال  به ، واي كنه ور مي ط ، اين  سالمه  كه  اين  كه فكر كردم
  هاي  در جبهه روزي  كه منصوري  آنها فهميدند كه.   است  مرد خوبيمنصور   شدند كه  زود متوجه  سهيال خيلي خانوادة

   هم  مشترك  در زندگي ن بود، اكنو آموخته  ايثار و از خودگذشتگي جنگيد و در آنجا درِس  مي  و مردانه ، شجاعانه جنگ
  . باشند كند تا آنها از او راضي  مي  و خدمت  محبت  آنان  وجودبه كند و با تمام  ايثار مي  همسر و فرزندانش  به نسبت

  . هااومدن  بچه  اينكه مثل.  كنم  در رو باز مي من!  خانوم:   گفتمنصور خود آمد،   در، سهيال به  زنگ با صداي
  . ها اومدن ، بچه آره:  سهيال گفت

امروز تو 1 ، بابا جون سالم:   را بوسيد و گفت ِ پدر و صورتش  دويد پيش اول.  وارد شد معصومه،   از مدتي پس      
  !  خونه از ما زودتر رسيدي!   شدي برنده
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  .  شدم  برنده من!   دخترم آره:   زد و گفت  لبخنديمنصور
  .  هستين دنياي  باباي شما بهترين.   زندگي  ُتوي ، هم  جنگ  تُوي هم.   بودين  برنده ما هميشهبابا ش:   گفت       معصومه

، دختر  ُخب:  گفتمنصور .  كني  مي  تعريف  از بابات همش! ، دختر؟  چي  من پس:   گفت  شوخي سهيال خنديد و به      
  ! ، ديگه  باباست مال

  . نشاند ِ خودش ش و پي  را گرفتمعصومه  و بعد دست
  .  دنيا هستين  مامان  بهتريم شمام.  نشو ناراحت!   جون مامان:   گفت       معصومه

  .  شما داريم  مثل  بابا و ماماني  كه  خوشبختيم ما خيلي
  !  برم ، قربونش افته  نمي از زبون.   بيفته  از هر چي دخترم!   سهيال خانوم بيني مي:   گفت      منصور

  .  بياره  دست  رو به  چطور دلت دونه مي.   تو دستشه  باباش ، نبض  ديگه ، آره ُخب:  سهيال گفت      
  . حتماً داداشيه:   بلند شد و در را باز كرد و گفت معصومه.  صدا درآمد ِ در به  زنگ  لحظه در همين      
  .  رو بچينيم ، سفره  كن  كمك بيا باهام.   كن  رو عوض لباست.   مامان آره:  سهيال گفت      

  .  اينجام  ديگه  دقيقة يه!   جون ، مامان چشم:   گفت معصومه
  . كنم  مي  كمك  باهات خودم!   خانوم  نكن  رو اذيت دخترم:   گفت      منصور

 غذا  مشغول خنده و   بودند و با شوخي  نشسته  سرِ سفره  سهيال دور هم  و صميمي  گرم  بعد خانوادة چند دقيقة      
شاكر و سپاسگزار خداوند بودند،   و سهيال در دلمنصوربردند و   مي  بودند، لذت  در كنار هم  بودند و از اينكه خوردن

  . بود  شده  پروردگارنصيبشان  لطف  به  كه هايي ها و نعمت  خوشبختي  خاطر همة به
  
  
  
   


