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 سرآغاز: سید عبدالواحد موسوی الری  رئیس دومین همایش ملی ریحانة النبی

 

 آفرین به نام خداوند جان

 

 نما فاطمه ی غیب آینه

 مظهر اسماء خدا فاطمه

 ستابیها سخنی بود و نی ام

 درخور فهمیدن ما فاطمه

 یاد محمد خلیل جمالی" "زنده

 

فاطمه )س( به نص احادیث نبوی از نگاه مسلمانان برترین بانوی جهان 

باشد. در یکی از سخنان )که البته مورد اتفاق مسلمانان، اعم از شیعه و سنی  می

ر زنان فرمایند: "فاطمه سرو الله علیه و آله و سلم( می است(، رسول اکرم )صلی

جهانیان است". مقام حضرت زهرا )علیها السالم( تنها محدود به عصر حیات آن 

 بزرگوار نبوده، در همه اعصار جریان دارد.
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خصوص در عصر حاضر، رسالتی است  همال، به نگاه الگویی به این شخصیت بی

کوشد با دعوت از  که همایش ملی ریحانه آن را نصب العین قرار داده، می

ان حوزه، دانشگاه و صاحبان قریحه و قلم به تحقق این رسالت کمک فرهیختگ

 .کند

تمامی فرق اسالمی اعم از شیعه وسنی عترت پیامبر و محور و مرکز دانش 

وجودی آنان یعنی فاطمه زهرا )س( را دوست داشته، بر این دوستی و ارادت 

ش به درک ازپی کنند، اما تنها دوستی و محبت کافی نیست ما بیش افتخار می

 واقعیت حیات آنان و الگو گیری از راه و رسمشان نیازمندیم.

نمایی احتیاج داریم که با نظر در  های حیاتمان به آیینه حقیقت لحظه در لحظه 

تر از وجود نازنین زهرای  ای زیباتر و شفاف آن تمام حقیقت را بیابیم، چه آیینه

حمدی باشد؟ متأسفانه ی جمال و کمال م دهنده تواند بازتاب مرضیه می

بیت پیامبر متناسب با عشق و ارادتمان به آن ذوات مقدس  های ما از اهل آموزه

کنیم تا از این طریق  شماری بر پا می نیست. در طول سال مجالس و محافل بی

ها،  آیی ی ثقل این محافل و گرد هم به دامان آن پاکان متوسل شویم، اما نقطه

بر مظلومیت عترت پیامبر است غافل از اینکه اگر در بروز عواطف و اشک ریختن 

مسیر آنان گام برنداشته، بر نهج آنان حرکت نکنیم، ما نیز سهمی در مظلومیت 

آنان خواهیم داشت. چرا نباید نسل جوان ما با دانش، سیاست و تدبیر، 

شناسی و.... زهرای  مسئولیت شناسی، شجاعت، گفتمان عدالت محور، زمان

ی رسول  آشنا بوده، الگو بگیرد؟! زهرایی که کوثر خداوند و ریحانه مرضیه )س(

ی کوثر(، قرآن بر پاکی و طهارت نفس او گواهی داده )آیه تطهیر(،  است )سوره

 های عمده در کنار پیامبر بوده است. در تمامی صحنه

ایم زهرا عزلت گزین نبوده و در مسائل  ای که از او ساخته برخالف چهره

تفاوتی پیشه نکرده، بلکه هم در جنگ و هم در مناسبات  تنها بی نهاجتماعی 
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های افشاگر او در مسجد پیامبر )ص(  سیاسی حضوری فعال داشته، خطبه

بهترین گواه بر این مدعاست. او در جنگ خندق در کنار سایر زنان مسلمان 

از روند پشتیبانی رزمندگان را بر عهده داشت و در مسجد پیامبر که دفاع جانانه 

تنها حفظ  صحیح اداره جامعه بعد از پیامبر وجهه همت قرار داد، نشان داد که نه

حجاب که دفاع از کیان جامعه اسالمی، صیانت از مدیریت صحیح جامعه و 

ی هر زن و مرد مسلمانی بوده، جنسیت در  همراهی با پیشتازان جهاد وظیفه

ریزی شده  ی با این هدف پایهاین رسالت نقشی ندارد. همایش ملی ریحانة النب

ای فراهم کند تا فرهیختگان جامعه با شعر و نثر و با نگاهی آمیخته از  که عرصه

الله علیها روزآمد  ویژه فاطمه زهرا سالم بیت به شور و شعور شناخت خود را از اهل

کرده، در وانهایی حقیقت جمال و کمال او مرز عاطفه را به نفع تعقل و تدبر 

های عاطفی و عشق و ارادت، راه و رسم  ه، همراه و همگام با پیوستگیدرنوردید

 .آن حضرت را در سلوک فردی و حضور اجتماعی الگو گیری کنند

ی شاعران و  واضح و مبرهن است که در این وادی شرط اول قدم بیان هنرمندانه 

به  ی خویش را وقف ترویج ادبیات متعهد نویسانی است که ذوق و اندیشه داستان

 .اند های اسالمی و انسانی نموده ارزش

سو به  دلیل آن اتصالی است که از یک .شناسد این ادبیات، زمان و مکان نمی

بیت  بدیل و ارزشمند پارسی و از سوی دیگر با دین اسالم و مکتب اهل تاریخ بی

زمین بخشیده، که  )س( دارد. این ویژگی چنان جاذبه و عمقی به آثار ادبی ایران

ی جهانیان گردیده است. تنوع آثار ادبی این  ی آمال همه دیرباز تاکنون، قبله از

ای است که چه ازنظر محتوا و عمق و چه از منظر فرم و سبک،  گونه سرزمین، به

 .سازد ها را راضی و سیراب می پسندترین سلیقه مشکل
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گار جهانی بیت )ع( را در آفرینش آثار ماند  توان تأثیر قرآن و مکتب اهل مگر می

الطیر، مثنوی، گلستان و بوستان، غزلیات حافظ و....  همچون: شاهنامه، منطق

 !نادیده گرفت؟

 بر این بودم و هم بر این بگذرم

 که خاک پی حیدرم چنین دآن

 ”فردوسی“

 

 سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

 عشق محمد بس است و آل محمد

 ”سعدی“

 تا صورت پیوند جهان بود علی بود

 ور زمین بود و زمان بود علی بودتا د

 ”موالنا“

 که آمد الرضا آن علی بن موسی

 گاه سالطین حریم درش قبله

 ”جامی“

 صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ

 هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

 .اند های فراوان دیگر که همه بر آن واقف مصداق ......و

های صدها  میز درخشش دل نوشتهی افتخارآ همایش ملی ریحانة النبی صحنه

ی داخل و خارج از کشور حول محور ادبیات فاطمی است که  شاعر و نویسنده

 .آورد ی فرهنگی و هنری ایران اسالمی، کمتر چنین عظمتی را به یاد می حافظه
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جاذبه نام فاطمه )س( همه را به سمت این رخداد بزرگ فرهنگی کشانده است. 

اندرکاران را  با پیام کتبی و صوتی تصویری خود دستاز مراجع بزرگ تقلید که 

مورد تفقد قراردادند تا صدها شاعر و نویسنده از زنان و مردان، شیعیان و 

ی رسول جان  که آثار خود را عرضه کرده، نشان دادند که شمیم ریحانه سنیآن

 .آنان را نوازش داده است

ی شعر و داستان از آثار  عهشده منجر به چاپ و انتشار دو مجمو روند آثار خلق

ی کبری  ی ارادتمندان حضرت صدیقه برگزیده گردید که تقدیم به ساحت همه

گردد. تقارن برگزاری سه فراز دومین همایش ریحانه را با ایام میالد  )س( می

ی  های صادقانه و مخلصانه زهرای مرضیه )س(، گرامی داشته، امیدوارم تالش

 .ین مراسم، مرضی حضرت حق قرار گیرداندرکاران و مسؤولین ا دست

 

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 سید عبدالواحد موسوی الری

 دومین همایش ملی ریحانة النبی رئیس

 اسفندماه یک هزار و سیصد و نودوشش
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 بهزاد مریدی دبیر دومین همایش ملیریحانة النبی دیباچه

 

 

 

 

 

 

 ر کردتو آمدی و دین به خودش افتخا“

 به خودش افتخار کرد -یقین-با دیدنت 

 ای، باوجود تو ای و طاهره صدیقه

  ”پیغمبر امین به خودش افتخار کرد

 

نفس نخل و چاه سرودن، و به  های مدینه بودن، هم چه زیباست شبگرد کوچه

های بلند و  های فدک با چکامه باغ شمیم یاس بهشت متبرک شدن، در کوچه

ن قبیله نور، دم گرفتن و غربت یاس شهید را گریستن، پا ابیات شکوهمند شاعرا

های هاشمی قدم زدن و به شبهه پژواک غریب  پای دعبل وکمیت در کوچه به

 نخل و چاه گوش سپردن

 هرسو شعاع گنبد ماه تمام توست

 درکوه و در درخت شکوه قیام توست
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ات از شکوه فاطمی سرودن، مصداق بحر درکوزه ریختن است. کدامین کلم

روشنی از شکوه عصاره عصمت و نور خلقت را ترسیم کنند. اما چه  قادرند سایه

 توان کرد که:

 آب دریا را اگر نتوان کشید

 قدر تشنگی باید چشید هم به

سوختگان این  های شورمند و حماسی دل ی دل نوشته کتاب حاضر چکیده

در این دفتر، با آن  اند. روزگار است که با نگاهی دقیق و متامالنه انتخاب گردیده

ای متفاوت برخوردارند و بسیاری  دسته از آثار فاطمی مواجه هستیم که از رایحه

ها و مطالعات  ها قابلیت کاربردی دارند این قابلیت کاربردی ریشه در خلسه از آن

 های وحیانی دارد. عمیق شاعران و نویسندگان در ساحت معارف دینی و آموزه

ان و همایش ملی"ریحانة النبی"، گام بسیار مؤثر و برگزاری باشکوه فراخو

ارزشمندی در پراکندن شمیم ادبیات فاطمی در کشور بوده، حکایت از تالش 

مند از اصحاب اندیشه و فرهنگ و  ی جمعی دغدغه ناپذیر و مخلصانه خستگی

 قلم دارد.

 
 
 باید به این همت بلند آفرین گفت. انصافا

های  های روشن و معطر که از بوی الله باغ کوچهوگذار در این  شما را به گشت

 خوانیم. اند فرا می ی دارالسالم آکنده های روضه ملکوت و یاس

 بهزاد مریدی

 دبیر دومین همایش ملی ریحانة النبی

 اسفندماه یک هزار و سیصد و نودوشش
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 مقدمه خلیل شفیعی دبیر اجرایی دومین همایش ملی ریحانة النبی

 

 

 

 خداوند فتح المبین به نام“

 ”خداوند عشق و خداوند دین

 ”های آسمانی نگاره“ 

 ”بیت الزهرا“فراز اول: 

اینجا آسمان است، آبی و پر از رؤیای زالل باران، خدا همین نزدیکی است، دو 

ش ” اگر بگذارد“نیست که شرط ” غم نان“قدم مانده به پهلوی یاس، کسی را 

 تزریق کند!های روحانی او  تردید را به خلسه

سرایی کنند  های ریحانة النبی شده، تا نغمه بیت الزهرا، پذیرای قناری

عظمت وجودی یک زن را که بلندای تاریخ انسانیت، عاطفه و حماسه بر 

 آورد: درگاهش سر تعظیم فرود می

 بانو بود. رفیق شاعرمان گفت: ماه“

 ”ام او ماه بود یا خورشید؟! شگفت مانده
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ی عاشقانه را در گلستان  ی نیشابوریش، اولین چهچهه با لهجه” صفادل“ 

ی عطرآگین پیر دیر، در فضای ادبی بیت  گونه بود که رایحه ریحانه سرداد و این

سان او، دعوت هدهد  الزهرا، برکت ذوق را گستراند تا پرندگان ترنم تبار، به

های  رهگویند که زالل کوثر به حنج ی قافی لبیک فاطمیه را برای سفر به قله

 کرد. ی معرفت ارزانی می تشنه

شگفتا که آوای صدها چلچله تا وادی معرفت و ارادت پرواز کرده، یک کف 

 خاک از این میکده ضایع نشد.....

را ” ما رایت اال جمیله“سالم بر اهالی جنون کده ی محبت که چهار ماه تمام 

اتی ناب به های زهرای مرضیه )س( در شریان لحظ در بیان شورانگیز فضیلت

ی صافی هل اتی، چنان  رنگ خدا، جاری کردند. تا آنجا که نوشانوش باده

های شعر و داستان را به  باغ های عاشقانه، کوچه سرمستشان کرد که نعره

صحرای محشر مستان بدل کرده، به لطف و تدبیر ساقی که قدحش پرمی باد، 

 تشویش و خمار آخر شد.

ی  نشانان خرابات باده تر و عفاف ملکوت، با راهگونه بود که ساکنان حرم س این

با ” مهر بانو“و ” بانو ماه“مستانه زدند تا از دو حیرت سرای عشق و ارادت، 

 معماری شعر و داستان در روز میالد خورشید، رونمایی شود.

 

 ”ها ترنم چلچله“فراز دوم: 

مین سال ی ادبی ریحانة النبی است که برای دو سخن از همایش ملی و جایزه

ی کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و بنیاد فاطمیه در سه فراز  به همت اداره

 انجام پذیرفت:

 شعر ریحانه، )هفتم اسفندماه تهران( افتتاحیه همایش در قالب شب-۱

شعر ریحانه  ی شیراز همراه با شب مراسم رسمی افتتاح دبیرخانه-۲

 شیراز( -)چهاردهم اسفندماه 
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ه، اهدای جوایز برگزیدگان و افتتاح رسمی دبیرخانه در مراسم اختتامی-۳

 )شهرستان مهر هفدهم اسفندماه(

ی ادبی به دبیرخانه  داستان، قطعه و مقاله ۵۰۰بر  شعر و بالغ ۲۷۰۰بیش از 

ادبی  دادیرو ی مسؤولین و مدیران همایش از این ای که همه گونه شیراز رسید، به

 نظیر، غافلگیر شدند. کم

اندرکاران علمی این همایش از ده  سبب شد فرهیختگان و دست همین امر 

 نفر ابتدایی به سی نفر افزایش یابند.

ی ادبیات فارسی  اینان همگی از شاعران مطرح استان و اساتید برجسته

 کشور بودند.

وقفه به دریافت و ثبت انبوه آثار  اعضای دبیرخانه در طی چهار ماه تالش بی 

گیری از اکثر  پرداختند که قبل از آن عالوه بر بهره هنرمندان سراسر کشور

رسانی، با ابتکاری ستودنی، فراخوان کامل همایش را به رایانامه  های اطالع روش

شخصی بیش از هزار و پانصد نفر همچنین پیامک کوتاه با لینک ارسال آثار آرا به 

ان سراسر شماره تلفن همراه بیش از هزار و سیصد تن از شاعران و نویسندگ

روز و نوین بود.  فرسا ولی خالقیتی به کشور ارسال. کردند که کاری طاقت

تشکیل گروه فراخوان آثار با عضویت صدها شاعر فرهیخته از سراسر کشور نیز 

 شد. صورت آنالین. منتشر می روز در این گروه به گامی مثبت بود که اطالعات به

 ۳۰تا  ۲۰ی سنی  ش را ردهای همای درصد آثار رسیده در بخش حرفه ۶۵

تا  ۱۴در صد باقیمانده سهم شاعران  ۲۰کسوت و  درصد شاعران پیش ۱۵سال، 

ساله بود. عزیزانی که بسیاری از آنان برای اولین بار بود که آثار آیینی خود را  ۱۹

 کردند. برای یک فراخوان در سطح ملی، ارسال می

چاپ در قالب بیش از  قابلنظیر باعث شد که مجموعه شعر  این استقبال بی

 به چاپ برسد. ۱۱صفحه، در قطع وزیری با فونت  5۰۰
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صفحه  کتاب داستان، قطعه و مقاالت ادبی نیز در یک مجلد و بیش از دویست 

 مندان ادبیات فاطمی، تقدیم شود، با قطع رقعی، به عالقه

تالش شده آثار دو مجموعه شعر و داستان، با رهنمودهای محققان بزرگ  

خصوص امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله( از چند جهت  دینی به

 منطبق باشد:

 ی کبری رعایت کرامت شخصیت حضرت صدیقه ۱

 عدم توهین به مقدسات سایر ادیان و مذاهب ۲ 

های رایج  های کفرآمیز که از آسیب پرهیز از کفر گویی، غالی گری و اغراق - ۳

 شعر آیینی است '

ز بیان مسائلی که اگرچه مستندات تاریخی دارند اما در شرایط اجتناب ا -۴

کنونی امروز، موجب تفرقه بین برادران اهل تسنن و تشیع و شادی دشمنان 

 ۰شود  اسالم و انقالب می

ها و دل  روزترین دل سروده ی پیش روی شما به که در مجموعه جان کالم این

دگان سراسر کشور که همگی به های تعداد چشمگیری از شاعران و نویسن نوشته

 کند ادبیات متعهد پای بند هستند، خودنمایی می

های عظیم فرهنگی و معنوی  گونه حرکت امید است در آینده نیز حمایت ازاین

 ادامه یابد.

ی همایش ملی ریحانه النبی  سوز و فرهیخته دانم از دبیر دل بر خود فرض می 

اسالمی فارس و کنونی تهران، دکتر  ی فرهنگ و ارشاد و مدیرکل سابق اداره

جنبان  االسالم موسوی الری که سلسله القدر حجت بهزاد مریدی و روحانی جلیل

 اصلی

همچنین جا دارد از نقش ارزشمند  ۰اند قدردانی نمایم این همایش بوده

ی فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس آقای یوسف نژاد، معاونین  مدیرکل کنونی اداره
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کش این اداره مراتب  و قرآنی ایشان و دیگر کارکنان زحمتمحترم فرهنگی 

 سپاس خود را ابراز کنم.

سنگ دبیرخانه:  روزی هیات علمی گران ها و زحمات شبانه قدردان تالش 

االسالم سید ابوالقاسم حسینی، دکتر علیرضا قزوه، 'دکتر نادر فخر آور'  حجت

ب مجید کوهکن ' خانم طلب' دکتر ساجده تقی زاده ' جنا جناب حمید روزی

از بانوان ارجمند  ۰ زهرا بهبهانی نژاد' دکتر قیصری و جناب بابک طیبی هستیم

'زهرا سادات جعفری' خدیجه حلیمی' سمیه کشاورز' شهال مهدوی' مژگان 

دستوری و بسیاری دیگر از عزیزانی که در این راه یاریگرمان بودند، ازجمله: 

ور' کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان' ی هنری کش شهرداری تهران ' حوزه

ی شاعران ایران و مشاور امور بانوان  خانم دکتر فاطمه راکعی مدیر عامل خانه

شعر ریحانه  شهرداری تهران )به دلیل همکاری صمیمانه در برگزاری مراسم شب

در تهران(، صدا و سیمای مرکز فارس' تولیت محترم آستان مقدس حضرت 

ی  الله سید علی اصغر دستغیب' کارکنان صدیق حوزه ضرت آیتشاهچراغ )ع( ح

ویژه شاعران و نویسندگان  معاونت فرهنگی و روابط عمومی این آستان و به

انجمن ادبی آستان مهر شاهچراغ )ع( که ساختار اصلی اجرایی دبیرخانه را 

 گردد. تشکیل دادند، صمیمانه سپاسگزاری می

 ر مغانگمان مبر که به پایان رسید کا

 ی ناخورده در رگ تاک است هزار باده

 

 خلیل شفیعی

 دبیر اجرایی دومین همایش ملی ریحانة النبی

 اسفندماه نودوشش -شیراز 
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 اندازاولچشم

 مقاالت
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 ، اقتضائات و الزامات آن ”فاطمی ادبیات“

 رضا اسماعیلی

 

-----------------------------🔸 

 الله ای بسمب

-----------------------------🔸 

 

الله علیها( به عبودیت و  ی زهرا )سالم خواهم عرض کنم که ارزش فاطمه می“

الله علیها( نبود، او  ی زهرا )سالم بندگی خداست. اگر بندگی خدا در فاطمه

ی کبری نبود. صّدیق یعنی چه؟ صّدیق کسی است که آنچه را  صدیقه

گوید، صادقانه در عمل آن را نشان دهد. هرچه این صدق  یاندیشد و م می

اولئک مع الذین انعم “شود صّدیق؛  بیشتر باشد، ارزش انسان بیشتر است؛ می
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ه علیهم من النبیین و الصدیقین
َّ
اند. این ”نبیین“پشت سر   ”صّدیقین. “ ”الل

ندگی بزرگوار صدیقه کبری است؛ یعنی برترین زن صدیق. این صدیق بودن به ب

شد. اساس، بندگی  ی کبری نمی کرد، صّدیقه خداست. اگر بندگی خدا نمی

که مبدأ  -الله علیها(، بلکه پدر فاطمه هم  ی زهرا )سالم فقط فاطمه خداست. نه

ی زهرا  ی معصومین اوست و امیرالمؤمنین و فاطمه ی فضائل همه و سرچشمه

ارزشش پیش خدا  -پیغمبر  هایی هستند از دریای وجود الله علیها( قطره )سالم

 عبده و رسوله“به خاطر عبودیت است؛ 
 
؛ اول، عبودیت اوست؛  ”اشهد ان محمدا

به او داده شد، به خاطر عبودیت؛  -این منصب واال  -بعد رسالت او. اصال  رسالت 

  ”شناسد. چون خدا صنیِع دست و مخلوِق خود را می

ه، )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مّداحان 
َّ
 (1384مرداد  5آل الل

 

____________ 

 ، نقطه سر خط ”شعر فاطمی“

____________ 

ای که مرا به  ای به اصل مطلب بپردازم. انگیزه هیچ مقدمه اجازه بدهید بی

نوشتن این یادداشت واداشت، بازخوانی و مرور بعضی از شعرهایی است که 

های تلگرامی  جازی و کانالدر فضاهای م  ”شعر فاطمی“نوشت  هرسال با پیشانی

در  –که  رغم عناوینشان، عالوه بر این شوند. شعرهایی که علی و ... منتشر می

نسبت چندانی با شعر فاطمی ندارند، در مواردی نیز در نقطه  -صورت و سیرت 

 اند! مقابل سیره فاطمی ایستاده

 گران دغدغه مند این عرصه بارها و بارها توسط پیشکسوتان و پژوهش

هر چه “درستی بر این دقیقه تأکید شده است که ساحت شعر آیینی، ساحت  به

آزاد “یابی مثل عرصه  نیست. در این عرصه، مضمون  ”تنگت بگو خواهد دل می
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 یک کار ذوقی و سلیقه  ”ها سروده
 
تواند تنها و تنها به  ای نیست و شاعر نمی صرفا

مضمون غریب یا  مدد قدرت تخیل، تصویرپردازی و صنعتگری، به هر

ای که دوست دارد بر  خوشایندی چنگ اندازد و سیمای بزرگان دین را به هر گونه

 بوم شعر به تصویر بکشد.

در این وادی، شاعر باید امین، صادق، متخلق به اخالق اسالمی و آراسته به  

های مبتنی بر دین و برگرفته از قرآن حرکت  ادب قرآنی باشد و در دایره آموزه

 منطبق بر  کند.
 
به تصویر کشیدن سیمای بزرگان دین در شعر آیینی باید دقیقا

پردازی و  سیره عملی و سلوک ایمانی و قرآنی آن بزرگواران باشد. فرایند خیال

مندانه باشد تا شاعر  پرواز ذهنی شاعر در این وادی، باید اندیشیده و رسالت

افات را از ائمه هدی ای واقعی، بی تحریف و پیراسته از خر  بتواند چهره

السالم( به تماشا بگذارد، سیمایی روشن و زالل که قابلیت الگوبرداری از  )علیهم

 آن برای زندگی انسان معاصر وجود داشته باشد.

 

____________ 

  ”شعر آیینی و فاطمی“شناسی  ضرورت آسیب

____________ 

م است که از العاده زیاد است. تحریف ضربت غیرمستقی خطر تحریف فوق  “

شود )چه تحریف لفظی،  تر است. یک کتاب که تحریف می ضربت مستقیم کاری

شود، اگر  چه تحریف معنوی( اگر کتاب هدایت باشد تبدیل به کتاب ضاللت می

شود. اگر کتابی باشد که انسان را  کتاب سعادت باشد تبدیل به کتاب شقاوت می

 آن حقیقت را به ئین میبرد، در اثر تحریف رو به پا رو به باال می
 
کلی  آورد. اساسا

بخشد...  کند، بلکه اثر معکوس می تنها بدون خاصیت می کند. نه عوض می

ای که داریم، این اسـت کـه بـبینیم چه تحریفاتی در تاریخ ما  ترین وظیفه بزرگ
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ها و بزرگان ما شده... چه تحریفاتی  شده، چه تحریفاتی در نـقـاشـی شخصیت

  ”ده است... باید با این تحریفات مبارزه کنیم.در قرآن ش

 ، صدرا.(107ـ  100/1الله شهید مرتضی مطهری، ج  )حماسه حسینی، آیت 

بیت )ع( و  متأسفانه امروز بعضی با این استدالل که بدون اذن و عنایت اهل 

توان به حریم شعر آیینی پا نهاد و در مدح و منقبت آنان شعر  القدس نمی روح

کس اجازه ورود به  اند و به هیچ ای از تقدس پیچیده عر آیینی را در هالهگفت، ش

محض ورود به حوزه پرخوف و  دهند. یعنی به شناسی آن را نمی حوزه نقد و آسیب

شناسی شعر آیینی، گوینده؛ مظلومانه از سوی کسانی که خود را  خطر آسیب

تان شعر آیینی تر از رهبر معظم انقالب، عالمان دینی و پیشکسو مسلمان

های سنگین و  ها و تهمت باران هجمه گیرد و سنگ دانند مورد تکفیر قرار می می

سواد، دشمن دین، مخالف  هایی از قبیل: وهابی، بی شود، تهمت گوناگون می

عزای حسینی، مخالف گریه بر مصیبت کربال و...! با این هجمه و هزینه سنگین 

مندان خالی است و  دلسوزان و دغدغه جای تعجب نیست که این عرصه از حضور

 ! ”دستی از غیب برون آید و کاری بکند“همه منتظرند تا 

نیاز از نقد و  گونه ادبی را بی شعر انقالب، این  ”امین“رغم چنین تصوری،  علی

دانند و همواره در خط مقدم این جبهه به روشنگری پرداخته  شناسی نمی آسیب

د که در برابر بیان مطالب انحرافی و خرافی که باعث ان و بر این نکته تأکید کرده

شود، نباید ساکت،  وهن خاندان رسالت میو مخدوش شدن چهره اسالم 

تفاوت و منفعل بود و با مواخذه و تذکر به شاعر و مداح باید از تکرار چنین  بی

مسائلی پیشگیری کرد. تا آنجا که به یاد دارم، در دیدارهای ساالنه هرگاه در 

شده که باروح دین و آیین در تقابل بوده،  ای خوانده ضور ایشان شعر یا مرثیهح

ای به شاعر و مداح آن تذکر داده و خواستار اصالح شعر یا  بدون هیچ مالحظه

اندیش و  اند. ایشان در مقام مرجعی صاحب فتوا و عالمی روشن مرثیه شده
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ی را در شعر آیینی جایز های دینی و قرآن بصیر، طرح مسائل غلط و خالف آموزه

متکی و “فشارند که شعر اصیل دینی باید  دانند و بر این دقیقه پای می نمی

باشد. توصیه هنوز و همیشه ایشان حفظ میراث   ”مستند به معارف حقه الهیه

سنگ شعر آیینی از دستبرد تحریفات و خرافات و حرکت در مسیر  گران

 است.سازی  روشنگری، معرفت افزایی و انسان

آن را شکست.   ”نقد ناپذیری“برای رشد و ارتقای کیفی شعر آیینی، باید تابوی 

های ادبی، برای باروری و بالندگی  چراکه شعر آیینی نیز همچون همه گونه

 در این عرصه، بیش از سایر  تر نیازمند نقد و آسیب بیش
 
شناسی است. اتفاقا

اریم. چون ممدوح ما بزرگان دینی ها نیاز به مراقبه و محاسبه و مواخذه د عرصه

شناسی، باعث فروافتادن شاعر در چاه و چاله  هستند و غفلت از نقد و آسیب

شود. ولی متأسفانه بسیاری با تقدس بخشیدن به شعر  بیت )ع( می اهل  ”وهن“

  ”گناه کبیره“گونه ادبی را  شناسی این آیینی، ورود به عرصه نقد و آسیب

خداوند خودش حافظ دین و آیینش هست و نیازی به  گویند شمارند و می می

اصالح دین   ”بگذارید خدا کار خودش را بکند!“دلسوزی امثال من و شما ندارد، 

هزار  124به من و شما چه ربطی دارد؟! با چنین منطقی دیگر نیازی به آمدن 

بعد پیامبر برای هدایت انسان نبود. اگر چنین حرفی درست باشد، باید از این به 

را نیز پایین بکشیم و فارغ از درد دین سرگرم   ”معروف و نهی از منکر امربه“کرکره 

چنین نیست و اسالم مسلمان مسئول  کار وزندگی خودمان باشیم! ولی این

 داری و مسلمانی است. پذیری جز ذات دین خواهد و مسئولیت می

های قرآنی  به آموزه با استناد –با عنایت به این ضرورت حیاتی، در این نوشتار 

اندیش دینی، به ادب و آداب، و  و بیانات مقام معظم رهبری و عالمان روشن

که این نوشتار برای  پردازیم. امید آن می  ”شعر فاطمی“اقتضائات و الزامات 

 استفاده باشد. شاعران و ذاکران اصیل آیینی راهگشا و قابل
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____________ 

  ”غالی گری“چاله پرهیز از فروافتادن در چاه و 

____________ 

شود که مداحان ما در ذکر مناقب حضرت صدیقه اطهر )س( یا دیگر  گاه می“

آنکه  غلتند. حال درمی  ”شرک“گذرند و در ورطه  می  ”توحید”معصومین )ع( از مرز

انگیزترین مقامات  ترین و شگفت رغم انتساب عالی های معتبِر مأثوره، به در زیارت

آن   ”عبودیت“صاف الهی به وجود مقدس حضرات معصومین )ع(، بر معنوی و او

  ”شده است. تمامبزرگواران تأکید 

ه 
َّ
 (1380شهریور  18)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مّداحان آل الل

از آدم تا خاتم  -گونه تردیدی فلسفه بعثت همه پیامبران توحیدی  بدون هیچ 

وت به توحید و یکتاپرستی و نفی شرک و و همچنین روح تعالیم دینی، دع -

  ”اکبر الله“پرستی است. اذان نیز که نماد و نشان اسالم و مسلمانی است با  بت

یابد، و این یعنی جز خدای یگانه، خدای  خاتمه می  ”ال اله اال الله“آغاز و با 

 –صورت مستقیم یا غیرمستقیم  به –دیگری نیست. موضوع اکثر آیات قرآنی نیز 

که در سوره توحید )اخالص(  أکید بر یکتاپرستی و توحید است، چنانت

ا “خوانیم:  می ُه کُفو 
َّ
ْم یکن ل

َ
ْد، َول

َ
ْم یول

َ
ْم یِلْد َول

َ
َمُد، ل ـُه الَصّ

َّ
َحٌد، الل

َ
ـُه أ

َّ
قل هو الل

َحٌد: بگو اوست خدای یگانه، خدای صمد ]ثابت 
َ
متعالی[، نزاده، و زاده نشده  -أ

  ”را همتا نیست. کس او است، و هیچ

 

ترین و زیباترین جلوه خاکساری و  عبادت به معنای اظهار بندگی، عالی

فروتنی در برابر خدا است. آفرینش هستی و بعثت پیامبران برای عبادت است. 

ِجنَّ َواإلنَس ِإال ِلَیْعُبُدوِن؛ )سوره  خداوند در قرآن می
ْ
ْقُت ال

َ
فرماید: َوَما َخل
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از آفرینش هستی و جن و انس، عبادت خداوند است. ( هدف 56ذاریات، آیه 

رسالت همه پیامبران توحیدی نیز دعوت مردم به پرستش خداوند بوده است: 

وَت "
ُ

 أِن اْعُبُدوا اللَه َواْجَتِنُبوا الّطاغ
 
ٍة َرُسوال مَّ

ُ
 ا

ِّ
َقْد َبَعْثَنا ِفی ُکل

َ
. )سوره نحل، آیه "َول

36) 

ه آفرینش انسان و عالم خلقت چیزی های قرآنی وحیانی، فلسف طبق آموزه

توانند  ها با تهذیب و تزکیه نفس می جز بندگی حضرت حق نیست و همه انسان

هزار پیامبر برای هدایت انسان و  124که  به مقام بندگی نایل گردند. دیگر آن

اند. به گفته  بندگی مبعوث شده  ”ادب و آداب“دعوت او به یکتاپرستی و آموختن 

ی رسیدن به مقام بندگی، نیایش و ستایش ذات اقدس پروردگار  قرآن، الزمه

َحکیُم.“است: 
ْ
َعِزیُز ال

ْ
ْرِض َوُهَو ال

َ ْ
َماَواِت َوَما ِفی اْل ِه َما ِفی السَّ

َّ
َح ِلل آنچه در   ”َسبَّ

ناپذیر و  گویند؛ و او شکست ها و آنچه در زمین است همه تسبیح خدا می آسمان

 حکیم است!

پرستی، متأسفانه یکی از  تأکید بر نفی شرک و یگانههمه  رغم این علی

های شعر آیینی  چون دیگر زیرشاخه ترین آفاتی که شعر فاطمی ما را هم بزرگ

گونه ادبی است. امروز به خاطر  یا غلو در این  ”غالی گری“کند، بحث  تهدید می

ت توقف قافله شعر آیینی در منزل محبت و عدم پیوند محبت با معرفت و بصیر

درآورده و از جان و جهان بسیاری   ”غالی گری“دینی، این قافله سر از ترکستان 

رفته شعر آیینی ما به  رسد و رفته از شعرهای ما بوی کفر و شرک به مشام می

آیینی دارد، اما   ”نوشت پیشانی“شود! شعری که  تبدیل می  ”ضدآیینی“شعری 

دینی، نه! این   ”موضع“د، اما دینی دار   ”موضوع“سرشت و سرنوشت آیینی، نه! 

حرف، حرف نگارنده این سطور نیست که گروهی در مخالفت با آن پای بر زمین 

کنی، توقف در  نه برادر! اشتباه فکر می“بکوبند و با ابرام و اصرار تمام بگویند: 

السالم(  ، این حرف، حرف قرآن و معصومین )علیهم ”منزل محبت آسیب نیست
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و   ”غالی گری“زاست که به  جهت آسیب ل محبِت محض ازآناست. توقف در منز

( سوره توبه 30که در آیه ) بزرگ است. چنان  ”ُمنکر“شود، که یک  شرک ختم می

 خوانیم: می

ُهْم “
ُ
ْول

َ
ِلک ق

َ
ِه ذ

َّ
َمِسیُح اْبُن الل

ْ
َصاَری ال ِت الَنّ

َ
ال

َ
ِه َوق

َّ
یُهوُد ُعَزیٌر اْبُن الل

ْ
ِت ال

َ
ال

َ
َوق

َواِهِهْم 
ْ
ف

َ
کوَن ِبأ

َ
ی یْؤف َنّ

َ
ُه أ

َّ
ُهُم الل

َ
اَتل

َ
 ق

ُ
ْبل

َ
ِذیَن کَفُروا ِمْن ق

َّ
 ال

َ
ْول

َ
 . ”یَضاِهُئوَن ق

و یهود گفتند: ُعَزیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست! این “

رانند و با گفتار و کیش کافران مشرک پیشین  سخنی است که تنها بر زبان می

ا را هالک و نابود کند! آنان را )از حق( به کجا ه نزدیکی و مشابهت دارند، خدا آن

  ”گردانند؟! می

از رجال شیعی  -  ”ابوخالد کابلی“حضرت امام سجاد )ع( نیز در حدیثی به 

 فرمایند: در تفسیر این آیه می –سده اول هجری و معاصر امام سجاد 

 السالم( یهود و نصاری، به خاطر ُحب ُمفرطی که به عزیر و مسیح )علیهم“

داشتند آن دو را فرزندان خدا دانستند. جمعی از شیعیان ما نیز در حدی ما را 

دوست خواهند داشت که درباره ما چیزی که یهود درباره عزیز و نصاری درباره 

  ”عیسی گفتند، خواهند گفت. نه آنان از مایند و نه ما از آنانیم.

ق /  1314قم، )طوسی، محمد بن حسن، االمالی، انتشارات دارالثقافه،  

 .(336، ص 1اختیار معرفه الرجال، ج 

با عنایت به آیات و روایات مورداشاره، شایسته و بایسته است که در قلمرو شعر 

نکرده از  و خدای میبرندارفاطمی جز در صراط مستقیم توحید و عبودیت گام 

سر شیفتگی و شیدایی محض در مدح و منقبت حضرت فاطمه زهرا )س( و دیگر 

بیت  وهن اهلو گان دینی شعری نگوییم که باعث خشم پروردگار بزر 

قبیله شاعران بصیری چون دعبل،  السالم( شود. ما باید هم قبله و هم )علیهم
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کمیت، فرزدق و هاتف اصفهانی باشیم و شعرهای آیینی ما باید شعرهای روشنی 

 از جنس شعر زیر باشد:

 که یکی هست و هیچ نیست جز او

  َوحــــَدُه “
ّ

  ”وهال ِالـــــَه ِاال

ها به عبودیت  یابیم که ارزش همه انسان روشنی درمی از متن آیات و روایات به

برد. بزرگان  جایی نمی و بندگی است و هیچ انسانی بدون سلوک بندگی راه به

در دایره بندگی به  -هیچ استثنایی  ازجمله حضرت فاطمه زهرا، بی –دین نیز 

 اند. یافته وی دستمقامات و کرامات معن

کند به یگانه فرزند عزیزش وجود  در روایت است که پیامبر اکرم )ص( رو می“

بضعة ”گوید: اش می کسی که درباره آن -الله علیها  مقدس صدیقه طاهره سالم

دخترکم   ”یا فاطمه اعملی بنفسک”گوید: و می  ”منی: او پاره جگر من است

. من به درد تو  ”نی عنک شیئاانی ال أغ“خودت برای خودت عمل کن. 

خورم، از انتساب با من کاری ساخته نیست ... تعلیمات مرا بپذیر و  نمی

خورد، به دستور  دستورات مرا عمل کن، مگو پدرم پیغمبر است، به دردت نمی

وقت شما زندگی همین حضرت زهرا  خورد. آن پدرت عمل کردن به دردت می

فکر این انسان گویا وجود ندارد که من دختر  بینید در )س( را مطالعه کنید، می

ایستاد،  پیغمبر آخرالزمان هستم. حدیث است که وقتی به محراب عبادت می

های جمعه را تا صبح  کرد، شب آمد. از خوف خدا گریه می بدنش به لرزه درمی

ها همه به انسان نوعی بیداری و آگاهی مسئولیت  گریست. این خوابید و می نمی

  ”دهد. عهد خیز میآمیز و ت

 .(۶۳ص  ۱ها و اندرزها ج  ، حکمت۱۱۰)مرتضی مطهری، حق و باطل ص 
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ای  ای برای معرفی گوهر و جوهر دین و آیینه آری، شعر فاطمی باید رسانه

و   ”یکتاپرستی“باشد. انسانی که از رهگذر   ”انسان کامل“برای تماشای سیمای 

 رسد. به کمال می  ”بندگی“

 

____________ 

 با ادبیاتی فاخر  ”سوگ و مرثیه“پرداختن به 

____________ 

 در سینه چراغ عشق را روشن کن

 پوش بلوغ نور را بر تن کن تن

 با اشک بشوی صورت رخوت را

 کن  ”بالیدن“را معبر   ”نالیدن“

السالم( بخش مهمی از شعر دینی است، اما در  مدح و مصیبت ائمه )علیهم“ 

ی درست  قول، منطقی و برخاسته از نگاه و سلیقهاین بخش باید سخنان مع

های عامیانه و سطحی، و بیان مسائل جعلی و  کاربرده شود و از برداشت به

  ”توهمی پرهیز شود.

 5شنبه  )فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران آیینی، پنج

 (1395اسفند 

است که   ”سوگ و مرثیه“یینی انکار شعر آ بدون تردید یکی از اضالع غیرقابل 

باید به آن جهت داده شود و گریاندن و سوگ هدف اصلی شعر نباشد. بلکه 

هدف، بیان توحید، حکمت، اخالق، و معارف دینی و الهی باشد تا شعر در 

 سازی و تعالی روحی حرکت کند و مرثیه نیز مکمل آن باشد. مسیر انسان

که تنها  طوری ینی سرشار است، بهای است که از عواطف د جامعه ما جامعه

کافی است نام مبارک حضرت اباعبدالله )ع( و یا فاطمه زهرا )س( برده شود تا 
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تر  ها جاری شود. اکثر افراد نیز در ایام شهادت بزرگان دینی بیش اشک از دیده

کنند و کمتر به دنبال  بیت در مجالس شرکت می به نیت گریه بر مصائب اهل

  ”عزاداری“که باید  انش و بینش دینی خود هستند. درحالیافزایش دایره د

باشد. یعنی نالیدن بر مصائب   ”نگریستن“مقدمه   ”گریستن“و   ”بیداری“مقدمه 

السالم( باعث قد کشیدن و بالیدن شود، نه ایستایی و خمودگی  بیت )علیهم اهل

واهی و خ السالم( از منظر حق بیت )علیهم و رخوت. چراکه بیان مصائب اهل

ستیزی ارزشمند و سازنده است. متأسفانه در شعر فاطمی ازآنجاکه وجه  ظلم

ازحد شاعران به مباحثی  است، شاهد پرداختن بیش  ”سوگ و مرثیه“غالب با 

مانند مزار پنهان آن حضرت، بیت االحزان، فدک، دیوار و در و ... هستیم. 

برکت حضرت زهرا )س( وجود مانده فراوانی در زندگی پر که ابعاد مغفول درحالی

ای که در آیینه  های ناگفته ها پرداخته نشده است. ویژگی دارد که هنوز به آن

عنوان یک اسوه و الگو برای نسل امروز  توان سیمای حضرت زهرا را به ها می آن

 به تماشا گذاشت.

____________ 

 های زندگی حضرت فاطمه زهرا )س( ناگفته

____________ 

درصد  90یابیم که بیش از  نی کارنامه شعر فاطمی به سهولت درمیبا بازخوا

 توصیفی دارند و در چهار محور زیر خالصه ها لهجه این سروده
 
 اند: شده ای صرفا

 ماجرای فدک – 1

  ”دیوار و در“داستان  – 2

 بیت االحزان – 3

 مزار پنهان حضرت زهرا )س( - 4
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ارائه تصویر محو، نیمرخ، و که پرداختن صرف به این موضوعات،  درحالی

است و   ”کوثر کثیر“ناقص از بانوی بزرگواری است که به تعبیر حضرت قرآن 

 ها و آیات شریفه زیر در شأنش نازل شده است: سوره

ک َو  سوره کوثر: بسم“  ِلَربِّ
ّ

َصل
َ
َر، ف

َ
کْوث

ْ
ْعَطْیَناک ال

َ
ا أ ِحیِم، ِإنَّ ْحَمِن الرَّ الله الرَّ

انِ 
َ

ْبَتر.انَحْر، ِإنَّ ش
َ ْ
  ”َئک هو اْل

ا َو   (:”۸-۹سوره انسان یا هل اتی )آیات “ ِه ِمْسکین  ی ُحِبّ
َ
َعاَم َعل َو یْطِعُموَن الَطّ

ا. کور 
ُ

 ش
َ

ـِه الُنِریُد ِمنکْم َجَزاء  َوال
َّ
َما ُنْطِعُمکْم ِلَوْجِه الل ا، ِإَنّ ِسیر 

َ
ا َوأ   ”یِتیم 

َما ُیِریُد ۳۳سوره احزاب )آیه تطهیر: “  (: ِإنَّ
َ

ْهل
َ
ْجَس أ ِهَب َعنکُم الرِّ

ْ
ُه ِلُیذ

َّ
الل

ا. َرکْم َتْطِهیر  َبْیِت َوُیَطهِّ
ْ
  ”ال

ذیَن آَمُنوا َو 23سوره شوری )آیه مودت:“
َّ
ُه ِعباَدُه ال

َّ
ُر الل

ِّ
ذی یَبش

َّ
(: ذِلَک ال

ُقْرب
ْ
َة ِفی ال َمَودَّ

ْ
 ال

َّ
 ِإال

 
ْجرا

َ
یِه أ

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
ْسَئل

َ
اِلحاِت بل ال أ وا الصَّ

ُ
ی َو َمْن یْقَتِرْف َعِمل

وٌر.
ُ
ک

َ
ُفوٌر ش

َ
َه غ

َّ
 ِإنَّ الل

 
ُه فیها ُحْسنا

َ
  ”َحَسَنة  َنِزْد ل

َک فیِه ِمْن َبْعِد ما جاَءَک ِمَن 61سوره آل عمران )آیه مباهله: “ َمْن َحاجَّ
َ
(: ف

ْبناَءُکْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءُکْم وَ 
َ
ْبناَءنا َو أ

َ
ْوا َنْدُع أ

َ
 َتعال

ْ
ُقل

َ
ِم ف

ْ
ِعل

ْ
مَّ  ال

ُ
ْم ث

ُ
ْنُفَسک

َ
ْنُفَسنا َو أ

َ
أ

کاِذبیَن.
ْ
ی ال

َ
ِه َعل

َّ
ْعَنَت الل

َ
 ل

ْ
َنْجَعل

َ
 ف

ْ
  ”َنْبَتِهل

 

بدیهی است پرداختن مبسوط و کامل به ابعاد مغفول مانده شخصیت حضرت 

زهرا )س( در شعر فاطمی محتاج نگارش هزاران مقاله و پژوهش است و در 

وار به بعضی از این ابعاد و  اره فهرستگنجد. ولی اش حوصله یک یادداشت نمی

شود:  ها اشاره می ای از این ویژگی پذیر است که به پاره ها امکان شاخصه

های  با تبیین و تشریح ویژگی  ”سبک زندگی فاطمی“رونمایی و رمزگشایی از “

های عبودیت و بندگی،  ای از قبیل: خودشناسی و خداشناسی، جلوه ناگفته

یی، همراهی و همدلی با حضرت ”ابیها ام“به نماز، حقیقت انس با قرآن، عشق 
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رسول اکرم )ص( در پاسداری از نهال نوپای اسالم، مبارزه با خرافات، تحریفات و 

های  اجتماعی با تحلیل خطبه –های جاهلی، بررسی گفتمان سیاسی  سنت

خواهی،  جویی و عدالت شناسی، حق حکیمانه و جسورانه حضرت، دشمن

زی و ظالم ستیزی )با تبیین این حقیقت که مادر قیام حسینی و مظلوم نوا

حماسه عاشورا حضرت زهرا بوده است(، آزادگی و آزادمنشی، تالش در مسیر 

های ادبی و  های انسانی، بازنمایی مهارت های اخالقی و کرامت احیای فضیلت

ع هنری )ازجمله فن خطابه، سخنوری و شاعری(، حضور شجاعانه در صحنه دفا

والیت، تالش در مسیر احقاق حقوق زنان، الگوی ازدواج فاطمی  و از امامت

که فرشی جز یک پوست  فرماید: با فاطمه ازدواج کردم درحالی )امام علی می

گذراندیم و خدمتگزاری  خوابیدیم و روز و شب می گوسفند نداشتیم. بر آن می

های آن حضرت،  یینیز نداشتیم(، بررسی مدل تربیتی فاطمی با واکاوی الال 

قناعت و ساده زیستی )زندگی در یک خانه کوچک ِگلی کنار مسجد پیامبر(، 

ها، حجاب و عفاف )رو گرفتن از مرد  صبر و شکیبایی در برابر مصائب و سختی

نابینا(، انفاق و ایثار )که نمونه بارز آن بخشش لباس عروسی به زن فقیر در شب 

مساکین )حضرت امیر و حضرت فاطمه سه  عروسی است(، دستگیری از ایتام و

روز روزه گرفتند و هر سه روز، غذای افطار خود را به یتیم، مسکین و اسیر دادند. 

را در ستایش از این اقدام ایثارگرانه نازل   ”سوره هل اتی“تا آنجا که خداوند 

 کرد(، و...

ه های شخصیتی حضرت فاطم آری، ابعاد مورداشاره تنها بخشی از شاخصه

ها  صورت شایسته و بایسته به آن زهراست که باکمال تأسف باید گفت تاکنون به

و   ”دیوار و در“بست  از بن  ”شعر فاطمی“پرداخته نشده است. برای بیرون آوردن 

مندی  با دغدغه –، شایسته است جامعه شاعران و ذاکران خاندان رسالت  ”فدک“

این به بعد به تشریح و تبیین این  از -تر  تر و گسترده و دانش و بینشی جامع
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تر شجره  ها بپردازند تا در آینده شاهد ارجمندی و بالندگی هر چه بیش مؤلفه

 شاءالله. طیبه شعر فاطمی باشیم. ان

 

____________ 

  ”سازی اسطوره“جای  به  ”سازی اسوه“

____________ 

 

ای  اهد و پارهخو واقع، نمونه زنی است که خدا می ، در فاطمة زهرا )س(  “

اش برای زن مسلمان و  است از اسالم مجسم در وجود محمد )ص(؛ زندگی

نماید... ما امروز  منزله الگویی چهره می انسان مؤمن در هر زمان و مکانی به

ای از زندگی فاطمه زهرا )س( احساس نیاز  بیش از هروقت دیگر به ارائه خالصه

ش سازیم و در راه صالح و اصالح خود از کنیم، تا آن را مقتدای خوی و احتیاج می

  ”مند شویم. فیض زندگی او بهره

،  ”س( وتر فی غمدالزهرا )فاطمة “)بخشی از مقدمه امام موسی صدر بر کتاب 

 ی سلیمان کتانی.( نوشته

 

از فاطمه زهرا )س(  -بخصوص بانوان  –شعر فاطمی باید برای انسان معاصر 

تا انسان نسل اکنون این بانوی برگزیده را الگوی ،  ”اسطوره“بسازد، نه   ”اسوه“

که  تعمیم به تمام بزرگان دین است. چنان زندگی خود قرار دهد. این دقیقه قابل

ٌر “فرماید:  ( سوره کهف خدا خطاب به پیامبر )ص( می110در آیه )
ّ

َنا َبش
َ
مآ ا بل ِانَّ

ْم ِالٌه واِحْد ...
ُ
مآ الْهک ی ِانَّ

َ
ْم یوَحی ِال

ُ
ک

ُ
ای پیامبر! به امت بگو که من هم  ِمْثل

  ”بشری همانند شما هستم.
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از این منظر، شاعران آیینی زمانی که زبان به مدح و منقبت حضرت فاطمه 

، به  ”افتراق“از وجوه  –پیش و بیش  –کنند، باید در شعر خویش  زهرا )س( باز می

ین بانوی حضرت زهرا با انسان معاصر بپردازند و سیمای ا  ”اشتراک“وجوه 

گونه توصیف کنند که برای مردم، محسوس و ملموس و هضم شدنی  بزرگوار را آن

صورت  باشد. اگر ما در آیینه شعر فاطمی سیمای حضرت فاطمه )س( را به

وقت چگونه  بعدی و فقط در قالب انسانی آسمانی و ماورایی ببینیم، آن تک

قرار   ”الگو“ت را در زندگی توانیم از جامعه انتظار داشته باشیم که آن حضر می

 دهند؟

 

این حقیقتی انکارناپذیر است که حضرت فاطمه )س(، پیامبر اکرم )ص( و 

اند؛ ولی به این حقیقت هم باید  امامان بزرگوار ما برگزیده خدا و معصوم بوده

اشاره کرد که این بزرگواران در عین برخورداری از کرامات و فضایل واالی انسانی 

هستند؛ یعنی موجودی از جنس   ”اسوه و الگو“اوند در قرآن کریم به گفته خد

همین انسان خاکی و زمینی. فراموش کردن این اصل و فقط پرداختن به 

ای دست نایافتنی، یعنی سر از  کرامات و معجزات آنان و تبدیل آنان به اسطوره

ردن ک”وصل“راهه زدن. یادمان باشد که ما برای  ترکستان درآوردن و به بی

 کردن.” فصل“ایم؛ نه برای  آمده
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____________ 

 گویی!  ”زبان حال“پرهیز از عجزوالبه کردن در قالب 

____________ 

 

اند،  سروده شده  ”زبان حال“گاهی در بعضی از اشعار فاطمی که در قالب 

توجه به شأن آن بانوی بزرگوار، از زبان حضرت به عجزوالبه و آه و آوخ  شاعر بی

نفس،  های عزت که معصومین و خاندان رسالت اسوه پردازد. درحالی گویی می

ترین  مناعت طبع، شهامت، شجاعت، پایداری و استقامت بودند و در سخت

 اند. شرایط نیز حسرت یک آخ را هم بر دل دشمن گذاشته

 –گویند  شاعران عزیزی که با چنین بیانی از زبان خاندان رسالت سخن می

جان و  -گونه شکی نیست  ر صداقت و حسن نیت آنان جای هیچهرچند که د

اند و با سیره عملی بزرگان دین آشنا  خوبی درنیافته های دینی را به جهان آموزه

دادند که اشعاری از جنس شعر زیر  نیستند، وگرنه هرگز به خود اجازه نمی

ه بر حضرت الموحدین درباره مصائبی ک بگویند. در شعر زیر شاعر از زبان مولی

گونه تردیدی به کار بردن چنین  گوید که بی هیچ زهرا )س( رفته است چنین می

 ادبیاتی وهن خاندان رسالت است و باید از آن پرهیز کرد:

 زیر چشمان زن من جای دست مرد بود

 زیر چشمانم ورم افتاد، دستم بسته بود

 به گمانم میخ را محکم نکوبیدم به در

 د، دستم بسته بوددر به روی همسرم افتا

بیت  اهل  ”محبت“سرودن چنین شعرهایی نشانه آن است که ما در منزل  

بیت را  تر اهل ایم. به تعبیر ساده صعود نکرده  ”معرفت“ایم و به قله  متوقف مانده

شناسیم و دوستی ما با بزرگان دین مثل  ها را خوب نمی دوست داریم، ولی آن
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که نیتمان خیر است و  رغم این علیاست، یعنی   ”دوستی خاله خرِس “

جای سربلندی، باعث  کنیم، و به ها را بزرگ کنیم، کوچکشان می خواهیم آن می

 شویم. شان می سرشکستگی

من یقین دارم شاعر ارجمندی که چنین شعری را سروده است، اگر پیش از 

بار احادیث زیر را خوانده بود، هرگز دست به سرودن چنین شعری  سرودن، یک

 زد: نمی

ری “ 
َ
َعْسک

ْ
َحَسِن ال

ْ
 اإلماُم ال

َ
 َو ال : “-علیه السالم  -قال

 
ُقوا اللُه َو ُکوُنوا َزْینا ِاتَّ

 فینا ِمْن 
َ

ُه ما قیل إنَّ
َ
بیح، ف

َ
 ق

ُّ
ُعوا َعّنا ُکل

َ
ْدف

َ
َدة، َو ا  َموَّ

َّ
ْینا ُکل

َ
وا إل ، ُجرُّ

 
ْینا

َ
وُنوا ش

ُ
َتک

 فینا مِ 
َ

ُه، َو ما قیل
ُ
َنْحُن أْهل

َ
ما َنْحُن َکذِلَک.ُحْسن ف

َ
ترجمه: تقوای الهی   ”ْن ُسوء ف

بخش ما باشید و مایه ننگ ما قرار نگیرید،  را ـ در همه امور ـ رعایت کنید، و زینت

ها را از ما دور نمایید.  سعی کنید افراد را به محّبت و عالقه ما جذب کنید و زشتی

هرگونه عیب و نقصی مبرا ها بگویند صحیح است و ما از  درباره ما آنچه از خوبی

  ”خواهیم بود.

  ”372، ص 75بحاراالنوار، ج “

ْینا “امام صادق علیه السالم فرمود: 
َ
نا َزْینا َوال َتکونوا َعل

َ
َمعاِشَر الشیعِة! ُکونوا ل

بیِح الَقْوِل 
َ
وها َعِن الُفضوِل وق ْم َوُکفُّ

ُ
ِسَنَتک

ْ
ْینا، قولوا ِللّناِس ُحْسنا، واْحَفظوا أل

َ
ش

ای گروه شیعه! زینت ما باشید، نه باعث مالمت و سرزنش ما، با مردم نیکو (؛ 5)

  ”گویی بازدارید. روی و زشت سخن بگویید، و زبانتان را حفظ کنید و آن را از زیاده

؛ منتخب میزان 173؛ مشکوة االنوار، ص 17، ح 327)امالی صدوق، ص 

 .(239الحکمة، ص 
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____________ 

 باشد  ”آفرین دتوح“شعر فاطمی باید 

____________ 

 

باشد، نه بلندگوی اختالف و تفرقه و   ”وحدت“حنجره شعر فاطمی باید منادی 

های دینی و مذهبی. از این منظر  ای برای دمیدن در تنور عصبیت حنجره

تنها به مقدسات اهل تسنن، بلکه به مقدسات  شایسته است که شاعر فاطمی نه

 م بگذارد.سایر ادیان الهی نیز احترا

های وحیانی و قرآنی ما را از دشنام دادن به مقدسات سایر ادیان الهی  آموزه

احترامی به مقدسات سایر ادیان و فرق  کند. چراکه ازنظر اسالم، بی نهی می

اسالمی، شیوه مناسبی برای ارشاد و هدایت دیگران نیست، و آنان را نسبت به 

کند. توجه به این اصل از  مثل می به ابلهوادار به مق و دین اسالم و تشیع بدبین

چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند در قرآن مسلمانان را حتی از دشنام 

 های مشرکان نهی فرموده است: دادن نسبت به بت

ِلک زَ “
َ

ٍم کذ
ْ
ا ِبَغیِر ِعل َه َعْدو 

َّ
وا الل یُسبُّ

َ
ِه ف

َّ
ِذیَن یْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل

َّ
وا ال  َتُسبُّ

َ
ا َوال ینَّ

وَن: به معبود 
ُ
ُئُهْم ِبَما کاُنوا یْعَمل یَنبِّ

َ
ِهْم َمْرِجُعُهْم ف ی َربِّ

َ
مَّ ِإل

ُ
ُهْم ث

َ
ٍة َعَمل مَّ

ُ
 أ

ِّ
ِلکل

ها )نیز( از روی )ظلم و(  خوانند دشنام ندهید، مبادا آن کسانی که غیر خدا را می

  ”۱۰۸-جهل، خدا را دشنام دهند/ سوره انعام 

ت، متأسفانه معدودی از شاعران به خاطر غفلت از رغم همه این تأکیدا علی

السالم( سایر پیامبران و  این مهم گاهی برای بزرگ کردن معصومین شیعه )علیهم

کنند. مثال  گاهی حضرت عیسی و حضرت موسی  اولیای الهی را کوچک می

)ع( را غالم پیامبر اکرم )ص( و حضرت مریم )س( را کنیز حضرت زهرا )س( 

که اکثر علما به احترام گذاشتن به مقدسات سایر ادیان  رحالینامند، د می
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 فرموده
 
اند:  تأکیددارند. مقام معظم رهبری نیز بارها در بیانات خویش صریحا

. وقتی ما در صلوات بر  ”توهین به مقدسات سایر مذاهب حرام شرعی است“

به تمام کنیم درواقع این عبارت  استفاده می  ”آل محمد“رسول خدا از عبارت 

هاست، و  اولیاء الهی اشاره دارد که پیامبر اکرم )ص( خاتم راه توحیدی آن

حضرت عیسی و موسی )ع( و همه انبیاء الهی و همچنین حضرت مریم )س( 

گیرند که احترام و تکریم آنان  قرار می  ”آل محمد“نیز در ذیل سلسله نورانی 

 واجب است.

و سروری پیامبر اکرم )ص( و حضرت طبق احادیث و روایات اسالمی دربرتری 

تر آن است  گونه شکی نیست، ولی شایسته زهرا )س( بر سایر انبیاء و اولیاء هیچ

های دینی و  منظور حفظ وحدت و پرهیز از دامن زدن و تحریک عصبیت که به

مذهبی این برتری و سروری را با لحاظ شأن قدسی و ملکوتی حضرت مریم و 

دوراز شائبه وهن  ای آمیخته به ادب و معرفت دینی و به لهجه سایر انبیاء الهی و با

که عالمه اقبال الهوری در بیان برتری حضرت زهرا )س( بر  بیان کنیم، هم چنان

 حضرت مریم )س( به این شیوه سخن گفته است:

 مریم از یک نسبت عیسی عزیز

 از سه نسبت حضرت زهرا عزیز

 

نمایی مسائلی که به  طرح و بزرگهمچنین شایسته است در شعر فاطمی از 

 بپرهیزیم. ذاکران و مداحان اصیل و  اختالفات شیعه و سنی دامن می
 
زند شدیدا

السالم( نیز باید برای حفظ وحدت جهان اسالم از  بیت )علیهم ارجمند اهل

های  و خواندن شعرها و مولودیه  ”عیدالزهراء”شرکت در مراسمی از قبیل جشن

که رهبر فرزانه انقالب نیز در این مورد  مراسم بپرهیزند. چنانآمیز در این  تفرقه

 فرموده
 
دهد و به  کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می آن“اند:  صریحا



ـــــــــــبانومهرـــــــــــ  

 ـــــــــــ42ـــــــــــ

خواهد وحدت ملی را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنی،  بهانه مذهب، می

اند و  دشمنها مزدور  مزدور دشمن است؛ چه بداند، چه نداند. گاهی بعضی

رود به مقدسات اهل سنت اهانت  دانند. آن مرد شیعی هم که می خودشان نمی

دهد، او هم مزدور دشمن است، ولو نداند که چه  کند و دشنام می می

زند  ربط می های بی کند، حرف کند...حاال به اسم والیت کارهای خالف می می

ای هم که از روی  در مجالس عام و خاص، وحدت را حفظ کنید. به آن شیعه

این را هم سراغ داریم و افرادی را هم از  –نادانی و غفلت، یا گاهی از روی غرض 

شان مسئله نادانی نیست، بلکه  شناسیم که فقط مسئله بین شیعیان می

به مقدسات اهل سنت اهانت  –که ایجاد اختالف کنند  مأموریت دارند برای این

گروه حرام شرعی است و خالف قانونی کنم: رفتار هر دو  کند، عرض می می

فهمند؟ اگر دیدید در جامعه بین شما کسانی  ای چرا نمی است. یک عده

ها را طردشان کنید؛ مخالفت خودتان را  کنند، آن هستند که عکس این رفتار می

ای به  زنند. ضربه زنند؛ ضربه می ها ضرر می ها ابراز و اعالم کنید؛ این به آن

ی اسالمی  ای به جامعه زنند، ضربه ای به تشیع می ضربهزنند،  اسالم می

  ”زنند. می

 (88/2/22)بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع عظیم مردم کردستان 

____________ 

 برای ارتقاء شعر آیینی، چه باید کرد؟!

____________ 

های تکفیری و داعشی سعی دارند چهره  در شرایط حساس امروز که گروه 

طلب و  دین و ائمه اطهار )ع( ارائه دهند و اسالم را دینی خشونت خشنی از

های شعر آیینی و فاطمی برای  خردستیز معرفی کنند، باید از همه ظرفیت

های غلطی استفاده کرد. دین اسالم بر پایه خرد و  مقابله با چنین ذهنیت
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ر، رو شایسته است که با زبان فاخر و تأثیرگذار شع عقالنیت است؛ ازاین

دین اسالم به نمایش گذاشته شود و   ”اندیشه مداری“و   ”ستیزی جهل“

های  داری و ... که ریشه در آموزه هایی چون صلح، آزادی، عدالت، مردم ارزش

گذار کبیر انقالب اسالمی  دینی و قرآنی دارد موردتوجه قرار گیرد. سیره بنیان

اصله گرفتن از تحجر و حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری نیز بر ف

هیچ تردیدی اگر  اسالم آمریکایی و معرفی اسالم ناب محمدی )ص( است. بی

روز  در این مسیر حرکت کنیم، رغبت و گرایش جهانیان به دین اسالم روزبه

تا همیشه عقیم خواهد   ”ستیزی اسالم“افزایش خواهد یافت و توطئه استکباری 

 ماند.

 

برای ارتقاء شعر ارجمند فاطمی، مجهز شدن  ترین راهکار بهترین و عملی

 -شاعران و مداحان به دانش و بینش دینی و قرآنی و تربیت مخاطبان دین آگاه 

حکم  به -حضور شاگردانی از مکتب فقهی امامین باقر و صادق )علیهماالسالم( 

که اشاره شد در مقابل طرح مسائل  در این جلسات است تا همچنان -تکلیف 

گیز، غالی گراِن و خرافی در اشعار بایستند، و قافله شعر دینی و آیینی شبهه بران

که از این به بعد در  خیری برسانند. امید آن به ما را به سرمنزل رستگاری و عاقبت

مندان به شعر و ادبیات، شاهد حضور  جلسات شعر آیینی، در کنار خیل عالقه

 ورق بر خجسته عالمان دینی نیز باشیم. اگر این مهم تحق
 
ق پیدا کند، یقینا

خواهد گشت و جلسات شعرخوانی و مداحی از این آشفتگی و نابسامانی نجات 

 پیدا خواهد کرد.

مخاطب هوشمند نیز باید سطح مطالبات خود از شعر آئینی و فاطمی را ارتقا 

گر باشد تا شاعر و مداح شعرهای خوش مضمون و فاخرتری را  دهد و مواخذه

انتخاب کند. چراکه در اسالم عنوان شاعر آیینی، عنوانی  برای این جلسات
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ُکِمیت و فرزدق و “شود که همچون  مقدس است و به شاعرانی اطالق می

کنند و سیمای اصیل  ها ایستادگی می ها، خرافات و گزافه در مقابل بدعت”ِدعِبل

ت که رو رسالت شاعر آئینی این اس گذارند. ازاین و درخشان دین را به نمایش می

های قرآنی و معارف دینی باشد. از این منظر شعر فاطمی  شعرش مطابق با آموزه

ساز و ترویج سبک  های انسان هم باید تریبونی برای بیان فضایل دینی و حکمت

 زندگی فاطمی باشد.

های اخالقی و  معروف و نهی از منکر، تبیین و ترویج آموزه آموزش امربه

اطمه زهرا )س(، نقد سلوک دینی و پیرایش دین تربیتی زندگی و سیره حضرت ف

از بدعت، خرافه و گزافه، داشتن موضع نسبت به مسائل جهان اسالم و 

از دیگر   ”ستیزی اسالم“تفاوت نبودن در برابر امت اسالمی و مقابله با  بی

شدت  ها در شعر آیینی و فاطمی به است که ضرورت پرداختن به آن اموری

  چنین باد. این –شود  احساس می
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 تهران – کامرانی. شرفشاه

 ، روزنامه نگار و پژوهشگرسندهیشاعر، نو یکامران شرفشاه

و چهل در تهران متولد  صدیماه سال هزار و س بهشتیدر ارد

 علوم ارتباطات ادامه داد. ی رشتهخود را در  التیتحصشد. 

منتشر  دیر جراتاکنون د ی، و آثار متعددها داستانمقاالت، اشعار،  یشرفشاه از

 دهیبه چاپ رس یگوناگون از و یها رشتهدر  زیوهفت عنوان کتاب ن یشده و س

 چاپ دارد. ریز گریعنوان کتاب د نیو چند است

 یفرهنگ یها سمتدر  ها سال، ها رسانهعالوه بر حضور در قلمرو  یشرفشاه

 مهر است یمسوول انتشارات تجل ریحضور داشته است، و در حال حاضر مد

*** 

 ادبیات درآینه)ع  (فاطمه حضرت تابناک سیمای

                                                              
          

 :چکیده

 

 فضایل نیتر یعال سرچشمه)س (زهرا فاطمه االئمه، ام حضرت مقدس وجود

 دارای بشریت تاریخ طول در بانویی هیچ محققان که چنان است، الهی وکرامات

 گران بانوی آن شخصیت که آن شگفت .است نبوده فضایلی و کماالت نینچ

 که آن تر شگفت و است گوناگونی و گسترده بسیار ابعاد دارای مایه

 بوده سال 25تا  18 بین روایات و احادیث شهادت به حضرت آن عمرپربرکت

 ..است
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 تمقاال و ها کتاب کنون تا حضرت آن آثار و شخصیت و زندگانی خصوص در

 تاثیر و ادبی شخصیت درباره لیکن .است آمده در تحریر   رشته به متعددی

 است نرفته سخن چندان تاکنون ادب، شعرو قلمرو در حضرت آن آور اعجاب

 فاطمی ادبیات همچون مباحثی پیرامون تا است شده کوشیده مقاله این در لذا و

 به منسوب آثار و اشعار سیبرر نیز ستیزو ستم و آرمانگرا متعهد، ادبیاتی عنوان به

 دشوار روزگار و فاطمی ادبی و شعر پیشگامان نخستین ،(س) هایاب ام حضرت

 سده به آن پیشینه که پارسی ادب در فاطمی ادب و شعر داران طالیه آنان،

 و ها ینوآور حاضر، عصر در فاطمی ادب و شعر جایگاه ،رسد یم هجری چهارم

 شعر و ها شاعره نسل ظهور عرصه، رایند سرودن به معاصر شاعران رویکرد

 .قرارگیرد تحلیل و تجزیه مورد .… اخیرو دهه سه در فاطمی نوجوان و کودک

 محورهای فاطمی متعهد ادب شعرو نیز و حضرت آن وبالغت فصاحت درواقع

 .است پژوهش این اصلی

 :واژه کلید 

 فاطمه حضرت – شاعر – بالغت – فصاحت – متعهد – شعر – فاطمی ادبیات 

 )دیوان – شاعره – پارسی ادبیات – عرب ادبیات – (س

 

 :مقدمه

س  (زهرا فاطمه حضرت اسالم بانوی بزرگ رفیع جایگاه و شخصیت عظمت

 از تاریخی کتب در که کراماتی و فضایل بسیار چه و است مانده ناشناخته هنوز)

 گمان بی .است مانده باقی ناسروده ما ادبیات عرصه در اما شده روایت ایشان

 گذار تاثیر و عمیق بسیار و شگفت شخصیت دارای)س (طاهره صدیقه حضرت

 اعجاب راستی به ایشان برکت و خیر پر زندگانی مطالعه که چنان آن ،اند بوده
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 بیش منابع اکثر شهادت اساس بر که- دنیوی کوتاه عمر علیرغم زیرا .است آور

 مانده یادگار به ایشان از ییبها گران بسیار ثمرات .است نبوده سال هجده از

 .است

 که است ایشان سیره یکسو از)ع ( اهلبیت بزرگ مظلومه راثیم ترتیب، این به 

 دیگر سوی از و است ایشان پرهیزگارانه و مردمی زندگانی شیوه و رفتار شامل

 .باشد یم ایشان گفتار برگیرنده در که گرامی بانوی آن از جامانده بر آثار

 و ابعاد دیگر کمتربه نویسندگان، و سرایندگان ادبی آثار اکثر در متاسفانه 

 به عاطفی رویکردی با بیشتر و اند پرداخته)س ( فاطمه حضرت زندگی زوایای

 تامل قابل ادبی اثر یک کهیدرحال .اند کرده بسنده مشهورات و مسلمات بیان

 .است اندیشه و احساس دوبال از برخورداری نیازمند

 که میرس یم واقعیت این به است شده خلق زمینه این در که اریآث بر بامروری 

 ناشناخته "قدر" از ،اند گفته سخن ایشان ناشناس قبر از که قدرها آن ادبا اکثر

 امروز انسان که یدرحال .اند اوردهین میان به سخن ایشان

 بزرگوار بانوی آن "قدر " شناخت و درک نیازمند دیگری هرزمان از بیش

 .است

 که آثاری مطالعه و تاریخ به مراجعه درعدم بتوان، را غفلت این علت یدشا 

 از که است ممکن زیراچگونه .کرد جستجو دارد وجود حضرت آن درباره

 جای به و شود دیده ادبی آثار در اثری کمتری ایشان زندگی فراوان فرازهای

 بود؟ وهمسان شکل یک هایی گویی کلی شاهد آن

 وص ) (خدا رسول فرزند که آن باس ) (زهرا فاطمه تحضر مثال، عنوان به 

 بسیاربرجسته و ممتاز ازموقعیتی و اند ع )بوده (ابیطالب بن علی حضرت همسر

 گواه به که اند داشته دشواری حتی و ساده خیلی زندگانی اما ،اند بوده برخوردار
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 و اناحس حال این با و است نبوده ساخته هرانسانی عهده از آن تحمل روایات

 از وعظیمی زیبا بخش همنوعان سایر حقوق رعایت و دیگران، به کمک

 اندک بسیار نمودی ادبی آثار در فرازها این .است گرفته فرا را ایشان زندگانی

 و بارمعنا دارای محتوا لحاظ به ادبی، آثار عمده دیگر عبارت به .است داشته

 ارائه مخاطب به ،دانند یم کینی به بازار و کوچه مردم چه آن از افزون اطالعاتی

 و خورد یم چشم به حضرت آن سیره از ردی نه آثار اکثر در "اصوالً .دهد ینم

 شور یها خطبه در که حالی در .شود یم دیده حضرت آن کالم از اثری نه

 عرفان و معنویت از پایان بی جهانی فرزانه، بانوی آن گهربار سخنان انگیزو

 نیازمند و دردمند انسان گشای راه و راهنما نگیزه،ا تواند یم که است، نهفته

 به اختصاصس ) (زهرا حضرت زندگانی از دلپذیری بخش .باشد وقرون اعصار

 مختلف های درکتاب اشعار این و شده سروده ایشان توسط که دارد اشعاری

 این موضوع .است شده منتشر و آوری گرد" الحیات نهج " کتاب در و نقل

 حضرت با ازدواج تهیدستان، با همدردی ،ص ) (ارجمند پدر یرثا شامل اشعار

 .ازدنیاست شکوه و همسرداری فرزندان، تربیت ،)ع (المومنین امیر

 و نظم قلمرو در یگانه بانوی آن مهارت و بالغت بیانگر اشعار این درواقع

 که است یا ارزنده یها یسنج نکته و انگیز دل ازمضامین سرشار اشعار از هریک

 بسا وچه است نگرفته قرار توجه مورد شایر و باید که طور آن مهم این سفانهمتا

 یادگار به نیز اشعاری)س (زهرا حضرت از دانند ینم هنوز مردم از بسیاری

 .است اخالق یها جلوه ترین وعالی عرفان و مهر لبریزاز که رسیده

 آثار در نویسندگان و شاعران که کند یم ایجاب حاضر عصر خطیر اوضاع 

 ذهن و گوش به حضرت آن ساز سرنوشت و شکوهمند پیام تا بکوشند خویش

 شعر نیمتعهدتر آشکار تبلور باید فاطمی اشعار واقع در .برسد مردم جان و
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 پریشان انسان به بتواند و باشد مدار حق و گرا ارزش که شعری .باشد ما روزگار

 (زهرا فاطمه ضرتح مقدس وجود نورانی حقیقت دوران این کرده گم راه و

 رابه حضرت آن زندگی روش و یادآورشود برتر و کامل الگویی بعنوان را)س

 توان درحد ،انجامد یم آخرت و دنیا رستگاری به که الهی مدل یک عنوان

 .کند معرفی

 فاطمه، حضرت بزرگ درد به نسبت نباید ؛داند یم فاطمی خودرا که شاعری 

 .باشد اشتهد فاصله ایشان یها دغدغه و اندیشه

 ملکوتی کالم با انس و اندیشه و حضرت آن زندگانی تاریخ مطالع تردید بی 

 به آنان یافتن دست و شاعران یها ییتوانا ارتقای موجبات دوجهان، بانوی

 .شد خواهد یا تازه یها افق

 شمار بی کرامات و فضائل و)س (ابیها ام حضرت مقدس شخصیت درخصوص 

 درآورده تحریر رشته به بسیاری و ارزنده یها کتاب کنون تا مکرمه، بانوی آن

 عصر نیز و گذشته قرون و اعصار در اندیشمندان و علما از بسیاری و است

 شخصیت از زوایایی بیان در خویش بضاعت حد در هریک تا اند حاضرکوشیده

 .نمایند ایفا نقشی حضرت انیاله و سترگ

 است؛ شده پرداخته بدان مترک حال به تا چه آن پهناور، ی عرصه این در 

 شگفت گستره این در ژرف نگاهی با که است انگیزادبیات سحر قلمروی

 .یافت دست دلپذیری یها ناگفته و تازه یها جلوه به توان یم

 بشریت، نشیب و پرفراز حیات طول در تاریخ شهادت به و تحقیق به 

 و است نداشته را هنر و ادب قلمرو به راهیابی امکان سهولت به یا واقعه و هرنام

 وجه هیچ به عظمت، و وسعت علیرغم حتی که ووقایعی اسامی است فراوان چه

 به معدودی آثار اندک در اینکه یا و نگرفته قرار قلم اهل استقبال و اشاره مورد
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 تدریج به زمان رهگذر در نیز اندازه همین که است شده مختصری اشاره آن

 .است دهگرایی فراموشی وبه باخته رنگ

 ام حضرت آسمانی عظمت های وجلوه شکوهمند جهات شخصیت از یکی

 به نسبت هنرمندان و سرایان سخن آور اعجاب و گسترده رویکرد)س ( االئمه

 جرات به که بدانجا تا .است بانوان بانوی آن منزلت و مقام تکریم و تعظیم

 و احترام مورد زانمی این به تا بانویی هیچ تاریخ طول در که کرد ادعا توان یم

 وسیع یا اندازه به باره این در آثار کثرت .است نشده واقع سرایان سخن ستایش

 است ناپذیر امکان بسا چه و دشوار راستی دقیق محاسبه که است انگیز حیرت و

 ارادت و شور عالوه به .شود ینم محدود نیز لهجه چند و زبان دو یکی به و

 خود به زوالی و کاستی روی هرگز تنها نه یاما گذشت با عرصه این در شاعران

 به که شده افزوده چنان آن نظیر بی ارادت و عشق این بر مرور به بلکه ندیده؛

 آثاری چنین آفرینش که گفت توان یم زمینه این در شده خلق آثار گواه

 این در شاعران از برخی که نماند نیز ناگفته و است بوده فزونی به رو همواره

 لطف از خالی نیز نکته این ذکر باز و اند نکرده اکتفا سروده یک به نهات طریق

 نظیر قالبهایی از خویش متعدد یها سروده در شاعران از بسیاری که نیست

 حد در تا اند دهیکوش فراوانی ادبیات در و اند جسته سود ومثنوی قصیده

 .نمایند ارائه ممکن شکل زیباترین به را مطلب حق خویش استطاعت

 دستگاه اختناق و یکسو از عرب تیجاهل هجری، نخست های درسده 

 آزادانه بتوانند شاعران که بود این از مانع دیگر سوی از وعباسیان امویان خالفت

 مصائبی و گرامی بانوی آن رثای و منقبت در وحشتی و رعب گونه هیچ بی و

 مورد ها گاهدست این توسط که آثاری بسا وچه بسرایند شعر گذشت او بر که

 شعر کنیل .آمد گرفتار ها مجازات نیتر سخت به آن سراینده و قرارگرفت تاراج
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 سرخ پیام تا گشود باز آینده سمت به را خود راه موانع این همه علیرغم فاطمی

 .برساند آینده عصرهای و ها نسل به را خویش

 شیعی، رغی و شیعی شاعران شعر در اسالم آیین ممتاز بانوی فروغ پر سیمای

 تجسم و است رسالت خاندان راستین وارث که است بانویی عظمت بیانگر

 .هاست تیمظلوم نیتر میعظ و نیتر نیسهمگ دردناک

 

 ادبیات   درآینه)س ( فاطمه حضرت 

 که اسالم، ممتاز بانوی بزرگ و انکار قابل غیر فضایل از یکی 

 و ادبی احاطه است قرارگرفته ستایش مورد تاریخی معتبر کتب از دربسیاری

 .است بوده سرایی سخن در ایشان تسلط

 کتاب مولف) ق.ه 280 – 204( طاهرمروزی ابی بن احمد ابوالفضل 

 تاریخ و بلیغ شیوا، شورانگیز، خطبه خویش ارجمند درکتاب " النساء بالغات "

 تفکر و بهترین درشمار را مدینه درمسجد)س (زهرا فاطمه حضرت ساز

 پ .است ذکرکرده اسالم صدر انوانب آثار انگیزترین

 های برخوردارازآرایه ادبی لحاظ به و قوی چنان آن خطبه، این 

 و سنت محدثان از برخی که است سجع صفت خصوصاً و فراوان معنوی و لفظی

 نسبت ابوالعیناء به را آن و نمایند تردید آن اصالت در که داشته برآن را جماعت

 و شکوه بیان برای که است پایه براین گروه این استدالل مهمترین و دهند

 .باشد نثرمرسل ستیبا یم گفتاری زبان مردم عامه با گفتن سخن و دادخواهی

 شمار به عادی امری)ص ( اکرم رسول خاندان در گویی سجع هنر که درحالی

 نیز اسالم ظهور از پیش حتی گویی سجع نیزهنر نکته این از گذشته و آمده یم
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 که است فراوان تامل شایان نیز نکته این و .است داشته بسیار اجرو مکه شهر در

 .است شده نازل صورت بدین نیز کریم قران مکی آیات از دسته نخستین

 دیگری ادبی صنایع از سجع بر عالوه)س (زهرا حضرت درخطبه 

 نیز دیگری یها گونه و تضاد ترصیع، موازنه، کنایه، استعاره، تشبیه، همانند

 بانوی آن گسترده ادبی ازدانش حکایت موضوع این که است دهش استفاده

 .دارد گرامی

 زیدبن از درحدیثی طاهر ابی بن احمد خطبه این واصالت دراهمیت 

 را خطبه این ابوطالب آل پیرمردان که است آورده زیدالعلوی بن حسین بن علی

 به و موختندآ یم فرزندانخویش به را آن و اند کرده روایت (ص) امبریپ دختر از

 .اند داده یم درس یکدیگر

 ابن علی امام امیرالمومنین حضرت یها خطابه مهم این براصالت دیگر دلیل

 زینب حضرت آتشین یها خطابه ویژه به ایشان ودیگرفرزندانع ) ( ابیطالب

 دراین نیز زیاد ابن چنانکه .کرد اشاره زیاد بن عبیداله درمجلس (س) کبری

 .اقرارنمود عبدمناف تیره و هاشم بنی خاندان)ع (علی حضرت بالغت به مجلس

 یادگار به الشان عظیم بانوی آن از احادیثی دیگر شد، ذکر چه آن بر عالوه

 به ایشان بالغت و فصاحت بر دیگر شاهدی عنوان به توان یم را است رسیده

 با)ص ( اکرم رسول ریحانه آسمانی اندیشه حادیث ا این در .شمارآورد

 از شنونده یا خواننده که نحوی به است، شده آراسته تعابیر و کلمات نزیباتری

 ..ابدی یم ملکوتی یا جذبه و شیفتگی احساس آن استماع یا مطالعه

 برخی که است منسوب حضرت آن به اشعاری نیز شعر قلمرو در واما 

 که آنچنان .است شده نقل متواتر طور به ها کتاب درمعتبرترین اشعار این از

 با تکلم نحوه و خاص فضای ویژه به .دیآ ینم نظر به جایز این در دیدتر
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 حضرت آن به متعلق اشعار این که گذارد ینم جای بر شکی خاص مخاطبان

 .است

 زناشویی زندگانی آغازین یها لحظه به مربوط که است یا سروده شعر، نخستین

 :(ع) علی امام اش همسرنمونه ستایش مضمون با شعری .است حضرت آن

 شامخ عز و لنا الفخار اضحی 

 عدنان بنی سمونافی ولقد 

 الوری کل فی علوت و العال نلت 

 الثقالن مجدک عن وتقاصرت 

 طاالثری و من خیر علیا اعمنی 

 االحسان و فضال االء و ذالمجد 

 الحبا و المعالی و المکارم فله 

 االغصان فی طیار االء ماناحت 

 

 :یعنی

 .شدیم سربلند عدنان " فرزندان مادرمیان و شد ما آن از الوا عزت و افتخار -1)

 از وانس جن و االترشدی و ها دهیآفر همه از و رسیدی برتری و بزرگی به تو-2 

 .ماندند توعقب عظمت

 دارای بزرگوارو نهاده، برخاک گام که کسی بهترین است، " علی " معصوم-3 

 .است نیکی و احسان

 هابه شاخه بر مرغان که تاآنگاه اوست آن از ها یزرگب و اخالقی یها ییواال-4 

 .مشغولند ترنم

 (381 ص 3 ج شهرآشوب ابن مناقب) 
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 ،"احمد مسند " ،"آشوب شهر ابن مناقب" همچون ییها کتاب در که درروایتی

 است شده نقل ...و " خمسه فضایل " ،" الباری فتح ،"بحاراالنوار " ،" عوالم "

 زمزمه را اشعار این خود کودکان دادن بازی نگامه (سزهرا ) حضرت :آمده

 :اند کرده یم

 حسن یا اباک اشبه 

 الرسن الحق عن واخلع 

 الهاذاالمنن واعبد 

 ذاالحسن ال تو ال و 

 :یعنی

 .برکن حق گردن از را ظلم ریسمان باش، پدرت مانند جان حسن •

 صاحبان با گاه هیچ و است فراوان نعمتهای صاحب که بپرست را خدایی -2 

 (.مکن دوستی تعدی و ظلم

 :فرمود یم داد یم نوازش دست روی بر را (ع) حسین امام که آنگاه و

 بابی شبیه انت 

 بعلی "ها یشب لست 

 شبیه پدرت به و داری شباهت (ص) اله رسول پدرم توبه جان حسین) :یعنی

 (نیستی

 .فرمودند یم تبسم شنیدندو می را اشعار این (ع) علی امامی

 "،" صدوق شیخ امالی " ،" البرهان تفسیر " کتب در که دیگری وایتدرر 

 ....و ،"الکوفی تفسیرفرات "،"نورالبصار "،" نورالثقلین تفسیر "،" الحق احقاق

 را (ع) علی امام منزل در یا گرسنه روزی که دارد آن از حکایت است آمده
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 آن مندینیاز شعری قالب در (ع) علی امام .کرد کمک تقاضای و کوبید

 او به دارد امکان اگر که تذکرداد و بازگوفرمود فاطمه حضرت به را تهیدست

 :گفت پاسخ شعرچنین با نیز (س) فاطمه حضرت و شود مساعدت

 طاعه و عم یابن سمع امرک 

 االوضاعه و لوم من مابی 

 الساعه االابالی و اطعمه 

 مجاعه من اشبعت اذا ارجو 

 :یعنی

 در تورا من طرف از کرد، خواهم اطاعت درنگ بی عمو پسر ای تورا فرمان-1 

 .بود نخواهد سرزنشی پیشنهاد این

 و افتاد نخواهم خویش آینده یاد به و دهم یم اطعام را گرسته این اکنون هم-2 

 .کنم ایثار خدا راه در گرسنه شکم با دارم آرزو

 (588 ص 11 ج – عوالم) 

 گفتگو شعر بازبان زهرا فاطمه حضرت و علی امام بار چندین روایت این در

 .کنند یم

 یا فاجعه (ص) عبداله محمدبن حضرت اسالم گرامی رسول رحلت 

 که (سزهرا ) فاطمه بر دردناک واقعه این اندوه و بود ناپذیر وجبران بزرگ بس

 بزرگوارش پدر به دختر این عالقه شدت از همه و خواندند یم "ابیها ام " اورا

 نداشت پایانی گاه هیچ که اندوهی .بود فرسا طاقت و ختس بسیار بودند، آگاه

 شگفتی که بود گر جلوه یا گونه به جانکاه مصیبت این در فاطمه قراری بی و

 .بود برانگیخته را دشمن و دوست از مردمان تمامی
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 شده ضبط و ثبت دوره این به مربوط تاریخی کتب در که روایاتی شهادت به

 بر ییها سروده سوگ قالب در را خویش ندوها س طاهره صدیقه حضرت است

 .اند کرده یم زمزمه خویش عالیقدر پدر شریف مزار

 دوره دو به توان یم را است رسیده یادگار به و نقل دوره این از که اشعاری

 :کرد تقسیم

 پدری رحلت از ناشی اندوه و غم بیانگر و است مرثیه صرفاً که اشعاری نخست 

 رسول آن فضایل و صفات بیان و خداست زرگب پیامبر که قدر عالی

 از تشبیهات و کلمات ترین ولطیف بازیباترین اشعار این در .گرانقدراست

 می موج آن در وناشکیبایی تابی بی و است شده یاد (صخدا ) رسول هجران

 و دشوار رابسیار (ص) خدا رسول از پس زندگانی تحمل که بدانجا تا .زند

 .دیفرما یم توصیف ناممکن

 :میخوان یم چنین آمده 160 ص 9 ج " الحق احقاق " کتاب در که اشعاری در

 عزائی عنی بان و صبری قل " 

 االنبیاء لخاتم فقدی بعد 

 سحا الدمع اسکبی عین یا عین 

 الدماء بفیض تنجلی ال یک و 

 اهلل خیره یا االله رسول یا 

 الضعفاء و االیتام کهف و 

 عاًجم الوحش و الجبال بکتک قد 

 السماء بکی بعد والطیرواالرض 

 و والرکن الحجون بکاک و 

 البطحاء مع یاسیدی المشعر 
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 للقر والدرس المحراب وبکاک 

 السماء و معلنا الصبح فی وان 

 صارفی اذ االسالم بکاک و 

 سائرالغرباء من غریبا الناس 

 تعلوه کنت الذی المنبر لوتری 

 بعدالضیاء الظالم عاله 

 "عاًیسر وفاتی عجل الهی یا 

 موالئی یا الحیاه تنغضت لقد 

 "یعنی

 را پیامبران خاتم چون آشکاراست مصیبتم و عزا و کوتاه من تحمل و صبر) 

 جاری را اشک سیل اگر برتو ای ببار، اشک دیده ای !دیده و ام داده ازدست

 .مستضعفان و یتیمان پناه ای .حق حضرت برگزیده ای خدا، رسول ای .نسازی

 .گریست آسمان از پس هم زمین .گریند برتومی پرندگان و حیوانات و اه کوه

 .باریدند اشکها بطحا سرزمین و مشعر و رکن و شهرمکه

 اسالمی و .دارند گریه تو فراق از شب و درصبح قرآن درس محل و ومحراب

 .ندیگر یم برتو است مانده تنها و غریب تو امت درمیان که

 از ظلمت روشنایی، و نور از پس که دید خواهی بنگری را منبرت اگر پدرجان

 .رود یم باال آن

 .است شده تاریک و تیره برمن دنیا زندگی زیرا مقررفرما، زود را مرگم خدایا

 لحنی دارای دلتنگی، و اندوه ابراز ضمن که هستند اشعاری دوم دسته اما و 

 رسول رحلت از بعد که است فشاری و تنگناها بیانگر و روزگار از آمیز گالیه

 این دیگر عبارت به .است شده حضرت آن پاک خاندان گریبانگیر (ص) اکرم
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 .آورد شمار به روزگار آن متعهد شعر از یا ارزنده یها نمونه توان یم را اشعار

 ،ها نفاق ها، کجروی از (صاکرم ) نبی محضر به شکایت زبان با که شعری

 و انواع محاصره در کهع خدا رسول (ع) اهلبیت بزرگ تنهایی و ها انحراف

 نادیده و آنان حقوق شدن پایمال و اند گرفته قرار ها سهیدس و ها توطئه اقسام

 .دارد حکایت آنان واالی شدنشان انگاشته

 منابع در همچنین و است آمده 454 ص 11 ج " عوالم " کتاب در که درشعری 

 ثبت نیز 443 ص 2 چ "الوفاء وفاء " و 242 ص 1 ج " مناقب " همچون دیگری

 :میخوان یم چنین است، شده

  

 لوانها مصائب علی صبت "

 لیالیا صدن االهام یعل صبت 

 محمد بظل جمی زات قدکنت 

 جمالیا وکان ضیم من الاخش 

 واتقی للذلیل اخشع فالیوم 

 بردائیا ظالمی وادفع فیمی 

 :یعنی

 .شد یم شب ،دیبار یم اگربرروزها که گرفته باریدن برمن مصایبی) 

 و دمیترس ینم یا نهیک و دشمن هیچ از و بودم محمد یاری و حمایت درسایه من

 .بود من اوجمال

 با را ظالم که دشمنان تعدی از دارم باک و خاضعم فرومایگان برابر در امروز

 (.کنم یم دفع پیرهنم
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 سندی و است عصر آن اجتماعی و سیاسی اوضاع نشانگر شک بدون اشعار این

 تکان و انگیز غم درشعری .(ع) وحی پاک خاندان و حضرت آن تمظلومی بر

 ج ،" االبدال " ،853 ص "سعد ابن طبقات " همچون ییها کتاب در که دهنده

ص  3 ج "بحاراالنوار مجمع " طیفور، این 12 ص ،"النساء بالغات "،164 ص 1

 ،" عهالشری ریاحین ،68 ص 5 ج ،" البدوالتایخ " ،217 ص 3 ج " الغائق " ،491

 ،264 ص 3 ج ،" تفسیرالبرهان " ،41 ص مفید شیخ ،" امالی "،338 ص 1 ج

 ص طبرسی " احتجاج ،265 ص " الطرائف " ،187 ص 4 ج" نورالثقلین تفسیر

 1 ج ،" الشیعه اعیان " ،188ص  2 ج ،" الوافی "،192 ص 7 ج "الغدیر " ،92

 آمده معتبر بهایکتا از بسیاری و 222 ص اول جزء ،"الدری کوکب " ،318ص 

 :میخوان یم چنین است

 هنبه و ابناء بعدک قدکان " 

 الخطب یکبر لم شاهها کنت لو 

 ابلها و االرض فقد ناک فقد انا 

 فقدنکبوا فاشهدهم قومک ختل ا و 

 ومنزله قربی له اهل وکل 

 مقترب االدنین علی االله عند 

 صدورهم نجوی لنا رجال ابدت 

 تربال دونک وجالت مفیت لما 

 بنا استخف و رجال تجهمتنا 

 مغتصب االرض وکل فقدت لما 

 یرزذوشجن انارزئنابمالم ...

 عرب ال و العجم البریه من 
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 :یعنی

 تو اگر که آمد پیش وبرهمی درهم بالهای و مختلف ومسایل خبرها تو از بعد 

 .کرد ینم جلوه بزرگ چنان آن بودی

 مختل تو قوم و شود، محروم باران از که سرزمینی مانند دادیم دست از ماتورا

 .شدند منحرف راه از چگونه که ببین بیا، .ماند

 .لود محترم هم بیگانگان نزد بود منزلتی و قرب خدا نزد او برای که هرخاندانی

 .شکستند هم در را ما حرمت که ما از غیر

 انداخت فاصله تو و ما میان خاک پرده و رفتی که توهمین امت از چند مردانی

 .کردند آشکار را ها نهیس اسرار

 و شمردند کوچک مارا و کردند ترش رو ما به دیگر مردانی تورفتی، که همین

 .شد ازماعصب هرزمینی

 و عرب در نه یا دهید بال هیچ که شدیم گرفتار مصیبتی به مابالدیدگان راستی به

 .است نشده مبتال چنان آن عجم در نه

 که است شعری است منسوب فاطمه حضرت به که ازدیگراشعاری 

 زندگی روزهای واپسین در حضرت آن همدم فضه از االزدی عبداله بن ورقه

 دیگر معتبر کتاب چند و 73 ص 2 ج " الشریعه ریاحین " در و است کرده نقل

 .شود یم دیده شعر این

 خیرها یا بکیت ان ابکنی " 

 الفراق یوم فهو الدمع اسبل و 

 لنسلبا اوصیک البتول قرین یا 

 .... حلیفااشتیاق اصفحا فقد 

 :یعنی
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 اشکهارا و راهنما بهترین ای .کن گریه برمن کنی، گریه خواستی اگر

 به تورا کنم یم وصیت !فاطمه همدم یا .است جدایی روز امروز که سرازیرکن

 .اند شده محبت و شوف همدم که فرزندانم،

 فاطمه حضرت لوراستمتب آن در مادرانه دلواپسی مهرو که شعر این درادامه

 شهادت به سرانجام که ندیفرما یم بینی پیش را سیاهی و تلخ آینده (س) زهرا

 .انجامد یم ایشان فرزندان

 اشعار یها جلوه دیگر از تاریخی گویی پیش دیگر تعبیر به یا و نگری آینده

 یادگار به سخنان، و ها خطبه در البته که است (سفاطمه ) حضرت به منسوب

 .هستیم الهی کرامت این شاهد نیز بزرگوار بانوی آن زا مانده

 درصدد که کسانی غالباً اینکه شود اشاره آن به جادارد که یا نکته اما و 

 بلکه ها، منکرخطبه تنها نه که هستند کسانی همان ،اند برآمده اشعار این تکذیب

 اًخصوص و صدراسالم تاریخ به مربوط احادیث و روایات از بخشی منکر حتی

 خط این و باشند یم است، (ع) وحی خاندان مظلومیت به مربوط که هرآنچه

 کار به را خود تالش تمام صدراسالم دوران از که است جریانی همان استمرار

 این از اعظمی بخش تاراج از و ببرد یغما به باره این در را اثری هرگونه تا بست

 فضیلت درصدد تاریخ حریفت و جعل با مقابل در و نکرد فروگذار هرگز آثار

 .آمد بر (ع) اهلبیت دشمنان برای تراشی

 

 فاطمی شعر پیشگامان 
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 است پرعظمت و شگفت چنان (سزهرا ) فاطمه حضرت واالی شخصیت و شان

 پاکی و بزرگی همه این برابر در تواند ینم ومتعهدی آگاه صاحبدل هیچ که

 .نگشاید وستایش تحسین به فرودنیاوردوزبان سرتعظیم

 ارزشهایی و صفات نیتر یعال از یا مجموعه پرهیزگار بانوی آن مقدس وجود

 نمای تمام   ینه آ بانو، آن .کند یم اجتماع انسان یک دروجود کمتر که است

 عفت، دینداری، دوستی، نوع زیستی، ساده عصمت، شجاعت، ادب، فداکاری،

 .است ... و صداقت جهاد، استفامت، صبر، گذشت،

 عصرخویش مردم تمام از لیکن است، اسالم الشان عظیم پیامبر فرزند آنکه اوبا 

 زندگی چنان کندوآن می زندگی برگزیده دلخواه به که دشوارتری شرایط در

 نیز ادیان سایر پیروان بلکه مسلمانان تنها ونه مردان بلکه زنان تنها نه که کند یم

 .دشمارن یم بر خویش راهنمای و سرمشق سزاوارترین را او

 آب، و آینه خاتون بزرگ، سرایان سخن نگاه در جهان بانوان نیتر محبوب 

 سوره اش فرخنده والدت عظمت در که است یا گانهی و ایثار، و عاطفه بانوی

 بزرگ رحمتی عطای از سخن که یا سوره .است شده نازل "کوثر " مبارکه

 نوید او به و کند یم گرم را پیامبر محزون قلب که است بشارتی .دیگو یم

 .دیبخشا یم را بزرگ یا ندهیآ

 سخن این گواه تاریخ و نستاید اورا و بشناسد را فاطمه تواند ینم کس هیچ 

 و اند نکرده ستایش و سپاس و تکریم جز او درمقابل دشمن و دوست که است

 هرکس که انگاشت نادیده را شکوه و بزرگی همه این توان یم چگونه راستی به

 .بس و است نمایانده کوچک و حقیر را خود انگارد نادیده

 همسر خدیجه، و (صمحمد ) دختر فاطمه کرامات، و فضایل تمام بر عالوه 

 او وخویشان است االئمه ام و (س) زینب و ،(ع) حسنین مادر ،(ع) مرتضی علی
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 و .است گیتی دو بانوان ممتازترین فاطمه .مقام واال وشهیدان مجاهدان از همه

 .نخواهدبود و نبوده او طراز وهم شأن هم بانویی هیچ آسمانی تیمرتب درچنین

 این ذکر است شده سروده فاطمه حضرت   درباره که اشعاری نخستین پیرامون

 بانوی آن درباره که اشعاری تمامی "اوالً که رسد یم نظر به ضروری نکته

 ازمیان آن از بخشی "یاعمدا "سهواً و مانرسیده، به است شده سروده بزرگوار

 پیامبر مبارزه رغم علی "اًیثان .است نشده ثبت مکتوب صورت به یا و است رفته

 به شاعران تا بوده آن از مانع جاهلی تعصبات جاهلیت عصر غلط بارسوم اکرم

 .بگیرند نادیده را حاکم عرف و بپردازند نیز پرهیزگاران بانوی منقبت و مدح

 شده سروده فاطمه حضرت درباره که اشعاری نخستین ظاهراً گذشته به بانگاهی

 حضرت ازدواج مراسم به شود یم مربوط رسیده ثبت به تاریخی درکتب و است

 شهرآشوب ابن " مناقب" در (ع) علی المومنین امیر حضرت با (س) زهرا

 :است شده روایت " سلمه ام " از مراسم این در اشعاری

 جاراتی اله بعون سرن" 

 حاالت کل فی نه واشکر 

 العلی رب ماانعم اذکرن و 

 ...آفات و مکروه کشف من 

 :یعنی

 اورا حال درهمه و کنید حرکت خدا کمک به من نزدیکان و پیغمبر زنان ای 

 آفات و ها یناراحت که آرید یاد به را پروردگاربزرگ نعمت .کنید سپاسگزاری

 .دورکرد ما از را
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 ادامه در است کرده ذکر یهبابو ابن از نقل به را روایت این که آشوب شهر ابن 

 در .است کرده نقل معاذ بن سعد مادر معاذه و حفصه عایشه، از نیز را اشعاری

 :است آمده معاذه شع از بخشی

 الهدی نبی بنت مع ونحن " 

 فیه مکنت قد شرف ذی 

 ها اصل شامخه ذروه فی 

 " یدانیه شیئا اری فما 

 :یعنی

 .است همانند بی و واال او کهشان رگواربز و شریف پیامبر دخت با افتید راه به 

 .ندیب ینم آن بر همانندی که است مرتبه بلند و شامخ ازنژادی او

 است آمده چنین شده، نقل حفصه از که یا قطعه در :

 البشر نساء خیر فاطمه " 

 القمر کوجه وجه لها من و 

 الوری کل علی اله فضلک 

 الزمر بآی خص من بفضل 

 "فاضال فتی اله زوجک 

 الحض فی خیرمن علیا اعنی 

 انها بها جاراتی فسرن 

 "الخطر عظیم بنت کریمه 

 :یعنی

 درخشندگی ماه قرص چون رویش که دختری آن !بشر زنان بهترین فاطمه 

 اورا قرآنی آیات به که کس آن فضیلت به داد برتری همگان بر خدایت .دارد
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 منظورم و درآورد فاضل جوانی ازدواج به تورا تعالی خدای .گردانید مخصوص

 که افتید راه به فاطمه رکاب در زنان ای .است مردان بهترین که است علی همان

 .است بزرگی شخصیت بزرگوارودختر اوعروسی راستی به

 :هستیم گونه این از ستایشی شاهد است، شده نقل عایشه از که نیز درشعری 

 ذکرها اعطی فاهلل بها سرن " 

 "رطاه بطهر منه خصها و 

 :یعنی

 پدر به و کرده عطا را نامش بزرگ خدای که کنید حرکت عروسی نو با 

 .است گردانیده مخصوص اورا منزهی و پاک (یاشوهر)

 (عمحمدباقر ) امام ازحضرت شهرآشوب ابن" مناقب " درکتاب که درروایتی

 پنج آسمان در (س) فاطمه حضرت مهریه میزان حضرت آن است، شده نقل

 (بلخ و نهروان نیل، فرات،) دنیا رودهای از رود چهار و بهشت ثلث و دنیا یک

 در .اند فرموده نقل درهم پانصد یعنی "السنه مهر" نیز زمین در و اند نموده ذکر

 :میخوان یم باره این در " عبدی " از را اشعاری حدیث این پایان

 ربی بامر السماء فی وزوج " 

 الطهور المهذبه بفاطمه 

 بارض خمسا مهرها صیر و 

 وحور کرم من تحویه لما 

 خیر تلک و الرجال خیر فذا 

 لمهور خیرا مهرها و النساء 

 

 ذوالمعالی بفاطمه وزوجه 
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 النفاق اهل من االرغام علی 

 "صداقا لها کان االرض خمس و 

 صداق من ذلک االهلل 

 .است وژرف زیبا بسیار (س) فاطمه انگیز غم درفقدان (ع) علی امام مرثیه

 و است شده ضبط حضرت آن به منسوب دردیوان است بیت نوزده که مرثیه این

 دوم نیمه در را آن که " االخبارالموفقیات " عنوان با خود کتاب در بکار زبیربن

 شمار به قدیمی ازمصادر و است درآورده تحریر رشته به قمری هجری سوم قرن

 :است نوشته چنین باره این در ،دیآ یم

 فاطمه دفن از عنه اهلل رضی ابیطالب بن علی امیرالمومنین چون گوید مداینی "

 :کرد انشاء را بیت دو این و ایستاد او قبر سر بر یافت فراغت

 فرقه خلیلین من اجتماع لکل" 

 قلیل الممات دون الذی وکل 

 احد و بعد واحدا دی افتقا ان و 

 " خلیل یدوم انیعل دلیل 

 :یعنی

 من که این .است ناچیز مرگ جز هرچیز و است پریشانی را دوست هردو جمع 

 جاوید دوستی هیچ که است آن نشان دهم یم دست از دیگری از پس را یکی

 .ماند ینم

 کرده نقل را روایت این نیز "بحاراالنوار " شریف کتاب در مجلسی عالمه 

 گفته پاسخ را (ع) موال شعر ازغیب هاتفی که است آمده کتاب درآن و است

 .است نموده ذکر را شعر بیت چهار سسپ و است
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 است شده اشاره (س) فاطمه حضرت به آن در که اشعاری نخستین جمله از 

 معاویه یزیدبن مجلس در (مروان برادر) حکم ابن یحیی از شعری به توان یم

 از چنان آن یزید مجلس در وی ،سدینو یم (ره) مفید شیخ که چنان .کرد اشاره

 اشعار این اختیار بی که شد متاثر وحی پاک خاندان سارتا از و زیاد ابن جنایت

 :شد جاری وی زبان بر

 قرابه ادنی الطف بادنی لهام " 

 الوغل الحسب زی العبد زیاد ابن من 

 الحصی عدد ها نسل امسی امیه 

 " نسل لها لیس اهلل رسول وبنت 

 :یعنی

 و زیاد رپس نزدیکتراز خویشاوندی نظر از شد جدا درکنارطف که سرهایی 

 که دارد روزگاری امیه اکنون .است پستی نسب دارای که است یا بنده

 ندارد؟ دودمانی خدا رسول دختر اما ریگهاست شماره به دودمانش

 خشم به حکم ابن یحیی انزجار ابراز از چنان آن یزید که است آمده درروایت 

 یحیی برسینه محکم خودرا دست جمع حضور در یا مالحظه هیچ بی که آمد

  “ شو ساکت “  :گفت و زد حکم ابن

 به عرب، نامدار شاعران شعر در (سزهرا ) فاطمه حضرت منور سیمای اما و 

 .دارد انگیز تاثر و شنیدنی بس حکایتی نخست یها سده در ویژه

 126 متوفی) اسدی زیاد بن کمیت ابوالمستهل، عرب، بزرگ شاعران از یکی 

 (ع) بیت اهل از دفاع به مروانیان شوارد درروزگار که است (قمری هجری

 و است معروف " ات یهاشم " نام به وی یها دهیقص .سرود قرایی اشعاربسیار

 :دارد حکایت آوازه بلند شاعر این گویی حق و ازشجاعت
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 وال امیرالمومنین"علیا اهوی" 

 عمراً وال ابابکر "یوما الوم 

 فدکا یعطیا لم وان اقول وال 

 کفرا یراثهوالم النبی بنت 

 به مادایاتیان یعلم اهلل 

 "اعتذرا اذا عذر من القیامه یوم 

 :یعنی

 اگر .کنم سرزنشنمی وعمررا ابوبکر لیکن ،دارم یم دوست را علی المومنین امیر 

 میگو ینم گرفتند، باز ازوی را او میراث و پیامبرندادند دختر به را فدک آنان

 .آورد خواهند عذری چه رستاخیز روز در دو، آن داند یم خدا .کافرشدند

 شیعی شاعران از حمیری سید به معروف (ق ه 173 -105) حمیری سیداسماعیل 

 دارای نیز وی .است (ع) صادق امام و (ع) باقر امام معاصر و عرب مرتبه بلند

 از پرده خود اشعار در حمیری سید .است دهنده تکان و محکم بسیار اشعاری

 رفته نبوت خاندان بر که ستمی از صراحت با و دارد یم بر تاریخی یها حجاب

 :دیگو یم سخن است،

 الیصلیا بان اوصت قد فاطم و " 

 رجاالقبر الیدنومن ان و علیها 

 یحزجوابها ان و "مقدادا و "علیا 

 "ستر فی و سکوت فی بلیل "رویدا 

 یعنی :
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 و یدرخاموش آرامی، به هنگام شب که کرد وصیت را مقداد و یعل فاطمه، 

 (ناخشنودبود ازآنان که) دوتن آن و .سپارند خاک به اورا ،ها دهید از پوشیده

 (نشوندو نزدیک او قبر به و نخوانند نماز بروی

 که است آثار این بودن " سند " اشعاری چنین باره در مهم نکات از یکی 

 اسالم صدر وقایع از روشنی داریخی دریافت و درک به آن استناد به توان یم

 شبه با که کسانی بر باشد محکمی پاسخ تواند یم اشعار این همچنین و شد ایلن

 که آنجا از .دارند (ع) اهلبیت مظلومیت سراسر تاریخ تحریف در سعی افکنی،

 و ها تیواقع با و اند ستهیز یم (ع) ائمه معاصر و اسالم صدر در شاعرانی چنین

 و دارد وجود آنان آثار در هک قوتی لحاظ به و اند بوده آشنا "کامالً حقایق

 شبه به شکنی دندان و مستند پاسخ را اشعار این توان یم است، انکار غیرقابل

 .آورد شمار به مغرضان و افکنان

 پایه بلند عرب شاعران از نمری منصور به معروف مسلم بن زبرقان بن منصور 

 را (صمحمد ) آل بر ستمکاران خویش یها سروده در که است هجری دوم قرن

 به فرمان تا برانگیخت ا ر هارون خشم سرانجام که است کرده نکوهش چنان

 فاطمه حضرت از چنین این خویش یها سروده از یکی در وی .دهد وی کشتن

 :دیگو یم سخن است، شده روا ایشان خاندان بر که ستمی و

 وما النبی جغوه دینکم" 

 کالواصل النبی الل الجافی 

 دهاال و والنبی مظلومه 

 حافل مقله ارجاء قریر 

 لهاچ یغضبون االمصالیت 

 " الذابل؟ القنا و البیض بسله 
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 :یعنی

 از درجه یک در نه پیامبر آل دوستدار و کار ستم است رسول بر ستم شما دین 

 اشک یها دانه در او چشم و است پیامبر دختر که یا دهیرس ستم است، قبول

 و ندیآ ینم خشم به او بخاطر چرا و ند؟کجای دالور زنان شمشیر .است ور غوطه

 ؟ندیگشا ینم نیزه و شمشیر به دست

 

 فارسی ادبیات در فاطمه حضرت سیمای

 

 .اند کرده ذکر هجری چهارم سده از پس را زمین ایران در شیعی ادبیات طلیعه 

 باز راه پارسی ادبیات در (ع) اهلبیت مراثی و مدایح تدریج به دوران این از

 شد موجب که رسید شکوهمندی و واال جایگاه چنان به چندی از پس و نموده

 چه و .یابد ارتقاء بشری تاریخ ادبیات نیتر مقدس زمره در دیار این ادبیات تا

 همچون مذهبی مضامین استقبال به که پارسی ادب شاهکارهای بسیارند

 آن پاک عترت و اسالم قدر عالی رسول الهی منزلت و مقام گرامیداشت

 قابل جهش اخیر دهه چند در ویژه به فاطمی اشعار .است شده سروده جنابعالی

 غبارهای فرونشستن و زمان گذشت گویی .است داشته انگیزی شگفت و تاءمل

 است نموده آشکار حاضر عصر سرایندگان چشم در را یا تازه یها افق زمانه

 چشم تماشای به متاخر شاعران گلزار از ابیاتی باذکر که دارد جا مجال دراین

 او اثر و پارسی ادب آوازه بلند هرشاعر نام گمان بی .بنشینیم گذشته قرون انداز

 :هاست نهیآ بانوی عظمت و حقانیت بر دیگری برهان

 

 :غزنوی سنایی حکیم
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 هاشم بنی از غافل نشوی 

 ایدیهم فوق یداهلل وز 

 را همه جهان این شیر حق داد 

 را فاطمه نداد فطامش جز 

 :خوسفی محسا ابن

 سور خانه مشعل به تاری شب 

 نور برد زهرا از زهره چراغ 

 :رازی قوامی

 پیغمبری حجت وحیدر زهرا با بود 

 باسزا سزایی پیغمبر بنشاند الجرم 

 :فریومدی یمین ابن

 کند یم گذر محشر خاتون که 

 کند یم تر خاک مژه زآب 

 :کرمانی خواجوی

 عصمت گردون شمسه وجود با 

 اند کرده زهرا نام روزان تیره این را زهره فاطمه 

 :علیشاه صفی

 است رتبه چار این چارجو از مراد 

 عذرا پاک بتول مهر شد که 

 :بهایی شیخ

 بتول و وصی و نبی به رب یا 

 رسول سبط دو شاءن و تقرب به 
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 :عطار الدین فرید شیخ

 ناگهی جنت خاتون فاطمه 

 گهی خلوت در رفت سید پیش 

 :قبادیانی خسرو ناصر حکیم

 جمع برسرآن فزع و هول آن در که روز آن 

 زهرا دامن و من دست شهدا پیش 

 :شیرازی وصال

 نداشت دختری گر فاطمه چو رسل شاه 

 نداشت اختری حیا آسمان شبهه بی 

 :اصفهانی سروش

 نهاد یزدان پیش زمین اندر رخ 

 بزاد زمادر زهرا که گه همان 

 

 معاصر ادبیات در)س  (فاطمه حضرت سیمای

 

 شدن آشکار جهت اعتمادی قابل محک و معیار را زمان گذشت اندیشمندان 

 به که ها تیشخص بسیار چه زمان گذشت با زیرا دانند یم ها ارزش و عیار

 یا و شود یم کاسته تدریج به آنان مرتبه از یا و شوند یم سپرده فراموشی

 با و است احساس و اندیشه عرصه که ادبیات انگیز سحر قلمرو در .بالعکس

 ملکوتی سیمای قرن، چهارده از بیش گذشت از پس ندارد تعارف سر کسی

 آن فضایل شیفته شاعران و ارادتمندان شمار و تابناک همجنان فاطمه حضرت
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 اعصار از یک هیچ در تحقیق به که چنان است افزایش به رو همچنان حضرت

 .میا هنبود شاهد را انگیزی شور و شکوهمند استقبال چنین

 حضور ساز شگفتی و بزرگ موج این خصوص در ذکر قابل نکات ترین ازمهم 

 رثای و مدح در آنان توسط که آثاری و است ادبیات صحنه در بانوان

 و عاطفی فضایی دارای "غالباً آثار این .است شده خلق اکرم پیامبر گوهریکدانه

 قابل و متعدد آثار نیز نوجوان و کودک شعر عرصه در همچنین .است لطیف

 باشد پلی تواند یم و است انگیز ودل زیبا راستی به که است شده خلق تاملی

 مادر و اسالم عالم بانوی بزرگ با نوجوانان و کودکان افزونتر آشنایی برای

 .ها یخوب همه مهربان

 حضرت رثای و مدح در اشعاری آن در که یا تازه یها قالب موضوع از گذشته 

 و تشبیهات ،دیآ یم شمار به نو حرکتی خود نوبه به و است شده سروده فاطمه

 اشعار این زند می موج آن در دیگرگون و ژرف نگاهی و تازه یها استعاره

 و صفات نیتر یعال راستین الگوی که است بانویی به معاصر انسان نیاز بیانگر

 .است الهی ارزشهای

 " کتاب به شود رجوع)س ( زهرا فاطمه حضرت سیمای با بیشتر آشنایی برای 

 .شهر نشر شرفشاهی کامران تالیف "ها نهیآ بانوی

 
 

 پایان
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 دومچشمانداز

 داستان
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 شیراز –زارع. فاطمه 

 

 ،رازیاز ش ۱۳۷۶متولد  یفاطمه زارع

 ییویو راد یونیزیتلو ی مشاعرهمسابقات  دهیبرگز

 رجندیاصفهان قم بوشهر بجنورد و ب رازیش

 یگلستان خوان یها کالسشاهچراغ و  ی مشاعره یها کالس یگر یمرب

*** 

 دانشگاه رو نداشتم. ی حوصله اصالًشدم،  داریاز خواب ب یروز وقت اون

مشتاق رفتن به دانشگاه  دارم یموضوع که امروز با استاد کاظم نیا یادآوریبا  

ضوع مو هیداشت. هر جلسه  تیبرام جذاب شهیهم یاستاد کاظم کالس شدم؛

 راجبش صحبت کنند. دانشجوهاکه  شهیمطرح م

کردم و کنارش نشستم ترم اول بود و فقط دو  دایرو پ هیکالس که شدم مرض وارد

 ی فتهیش کامالًمدت کوتاه هم  نیتو هم یماه بود که باهاش آشنا شده بودم ول

 باهاش خوشحال بودم. یبود و از دوست یاخالق خوبش شده بودم از هر نظر عال

 شروع شد؛ استاد بعد از اتمام درس آماده بود تا موضوعِ اون جلسه رو بگه سکال

 منتظر بودم. اقیاشت با

 (نیخرافات در د) بود: نیا موضوع
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 یهم مثل من از بحث امروز تعجب کرده بودند و تو هیساکت بودن انگار بق همه

 فکر فرو رفته بودند.

 دیینظرشو تا یو بعد داد یم ینظر دانشجوهاکم شروع کردند و هرکدوم از  کم

 .کرد یمرد  ای

ما خرافات از  نید یتو) از پسرها بعد از اجازه از استاد گفت: یکی نکهیا تا

 ستنین ایدن نیا یکه در حال حاضر تو ییاز کسا نکهیاگر ا شترهیب هگید یها نید

 پس ست،یخرافه ن میکار نذر کن نیا یمشکالتمون رو حل کنند و برا میبخوا

 (ه؟یچ

بود  ییزایچ ی همهبه حرفاش که خالف  میکالس رو فرا گرفته بود؛ داشت سکوت

بلند  هیمرض یکه باالخره صدا میکرد یمفکر  میبهش اعتقاد داشت یکه از بچگ

اوناست نه بعد  یدرخواست ما از بعد روحان نکهیکرد راجب ا ییها صحبتشد و 

 بودن داره. اتیح دیبه در ق ازیکه ن یجسمان

ثابت کنه  تونهیم یبرطرف شه ک یاگر گرفتار یحت) :دیپرس هیسر از مرضپ همون

 بوده که انجام دادن؟( یبخاطر نذر یبرطرف شدن اون گرفتار

اومده  ادشیکه  یزیفکر کرد انگار مردد بود چ کمیانداخت،  نییسرشو پا هیمرض

اج از ازدو ساله 8گرفت سرشو بلند کرد و گفت: ) مشوینه تصم ایبگه  دیرو با

و  دهیشهر بوده اونو د یتو یهر دکتر شهیبچه دار نم یول گذرهیخواهرم م

 شه. رکه بچه دا ستیممکن ن یهمشون گفتن که از نظر علم پزشک

 یوقت نیهم یخرافه اعتقاد داره برا یگیکه تو بهشون م ییزایبه همه اون چ مادرم

زهرا متوسل  ی طمهفابه خانم  هیفاطم ی دههدرها به رومون بسته شد امسال  ی همه

 خدا واسطه بشه که حاجت خواهرمو بده. شیشد و ازش خواسته که پ
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 جهیاونو رد کرده اگر نت یکه علم پزشک یزیچ یعنیاگه خواهرم مادر بشه  حاال

 (ه؟یپس چ ستینذر مادرم ن

 که نشده )فعالً زد و گفت: یپوزخند پسره

 .(یا ردهک لینسل جوون و تحص شما !هاست رزنیپ یحرفا برا نیا

 ییالبته از کسا) انداخت و با تمسخر گفت: هیبه مرض یبا گوشه چشم نگاه بعد

نکرده انتظار  رییتا حاال تغ شیقرن پ کیاز  دنتونیمثل شما که طرز لباس پوش

 (ره ینمتفکر هم  رییتغ

 دستش مشت کرد یدرهم رفت و چادرش رو تو هیمرض یاخما

اش نشست خواستم جواب پسره رو بدم تذکر استاد اون پسر ساکت شد و سرج با

 که استاد گفت کالس تمومه.

 یبلور وانیل هیمثل  هیقلب مرض یصدا یول ستین یدنیشکستن قلب شن یصدا

 .دیچیو تکه تکه بشه تو گوشم پ فتهیکه از ارتفاع ب

به  کامالًفکرم  دمیاز درس نفهم یچیه یبعد یکالسا یکالس تموم شد ول اون

 بود مشغول بود.که زده شده  ییحرفا

 هیزهرا رو مسخره کرده باشه مرض ی فاطمهچادر  یتحمل کنم کس تونستمینم

کالس  یبهش لبخند بزنه نه پسرا امبریرو انتخاب کرده بودکه دختر پ یپوشش

 .کرد ینمکم  تمیاز عصبان یزیچ نیا یول

 یعنیبا خودم گفتم  شد یمتو سرم تکرار  هیمرض یچشمامو بستم حرفا یوقت شب

 رو قبول کنه؟ هیخدا نذر مامان مرض شهیم

 فیرو برام تعر تیاهل ب یها داستانکه بابام  ییوقتا یبه دوران بچگ برگشتم

 یبا بزرگوار شیکرد که خانم فاطمه شب عروس فیکه برام تعر یبه زمان کرد یم

 بخشهیزن گدا م هیلباس عروسشو به 
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آخه چطور  دمیپرس یمم از خود شهیهم یحس و حال بچگ یتو ها سالاون  ادمهی

براش ذوق داشته رو به  شهیکه هم یزیدختر لباس عروس خودشو چ هیممکنه 

و نگاهمو به  ستادمیپشت پنجره ا برد ینمببخشه چشمامو باز کردم خوابم  یکس

اگر حضرت  یشک ندارم حت یزیآسمون دوختم دلم قرص بود که به چ یماهِ تو

افتخار به  خواست یمنگار دلم افتخار ا یرو نده ول هیزهرا حاجت خواهر مرض

دوست داشتم  یاز طرف ستیهستم و اعتقادات من خرافات ن عهیدختر ش هی نکهیا

 .رهیسرشو تو کالس باال بگ هیمرض

خدا واسطه  شیپسرش قسم دادم و خواستم پ ی تشنه یها لبته قلبم بانو رو به  از

بودن رو بچشه و هم  همه مدت طعم مادر نیشه تا هم خواهر دوستم بعد از ا

که باورش نداشتن ثابت شه و بعد  ییکسا یخرافه نبودن درخواست از ائمه برا

 برگشتم که بخوابم.

به کالس بهش  هیبعد هرروز به محض ورود مرض یها هفتهو پس فردا و  فردا

 شهیاعالم کنه که خواهرش داره مادر م یو منتظر بودم با خوشحال دوختم یمچشم 

کم  گهینشد د یهم خبر یبعد یها ماه یاون چند هفته بلکه تو یتونه تنها  یول

 ستین امبریپ هیکه مرض دونستمیهم دلخور، م کمی یحت شدم یم دیکم داشتم ناام

دست  نیاز ا یرو ثابت کنه ول نید تیکه ازش انتظار معجزه داشته باشم تا حقان

 بودم. دهیدو عالم و خانوادش کم ند یب یکرامات از ب

 بودم که پرتوقع شده بودم دهیخانواده محبت د نیاونقدر از ا دیشا

 خودمو قانع کردم. شهیهست که حاجتش برآورده نم یالبدمصلحت نکهیا باگفتن

رو فراموش  زیهمه چ کالًرفته بود و  ادمیموضوع از  نیسال گذشته بود، ا کی

 کرده بودم.
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 یشده بود وقت ریسم دشده بودم و کال داریاز خواب ب ریهفته بود و صبح د اول

که استاد  دونستمیپشت در نفسمو حبس کردم و در زدم که برم داخل م دمیرس

در رو  یوقت یکردم ول ریکه چرا د کنهیگره شده ازم بازخواست م یاالن با اخما

دفعه چشمم به  هی نمیکه بش تباز کردم استاد با لبخند جواب سالمم رو داد و گف

 ی. لبخند عالوه بر لبهاکرد یمپخش  ینیریهارم شچ فیرد داشت افتاد؛ هیمرض

 هم بود. هیبق یلبها یاستاد، رو

 یمتوجه من شد و وقت هیبودم مرض ستادهیشده بودم و وسط کالس ا جیگ یحساب

مادر ) گفت: دیلرز یم یکه صداش از خوشحال یدر حال دیتعجبم رو د

 حاجت خواهرمو از خدا گرفت. خواهرم مادر شد!( دالشهدایس

 یقطره اشک از چشماش رو هیبود و  نییبه پسره انداختم سرش پا ینگاه هی

 .ختیدستش گرفته بود ر یکه تو ینیریش

 یهام جواب داده شد: چطور ممکنه کس یسوال بچگ یسالگ 19تو سن  حاال

 بخشنده باشه که لباس عروسشو ببخشه؟ نقدریا

 

 پایان
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 شیراز –خادم الحسینی. عبدالحسین 

 

 س،یخوشنو ،سندهینو )شاعر، ینیخادم الحس نیحسعبدال

 رازیش 1339/1/31( متولد سنتی خواننده

به  یبه طور جد یسالگ ستیسرود و از ب یشعرش را در چهارده سالگ نینخست

 ی مجلهو  یمعتبر کشور مثل اطالعات هفتگ اتیشعر پرداخت. آثار او در نشر

به طور مداوم اشعار  زیده سال ن . مدتدیبه چاپ رس یجوانان امروز و عروه الوثق

 .دیبه چاپ رس رازیخبر جنوب ش ی روزنامهاو در 

 یپرداخت. آواز را مدت زیو آواز ن یسیبه خوشنو ،یسندگیو نو یکنار شاعر در

نژاد  وسفیو استاد محمدجواد  یسروستان یرضو نیاستاد نورالد ادینزد زنده 

 ...دید میتعل

بوده و هم  رازیش سانیعضو انجمن خوشنو شانیا زین یسیخوشنو ی نهیزم در

 ...گذراند یمرا  یعال ی دورهاکنون 

 .باشد یمآستان مهر  یفعال انجمن ادب اریبس یاز اعضا یو

*** 

 بشارت

بود؟ در  دهیرا شن یقدس یبود که آن ندا ایروشن کدام رو هیدر سا دانست ینم

 :دیبود که شن یروحان ی لحظهکدام  یداریمرز خواب و ب

 ! ...یهست ی پهنهشد در  یانسان خواه نیشادتر یبه زود "محمد!  "
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شگفت  یها نعمتفرو رفت ...او که از بدو تولد، غرق در  شهیدر اند "محمد  " و

بود، هرگز به چنان  افتهیدر زیرا ن "رسالت  "و منحصر به فرد بود؛ او که نعمت 

 :دیشیاند بود. افتهی، بشارت نیا مژده

، ماالمال خواهد یآن، قلب من از شاد ی واسطهه است که به در را ینعمت چه

 گشت؟!

 

بودند و زود رفته  دهیبال یخود افتاد: چهار پسر که اندک "چهار گل پرپر  " ادی و

 را نوازش داد. شیها گونه، اشک، اریاخت یب بودند.

از برگ گل او را شکست و شادمانه  تر نازکبعد، آن خصم سنگدل بود که دل  و

 رسول، لبخند زد: یها اشکبر 

 در باغت نمانده است. یگل گرید !"محمد  " یا دنباله یب

 ... ستی، گر"محمد  " و

 

 گفت: "خدا  "او را فرشتگان، به آسمان بردندو  یها اشک

لبخندها خواهد شد بر  نیباتری، زها اشک نیا یدر راه است ...به زود یا معجزه

 ."محمد  "لبان 

 

 نیآن نعمت سرشار که او را شادتر ستیکه چ شهین در اند، همچنا"محمد  " و

 انسان، خواهد ساخت در خاک؟! ...

بود: به  ستادهیا "نور  "از  یافتاد که در افق " یوح ی فرشته "ناگاه چشمش به  و

 و آسمان. نیزم یپهنا
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، لیبود. صورت جبرئ دهیرا تا آن روز، هرگز چنان شادمان ند لی، جبرئ"محمد  "

 :دیدرخش یم یاز شاد

 .رساند یمسالم  تیخدا "محمد!  "

که  یخاص یاحساس کرد؛ شاد شیرا در قلب خو یشگفت ی، شاد"محمد "

، در لیماالمال از عشق و مسرت بود ...جبرئ قلبش نبود.. "خاک  "انگار از جنس 

 :زد یمبود و به او لبخند  ستادهیاز نور، ا یفیط

 "محمد!  "

 

، یوح ی فرشته دیبگو خواست یم...چه  داشت ینم، بر لیاو چشم از دهان جبرئ و

 بودند. دهیبود و فرشتگان، اطرافش صف کش ستادهیاز نور، ا یکه در افق

 و گفت: دیرا بوس "محمد  "شد. تر کینزد، لیجبرئ 

 !"محمد  "

 .دهد یمبشارت  "کوثر  "تو را به  تیخدا

 :شد یم، تالوت لینور بود که از دهان جبرئ اتیآ و

 الکوثر ... ناکیاعط اان

 

که بر  شیها اشکو از  خواند یم، یوح ی فرشتهو همراه با  دیشن یم، "محمد  " و

 و آسمان، معطر شده بود. نیو زم دییرو یم اسی یها گل، افتاد یمخاک 

تا خانه را،  " قاتیم " ی فاصلهبرسانم...و  " جهیخد "بشارت را به  نیا دیبا -

بود و او را  ستادهیا "محمد  "، چشم به راه " جهیدخ "و  دیندانست چگونه دو

 .درخشد یم، یکه صورتش از شاد دید

 گفت: "محمد  "
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 " یا حانهیر " ی...به زود دیرو یمما  ی خانه، در اسیگل  نیباتری! زبشارت

 .سازد یمما را روشن  ی کلبه

؛ را در قلب خود احساس کرد یا کرانهیب ینشست. شاد نیزم ی، رو" جهیخد "

 ساخته بود. زیرا لبر "محمد  "که قلب  یاز جنس همان شاد

 را به سمت آسمان گرفت: شیها دست

 یها لحظه سیداشتم که ان یدختر یآرزو شهی! خداوندا سپاس! ...همسپاس

 باشد. ام ییتنها

 گفت: "محمد "

 را. دیو عشق و ام آورد یمما  ی خانهنور را به  او

 گفت: " جهیخد "

 گذاشت؟ یاهرا چه خو ناماش

 گفت: "محمد "

 انتخاب کرده: "خدا "را  نامش

 "فاطمه  "

 ، غرق اشک، تکرار کرد:" جهیخد"

 "فاطمه!  "

 گری؛ با ددیرا د یوح ی فرشته، دوباره چشمش به آسمان افتاد و "محمد " و

 .ختندیر یمآمده بودند و گل بر سر او  تیفرشتگان ...که به تهن

 گفت: لیجبرئ

و  نی، زمکبارهیدارد...و به  زین یگریمتبرک د یها نامتو،  ی نهحایر "محمد!  "

 :زدند یم ادیرا فر غمبریپ ی حانهیر یها نامفرشتگان، که  یآسمان، پر شد از صدا

 !زهرا
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 !زهره

 !قهیصد

 !طاهره

 !هیراض

 ! ...هیمرض

 

 غوطه ور است. "نور  "که در  دید یمو آسمان را  نی، زم"محمد  " و

 

 

 پایان
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 بوشهر -رعی. سیما زا

 بوشهر  - -یزارع مایس

حضرت  رستانیدب ریمد، آموزش تیریمد سانسیل فوق

 آبدان جهیخد

 انیاول داستان پرسش مهر فرهنگ نفر، انیاول داستان نماز فرهنگ نفر

*** 

 "هنوز تابستان نشده بود"

 

 دهیرا کوب ها خانهرا بشنود. در همه  شانیهم نبود که صدا یا هیهمسا گرید یحت

زنان  ی هیسا یبود. گاه دهیبود. چندبار، محکم کوب دهیبود. با مشت هم کوب

 میبار ن کی یگردند. حت یو دوباره برم ندیآ یمکه تا پشت در  دید یمرا  هیهمسا

 با بود. دهید شان ییباالپنجره اتاق  شترا کنار پرده پ شان هیهمسازن  یرخ پر

 هم در را باز نکرده بود. یرپ اما ،یوزوز یپف کرده و موها یها چشم

. پشت سرهم. کرد یمسرفه  زیکریکرده بود.  اش کالفهمحسن  یها سرفه یصدا

را با  ها سرفهخشک بودند. خلط هم داشتند. هجده سال بود که محسن  ها سرفه

 شدند یم ادیکه ز ها وقت یکم نشده بودند. بعض یا ذره یحت خودش داشت.

کنار  یها لهیم. سرش را به شد یم وانهید اید درکوتاه و بلن یها موجمحسن مثل 

 شد یم جیگ حانهیو ر کرد یم. دهانش کف آورد یم. باال زد یم. عق زد یمتخت 

به  دیدو یم حانهیگرد. ر یرا گم م شی. دست و پاشد یم که چه کند. سر درگم

همه  نیبعد از اندوه ا گریو د زد یم ادیو فر دیکش یم غی. جها هیهمسا ی خانهطرف 
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هم مانده بودند چه کنند. کالفه شده بودند. خسته شده بودند از  ها هیهمسا سال،

 .حانهیهمه سال ر نیا یها زدندر 

 

دست محسن بود.  یتو دستش تخت. یقاب باال ینگاه کرد به عکس تو حانهیر

 حانهیهنوز رطب نداده بودند. جوان بود ر ها نخلهنوز تابستان نشده بود انگار. 

 یچهار گرفته بودند وقت یکربال اتیقاب. عکس را قبل از عمل عکس یتو

را باز کرده بود و  کشبود سا دهیکه رس نیمحسن تازه از جبهه برگشته بود. هم

بود درآورده بود و به او داده  چاندهیپ یا هیچف یال یواشکیچند تا فشنگ را که 

دستش را  ها گنجشک یاهویبود و بعد در کنار ه دهیچقدر خند حانهیبود و ر

زن  یکه هنوز رطب نداده بودند و پر ها نخل کنار دست محسن، یگذاشته بود تو

 نیآمده بود با دورب شان خانهکسب خبر به  یشه برایهم که مثل هم شان هیهمسا

 محسن چندتا عکس از آنها انداخته بود.

ر سر محسن قرا یقاب درست باال یکه تو ها عکساز  یکیداشت به  حانهیر حاال

 عکس قاب. یتو حانهی. جوان بود رکرد یمداشت نگاه 

محسن را جواب کرده بودند. گورکن گورش را کنده بود. همه رک و  دکترها

 "یا مرده"روراست به او گفته بودند: 

 همه سال را. نیهجده سال را دوام آورده بود. اندوه ا حانهیر تنها

 فاطمه زهرا ای -

 .زد ینمپا گردنش کج شده بود، دست و  محسن

 فاطمه زهرا ای -

 را باز کرد. شیدوباره چشمها محسن .دیمحسن کش یبه سر و رو یدست حانهیر

 کرد. ذکرخواندن را برداشت و شروع به  حشیکه راحت شد؛ تسب الشیخ حانهیر
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 سبحان اهلل ... سبحان اهلل. -

 سقف مثل یتو دیچرخ یم شیها چشمدوباره آمد کنار عکس محسن. محسن اما  

 تخت ولو شده بود. ی. راحت روزد ینم ییدست و پا چی. هشهیهم

باال  ها نخلکه چطور از  دی. محسن را دها گذشتهدوباره ذهنش رفت به  حانهیر

و  ها دستداشتند آن  ییروین چه . شاداب و قبراق.دیرطب تازه چ شیرفت و و برا

 پاها.

در آن گردانده بود  حیبتس یها دانهرا که  یآب وانیکنار تخت محسن. نصف ل آمد

 یبه سر و رو یدست حانهی. محسن قطره قطره خورد. رختیحلق محسن ر یتو

. دکترها جوابش کرده بودند. گورکن گورش را شیبه پهلو ی، دستدیمحسن کش

 کنده بود.

 خودش قاب. محسن جوان بود انگار. یدوباره رفت سمت عکس تو حانهیر نگاه

 جوانتر.

بود محسن گردنش کج شده  دهیه سمت محسن چرخکه از قاب عکس ب چشمش

 بود.

 فاطمه زهرا. ای -

سرش را  وانهید یها آدممحسن اما نه مثل  نباریرا گم کرد. ا شیدست و پا حانهیر

بود و نه عق زده بود. تنها دهانش کف کرده بود و گردنش کج  دهیبه تخت کوب

 شده بود.

نرفت.  ها هیهمسااما به سمت خانه  باراین دیدو رونیمردد بود، از در خانه ب حانهیر

 ییرا از کنار پرده پشت پنجره اتاق باال شیوزوزو یموها یهم نزد که پر غیج

. دی. فقط چادرش را محکم گرفت و دودی، تند هم دودیاشان دور کند. تنها دو

توقف کرد. چند تا انار  دیسرکوچه شان که رس یفروش وهیم به .دیو دو دیدو
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فروش داد و دوباره  وهی، تند پولش را به میکیپالست یا سهیکتو  ختیدرشت ر

باز  ها هیهمساخانه  یها پنجره. حس کرد دیو دو دی. دودی، به سمت خانه دودیدو

 شان ییباالپشت پنجره اتاق  شیوزوزو یبا موها ی، حس کرد پراند شده

 ترا پشت سرش بس اطیخانه شد و به سرعت برق و باد، در ح خل. داخندد یم

 همان حال اولش را داشت دهانش کف کرده بود و گردنش کج شده بود. محسن

 فاطمه زهرا. ای -

 یتو یرا گم نکرده بود. آرام انارها شیاما سردرگم نبود. دست و پا حانهیر نباریا

 ی گوشهسرخ و آبدار. با  یها دانهآورد و دانه کرد،  رونیرا ب یکیپالست سهیک

 یها دانهکه  یوانیک کرد، بعد چند قطره از آب لچادرش کف دهان محسن را پا

 حانهی. محسن آرام بود. رختیبود به حلق محسن ر دهیرا در آن گردان حیتسب

انار را  یها دانهدانه شده را آرام آرام در دهان محسن گذاشت. محسن  یانارها

و محسن  یها رگشده بودند در  یا تازهدندان زد و قورت داد. انارها انگار خون 

 .گشودگرفته باشد؛ آرام چشمانش را یا تازهمحسن انگار که جان 

دوباره نگاهش رابه  حانهیر تخت، یها لهیمدستانش را حرکت دادبه سمت  و

 .تخت چرخاند یسمت قاب عکس باال

 

 

 پایان
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 همدان -کریمی. معصومه 

کودکان و  یکانون پرورش فکر یادب یها نشیآفر یمرب

 ن،نوجوانان استان همدا

 یمال و مقاالت علم ینیکوتاه و م یها داستان سندهینو

در  دهیعنوان برگز یاز س شیب. تا کنون 83از سال  یپژوهش

 -وسفی یها جشنوارهداستان از جمله  یکشور یمختلف کشور یها جشنواره

نماز  -دفاع مقدس  -سوختگان وصل  - یرضو یالملل نیب -کبوتر حرم  -خاتم

 یها حوزهدر  یو سخنران یپژوهش یعلم دهیقاله برگزم ستیاز ب شیب و ....

درخشان  ی کارنامه انگریب و دفاع مقدس، ینی، دیهنر یها حوزهمختلف از جمله 

 است شانیا یادب

*** 

 تولد تو و مادرت مبارک ...

 

زده. چقدر هوا سرد است. کاش  خی میها دست. مآییبازار به خودم م یشلوغ با

بازار شلوغم. بازار طال و  نیا یوقت است که تو یلی. خدمیپوش یمدستکش 

آمدم  نجایکه ا یبار نی. آخردانمنمی! امآمده نجایهمه را چطور تا ا نیجواهر. ا

مغازه بود. صاحبش کالفه شده بود. از  نی. همدمی. با تو حلقه خرکنمیرا مرور م

 یتو . آخرشیدخندییو تو م گشتمیم فیکه دنبال حلقه ظر نقدریدست من. ا

 ی. به حلقهکنمیدختر خودش جواهر است. به دستم نگاه م نیگوشت گفته بود ا

 الیحلقه که دستم باشد خ نیکه بعد از خبر شهادتت فقط نگاهش کردم. ا یفیظر

می هادست یکه که تابوتت رو یآن روز. همان روز یحت. یکنارم هست کنمیم
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... بدون تو؟ ...  روم؟ی. راه مرومی. وسط مردم راه مکنمی. نگاه انگشتم مدچرخی

 یبازار شلوغ است. تو نیامروز ا نقدری... چرا ا دانمی... نمآورم؟یچطور طاقت م

یرا نشانشان م هاگردنبند نی. صاحبش بهتراندستادهیا یمغازه زن و مرد نیهم

امروز روز زن  ای... خدا"نره ادتیروز زن  ی هیهد"نوشته ... اششهی. پشت شدهد

. آرام کنمیداد بزنم. نگاه حلقه م خواهدیدلم. دلم م یتو چدپییت. درد ماس

. امرا بسته ابانخی. امبه شانه خوردیم ی... حسن ... عابر زنمیاسمت را صدا م

 یحرف خواستییم یوقت شهیپشت سرت. هم یبود رفتهگل سرخ را گ یشاخه

منتظر  یلی. خشدیم یورت. از رنگ صورتت که صدمفهمییم توانستییو نم یبزن

سمتم.  یرگییو م آورییگل سرخ را درم یماندم. آخر از پشت سرت شاخه

گل سرخ تو  ای یتو گل سرخ دمفهمییکه نم نقدریقرمز شده بود. ا نباریرنگت ا

دست  ادیامسال ... امسال ز"تا عمق جانم  ندنشییم اتدهیبر دهی. کلمات بریهست

روز زن رو  هیهد نیبرات بهتر حتماً...  گهیسال د دمیم و بالم باز نبود ... قول

نمی که...  ها... وسط بازار طالفروش نجایداد بزنم ... ا خواهدیدلم م "بخرم ...

 رلبی... ز مهایدست یرو افتندیم مهایچطور سر از آن درآوردم ... اشک دانم

کنار  یادیز یها زن روز کردم یمحسن ... فکر  ی... تو به من قول داد مگوییم

. محکم. صورتش را رمگیی. فاطمه را بغل مدیتو باشم. حاال به دو سال هم نکش

مثل  شیها چشم. دهدیتو را م ی. بوکنمیاش را بو م-ییطال ی. موهابوسمیم

بزرگ بشود  حتماً. گری. دختر توست دکندیتو تا عمق جانم رخنه م هایچشم

مادربزرگم  دیگو یم. با افتخار کند یمل را به حضرت زهرا وص اش شهیر کی

 کردند یم. ولت یدیناز یمبودن مادرت  دیاست. مادر پدرم. مثل تو. که به س دیس

. هر وقت گرفت یم ام خنده. یکرد یم ادداشتیگوشه  کیهم  ات شناسنامه یتو

من را  یمادر من از نسل حضرت زهراست. من هم پسر او هستم. وقت یگفت یمکه 
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دروغ هم  کردم یم. فکرش را که شود یمبه من هم وصل  یعنیآورده  ایبه دن

. اسم خودت را یدیس یراست راست کردند یمفکر  تی. هم رزمهایگفت ینم

آشفته بازار که هر  نیا یو. تزدند یم تیصدا دیحسن. همه س دیس یگذاشته بود

ه ب یچسباند یمتو خودت را  کرد یمو آن وصل  نیکس خودش را به زور به ا

 تیهوا بی. عجیسود کرد یخاطر بود که حساب نیهم به هم دیمادر سادات. شا

صورتم. فردا تولد فاطمه هم هست.  یتو ردگییرا داشت حسن. باز اشک راه م

شهر ...  نی... ا ی... من ... زندگ رونیب زنمیفاطمه ... از بازار م چارهیمن ... ب چارهیب

را آماده کن.  لمیوسا یو گفت یکه آمد افتمیم یروز ادی...  ییفاطمه ... تنها

 شترینرود. محرم ب ادتی ام یمشک راهنیپ یشروع نشده بود. گفت هیفاطم امیهنوز ا

روزش را هم  ستیب هیفاطم امیا ی. ولیکرد ینمتنت  یاز ده دوازده روز مشک

به  ی. پارسال به زور از تنت درآوردمش تا بشورم. با اتو افتاده بودیدیپوش یم

اسالم اگر تا ابد عزادار مادرم زهرا باشد  یگفت یم. یانش تا زودتر خشکش کنج

دفاع از حرم دخترش سر از پا  یباز هم کم است. هر وقت برنامه اعزام بود برا

که  ییها وقت. یمرد یم ریبم گفتند یمرفتن  ی. برایبود اش وانهید. یشناخت ینم

که  یوقت گرفت یم ام خندهبود. زبانت دخترش  یزبانت و رو ریز یآمد یمخانه 

 تیها حرفخاله جان. حسن جان ... تمام  یگفت یمعمه جانم. و بعد هم  یگفت یم

. خانمم ییگو ی. راست میکرد یمخانه تکرارشان  یرا از حفظم. از بس تو تو

 .کند یمجذب خودش  یمثل آهن ربا دارد. آدم را بدجور یزیچ کیانگار 

تو  یها حرف. کردم یمحسش  شتریشهادتش بود ب امیا یاز شهادت تو که تو بعد

 هیروز فاطم نیبا آخر ات جنازه عییکه تش یوقت مخصوصاً. دمیفهم یم شتریرا هم ب

 یا زندهدانم  یشد. حسن راستش را بگو! م یکیشد و شهادتت با شهادتش  یکی

ا آمده بود؟ مادرت ر نتیتدفو  عییمراسم تش ی. بگو برایدیرا خوب د زیو همه چ
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و دخترش را. همرزمانت به آب و آتش زده بودند تا بعد از ده روز  میگو یم

 ها مغازه یتو یها یپشترا برگرداندند. خدا عمرشان بدهد. نگاه کوله  ات جنازه

. کنم یم. کنار در، فقط نگاهت کنم یم هی. گربندم یمرا  ات یپشت. کوله کنم یم

 دارید نیکه آخر دانستم یمش . کاات یشگیهممهربان  خندتو هم با همان لب

 تیدست و پا شکسته صدا نشیری. فاطمه با زبان شیمان یمماست. منتظر آسانسور 

. بغلش نییپا رود یم. آسانسور یگرد یو برم یآور ینم... طاقت  بابا زند. یم

زند.  یم تی. فاطمه باز صدارسد یم. دوباره آسانسور اش ییبو یم. محکم یکن یم

 .کند یم هی. فاطمه گرشود یمسرت بسته در آسانسور پشت 

بود که  یمردن میبهتر بگو ای. یخواست یمبود که خودت  یهمان زندگ نیا

گفته بود و تو  یمصطف دیس فرماندهتانکه  ی. همان مردنیخواست یمخودت 

. چه بخواهد چه نخواهد. شاه ردیم یمانسان ". یکرد یمزبرلب تکرارش  شهیهم

درصد از مردم  99است.  یمرگ اجبار کی. ردیم یمر باشد . امپراطوردیم یمباشد 

را  یاریرا دارند که مرگ اخت نیا قیدرصد توف کیو تنها  رندیم یمشکل  نیبه ا

که  رسد یم یا نقطهاست که انسان به  نیا اش جهینت یانتخاب کنند. مرگ اجبار

 است. یارقشنگیچه اخت "مگس را از خود دور کند. کی تواند ینم یحت

. شال و کاله چرخند یمشهر دور سرم  کیش یها مغازه. کند یم هیفاطمه گر 

بهشت زهرا.  رود یمکه  شوم یم ینیماش نی. سوار اولکنم یمفاطمه را محکم 

تو  شیما پ ییآ ینمما  شیامروز، روز زن است. فردا تولد فاطمه. اگر تو پ

. فاطمه کنار شهیل هم. مثلرزاند یمافتد به لبخندت. دلم را  ی. نگاهم ممییآ یم

 ... هیمن گر کندویم یقبرت باز

 فرماندهتان. ی. آن هم چه مهمانی. حسن انگار مهمان دارکنم یمسرم را بلند  

دور گردنش. باورم  یشال مشک کیسرم. با  یباال ستادهی. ایمصطف دیآمده. س
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 یها چشمبا  یعنی. کنم یمدوستت داشته. حاال باور  یلیبودم خ دهی. شنشود ینم

از هم رزمانت گفت. وگرنه ما کجا و فرمانده  یکیرا زن  نی. انمیب یمخودم دارم 

. زده یم تیداماد صدا یباز هم آقا یبعد از دو سال از عروس گفت یمکجا؟ 

به کوله  کنم یم. نگاه نجاستیدو روز غذا نخورده. حاال ا یبرنگشت یوقت گفت یم

بار  نی. مال تو بود. آخرشناسم یمرا خوب  یکوله پشت نیدستش. ا یتو یپشت

حسنه.  لیوسا نیخواهر ا": دیگو یمدستم.  دهد یمرا  یخودم بستمش. کوله پشت

بغل و تا  رمیرا بگ یکوله پشت خواهد یمدلم  ".میامروز با هم از جبهه برگشت

کوله  پیز ام زده خی یها دست. با شود ینم یعنی. توانم ینمکنم.  هیگر توانم یم

. یینمایس لمیف کی. مثل آورند یم. خاطرات باز هجوم کنم یم را باز یپشت

 زدیر یمو آب  اهیسنگ س یبه رو کشد یم. فرمانده دست لرزند یم میها دست

به عکست. نگاه  شود یم رهی. خاندازد یمبرقش  ی. با کف دست حسابشیرو

ورد. صورتش را از  آ ینم. انگار طاقت شود یمبه فاطمه. حالش عوض  کند یم

که  یاز وقت سن. حبرد یمو آرام آرام راه  ردیگ یم. دست فاطمه را دزدد یمن م

 .رود یمگرفت و بلند شد. االن هم راه  واریفاطمه از د یرفت

که  ییروزها نیا ی همه. مثل من. مثل کند یم هیفرمانده هم دارد گر مطمئنم

. کشم یم رونیب ات یپشتحاال که قرآن کوچکت را از کوله  نی. مثل همدمتیند

 نجایعروسک ا نیخرس قرمز. ا کیهم  فیکوچک. از ته ک حیمفات کیبا 

 خوبرا  تی. صدایزن یم. لبخند کنم یم. نگاهت دانم ینم. کند یمچکار 

 یفرمانده و فاطمه برم "تولد ... دلت آروم شد حاال هیهم هد نیا"انگار.  شنوم یم

و آن دورها را نگاه  هنیس یرو گذارد یمگردند طرفمان. فرمانده دستش را 

. فاطمه هم خرس قرمزش رمیگ یم. فاطمه را بغل دهد یم. انگار دارد سالم کند یم

 یلی. همان که خدیآ یمکوثر  ره. سوکنم یمرا. قرآن کوچکت را آرام باز 
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. یکرد یمتکرار  رلبیرا ز شیها هیآ یبعض شهی. همان که همیدوستش داشت

 .بندم یم یو من ه کند یماز ب یرا ه یکوله پشت بیج پیفاطمه ز

تو. فاطمه دوباره  یهم به جا یکی. خوانم یمو دوباره ... سوره را دو بار  دوباره

پاکت  کیباد کرده. انگار کاغذ است.  ات یپشتکوله  بی. جکند یمرا باز  پیز

دو  یحقوق شی... ف زمیبه همسرعز مینامه. با خودکار قرمز پشتش نوشته شده. تقد

 میاشکها نمیب یمرا که  ها پول. چک دیآ یمم کنارش است. نفسم بند ه شتیماه پ

. آورم ینمپاکت. طاقت  یرو گذارم یمصورتم. سرم را  یرو ردیگ یمراه 

پارسالت دوباره آرام  ی جمله. بوسم یم. پاکت نامه را کنم یم هیبلندبلند گر

 قول م باز نبود.دست و بال ادیامسال ... امسال ز"بندبند استخوانم. یال چدیپ یم

دوباره نگاه  "روز زن رو بخرم.   هیهد نیبرات بهتر حتماً...  گهیسال د دمیم

شده. تولد مادرت مبارک. تولد تو  تر قیعم نباریلبت. انگار ا یبه لبخند رو کنم یم

 هم مبارک. سالم من را به مادرت برسان.

 ی. پرچم توستادهیا سرت یتو باال یمزار که به جا یبه پرچم رو اندازم یم نگاه

به  ی. فرمانده دستکند یمو دل آدم را باخودش جا بجا  خورد یمدل باد تکان 

 یداردوخبردارم یرا ازسربرم کالهش .شیها چشمبه  کشد یمزند و  یپرچم م

 کنند. یدمیراسف اهیسنگ س یبرف آرام آرام رو یها دانه .ستدیا

 

 پایان
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 قم -هیمرضی. نفر

در شهر قم متولد  26/03/1359 خیرتا در ،ینفر هیمرض

خود را در رشته  التیشد. متاهل وساکن شهر قم. تحص

 ادامه داده است. یتا مقطع کارشناس یکتابدار

*** 

 خودم باشم لهیپ یتو خواهم یم

 دی. بارونیبزنم ب دیکنم. با دایپ یکار کی دی. باشوم یم وانهیخانه د یتو دارم

 .رود یم داداش ؛دیآ یم ی. آبجستیمثل قبل نمامان  ی خانه گریمشغول بشوم. د

که از  ستمیمثل قبل ن گریبمانند. د نجایا کنند یمهوس  شیها بچه، رود یم داداش

 دنمیبا د ها بچهکه  ستمیسابق ن ی پروانه گریرفت و آمدها ذوق کنم. من د نیا

 اتاق بروم. یتو خواهد یم. دلم گفتند یموخاله جان خاله جان  کردند یمذوق 

 چی. هنمیجا را نب چیبکشم. ه سرم یرا خاموش کنم و دراز بکشم پتو را رو ها برق

خودم  ی لهیپ یفکر نکنم. تو یزیچ چینشنوم. بخوابم، آرام بخوابم و به ه ییصدا

 ی. صداشود ینمآن نباشد. اما  یتو یریتصو چیشود و ه یخال یباشم. ذهنم خال

 .کند ینممن را رها  صادق ی افهیقصادق، 

 خواهد یم. من دلم میایب رونیخودم ب ی لهیپسرکار بروم تا از  دیبا دیگو یم یآبج

را فراموش کنم. تمام  زهایچ یلیخ خواهد یمصادق را فراموش کنم. دلم 

همان پروانه باشم. دختر کوچک و  خواهد یمچهارسال را. دلم  نیخاطرات ا

. آرام وقرار شد ینمجا بند  کیکه  یا پروانه. مامان   خانه ی پروانهخانه،  گوشیباز

معلوم بود. دلم  یحساب اشیخال یجا نبود جا کینداشت. همه جا بود، اگر 

 .دهد یمصادق عذابم  یخال ی. جاتوانم ینمشاد باشم. اما  خواهد یم
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اما  ؛شود یمصادق تمام  گری. دشوم یمراحت  رمیطالق که بگ کردم یمفکر  قبالً 

و آدمها ذهنم را  ها لمیفپر کرده است. مثل قبلها که  تمام ذهنم را صادق .شود ینم

 ؟یکن یمکه باور  یا وونهی، تو دلمانیف ها نیا “  :گفت یمپر کرده بودند. صادق 

 .کردم یمفکر  یگریدمن جور  اما  “ آت وآشغالها را نگاه نکن نیا

. ستین یسفارش کرده است. اما خبر ها یلیخجاها را گشته است. به  یلیخ یآبج 

و  ی. مدرک حسابداراند شده سانسهیل هایام. همه منش خودم هم چند تا شرکت رفته

چهار سال  نیا یماندهام. کاش به جا پلمیرا ندارم. من د نهایدارند. من ا وتریکامپ

و کاش و  کاش کار رفته بودم. نبالد کاش. بودم رفته دانشگاه صادق،   خانه

و دست و  رندیگ یمو دورتا دورم را  شوند یمکاشها مثل تار عنکبوت  نیکاش... ا

که صبح  ییو شبها ییو تنها یکاریو ب مانم یمو من  زنند یمرا بهم گره  میپاها

 .دهد یمجان  ییتار تنها یکه دارد تو یا پروانهو  شود ینم

 . گوشه اتاق نشستن و حرص دادنِ همه را بلد است.ستیکه پرواز بلد ن یا پروانه

ودعوا.  میدعوا کرد دم،یاست، چهار سال به سرو کله هم پر صادق ریتقص اش همه

ماهواره و  یها آدمو  ها کانال. سر میطالق گرفت یآخرش هم سر لج ولجباز

 .ونیتلوز

 اش همهکه  نمیب یمبا خودم صادق هستم  یدلم. اما وقت یبرا میگویرا م ها نیا

که زن  ن برخوردبار گفت دانشگاه برو! چند بار به م چند صادق نبود. ریتقص

گله کرد؟ چند  میهایسراغ من؟ چند بار از تنبل یچرا آمد یخواست یم یدانشگاه

 ها لمیف یتو یمثل زنها خواستم یم! من هم نمیبار قشقرق راه انداختم که من هم

و من  شوند یمباخودم صادقم، تارها کمتر  یراحت باشم وبدون دغدغه. وقت

 یزندگ دیزنده باشم با توانم یم. حاال که دست وپا بزنم، نفس بکشم توانم یم

مختلف  یها آدم ،یبرو فروشندگ دیگو یم یبروم دنبال کار. آبج دیکنم. با
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 برادر ،دیدوست دارم؟ حم ؟توانم یم یعنی ؟ی. فروشندگشود یمدلت باز  ینیب یم

وقتها چندبار با صادق رفته بودم  آن دارد. یشیلوازم آرا مغازه ،یشوهرآبج

 . صادق دوست نداشت تنها بازار بروم.اش مغازه

** 

 رشیچقدر خوب است که آدم ساعت را کوک کند و حواسش باشد که د 

نشود. چقدر خوب است که آدم کار داشته باشد و دلش بتپد که به کارش برسد. 

رنگارنگ  ی. هر روز آدمهاروم یمآقا  دیکه به مغازه حم شود یم یهفتها کی

و  گذارند یمندارند. اگر هم دارند غصهها را دم در  یغصها چی. انگار هنمیب یم

خودشان  ی. وقتافتندیکردن خودشان م تر قشنگو به فکر  شوند یموارد مغازه 

 شتریخودش هم ب دیگو یمرا  نهایآقا ا دیاست. حم تر قشنگهم  ایقشنگ باشند دن

به درو  ندزن یمزل  شوند یمقدبلند با دوستش وارد مغازه  ی. دخترخندد یماز همه 

 مغازه. وارید

 ستند؟یآقا خودشان ن دیحم •

  “ هستن. در خدمتم رونیب “  :میگویو م نمیچ یم نیتریو یرا تو یصورت یها الک

 .شود یم درهم دختر افهیق

رنگ  خواهد یمدوستم  دیدونی. آخه ممینه با خودش کار داشت •

 یتو یترایمثل مبود. رنگش  یا شمارهچه  ستین ادمیمثل من بشه، من  شیموها

 ... لمیف

و  شنود یم دختر  “ یبپرس شگریاز آرا دیبا “  :میگویو م کشم یم یبلند نفس

آقا وارده، اندازه ده  دی. حمستین شونیحال یچیه شگرهایآرا “  :دهد یم حیتوض

 یلیخ اش تجربه. ارهییدر م یخواه یمکه  یرنگ قاًیدققبولش دارم.  شگریتا آرا

دخترها سالم  دنیو با د رسد یم دیجد یها لیمیا کارتون رب دآقایحم  “ خوبه.
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کاپشنش  دآقایکه حم کنند ینمو صبر  شوند یم. دخترها خوشحال کند یم یگرم

 .دیایب زیو پشت م اوردیرا درب

مثل من بشه،  شیرنگ مو خواهد یمدوستم  د،یخوب شد اومد •

 … یترایم یکه رنگ مو ادتونهی

 ییطال ی. طره موهاآورد یم رونیشال بنفش ب ریاز زرا  شیبا انگشتش موها دختر

به صورت  کند یمآقا زوم  دیحم .پوشاند یمدختر را  دیطرف صورت سف کی

 یتونیبه چهره تو ز یول یهر جور خودت دوست دار “  :دیگو یمدختر سبزه و 

که  کند یم مِندختر مِن  “ هست که ... لمیتوف یشیم ی. مثل جودشهی. محشر مادیم

که رنگ چهره و  دهد یم حیآقا توض دیرنگ را دوست داشتم و حم نیا آخر

و خوشحال از  کند یم. دختر قبول یتونیز یبرا دهد یمشما جان  یموها یلخت

 رونیپشت سر دختر از در ب ،نمیب یمدر صادق را  ی. جلورود یم رونیمغازه ب

 یو صدا پرم یماز خواب  شبها که یبعض . مثلستیدر کار ن یاما صادق ،روم یم

هست،  ینه صادق ،کنم یمرا که باز  می. اما چشمهاشنوم یمصادق را  دنینفس کش

تنبل ساعت که  یها عقربهاست و  یی. آنچه که هست تنهایدنینفس کش ینه صدا

و  دیایاذان ب یکه صدا یشب خوابشان برده است. تا صبح تا وقت مهیدو ن یرو

مانده  یچهار پنج ساعت ندیبگو ریصبح به خ گریروز شروع شود و آدمها به همد

 وماندنشان عذاب آور است. گذرند ینمکه  ییها ساعتاست. 

** 

 یجار نیا دونمینم “  :دیگویوم کند یم یرا بسته بند یخورشت یهایسبز یآبج 

. نه دحمی   نره مغازه ات یآبج شهیفکر کرده! من رو صدا کرد وگفت م یمن چ

کشو   “ زن مطلقه تو مغازه باشه هی ستیبه دلم ن اما باشد،داشته  یکه پروانه مشکل

 یهوا .نمیچ یمهم  یرو ار یسبز یها بستهو  کشم یم رونیرا ب زریفر خچالی
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از  ام کرده خی؟ ام کرده خیمن  ایاست  خچالی یسرما .دیآ یم خچالیاز  یخنک

ا اق دیحم خواهد یم نگران شوهرش است. خب البد دوستش دارد. یزن نکهیا

درهم رفته  افهیق بندم یمرا که  خچالیخودش. در  یخودش باشد. فقط برا یبرا

  “ .رمیخب نم “  :میگویوم نمینش یم. کنارش نمیب یمرا  یآبج

سرو  یلیخ شییبود، خدا یرتیمرد غ نیآقا صادق بود، چقدر ا فیح •

 .یکرد ینم یبود. کاش تو لجباز نیسنگ

و  زند ینم یگرحرفید ی. آبجنمینش یمو  مده یمرا عقب  یناهارخور زیم یصندل

 لیذل نقدریکه ا یا پروانه یبرا سوزد یمدلش  دیمن. شا یبه چشمها زندیزل م

که  یا پروانهبکند؟  تواند یمچکار  اما است، مانیکه پش یا پروانهشده است. 

 دیشا ،ترسند یمازش  اکه زنه یا پروانهعرضه نداشت شوهر خودش را نگه دارد. 

کنم و چرا صادق رفت و  یکه چرا من نتوانستم شوهر دار کند یمش فکر با خود

 .گرید یهزار تا چرا

*** 

 یشیمغازه لوازم آرا روبروی. است مردانه فروش لباس مغازه دم،یمحل کار جد 

 یمعرف یسهراب یمن را به آقا دآقای. حمزانییبه سوپرمارکت پا دهیچشمک. چسب

از االن دارند شلوغ  ها مغازه .دیآ یمارد د دیع ی. بهمن ماه است بوکند یم

عوض شده است. تا  میز برای. همه چام درآمدهچند وقت که از خانه  نی. اشوند یم

زود  دیع یکه بو دانستم ینم. دیآ یمدارد  دیع یکه بو دانستم ینم اصالً روزید

کردن  دی. مردم از بهمن شروع به خرشود ینمو منتظر هفته آخر اسفند  دیآ یم

 یمغازه دار جوان یسهراب ی. آقاام آمده رونی. چقدر خوب است که بکنند یم

در  اش یبچگ. به قول خودش از کند یمرفتار  لهپنجاه سا یاست. اما مثل مردها
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را که خودم هم  یمسائل یحت .دهد یم حیرا توض زیهمه چ میبازار بوده است. برا

 .دانستم یم

ادا و اطوار هم  یلیه چونه بزنن. خک ستیزنانه ن یها مغازهمثل  نجایا •

دادن و  فیبه تخف یباشد عادت نکن ادتی. فقط رنیو م خرند یمندارن. زود 

دو  نیدو ماه. اگر ا نیا دیام به میدی. ما ده ماه سال را خوابیبحث کردن با مشتر

حواست  ستمیکه ن ییوقتها ستموقتها خودم ه شتری. بمی. باختمیماه را از دست بد

مغازه  خکوبیم یخوب باشه تا مشتر یبلند نکنن. رفتارت با مشتر یزیباشه، چ

 بشه.

آقا و به  دحمی   به مغازه زنم یمزل  شهی. از شاوردیتا جنس ب رود یم یسهراب یآقا

که با  کنم یمنگاه  یرستانیدختر دب . دارم به سهاند شده خکوبیکه م ییها یمشتر

وارد مغازه  یقرمز راهنیپسر پ که شوند یم چشمک   فرم مدرسه وارد مغازه

. شود یماز او وارد مغازه  عدو ب زندیرا م جیگاز ساندو نی. دوستش آخرشود یم

را  یآب راهنی. از همان جلو پدیآ یمزودتر از خودش  سیسوس جیساندو یبو

  “ خوبه؟ نیا “  :دیگو یمو خطاب به من  ردیگ یم اش نهیس ی. جلوکند یمانتخاب 

را  یو از قفسه پشت سرم بلوز کرم گذارم یم میمانتو بیج یرا تو لمیموبا

 .گذارم یم زیم یدارد. رو یزیر یافق یکه خطها آورم یم

 ات چهرهبه  نیبه نظر من ا یدار یا دهیکشو صورت  یشما الغر هست •

 .ادییم شتریب

. کشم یممن هم آخر کلماتم را  کنم یمو احساس  افتمیآقا م دیحم ادیلحظه  کی

. کند یم تمینگاهش اذ ،کند یمنگاهم  نهیآ یو از تو ستدیا یم نهیآ یپسر جلو

مناسب منه!  نیپس ا “  :دیگو یمو  کند یمو روشن  آورد یمدر  یگاریدوستش س

 اشیشلوارل یپشت بیج یفندک را تو  “ بکنه! ترم پیتمن تپلم، فکر کنم خوش 
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. نگاه ردیگ یم میو روبرو آوردیآدامس درم ییجلو بیج و از دهد یمفشار 

را خاموش کند اما زبانم  گاریکه س میبگو خواهم یم کنم یم دینکش گاریس یتابلو

 ،خورد یمگرفتن خودم حالم بهم  ی. از اللمونزنم ینمو حرف  کند یمقفل 

هنوز در دستش است و به  دامس. بسته آآورم یمرا به عالمت نه باال  میدستها

 زل زده است. ام حلقهانگشت بدون 

 د؟یدار یچ یلوار لش •

است.  زیم یرو آدامسی   . بستهکشم یم ی. نفس راحتروند یمکه از مغازه  یوقت

نوشته شده است.  رانسلیاست که شماره تلفن ا یکاغذ کوچک رشیز .دارمیبرم

سطل  یمدت تو نیاست که در ا یا شماره نیچندم نیا ،کنم یمرا پاره  شماره

برنگردند. نگاهم  بارهدو آدامس   که به بهانه کنم یم. دعا دعا ام انداختهزباله 

 یلیکاش آنجا بودم با زنها خ “  میگویمو با خودم  ییبه مغازه روبرو افتدیم

 ؟یکه تو چکار کن کنم یم حتیو خودم را نص شوم یم یپر یآبج  “ .ترم راحت

اخم کرد که؟ همه که منظور  شود ینماست  یکردن مشتر ییتو کارت راهنما

مگر نه کار  میجا هم آشنا داشت نی. تازه همیبه فکر کارت باش دیتو باندارند. 

را به  نیاست ا یاز من راض یسهراب یخودش سالم باشد. آقا دیآدم با ختند؟یر

 د،یبمان تا ع دیگو یم یبروم. آبج خواهد یمهم گفته است. اما من دلم  یآبج

تو  دیخدا به امبنده  نیبرو، ا یآورد ریو کار بهتر گ یبعدش اگر خواست

تو  “ کنم.  یخودم را راض کنم یم یرا رد کرده است. سع گرید یشاگردها

ندارد با هم کار  یبیع باشند. دسالمی. زن ومرد خودشان باگفتند یمماهواره هم 

   شلوغ است. کلمه یلیروزها مغازه خ نیا  “ کنند. گذشت زمان آن حرفها که ...

آورند تا ی. پدرم را درمکند یمرا روانه بازار  ها نزو  چرخد یمدهن به دهن  نولنتای

 م،یاوریخودش را ب میبر “  :ندیگویچانه زدن م یلباس انتخاب کنند. بعد از کل
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و  گذارند یمخوشگل  یجعبه کادوها یمردانه را تو ریز یها لباس  “ نپسندد دیشا

ان و جا سراغ ثابت کردن عشقش روند یمو  زنند یمقرمز  ونیکمربندها پاپ یرو

 .نیانداختن ولنتا

 زیم یرا رو ی. شلوار لگذارم یم اش یقوط یو تو آورمیته گردها را درم سوزن

 راهنی. مرد پدهم یم یرا دست مرد موفرفر یا قهوهو کمربند چرم  گذارم یم

 .ستدیا یم میو روبرو پوشد یمرا  یاسی

 ست؟یتنگ ن شیها سرشانهخانم به نظرتان  •

و  کشد یم. اندام درشت مرد لباس را کند یمرف باز را به دوط شیها دست

جواب ندهم.  کنم یم یو سع کنم یم. نگاه خانمش رندیگ یماز هم فاصله  ها دکمه

که زنها دوست ندارند من نظر بدهم.  دمیرا فهم نیبودم ا نجایکه ا یمدت نیا

 نظراتشان اگر ینظر بدهند. حت دیخودشان هست. خودشان با یمردشان فقط برا

 بکند. ختیر یباشد و مردانشان را ب خودیب

 .میبزرگتر هم دار زیسا •

. از بس ستیمد ن ها نیاخوبه! مگه  نینه! هم “  :دیگو یمو  ستدیا یممرد  یجلو زن

. مرد خواهد یمهم  ریزن ست لباس ز  “ .کنهیفکر م ینجوریا ده،یلباس گشاد پوش

مز را دوست ندارد رنگ . زن رنگ قرکند یمرا انتخاب  یرنگ قرمز و زرشک

. صادق داردیبرمتک هم  یو دو تا رکاب خندد یم. مرد کند یمسبز را انتخاب 

 پوشد یمدار  نیو آست گذارد یمرا کنار  دیسف ی. رکابکند یمو ذهنم را پر  دیآ یم

. صادق شلوار پسندم یمرا  یمن شلوار ل  “ !کنهیبغلم عرق م ریز “  :دیگو یمو 

 یچ ها بچهبرم مدرسه،  یاگه من با شلوار ل “  :دیگو یمو  خرد یمرا  یفاستون

 ها معلم رمان،یمد یبه قول آقا “  :دیگو یمو  کند یم تر یرسمرا  شیصدا  “ گن؟یم

که  فرستم یمو به خودم لعنت  بندم یمرا محکم  میچشمها  “ بچهها هستند یالگو
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من از صادق طالق  باور کنم که توانم ینم. چرا نمیب یمچرا همه جا صادق را 

و  ندیآ یم میچشمها یجلو شانیهایو همه مردها با رکاب رود یم؟ صادق فته ام گر

چند روز وقت و  نی.اام نخورده. ناهار را رود یمضعف  دلم. زنند یمحالم را بهم 

دوازده  ازدهیو شام را  خورم یم. ناهار را چهار پنج عصر ام کردهساعت را گم 

بلوز و شلوار کتان  یکی. به شوم یمارها و کمربندها گم لباسها و شلو نیشب. ب

. رهیشرت تیت یکیبلوز روشن و به  یکی. به دیآ ینم اصالً گرید یکیو به  دیآ یم

بشود. پسر  دیو منتظرم ع کنم یمرا تکرار  ها نیا. دیصبر کن. فقط تا ع دیفقط تا ع

بلوز   “ ست؟یکوتاه ن یلیخفاقش  نیخانم ا “  :دیگو یمو  دیآ یم رونیاز اتاق پرو ب

 نیهم هایشلوار ل شترینه! امسال ب “  :میگویو م کنم یمرا مرتب  ختهیبهم ر

 .کند یمپسر پاچه شلوار را تا   “ کمه! یلی. فاق بلند خاند یجور

 ؟دیآ یم یچه بلوز نیبا ا •

! پوستت روشنه هیمشک شینهایکه سر آست میدار یبلوز نوک مداد هی •

  “ نیبب نه،یتریوتو  اد،یبهت م

 تر کینزد. سرش را اندازد یم. چشم و ابرو باال زندی. چشمک مستیول کن ن پسر

 .خورد یمبه دماغم  گاریس یبو ،آورد یم

 د؟یکاغذ دار کهیت هی •

و شماره تلفن  خندد یم. گذارم یم زیم یو رو کنم یم میاسفند را از تقو 15   برگه

 .یبرد یدلم را بدجور “  :سدینو یم یرشتبا خط د رشیو ز سدینو یمآن  یرا رو

. زندی. دلم شور مام دهیدکه کاغذ را  اورمین مینگاهش نکنم. به رو کنم یم یسع  “

را دست مرد  یاز صبح چند بار رفته است و دوباره برگشته است. شلوار فاستون

به سمت اتاق پرو. نگاهم گره  کنم یم. و با دست اشاره دهم یمدرشت ته مغازه 

 نجایبه چشمم آمده است. ا شهیمثل هم دیدر نگاه صادق، صادق؟ شا خورد یم



ـــــــــــبانومهرـــــــــــ  

 ـــــــــــ106ـــــــــــ

. اندازم یم نیینگاهم را پا دمش؟یآمده است؟ چرا ند یاز ک ؟کند یمچکار 

 ینیرا ازسنگ نی. اداردی. نگاهش را برنمدیآ یمبهتر است. جلو  مینگو یچیه

 .فهمم یمنگاهش 

 !میخانوم. ما هم آدم نیما رو هم بب •

اتاق  شی. مرد از پگذارد یم زیم یاست. دستش را رو یعصبان کنم یم هشنگا

 جانانه است. یدعوا کیبه صادق، البد منتظر  کند یمو نگاه  گرددیپرو برم

 اد؟یم یبه من چ ؟یکار کن یپروانه! جا بهتر نبود بر زادیدست مر •

 !ینظر بد یخوب بلد

  :میگویآرام م ؛کنند یمه همه دارند نگا ،شود ینمحرف نزنم اما  خواهم یم

 تی. با عصبانردیگ یمرا باال  شیها دست  “ ستمیزن تو ن گهیصادق! بسه! من د “

 دهد یمتکان تکان 

لقمه نون خونه بابات  هیبدونم  خوامی. اما میستیزن من ن دونمیبله م •

 ؟یایجور جاها ن نیو ا ینبود که بخور

 هییچه جور جا نجایآقا ا “  :دیگو یم یآرام یو با صدا دیآ یمجلو  یسهراب یآقا

 ،لرزد یمکه  ییو با صدا کند ینم یصادق توجه  “ دیکن یم یزیمگه! چرا آبرور

 کهیمردت نیداره به ا یباشه! آخه به تو چه ربط یچ یخواست یم گهید “  :زندیداد م

تو نگفتند زن  یبابا ننه ؟یکن یم یچه غلط نجای! آخه تو اادینم یچ اد،یم یچ

دست  ،دیآ یم رونیب زیاز پشت م یسهراب یآقا  “ ؟ره ینمجور جاها  نیا جوون

 ،شوم یممردها گم  یها نگاهآرامش کند. وسط  کند یم یو سع ردیگ یمصادق را 

 ی. آقاروم یمکف مغازه فرو  یصورت یکهایسرام یو ذره ذره تو شوم یمآب 

 ستادهیا پتوسیالدرخت اک ریبروم. صادق ز رونیمن هم ب کند یماشاره  یسهراب
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معطل  ییو مثل دستها اند رفتهباال  شیها شاخهاست. درخت لخت و زشت است. 

 .اند ماندهدر هوا 

 کجا رفت؟ اتیح ؟یکارها رو کن نیا یاز من طالق گرفت •

لحظه  کی. روندیوم خندند یم. ندیآ یم رونیب دآقایخوشگل از مغازه حم یها زن

. پوست ستمیبا میپاها یرو توانم ینم ها زنریپ . مثلشوم یمخرد  کنم یماحساس 

 .لرزد یم شی. صداشود یمصورت صادق هم چروک 

 یمردها چ یدونیم ؟یکن یمکارها رو  نیا یچرا دار ؟ییپروانه تو •

 ؟کنند یمفکر 

 که چه خبر است! کند یمو به من اشاره  دیآ یم رونیب اش مغازهاز  دآقایحم

 !یستیشوهر من ن گهیصادق تو د •

بزنم.  توانم ینم یحرفها دارم ول یلی. خدیآیاست که از دهانم درم یتنها حرف نیا

که من پروانه او  اورمیب ادشی خواهمیانگارم .کند یم ریگ میگلو یمثل هناق تو

 شود یم یصادق عصبان اما .ستی. او هم مال من نستمین

 یپسرها نیایفهمیکه دارم. تو نم رتی. آدم که هستم. غستمیشوهرت ن •

. حواسم بهت بوده، خودم یدینظر م ینجوریتو ا یوقت کنند یم یفیآشغال چه ک

 !اندازنیم ییها تکه چه .گندیها م یکه چ دمیاز چند نفر شن

که خودم هم سختم است.  میبگو خواهم یم. امدین رمیکه کارگ میبگو خواهم یم

دم. غلط کر میبگو خواهم یمهستم.  نجایا دیکه فقط تا ع میبگو خواهم یم

 اصالً دارد. یا دهیفاچه  اصالً. کنم یمحرفها را بزنم اما سکوت  یلیخ خواهم یم

 سه –دو  نیا یها دلتنگی و حرفها   همه یبدهم. به جا حیبه صادق توض دیچرا با

و  رود یصادق م  “ .ستمیزن تو ن گهیصادق من د “  :میگو یجمله م کی فقط ماه

که هنوز کت  یوز هم دوستش دارم. مردکه هن کنم ینگاه م یمن به رفتن مرد
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که من ست  ییها لباسرا به تن دارد.  یکرم یرنگ با شلوار فاستون یا قهوهکتان 

 یبه سالمت “  :دیگو یبا خنده م دآقای. حمودمب دهیکرده بودم و به اندامش پسند

سمت مغازه، در را باز  گردم ی. برممیچه بگو دانم ینم  “ ؟یسر زندگ یبرگشت

  “ رم یمن با اجازه تون م “  :میگو یم یسهراب یو به آقا مکن یم

 انیپا
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 قم -هیمرضی. نفر 

 روز دوشنبه دیخورش طلوع

 

ساعت قبل از اذان مغرب بود که سوار  می. نمیا افتادهکه راه  شود یم یساعت دو

. کند یماالن حرکت  نی. ماشنالیترم میبرو دی. بامیرس یم. به تهران میاتوبوس شد

به خاطر ما صبر کنند. شوهرم ساک را  میکن یم خواهش .نال،یترم میزن یم زنگ

است. راننده  ستادهیکرم رنگ ا یپیآیو من دست بچه را. اتوبوس و کشد یم

 لیرا تحو یا قهوهو چمدان  دود یم. شوهرم کشد یم گاریدر دارد س یجلو

 .اند شدهمسافرها سوار    . همهدهد یم

 شانیاز حرفها زیچ چی. هکنند یمدر صحبت  یجلو یمرد با شلوار کرد چند

 ادهیشب است. شوهرم از اتوبوس پ میون ده ؛کنم یمساعت نگاه  به .فهمم ینم

نگاه  ستادهیا یکلیه یبه مردها  “ افتهیاالن راه م م،ینیبش میبر “  :دیگو یمو  شود یم

راه  یبپرس ک ستادن،یکه وا نهایا از .مینمازمون رو نخوند “  :میگویو م کنم یم

اگه وقت  ؟یافتیراه م یک “  :پرسد یم پوشیشوهرم از مرد شلوار کرد  “ افته؟یم

 ن،یماش یجلو یخال یبه فضا کند یمراننده اشاره   “ میاست نمازمون رو بخون

 سکوها. یرو

 .میافتیراه م یا قهیدقپنج  د،یجلو بخون نیهم ،ییشاگردم رفته دستشو •

 نیزم یو پفک رو پسیچ یخال یها کارتون ،کنم یم نگاه یدکه تنقالت فروش به

را  یکارتون خال دوم یم  “ ؟هیقبله کدوم ور “ : میگویافتاده است. به شوهرم م

همه سر  ؛پرسد یماز چند نفر قبله را  دود یم. شوهرم نیزم اندازم یمو  آورم یم

آنها  دی، شا سمت دکه دود یم. داند ینمکس جهت قبله را  چی. هدهند یمتکان 
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. آسمان کند یم. نگاه آسمان آورمی. مهر کوچکم را درمگرددیبرم دیبدانند. ناام

جهت قبله را معلوم کند.  خواهد یم ،گردد یم قطبی   تهران. دنبال ستاره ستارهی ب

 .کند یمداده بودند. گردنش را چپ و راست  ادشانیرا  یابیجهت یدوران سرباز

باشه،  یطرف نیفکر کنم ا “  :دیگو یمو  کند یمدست به سمت راست اشاره  با

جلوتر از من، دخترم  ،ستدیا یم یفلفل پسیکارتون چ یرو  “ بخوون ستیوقت ن

 .کند یمرا نگاه  نییاست و پا ستادهیا ها نردهکنار 

گاز  ها اتوبوس. خوانم یمرا  نمازم گذر است. ری. زشوند یمرد  نییاز پا ها نیماش

 حاتیتسب خواهم یم. ام نشستهکارتون  یرو ،رود یم و دودشان به حلقم دهند یم

 م،یکه بلند شو کند یمشوهرم اشاره  ،شود یم شتریمردها ب یسروصدا .میبگو

دلم  یتو یخاص   یادش ،کنم یمشاگرد راننده آمده است. نگاه آسمان  احتماالً

از دست خودم  ییجورها کی. چسبد یمنماز به دلم  نیچقدر ا ،کنم یماحساس 

. افتدیراه م نی. ماشرومیوچهارم یشماره س ی. به سمت صندلشوم یمحال خوش

و احساس  روند یمراحت فرو  یها یصندل یمسافرها به محض سوار شدن، تو

خوابم  کنم یم یجاده، سع هب زنم یمشب زل  یکیبخوابند. در تار دیبا کنند یم

. وسط نمیب ینم یزی. اما چمیشو یمو از کدام شهر رد  میکه کجا هست نمینبرد و بب

 .روم یمو به خواب  زنم یمچرت  میتالشها

 یپ یآ یبزرگ اتوبوس و یصندل کند ینم یفرق شیاست. برا دهیخواب شوهرم

. بخوابد تا باشد آرام فقط رختخواب، و بالش بدون اتاق   گوشه ایتخت،  ایباشد 

. خواند یمچه  دانم ینمگذاشته است.  یقی. راننده موسرود یم سر ام حوصله

و با سوز،  ردیگ یماوج  ییجاها کیو دیآ یمفرود  ییجاها کی زن   خواننده

با شلوار  یکلهی   که راننده ردیگ یم ام خنده زند،یم یبه زبان ترک ییها حرف

گوش  یدارد؛ نوار زن ترک متیق یکه البد صدهزار تومان اش یاصل یکرد
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صبح خوابم  یها یکیزدن. زنند یمدارند چرت  ایخوابند،  ای. همه دهد یم

ساعت پنج  ،کنم یماتوبوس را نگاه  ساعت ،.اند شده نیسنگ می. چشمهاردیگ یم

 .دهم یمو همسرم را تکان تکان  مالم یمرا  میاست. چشمها

 نماز شده. ،یخواب یمپاشو، چقدر  ثمیم •

  “ باشه، صبر کن “  :دیگو یملب  ریو ز کند یمسرش را جابه جا  ،یالیخیب با

دو نفر را گرفته  یاست، صندل دهیدخترم خواب ،کنم یمروبرو را نگاه  یصندل

جمع شده است. شوهرم را دوباره تکان  نیمثل جن یاست ول ادیز شیاست، جا

پاشو  افته،یم ارهپاشو، سارا د “  :میگویبه خودش بدهد م یتکان نکهیا یبرا ،دهم یم

را  شیها دست د،یآیاز دستش برنم یهم کار یحس پدر  “ جاش رو درس کن

 صبر کن، االن. “  :دیگو یمو  کند یمخودش را بغل  ،کند یمحلقه  شیدور بازوها

 ،دیگو یماز آن دفعه حرف زد. جمله صبر کن را در هر حال  شتریکلمه ب کی  “

 یرا که حدافل هفت، هشت ماه یجارو برق ایانگار که گفته باشم، گوشت بخر، 

و  کند یمرا باز  شیها چشم ،کنم یم شی. صدادرست کن ،گذرد یم اش یخراباز 

. شود یمکه نمازدارد قضا  میگویم  “ میسرده، کاش پتو داشت “  :دیگو یم

به  کند یم. نگاه کند یمرا به پشت خم  سرش به آسمان. دوزد یمرا  شیها چشم

 خواب هستند. کهیمردم

 .ستهیاگه بخواد، وام •

 قهیدق هیحاال تو برو بگو،  “  :میگویو م شمک یممانده است باال  رمیرا که ز چادرم

دادن، که هر  حیبه توض کند یمشوهرم شروع   “ ستیکه ن شتریدو رکعت ب سه،یوا

 یساعت میخانه باشد. ن وضو باشد. یبهداشت سیسرو دی. باستادیا شود ینمجا 

که  دانمی. مستدیا ینماست که  معلوم .،رسد یم گریساعت د کیدارد.  یمعطل

که  شود ینم شیرو .دهد یمراننده و کل مسافرها جواب  یندارد. به جا یا دهیفا
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که دارد  یبه آسمان زنم یم. زل ترسد یم ی. از برخورد احتمالدیبه راننده بگو

 .شود یمروشن 

 من بگم! یخوایم •

.کتش را ام دادهفحش  فهاشیو طا ری. انگار که به کل تکند یمچپ نگاهم  چپ

. نجاستیهمه آدم ا نیا ست؛یکه ن یشخص نیماش “  :دیگو یمو  کند یممرتب 

و به حدم. حدم را نگه  کنم یمبه حرفم فکر   “ ! حدت را نگه دارمیفقط ما مسلمون

به من  یبدجور. دیآ یمنزنم. آفتاب دارد در  یگرحرفید کنم یم یوسع دارم یم

ارا کنار س ،کنم یمرا عوض  مجای سارا کردن بغل   بهانه به برخورده است.

. کاش روم یمدارم با خودم کلنجار  ،گذارم یم میپاها یو سر سارا را رو نمینش یم

 دیام . کاش بهنییپا رفتم یم بچه   دارد. کاش به بهانه ییسارا دستشو گفتم یم

 . کاش! کاش! کاش...ماندم ینمشوهرم 

. هوا روشن یپ یآ یبزرگ اتوبوس و یها یصندل ی. روزندیدارد چرت م ثمیم 

 .کنم یمروز دوشنبه را نگاه  دیاست و من دارم طلوع خورش شده

 

 انیپا
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 قم -فاطمهی. نفر 

  یحسابداردانش آموخته رشته  -یفاطمه نفر

 ،ها بچه سالم زن، امیمجالت پ سندهینو - “یکارشناس “

 نه،یسه، انتظار نوجوان، آفر کی سه ن،یام ارانی ،باران

 سیو تدر ها نهکتابخابا نهاد  یهمکار دوست، سنجه.

 .یادب یها کانوندر  یسیداستان نو

و  ها داستان 88آغاز کرده. از سال  87را از سال  یا حرفهبه صورت  یسینو داستان

 یکشور یها جشنوارهدر  نیرا در مجالت به چاپ رسانده. همچن یمتون ادب

دوره جشنواره انقالب،  نی: هفتمرینظ. کسب نموده است ییها رتبهشرکت کرده، 

 -اول داستان نوجوان ةرتب جشنواره جوان سوره، نیدهم -رتبه سوم رمان نوجوان

جشنواره  نیدوازدهم -دوم داستان نوجوان ةرتب جشنواره جوان سوره، نیازدهمی

رتبه اول جشنواره  -نیرتبه اول جشنواره نماز قزو -بخش نوجوان دهیسوره، برگز

 باران و... ییرتبه اول جشنواره دانشجو -مانشاهکر ییدانشجو

. مجموعه داستان باشد یمدو رمان و دو مجموعه داستان کوتاه  شیکارها حاصل

شازده  یتوسط نشر بوستان کتاب چاپ شده است. رمان زمستان ب یبرف یها گلوله

آرزوها در نشر  یتاب یرمان ب -باشد یمدر نشر سوره مهر، در دست چاپ 

مردم  یها بچهمجموعه داستان نوجوان کتابستان معرفت در انتظار چاپ قرار دارد. 

 .باشد یمدر نشر بوستان کتاب در دست چاپ 

*** 
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 الدوله امین کافه در دیدار

 

 مثل سفیدش، گلهای عطر از کنم یم پر را مشامم .میبو یم را الدوله امین پیچ

 اند گرفته را تو بوی چقدر .کردم یم حبس ام نهیس توی را تو عطر که وقتها همان

 !گلها این

 به رفتن از بعد داشتی؟ دوستش چقدر که هست یادت .کنارت نمینش یم

 سر الدوله امین و یحیی به و یآمد یم تهران، میآمد یم وقت هر هم، ماموریت

 .کاشتیش یحیی مزار باالی و آوردیش خودت دستهای با خودت .یزد یم

 عاشق یحیی و من مثل گل، این چون “  :گفتی  “ الدوله؟ امین پیچ چرا “  :گفتم

  “ .است رفتن باال

 باشی، داشته معرفت “  :گفتی و زدی چشمک مزارش سر یحیی عکس به بعد

 اما کردم، نگاهت چپ چپ من “ !رفیق یکن ینم کیف گل این کنار تنها تنها

 نه، که انگار .بودی دیده را آینده ات، زالل یها چشم آن با انگار .خندیدی تو

 کرده وصیت و بودی خریده را یحیی کنار قبرِ که یدانست یم را آینده واقعاً تو

 .شوی دفن همینجا فقط که بودی

 دلبسته خودت مثل تا .اینجا یآورد ینم را من هی که یدانست ینم را آینده اگر

 شان معشوقه با همه “  :گفتم و شدم دلخور بار سومین که هست یادت .بشوم اش

  “ زهرا؟ بهشت یآور یم را من تو قتو آن ...و رستوران کافه، ،روند یم

 یا یخواه یم را کافه تو بزنی؟ را حرف این دیآ یم دلت “  :گفتی و خندیدی تو

 را اسمش .کافه اینجا کن خیال اصالً .داریم که هم قشنگی این به گل را؟ من

  “ است؟ خوب .الدوله امین کافه میگذار یم هم
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 نگاه حاال .کنم یم نوازش را برگهایش و ها ساقه زیر کنم یم خالی را بطری آب

 رفته و بودی گذاشته برایش که یا لهیم دور پیچیده چطور الدوله امین ببین کن،

 و دوانده ریشه او .کرده علم قد یحیی و تو بین و شده بزرگ هم حسابی .باال

 ...ما بچة اما شده، بزرگ

 .نبود خوش چندان حالم من اما .یشو یم پدر داری که بودی خوشحال چقدر

 استرس .کنم مطلق استراحت باید بود گفته دکتر و شد ینم قطع ام ینیب لک

 تا دکتر مطب از راه تمام .بودی نگرانم تو .بود شده جانم قاتل نگرانی و داشتم

 روی و کردم باز را مانتو هایدکمه رسیدیم، که خانه به .بودی فکر توی را خانه

 افتاده سرفه به که داشت خاک و گرد و بود رمگ هوا انقدر بیرون .شدم ولو مبل

 .بودم

 کرده گوش مادرت حرف به کاش “  :گفتی و کنارم آمدی آب لیوان یک با تو

 و حرف که نبودی خوب انقدر کاش .اینجا بودی نیامده همراهم و بودی

 هم تو مگر زدی؟ را حرف این چرا “ !بدهی ترجیح چیز همه به را من خواستة

 خیال و فکر یحیی، دوستت شهادت از بعد که منی بودی؟ دهترسی من مثل

 و بود حاملگی مال هم دیشا .جانم به بود افتاده عجیب ترسی و کرد ینم رهایم

 !ها هورمون تغییر

 یکی دختر از دوری .نبودند راضی مادرم و پدر .کشیدم سر نفس یک را آب

 کجا؟ هم آن موریتمأ سال سه باالخره بود، سخت برایشان خیلی شان دانه یک

 وظایفت به باید که کردم یم فکر تو حرفهای به من اما !بلوچستان و سیستان

 .باشم همراهت که بودم شده همسرت من و یکرد یم عمل

 با کولر خنک باد و ام شانه روی بریزد موهایم تا کردم باز را موهایم گیرۀ

 خندیدی تو “ !ستیه پسرت گل نگران خیلی انگار “  :گفتم .کند بازی موهایم
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 یرفت یم مدتی کاش “  :گفتی و کنارم آمدی بعد و “ !بدجنس ای “  :گفتی و

  “ .تهران

 صدای که بودم فراری راه دنبال !بگذارم تنهایت توانستم ینم بروم، خواستم ینم

  :گفتم ذوق با .داد نجاتم بودند، کرده خانه خلوتمان ط حیا توی که کبوترهایی

 کنار برایشان که برنجی ماندۀ ته و  “ ببینیم؟ را شانیها جوجه مبروی ییآ یم “

 ،خواند یم نگاهم از را چیز همه که تیها چشم آن با تو .آوردم را بودم گذاشته

 .خندیدی و کردی نگاهم

 نگرانت من که همانطور نکرد، کم را ات ینگران هم کبوترها جوجه دیدن اما

 را دستم خرابم حال و آشفته یها خواب .دادم ینم بروز که هم قدر هر و بودم

 .کرد یم رو

 بود افتاده دلهره و دارید ماموریت بودم فهمیده ات مکالمه از که روز همان مثل

 و خواب اتاق سمت به یدیکش را دستم تو .بود صبح پنج ساعت .جانم تمام به

 بغضم و تخت روی نشستم من “ !کردیمی سمع استراق “  :گفتی خنده با

 و من وقت آن برنگردی، یحیی مثل و بروی هم تو ترسم یم “  :گفتم .ستشک

 ...بچه این

 .کردی پاک ات دهیکش یها انگشت با را میها اشک و کنارم نشستی تو

 پسرم دارم دوست !نیستند بیشتر که قاچاقچی جوجه چهارتا !نترس بیخود –

 !دارد شجاع مادر یک بداند

 در که شناختم یم را تو چون ،آمد ینم ندب میها اشک و دمیترس یم من اما

 انگار کردی؛ سکوت تو .یده ینم دست از را ات یطبع شوخ هم شرایط بدترین

 .لرزید صدایت و شدی بلند کنارم از بعد .بگویی چی یدانست ینم دیگر
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 پوشیدم،می را لباس این که روزی !است من کارِ این .نکن سست را هایمقدم ـ

 که تو !دانیمی همه از بهتر که تو نکنم، کوتاهی که دمدا قول خوردم، قسم

 بهت مان یعروس مثل بگذار !ناهید باش قوی !نزدیکی بهم کسی هر از بیشتر

 قرص تو اما !مان یعروس برای داشتند ها برنامه چه مادرت و مادرم .کنم افتخار

 میرو یم هم بعد ،میریگ یم ساده جشن یک فقط .است اسراف گفتی و ایستادی

 که دوستت به بخشیدی را تجمالت تمام خرج مان یعروس شب در و .مشهد

 بودم موافق من بودی، گفته من به را قضیه قبلش .نداشت را گرفتن جهیزیه توان

 .کردم یم افتخار ات یبخشندگ این به بخواهی را راستش و

 که یمن بودم؟ شده ترسو انقدر چرا آمد، بدم خودم از تو لرزان صدای شنیدن با

 !تردیدی هیچ بدون .گرفتم یم راحت خیلی را ام یزندگ تصمیمات نیتر سخت

 و اتوبوس با را دانشگاهم سال چهار !خواهم ینم ماشین گفتم بابا به وقتی مثل

 یا .کردم سرپرست بد و یتیم یها بچه خرج را ماشین پول و آمدم و رفتم تاکسی

 یک .بودی نشسته دلم به تو اما دندبو مخالف بابا و مامان .تو با ازدواجم تصمیم

 زدن بهم تصمیم هم بعد و .کرد یم مطمئنم که بود ات چهره توی معنویتی

 !خرجمان پر عروسی

 هزار من کنی؟ بازی ما آبروی با یخواه یم چرا “  :کرد گالیه فهمید وقتی مامان

 را رضایتش کردم سعی و بوسیدمش کردم، بغلش “ !دارم دخترم برای آرزو

 شب در (س) زهرا فاطمة !نیست چیزها این به که آبرو “  :گفتم .یرمبگ

 سه !کرد تن را اش کهنه لباس خودش و بخشید نیازمند به را لباسش اش یعروس

 به را افطارشان کرد، دراز سویش به دست کسی وقتی و گرفت روزه تمام روز

 اشم وقت آن .ماند گرسنه خودش و نکند ردش خالی دست تا بخشید او

 که حالی در کنم، الکی پاش و ریخت کلی ساعت، چند خاطر به من دیخواه یم
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 مامان ؟پاشد یم هم از زندگیش دارد و کرده دراز سمتم به کمک دست دوستم

 خانة به را دختر یک تواند یم من آرایشگاه و لباس و کذایی تاالر آن خرج

 از نوجوانی تو خودتان که شما ...دیخواه یم شما وقت آن بفرستد؛ بخت

  “ چرا؟ دیگر دارید، او از را ام یسالمت و گفتید برایم زهرا حضرت

 آن یاد که دانستم یم .شیها چشم توی نشست اشک و کرد سکوت مامان

 نزدیک ام یزندگ پایان به داشتم نوجوانی، تو وقتی .افتاده سخت روزهای

 از دیگر چندماه عرض در و جانم به بود افتاده خوره عین خون سرطان .شدم یم

 قم، .بود شده دعا به دست مامان .بود نمانده هیچی شور و شر پر و زیبا دختر آن

 متوسل (زهرا  فاطمة به آخر و بود گذاشته پا زیر را همه و همه ری؛ شهر مشهد،

 و طهارت .بشناسم را او بودم گرفته تصمیم من و بود داده شفایم او .بود شده

 .بود افتاده فاصله مامان و من بین روزها همان از .را اش یبخشندگ و مهربانی

 را یمقضا ضض  یها روزه ،خواندم یم نماز ،کردم یم سر چادر که منی

 را خودش ادای پر دختر همان دلش مامان اما ؛شدم یم بزرگ و گرفتم یم

 شده عوض من .باشد همراهش شیها برنامه و ها یمهمان تمام در که خواست یم

 .نبود ممکن جدایی دیگر که بودم شده وصل یا چشمه به .بودم

 را تو با غریب و دورافتاده شهر این در زندگی اطمینان، با که منی ...من حاال و

 خودم از حاال و بودم داده دست از را ام اراده و باور تمام .بودم کرده انتخاب

 آرام دبای .دادممی عذاب را تو آن با داشتم که ترسی و خودم از .آمد یم بدم

 با ،کردم یم روشن خودم با را تکلیفم باید .کردم یم قرص را دلت و شدم یم

 ...گرفتم یم را تصمیمم باید .شناختمش ینم که خودی این و ام یقبل خودِ

 دست تو .صورتت به دمیدم و خواندم چهارقل .بود کرده آرامم گذشته به رفتن

 و “ .دارم دوستتان “  :گفتی و کردی نوازش را پسرت شکمم، روی کشیدی
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 به دیدم، فیلم خواندم، قرآن .باشم آرام تا زدم دری هر به من و رفتی تو...رفتی

نمی زمان اما ...خواندم کتاب کردم، تمیز را خانه پختم، غذا ،زدم زنگ مامان

 !گذشت سالها انگار بیایی تو که شب تا و گذشت

 را آمدنت هم سرتپ انگار .آوردی خودت با هم را آرامش آمدی که تو

 و بود قرمز تیها چشم .زد یم لگد و خورد یم تکان مدام که بود فهمیده

 طول خیلی خنده این اما .یدیخند یم اما ،دیبار یم تیها چشم از خستگی

 را شهر همة ریزگردها و طوفان که شوم روز همان بود؟ بعد روز چند .نکشید

 ...بود پوشانده

 از خواستمی زور به و ها پنجره و درها به کوبیدمی را خودش .کردمی غوغا باد

 نشستمی من جان به موذیانه و گذشتمی آنها از که چیزی اما .بگذرد آنها

 من مثل هم آنها گمانم به .بود درآورده هم را کبوترها صدای باد .بود ترس

 .بمانند سرپناه بی شانیها جوجه و شود خراب شان انهیآش دندیترس یم

 چندمین چندماه آن توی دانمنمی .بودم شده معده شربت دامن به تدس دوباره

 روم یم من “  :گفتی و آمدی تو !کردممی تمام داشتم که بود یا معده شربت

 ام دلشوره هم تو آمدن با چرا دانم ینم “ .خوریممی ناهار بعدش بگیرم، دوش

 آش گفتیم که آمد ایدختربچه صدای و شد بلند زنگ صدای !نگرفت آرام

 هم به محکم خلوت، حیاط در ناگهان برداشتم که را چادرم .آورده نذری

 امدلهره باد هایزوزه .گرفتم را دهانم جلوی اما بزنم، فریاد خواستم .شد کوبیده

 طیبه؟ بود چی “  :زدی صدا تو .ندادم شدن تسلیم اجازۀ دلم به اما کرد بیشتر را

  “ .بود باد نباش، نگران “  :گفتم  “
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 وارد در به ناگهانی فشاری که بودم، نکرده باز کامل را در هنوز .حیاط به رفتم

 پشت از .دیچیپ جانم تمام در درد و افتادم زمین به .شد باز چارتاق در و شد

 .داخل آمدند که؛ دیدم را مرد سه تارم چشمان

 فریاد ردد از و خورد پهلویم به لگدی که شوم بلند جایم از و بزنم جیغ خواستم

 باد زوزۀ صدای و پیچیدم خودم به دلم، روی کشیدم را دستم .بزنم نتوانستم هم

 .کوبیدمی دیوار و در به را خودش وحشیانه که دمیشن را

 دست به اسلحه بود، بسته سر به دستار که مردها از یکی .بردند داخل به مرا

 .کردند جوو جست را خانه صدابی دیگر نفر دو و ستادیا من سر باالی

 مثل بود، شده خراب شان النه حتماً آمد،می قبل از بلندتر کبوترها صدای

 صدا را تو کردم باز را دهانم بود، جاری چشمانم گوشة از اشک .من آرزوهای

 ...بگیر خون خفه :گفت و دهانم تو کرد فرو را اشاسلحه مرد که بزنم

 یک لباسهای در چقدر .کردم فراموش را دردم تو دیدن با شد، باز که حمام در

 نگاهت سیر تا داشتم بیشتری وقت کاش !بودی شده ها فرشته مثل سفیدت دست

  “ ...زهرا فاطمة یا “  :یزد فریاد افتاد من به که نگاهت تو اما ،کردم یم

 تو و شد شلیک سمتت به صدابی مردها از یکی اسلحة .من سمت به یدیدو و

 جیغ بشکافد، را ام نهیس خواستمی قلبم .دیجوش نخو پایت از و من کنار افتادی

 بود خون فقط شنیدم،نمی را صدایی هیچ دیگر .انداختم چنگ را صورتم و زدم

 .آمدم خودم به تو فریاد با .خون و

 خواهید؟می ما جان از چی هستید؟ کی شما ـ

 همین به بودم گفته که بهت “  :گفت لهجه با و تو روی شد خم دستارپوش مرد

 از کردیسعی و “ ...ها المذهب “  :یزد فریاد تو “ .سراغت آیممی زودی

 و یدیچیپ خودت به درد از .زد پایت به محکمی لگد مرد .شوی بلند جایت
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 تو سمت به را خودم خواستم و “ !ها یلعنت “  :زدم فریاد .افتاد زمین روی سرت

 مرد .طرف آن کردپرتم و گرفت را لباسم یقة مردها از یکی که بکشانم

 .خواند رجز و دیچرخ تو دور دستارپوش

می اتتکه تکه !یا نشناخته را من هنوز تو کشی؟می را من برادر عوضی –

 ...کنم

 گفتی چیزی لب زیر .بود شده سرخ چشمانت من، سمت یچرخاند را سرت تو

 مشتش توی را تو موهای مرد  “ اند؟ کی ها نیا “  :گفتم هق هق با .نشنیدم اما

 .گرفت

 !هستیم کی ما بگو یااهلل دیگر، بگو –

 و کشید وحشیانه را موهایت مرد اما کنی رها دستش از را خودت خواستی تو

می آتش به را ات یزندگ کنم،می اتتکه تکه گفتم بهت هست یادت “  :گفت

 .زدی فریاد تو “ !کنم عمل حرفم به آمدم هم حاال کشم،

 !برود کنید ول را زنم اما بیاورید، من سر خواهدمی دلتان بالیی هر ...نامردها ـ

 ولش “  :گفت و امشقیقه روی گذاشت را اشاسلحه من، سر باالی نشست مرد

  “ کردی؟ ول را من برادر تو مگر برود؟ کنم

 را اتگریه حال تابه .شد جاری چشمانت از اشک و کردی نگاهم قراربی تو

 !بودم دهیند

 روی گذاشتم را دستم ناخواسته و بستم ترس از را چشمانم ود،ب شده قطع نفسم

 و بلند بعد “ ...بامم “  :گفت بلند و داد فشار سرم به بیشتر را اسلحه مرد .شکمم

 که این قبل اما آوردی، هجوم مرد سمت به و یزد فریاد تو .دیخند واردیوانه

 .فتادندا جانت به لگد و مشت با دیگر مرد دو برسد، او به دستت
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 به محکمی سیلی دستارپوش مرد که کمکت، بیایم تا کردم جمع را نیرویم تمام

 و مشت زیر که دیدم چشم گوشة از را تو و زمین روی شدم پرت .زد صورتم

 است بس “  :گفت مرد .آوردیمی باال خون و زدیمی فریاد مرد دو آن لگد

  “ .بگذاریدش زنده دیگر،

 آغوش توی را سرت بار آخرین برای خواست یم مدل نداشتم، ایستادن توان

 به لگدی دستارپوش مردِ که کنارت، بیایم تا شدم بلند زانوهایم روی .بگیرم

 روی و زدم یا خفه جیغ درد از چرخید، چشمانم جلوی دنیا تمام .زد پهلویم

 به دیگری تیر ببینم تا آمدم ینم هوش به وقت هیچ کاش .شدمهوشبی زمین

 بود شده پر نفت بوی و بود پوشانده را سفیدت لباس تمام خون !وردهخ ات شانه

 بکنند؟ خواستند یم چکار ها آن .خانه توی

 .افتادم پسرم به قولم یاد و دادم قورت زور به را دهانم آب جانم، به افتاد لرز

 شجاع دادم قول یدید “  :زدم حرف پسرم با دلم توی و بستم را چشمهایم

  “ .باشیم هم با همه خواهدمی دلم فقط ؟زنم ینم جیغ دیگر بینیمی باشم؟

 تو .کرد روشن را کبریت مرد .کردم باز را چشمانم دمیشن که را تو یها ضجه

 مردها .آمدبرنمی دستت از کاری اما غلتیدیمی خون در و زدیمی پا و دست

 .بستند را دستانت زور به

 توی زد زل خودش، سمت به چرخاند زور به را ام چانه دستارپوش مرد

می زنده است، حیف “  :گفت داشت کبریت که مردی به و میها چشم

  “ !نزن دست او به کثافت “  :یزد فریاد تو “ .خواهمش

 چطور خونریزی آنهمه و ها گلوله آن با .تپیدمی ات یمردانگ و غیرت برای دلم

 !بودی آورده طاقت
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 هم به را دندانهایم آمد،می باال و یدجوشمی خونم توی نفرت .زد قهقهه مرد

 زور به او !مرد صورت توی انداختم تفی نفرت با !دمیترس ینم دیگر دادم، فشار

 شده روان پاهایم بین از لزجی و گرم مایع .بیرون سمت به داد هلم و کرد بلندم

 ...برود تو با خواست یم هم ام بچه ...ام بچه .آمد یم خون بوی .بود

نمی بودم؛ گرفته یاد را بودن شجاع که حاال !کردم مقاومت !مردم یم شما بدون

 !باشیم هم کنار ابد تا خواستممی بگذارم، تنها را شما خواستم

 که کلماتت آخرین و آمدمی تو یها ناله صدای .داد هلم بیشتری خشونت با مرد

 .ذهنم توی شد یم حک

 ...الدوله امین ...کافه توی ...دیدارمان ـ

 بهت اشکها پشت از و برگشتم یا لحظه .کردم گریه های های و شکست بغضم

 با و کردم هق هق !کند جدا تو از را من توانستنمی کس هیچ !نه .کردم نگاه

 را اش اسلحه قنداق شد، عصبانی مرد .کوبیدم مرد تن به را مشتهایم قدرت تمام

 .کرد پرتابم بیرون به لگد با و دیکوب کمرم به

 و شکست کمرم .کشیدکبریت آنها از یکی و بیرون دویدند هم مرد دو آن

 داشت هم او ...کردم حس ام رحم از را بچه شدن کنده .شدم آوار زمین روی

 ...رفت یم تو با

 زمین روی را خودم .رقصیدندمی اشکهایم مقابل و دندیکش یم زبانه ها شعله

  فریادهای هایم، هق هق میان .نگذاشتند اما بیندازم آتش دل به تا کشیدم

 آشنای صدای بعدتر و ...را کبوترها زدن بال صدای و شنیدم را تو  “ یاحسین “

 ...دادند نجات را جانم نیمه تن که تو همکارهای

 پایان
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 همدان - مرضیهی. فعله گر

 

 ، ساکن همدان1362متولد سال  ،یفعله گر میمر

 دانشگاه تهران یشناس ارشد جامعه کارشناس

 

 خواهرجان پختِدست

 

 عادت اصالً که است این هم فاطمهمامان خوبی اما درست،.اممزخرفی آدم من

 نخ و مهره برایش کههمین فقط کردی؟ چکار را هاتسبیح پول که بپرسد ندارد

  “ !جان بچه باش هاتریه مواظب “  :گویدمی و گیردمی ازمن خرممی

 .ندارد فایده بجوم آدامس هم قدرچ هر انگار .است بس من چزاندن برای همین

 یک باشد شامه کار کنمنمی فکر البته .المذهب است تیز خیلی اششامه

 خودم اینجا آمد علی دایی که پیش یهفته .است گوغیب انگار جورهایی

 شنومنمی و خوابم من کرد فکر .گفتمی بهش من مورد در داشت که شنیدم

همسایه برادری -خواهر هایپچپچ مثلن آن با باشی هم خواب غرق حتا اگر ولی

 خانه متر چهل توی .گوششانم بیخ جااین من کهاین به برسد چه شنوندمی هم ها

  “ .کند کار خودم پیش بفرستش “  :گفت .ماندنمی مخفی چیزی که

  “ .بگردد عالف و وِل قدراین نگذار “  :گفت

 توی چپانیمی بس از شود،می دراز دارد که هم روز به روز “  :گفت بعد

  “ .حلقش

 پرتوقعم که این شد حاصلش که این و گفت من رفتنِ دانشگاه خودیبی از بعد

 کمی اگر موافقم؛ حرفش اینجای با من البته .ندهم کاری هر به تن که فقط کند
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 انصاف دیگر زنندمی سرش پشت حرفی شنودمی وقتی آدم .باشم داشته انصاف

 .مخالف شودمی کلن و کنار دگذارمی را منصاف

 که گفتمی داشت انگار همیشه مثل ولی شنیدمنمی را فاطمه مامان صدای

 دایی که است هاییسنگ همان منظورشان البد .خوردمی سنگ به سرم آخرش

 به و کندمی حک را مردم ینوشته و مرده عکس رویشان و زندمی بُرش علی

 قول به .فهمممی که را این دیگر .دممر دست دهدمی سنگ نوع بهترین اسم

 به نشناسم هم سنگ تا دو اگر .خواندم شناسیزمین عالف سال چهار خودشان

 .دیگر یکی نه، علی دایی “  :گویدمی فاطمه مامان .خورممی دیوار جرز درد

می ثواب هم آورد یدرم پول هم .بماند نشان و نامبی آدم یمرده که شودنمی

  “ .کند

 

 .خواهمنمی را ثوابی و پول جوراین من که رودنمی کتشان تو چرا دانمنمی

می خیلی شغلش به اسمش .نباتی آقا حاج به دهممی را فاطمه مامان هایتسبیح

 و سوهان و نبات تا گرفته تسبیح و مهر از .دارد فروشی سوغاتی حرم دم .آید

تسبیح نباتی آقاحاج .ستا خدابیامرزم حسین بابا صمیمی و قدیمی رفیق .انگشتر

 شک که انگار و اندازدمی بهم نگاهی ریزش هایچشم آن با .گیردمی را ها

 نیست زیاد .بدان را هااین قدر “  :گویدمی و دهدمی بهم را هاپول باشد داشته

  “ .چشم سوی و است عشق هااین کردن درست توی ولی

 ازم نیست یکی .کندمی گل نصیحتش رسدمی من به که کس هر چرا دانمنمی

 هم من اگر بود خوب .شدم فاطمه مامان تنهایی همدم و مونس که کند تشکر

 خودم؟ حال و عشق و زندگی پی رفتممی گذاشتممی برادرهایم و خواهر مثل

 خیلی .نباشد تنها فاطمه مامان که قم آمدم و نماندم اصفهان شد تمام که درسم
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 با حاال بشود؟ چی که بدهم ادامه ولی دهمب ادامه را درسم که گفت بهم

 و بودممی آویزان دکترا و لیسانس فوق با وقت آن .آویزان و بیکارم لیسانسم

 فهمیده را هااین فاطمه مامان .بکشم هم سیگاری هر که دادنمی قد دیگر کالسم

 .نیست خوش خیلی حالش که است روزی سه دو .ندارد کارم به کاری زیاد که

  “ کنی؟ درست تسبیح حالت این با مجبوری مگر حاال “  :گویممی

 

 خواب که گفتمی صبح دیروز .کندمی خوب را حالش کار این فقط گویدمی

 برایت اینجا خواهممی گفته و بوده باغ یک توی گفت .دیدم را حسینت بابا

 در باشد تربزرگ چقدر هر خانه که گفته هم فاطمه مامان .بخرم خانه یک

 و گفته خنده با را هااین گفت .ترسخت هم کردنش تمیز و است بیشتر دسرش

 الزم گفتیمی “  :گفتم و خندیدم گفت که من به .تلخ .خندیده هم حسین بابا

 فکر بدبخت امیر به هیچ .ببری هم مرا خواهیمی و رفتی خودت .آقا نکرده

  “ ای؟کرده

 الحمدهلل “  :گویدمی و کندمی رد نخ توی از تسبیح دیگر دانه یک فاطمه مامان

 موقع .خوابش خاطر به نه و گویدمی من حرف خاطر به نه را الحمدهلل این . “

 .گویدمی را جان زهرا یفاطمه خودش قول به ذکر هایشتسبیح کردن درست

 جور یک چیزش همه گویدمی ذکر و کندمی درست تسبیح وقتی از گویدمی

می یادش من هم وقت هر .بخشیده سال کلی از بعد هم را باباحسین .شده دیگر

 را خدا “  :گویدمی و کشدمی هم در ابرو کرد؟ چه مانزندگی با که اندازم

  “ .بلرزانیم گور توی را تنش همهاین که آیدنمی خوش
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 قبول واقعاً را یکی این البته .اندشده ترخوشمزه هم غذاهایش حتی گویدمی

 .دارم

 کاریندانم یک یا خودخواسته ورشکستگی یک به را چیز ههم حسین بابا

 مال شد نداشتیم و داشتیم چه هر و کرد سکته هم خودش و باخت واضح

 نباتی آقا حاج ماه هر که کمی پول و کوچک یخانه یک و ماندیم ما و طلبکار

 جحا با را مغازه باباحسین .نه فاطمه مامان هایتسبیح خاطر به نه .دهدمی بهمان

 کرد پادرمیانی قدرآن که را نباتی آقا حاج بدهد خیر خدا .بود شریک نباتی آقا

 چنگمان از را مغازه فسقل آن و آمد رحم به دلشان طلبکارها تا آمد و رفت و

 چند بلدم خدا به .کنم درست برات من بده جان مامان “  :گویممی .درنیاوردند

 مچل را خودشان ملت دست بدهیم اهنخ این توی بیندازم مصرفبی یمهره تا

  “ .اهللسبحان الحمدهلل، اکبر، اهلل بگویند هی و کنند

می واج و هاج که کشدمی دستم از را نخ و مهره چنانآن و کشدمی هم در ابرو

 .بازو زور همهاین از مانم

 هیچ پسرجان، نکن مسخره وقتهیچ را جان زهرا یفاطمه ذکر “  :گویدمی

  “ .دارم هااین از را چیزم مهه من .وقت

 ویال این منظورت “  :گویممی و چینمورمی لب و اندازممی برم و دور به نگاهی

  “ .دیگر است حشم و خدم همه این و

 بعد .جنبدمی لبش و لرزدمی اشچانه .کند یم رد نخ توی تند تند را هامهره

 نه و داشت ویال نه جان، زهرا یفاطمه خانم “  :گویدمی و داردمی نگه دست

 همین .ندارند ارزش من برای گوییمی تو که هاییاین .دیگر یکی آن و خدم

  “ .است بس برایم کنم زندگی باید چطور و بودم کی بفهمم هم عمری آخر که
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 .است مظلوم خیلی .سوزدمی برایش دلم است ناراحت قدراین که بینممی وقتی

 از بیشتر را قدرش باید .ام نداشته حاال تا که یحس .دارم بهش عجیبی خیلی حس

 .بدانم هااین

  “ .بخرم برایت شیک شیک هایمهره و ببرم بده را هاتسبیح “  :گویممی

 جور این .دستم دهدمی و پالستیک یک توی ریزدمی کند نگاهم کهاین بدون

 شبیه ربیشت شودمی ناراحت وقتی .کندنمی نگاه آدم صورت به اصلن هاوقت

 ولی زند،می قهقهه بلند خیلی علی دایی .خوشحالی موقع تا است علی دایی

می طرفآن طرفاین گردش هیکل و خوردمی تکان تکان فقط فاطمه مامان

 .دهدمی خس خس صدای و شود

 یفاطمه خانم تسبیحات حرم دم برسم تا بهم دهینمی یکی “  :گویممی 

  “ بگویم؟ را زهراجانت

 هم دفعه این .گوییمی بهم را این همیشه خب “  :گویممی .گویدمین هیچی

  “ .بگو

 انجام را کاراین وقتهیچ که فهممنمی ایکرده فکر .نکرده الزم “  :گویدمی

 دهممی بهت که تسبیحی بندیمی سرت پشت را در کهاین محض به .دهینمی

  “ .خندیمی ریشم به و بقیه کنار اندازیمی را

  “ .هستی که هم گوغیب “  :گویممی و خندممی

می فکر علی دایی شب آن هایحرف و فاطمه مامان به .بیرون زنممی خانه از

 را علی دایی نرسیده نیروگاه دوم پل به .شوممی تاکسی سوار کوچه سر .کنم

 این .شدنمی نازل تا کردمنمی فکر بهش کاش .تاکسی برای ایستاده که بینممی

می چکش و میخ با اشمغازه توی باید االن کند؟می چکار جااین روز وقت

 پول فقط چون نشود؛ سوار که کنممی خدا خدا .گرانیت هایسنگ روی کوبید
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می تاکسی سوار هم دایی بدم شانس از .دارم را خودم برگشت و رفت یکرایه

 هنوز امنبلیت و بیکاری مورد در شبش آن هایحرف از .کنارم نشیندمی و شود

می فشار بهم چاقش هیکل آن با دایی .آورمنمی خودم روی به ولی ناراحتم

می برخورد باهام طوری و  “ است؟ چطور ما امیر داش حال “  :گویدمی و آورد

 زد سرم پشت حرف همه آن که بود فاطمه مامان یعمه یهمسایه انگار که کند

 بهش قدرهمین بود کنارش هم غریبه آدم یک گر دانمنمی .بودنم عرضهبی از

 دو .المذهب است کوچک خیلی پراید “  :گویدمی و کندمی نگاهم .دادمی لم

  “ .شوندمی جا تویش زور به مرد تا

 تا .است الغر من مثل قضا ز هم او که کنممی نگاه کناریم مسافر و خودم به

 دو آقا “  :گویدمی و راننده به دهدمی هزاری پنج یک فوری شودمی جاگیر

  “ .نفر

 اشاره دستم یکیسه به ابر با کنم تشکر بخواهم حتا یا بزنم تعارف که آیممی تا

  “ است؟ جان خواهر دستپخت “  :گویدمی و کندمی

  “ هااین با کندمی عشق “  :گویدمی بگویم چیزی خواهممی تا

  “ .بزن ما به هم سری کردی وقت “  :گویدمی باز

 یکریز .دهدنمی امان کسهیچ به .است عادتش .بزنم حرف گذاردنمی اصالً

 جوابی چه یا بگوید خواهدمی چه کی که کندمی بینیپیش هم .زندمی حرف

نمی اصالً که زندمی حرف بس از .زندمی حرف آن با مطابق بدهد؛ خواهدمی

 هم با .دارد عجله خیلی انگار ولی شود؛می پیاده .حرم رسیممی چطور فهمم

 اصلن زد حرف بس از .نباتی آقا حاج یمغازه سمت افتممی راه .دهیممی دست

 از ولی مشکی؟ پیرهن با کندمی چه جااین روز وقت این که بپرسم نداد اجازه

 داد هم را امکرایه کهاین هم و کنم حساب را اش هیکرا نشدم مجبور کهاین
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انداخته سفره توپ توپ که کنممی گاهن جوانی هایفروشدست به .خوشحالم

 پالستیک به .بخرند سفره ازشان تا کنندمی زائرها التماس و دوششان روی اند

 بگویم نباتی آقا حاج به که زندمی سرم به .امخالی جیب به و کنممی نگاه دستم

 قدر آن مغازه آخر کنم کار مغازه توی من تا کند بازنشست را خودش که

استخوانی هیکل آن با نباتی آقا حاج .ندارد نفر دو برای جا که است کوچک

 .رسممی مغازه به .نفر دو به برسد چه است شده جا جا آن زور به هم اش

 و آورددرمی را هاتسبیح نباتی آقا حاج .پیشخوان روی گذارممی را پالستیک

 اگر و نگفت بیکاری از برایم کندمی شروع و کندمی آویزان یکی یکی را همه

می .هاحرف این از و بود پوسانده کفن هفت حاال تا بیاید که نداشت را جااین

 نمازهایم کهاین .دارد ثواب خودش کارکردن معصومه بیبی حرم کنار “  :گوید

می مختلف شهرهای از مختلف هایآدم به سوغاتی و خوانممی حرم توی را

  “ .دارد دنیایی یک خودش برای زنممی حرف باهاشان و فروشم

 آن اطراف و حرم توی دارد  “ االاهلل الاله “  صدای زندمی حرف دارد که همین

 تکان را طاسش سر و گویدمی  “ االاهلل الاله “  لب زیر هم نباتی آقا حاج .پیچدمی

 .کسهیچ به .ندارد وفا کسهیچ به “ !هی دنیا هی “  :گویدمی و دهدمی تکان

 .مرد باباحسین که افتممی روزی آن یاد .کندمی ناراحتم خیلی صدا این شنیدن

 آن به یخانه ببیند نیاورد تاب حسین بابا .بودیم آمده کوچک یخانه این به تازه

 تا کهاین .کنممی فکر دارم مرده که کسی به .متر چهل به شده تبدیل بزرگی

 .است شکلی چه یببین مرده که کسی که این .نیست دیگر حاال و بوده دیروز

 مورد در که افتممی فاطمه مامان حرف یاد جوان؟ یا بوده پیر مرد؟ یا است زن

 با علی دایی یاد و بماند نشانبی و نامبی نباید مردم یمرده “  :گفت و زد دایی

 چقدر که کنممی نگاه فاطمه مامان هایتسبیح به .افتممی چاقش هیکل آن
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 مهره تا بدهد پول بهم نباتی آقا حاج تا کنمنمی صبر .اندشده آویزان قشنگ

 .آیدمی نباتی آقا حاج صدای .شوممی دور .سیگار هم نخ چند البته و بخرم

 به حتی .کنمنمی نگاه هم خیابان طرف آن سیگارفروشی به .دهمنمی اهمیت

 نخ سه دو دفعه هر که کنمنمی فکر هم استکانی ته نکیع آن با اشفروشنده

می که است اشهمیشگی عادت انگار و آدامس بسته یک و کیرممی ازش

  “ خواهی؟نمی دیگری چیز “  :پرسد

این از قبل .گویممی را فاطمه حضرت تسبیحات دور یک .شوممی تاکسی سوار

 که انگار نه انگار .قبراق و خوشحال کندمی باز را در فاطمه مامان بزنم زنگ که

می آب لیوان یک .پیچیده خانه توی غذا بوی .دلخور دستم از و بود مریض

  “ .ایگرفته درستی تصمیم “  گویدمی .شوممی بلند و کشممی سر .دستم دهد

 .دهدمی تحویلم لبخندی و زندمی هم به آرام را هایشپلک .واج و هاج مانممی

 .نیستم دلخور دستش از اصلن .کنممی فکر علی دایی به و کنممی نگاه تسبیح به

بی نباید آدم یمرده نه، .دارم هم تاکسی یکرایه .افتممی راه اشمغازه سمت به

 .سخت است، سخت نشانیبی بماند، نشان و نام

 

 پایان
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 هر فارسمُ – مریم. مانیا 

 یفارس اتیارشد زبان و ادب کارشناس

 و پژوهشگر داستان کودک و نوجوان سندهینو

 اصفهان نیرم زمجشنواره ماد ی دهیبرگزسوم  نفر

 زنجان ییبایشکوه شک ی زهیجاچهارم  نفر

 شاهوار سمنان ی زهیجا دگانیبرگز از

 النیدفاع مقدس استان گ اتیادب ی زهیجااول  نفر

 کودک و نوجوان اتیادب ی فصلنامهو  ها بچه هانیدر ک شانیاز ا یآثار

 .است دهیچاپ رس به

*** 

 آسیه و خوابم من،

 دلم توی دل .عابر پل سمت روم یم .شش ساعت حدوداً .است صبح تاریکی

 مادرم به کاش .گرفته را وجودم تمام تنهایی از ترس روم یم خبر یب .نیست

 خداحافظی او با تنها کم دست او با و کردم یم بغلش محکم کاش .گفتم یم

 .کردم یم

 از رفتن باال حین .ندارم فرصتی که دانم می را همین ...دانم ینم ؟روم یم کجا

 قبل از تر کوچک اش جثه .پوشیده کوتاهی دامن .کنارم دیآ یم آسیه عابر، پُلِ

 .بیرون اند زده دامن از قشنگش یپاها .است

 .بهت میدن گیر دانشگاه تو پوشیدی؟ کوتاه دامن :گویم می

 مثل هم بعد .باال رود یم میان در تا دو عابر پل یها پله از .نیست خیالش عین

 .شود یم آویزان پل یها نرده از بدلکارها
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 التماسش .است آویزان ها نرده از همچنان آسیه ،ترسم یم ندارند، نایی پاهایم

 از تر کوتاه و چاقتر یکم ،شود یم ملحق ما به هم کاترین بعد یا لحظه ،کنم یم

 چشمهایش و اند زده بیرون روسری از بورش موهای ،دمشید یم که است زمانی

 و است تفاوت بی آسیه کارهای به نسبت .دارد صیخا درخشندگی همیشه مثل

 .ترسم یم اما من ،روند یم باال ها پله از راحت جفتشان .خندد یم

 را خودش و کرده گل بدلکاریش هم باز پله آخرین به گذاشتن پا از قبل آسیه

 .کند یم آویزان ها نرده از

 .نکن کنم یم خواهش .نکن-

 .پرم یم خواب از و دهم یم قسمش زهرا فاطمه به 

 !کاترین؟... ؟!آسیه .کنم یم مرور را خوابم ذهنم در .افتم می نفس نفس به

 توی .کند یم فرق من با اش یلیتحص رشته .است دانشگاهیم هم و دوست آسیه

 سجده شکل شدم متوجه که زمانی از .شدم آشنا او با دانشگاه ی نمازخانه

 اولین برای "علی دانا" ی بقعه توی بعدها .دارد فرق ما کردن سجده با کردنش

 اما کوتاه شینمازها .کند ینم استفاده مهر از خواندن نماز برای که فهمیدم بار

 .دارم دوستش نمازهایش خاطر به ..اند خلوص با و وقت سرِ

 فروردین .نیست دیگر چون بود .بود راهنمائیم ی دوره دوستان از .... اما کاترین

 اول قاًیدق هم آن .رفت دنیا از خون سرطان بیماری خاطر به گذشته سال

 .فروردین

 تنها .اش یزندگ آخر سالهای در خصوصاً .ندارم چندانی ی خاطره کاترین از

 سوم و دوم کالسهای در بودنمان همکالسی به شوند یم محدود او با میها خاطره

 وا حرفهای همیشه .نشست می ما پشتی مکتین مرجان، کنار کهیزمان .راهنمایی

 از دیرس یم گوشم به وضوح به باشم داشته را شنیدنشان قصد آنکه بی مرجان با
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 که داشت اصرار نیکاتر .بود ماکارانی ی چگونه خوردن بحثهایشان جمله

 .باشد کنارش باید هم قاشق گفت یم مرجان و خورد چنگال با باید را ماکارانی

 اسم مادرش و شود یم شروع کاف با شیبرادرها و خواهر کوچک اسم اینکه

 خوشش و شنیده رادیویی نمایش یک از را کارولین یعنی کوچکش خواهر

 .بود مجردش دایی عروسی در دنیرقص آرزویش، بزرگترین اینکه ای .آمده

 .هستند و بودند کاترین از خاطراتم تنها ها نیا

 راگ .نکنم، فکر خوابم به دیگر کنم یم سعی و کنم یم دعا کاترینم آرامش برای

 تصاویر پشت پیغامی و حرفی همیشه و هستند نشانه خوابهایم دانم می چه

 .است خوابهایم

 کتاب نمایشگاه حرف مدرسه، از محسن برگشتن از بعد ظهر، یها یکینزد

 .بگیرد بن برایم است قرار آسیه گویم یم .شود یم

 .کنم یم تعریف محسن برای را خوابم .خوابم یاد .افتم می آسیه یاد

 .خنده با و ردیگ یم دهنش سمت دَرار یا شهیش ظرف توی از را تشانگش

 نیست الزم .تو بعدم آسیه، بعد .مرد کاترین اول اینه، تعبیرش خب “  :دیگو یم

 جون تا هزار ترکمنا بابا .نمیشه تون چیزی چِکدرمه دوستت اون و تو .بترسی

  “ .دیگهِ معلوم نژادت که هم تو .دارن

 بی رفتن، خبر بی تنهایی، یاد .افتم می صبح تاریکی یاد .ام دهیترس اما ،خندم یم

 ...خداحافظی

 نگران خودم، نگرانِ .شوم یم نگران .کردم یم خداحافظی مادرم با الاقل کاش

 ... آسیه

 وعریان دارم سینه سرطانِ دیدم خواب قبل، ماه چند .ترسم یم میها خواب از

 خواهرم به حسرت با و شوم یم مادرم ی خانه حیات وارد حوصلگی بی با هستم،
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 خودم، از بعد .،شود یم وجدان عذاب دچار سالمتش از که یجور .کنم یم نگاه

 .ترسم یم .شوم یم بیدار خواب از سینه شدید درد با .شوم یم متنفر خودم نگاه از

 ..ترسم یم سرطان دارِ دسته ط از .ترسم یم سرطان از .ترسم یم میها خواب از

 فرهنگ توی ..دارد واژه این گیریِ شکل در اثرگذاری و کلیدی شنق ط نیا

 آتشی حروف از ط عربی، ابن نگاه از .گردم یم دار دسته ط دنبال حروف

 رعب دار دسته ط دانم می چیست؟ آتشی از عربی ابن منظور دانم ینم ..است

 ار طراوت یا طال یا طلوع مثل ییها واژه تنها دار دسته ط کاش .است انگیز

 .ساخت یم

 خواهر .هستم، رفتنی دانند یم میخواهرها .دارم سر در توموری نمیب یم خواب

 ،کند یم روشن را صوت ضبط و ندینش یم اتاق از یا گوشه ناراحتی با کوچکم

 عوض را نوار .شوم یم بلند عصبانیت با .شود یم پخش اتاق توی قرآن صدای

 هم بعد .نیستم، رفتنی که کنم اش متوجه تا گذارم یم شادی نوار .کنم یم

 آر ِام یها جواب .ام گذاشته آن توی را مدارکم تمام که قرآنی سراغ روم یم

 خوش جا نور ی سوره یها هیآ الی به ال قرآنم الی کوچک کامالً شکل به آی

 انا شده نوشته ای ار ام جواب باالی .کنم یم نگاه جوابها به اضطراب با اند کرده

 ... راجعون هالی انا و هلل

 با ثانیه، چند یا ماه چند یا لحظه چند دانم ینم بعد یا لحظه .زند می تند تند قلبم

 .کنند اهدا را اعضایم گویم می خودم از بزرگتر خواهر به میآ یم کنار رفتنم

 تنگ برایشان دلم چقدر .شود یم تنگ برایشان دلم .دهند ینم امانم ها اشک

 .ترند قیعم خواب رد ها دلتنگی انگار .شود یم

 .است عقلم دندان .شوم یم بیدار خواب از شدیدی درد دندان با
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 می وحشی یها یفرنگ توت فیلم در ایزاک یها خواب ادی ..اند نشانه میها خواب

 ...تابوت ادِی عقربه، بی ساعت یادِ .افتم

 یها چشم اما من یها خواب .بودند دهنده هشدار و جبری ایزاک یها خواب

 .هستند سومم

 نیم .اندازم یم موبایلم ساعت یعنی دستم، کنار ساعت نزدیکترین به نگاهی

 سمت روم یم .بیرون زنم یم خانه از هدف بی .گذشته شش از ساعت

 آسیه کنم، فکر خوابم به آنکه بی رسم یم که حشمت میدان نزدیک .شهرداری

 نزدیکش که است کنارم از شدن رد حال در خونسرد و ندیب ینم مرا .نمیب یم را

 !گلی دختر “  :دیگو یم و شود یم خوشحال دیدنم از .کنم یم سالم و شوم یم

  “ ... نشناختمت کردی سر شال

  “ میری؟ مسیر کدوم “  :پرسد ومی است دستش بزرگی ساک

  “ .فروشیا پارچه ی راسته .شهرداری سمت میرم “  :گویم یم .دیآ ینم یادم خوابم

 دیدن از هم من .است من مسیر با مخالف مسیرش .کند یم نگاهم خوشحالی با

 این را سنگینش و بزرگ ساک آسیه .دیآ ینم یادم خوابم .خوشحالم آسیه

  “ خرید؟ اومدی جونی آسیه “  :پرسم یم کند یم دست آن دست

 .کنه می درد شکمم مدتیه “  :دیگو یم و ردیگ یم شکمش سمتِ را دستش

  “ .یامم آزمایشگاه از .دارم سوزش

 ...ایخدا .چشمم جلوی دیآ یم خوابم

 آب البد میگن ها بچه .نوشته خون آزمایش واسم دکتره .دانشگاه درمانگاه رفتم

 .شدی آب به

 ؟یخور یم تند غذاهای چون نکنه نافته؟ دوره راسته؟ طرف -

 .سوزه می م معده نیست، نافم نه -
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 خودم را طرفش کی .است، نیسنگ .رمیگ یم دستش از را ساکش ناخواسته

 .شهرداری بروم خواهد ینم دلم .آسیه دست دهم یم را دیگرش طرف رمیگ یم

 میرو یم پیاده .بدوزم سارافون خواهد ینم دلم .بگیرم پارچه خواهد ینم دلم

 .راه چهار سمت

 میاد؟ کی جوابش -

 .شنبه -

 .دیر چقدر ..بمیرن وای -

 .بدم نشون بهت گرفتم جدیدم شیگو با که رو عکسایی بذار .کن ول رو اینا -

 .میکن یم نگاه عکسها به و میستیا یم یا لحظه .سمتم ردیگ یم را اش یگوش

 از عکسی .ندارم عکسها دیدن برای دماغی و دل .گرفته اتاقیش هم را ها عکس

 نشانم را بسته قندیل برفهای به زدن دست برای اتاقش ی پنجره از شدن آویزان

 آورده خودش با ترکمن بندر از که جورابی و کرده پا لی شلوارکِ .دهد یم

 بر معناداری لبخند دختر .ایستاده موبوری دختر کنار آسیه بعدی، عکس .بود

 عمیقی شباهت .رندیگ یم سخره به را دنیا کل که لبخندهایی همان از دارد لب

 .دارد وجود -کیست دیآ ینم یادم که -دوستانم از یکی و او بین

 

 اذیتش ساک سنگینی اینکه از و کنم یم ماشین سوار را آسیه .راه ارچه میرس یم

 .شوم یم جمع خاطر کند ینم

 هم از خوابگاه به رسیدن محض به گویم می و کنم یم پزشکی یها هیتوص 

 ..میکن یم خداحافظی هم بعد بخورد و بگیرد عسل قاشق یک شیها یاتاق

 پول کنم یم سعی .کنم یم آسیه تیسالم نذر و دارم یم بر تومن هزار ام کوله از

 شکاف ی لبه روی اسکناس از یا گوشه دهم، عبور صندوق شکاف توی از را
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 جهت .است شده چیلی و چرب گریس مثل چیزی با صندوق شکاف مانده،

 .دهم یم هل را تومنی هزار اسکناس است، دستم که کلیدی تیزی با اطمینان

**** 

 زنگ و افتم می آسیه یاد غروب دم .رسد یم راه از شنبه زدنی هم به چشم با

 .زنم یم

 از هم بعد دهد یم را جوابم افراه، آزمایشگاه از گالیه و گفتن وبیراه بد کلی با

 حتی و دارد درد همچنان دیگو یم و هستم نگرانش که کند یم تشکر من

 .کند یم تشدید را اش معده سوزش هم، آب خوردن

 با کنم، گوش آسیه حرفهای باقی به آنکه بی .گرفته را گلویم راه بغض

 .کنم یم قطع را تلفن جانی بی خداحافظی

 .شود یم جاری چشمانم از یا وقفه هیچ بی اشک و سوزد یم گلویم

 .طرفم دیآ یم سفیهی اندر عاقل نگاه با محسن

 چیزیش اولجایتو اون بابا ؟یکن یم گریه چرا !خرجون ببخشید خره؟ چطوری -

 یها خواب اون با کردی مون کالفه .نمیشه چیزیت هم تو فانهمتاس .نمیشه

 !مزخرفت

 دعوا بینمان و کند یم گل اش یپونگ مباحث شود یم خواب از صحبت وقتی

 .شود یم

**** 
 

 .است بقعه ضریح روی دستهایم

 بغلم محکم دیدنم از بعد و است من منتظر علی دانا ی بقعه توی آسیه مادرِ

 خانوم مطب آدرس دیگو یم .دستم دهد یم را یا مچاله نیمه کاغذ و کند یم
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 بسیار دکتر دیگو یم .ست علی دانا ی بقعه بر و دور مطبش که است دکتری

 .او پیش ببرم را آسیه حتماً دارد اصرار و است یا تجربه با و خوب

 کنم صاف را کاغذ چروک کنم یم سعی و رمیگ یم دستش از احترام با را کاغذ

 تماماً کاغذ .نیست کاغذ روی یا نوشته .بخوانم وضوح با را دکتر نام و آدرس و

 طرف .کنم پیدا آدرس و خط از نشانی بلکه کنم یم رویش و پشت .است سفید

 .است سفید هم دیگرش

 و توانایی ای بخواهم، آنکه بی هم من و کند یم خداحافظی عجله با آسیه مادر

 .کنم یم داحافظیخ او با باشم داشته را سوالی پرسیدن مجال

**** 

 .است دستم دمِ موبایلم گوشی .باشد شب نصفه دو حدوداً زنم یم حدس

 .دارم یم ورش دوباره .کنم یم پرتش حوصله بی بعد و دارم یم ورش یا لحظه

 طرف از تماس یک و پیامکها از تا دو .دارم پیامک سه و پاسخ بی تماس دو

 .است آسیه

 .نباش من نگران که بگم خواستم .خوابی فتمگ نمیدی جواب دیدم گلی دختر -

 .بهترم یلیخ .خوردم عسل قاشق تا چن .داده جواب هات توصیه واقعاً

 بی بی آش .پزن می نذری آش مادر، روز فردا واسه گفته .گرفت تماس مامانم

 خیلی هم تو واسه گفته .قائله فاطمه بی بی واسه خاصی احترام آخه .است فاطمه

 ...نمتیب یم صبح .داشتی هوامو ابیحس که کرده دعا

 

 پایان
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 رشت - مجتبی . صفدری

   

از دانشگاه زنجان،  اتیارشد ادب کارشناس

 شهر رشت. ییآموزگار مقطع ابتدا

ره آورد  ی جشنوارهاول داستان کوتاه  نفر

 1390نور در بخش جوان، خرمشهر،  نیسرزم

 1394شهر، نور، خرم نیسرزم انیشعر جشنواره راه ی دهیبرگز

 1390اول داستان کوتاه کوتاه مقاومت، هزاره ققنوس، تهران،  نفر

 1390شبنم، نوشهر،  ایهفت در ی جشنواره ی دهیبرگز

 1390، تهران، یرضو یادب امکیپ ی جشنواره ی دهیبرگز

 1390، مشهد، انیشعر فرهنگ ی جشنواره ی دهیبرگز

*** 

  “ باران “ 

 

 .است زده شهر سر به باران هوای

 تاریخ .افتاده سرم در باران هوای و خدا مرد ردای به ردا .زنممی قدم عمار کنار

 عمار که روزی، آن سمت ام زده قدم .بندگی هوای به ،ام زده قدم سو این به را

 .پسندید و دید مرا
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 مسجد وارد باران ابای به ابا پس ،دیپسند ینم را اربابی خوی عمار، ادب

 را عمار بندگی اخالق نبوی، تربیت که ،مینینش یم خدا رسول کنار و میشو یم

 .است داده جال

 .برهنه و بود گرسنه که ،زد یم اش نهیس برهنگی به انگشت و شد نزدیک پیرمرد،

 عیار سنجش به کرد وا زبان .بود انداخته سرش به برکت هوس باران، هوای

 شما کرامت ساحل ما دهیشن .است بریده را امانم گرسنگی و ام برهنه که نبوت،

 .کند جواب را تهیدستان دارد، کراهت را

 .باریدمی باران و

 شرمساریِ فرمودند پیامبر .پیرمرد نداری دامن به زد شتک و برداشت موج دریا

 به اما است، تهی دستم و ندارم رد جواب روی که .دهد یم آزارم شما نداریِ

 و خدا و دارد دوست را شرسول و خدا که ،کنم یم ات ییراهنما کسی ی خانه

 شهر، روزهای این باران که برو، ام فاطمه ی خانه به .اویند دوستدار نیز رسول

 .برگرداند اش خانه از خالی دست را کسی دارد شرم

 با روزی، هوای به را پیرمرد و گرفت پیش را فاطمه ی خانه راه بالل، که دیدم

 .برد خود

 .است گرفته باران

 باران

 .است گرفته

 باران

. 

. 

. 
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 خطاب را پیرمرد شادمانی خدا، رسول .شدند وارد در از پیرمرد ی خنده و بالل

 .پرسید فاطمه عطای از و داد قرار

 نشان را فاطمه خالی ی خانه و کشید پیش را گوسفند پوست دستی با پیرمرد

 .بود داده پیرمرد به محمد، زهرای که را، گردنبندی دستی با و داد جماعت

 تو به را آن از بهتر خدا شاید بفروش، را آن گفت و داد من به را آن هفاطم

 .دهد عوض

 بود، حمزه ی فاطمه عمویش، دخت ی هیهد که شناخت، را گردنبند خدا رسول

 بود، آشنا دریا لطف با و شناخت یم را برکت هوای محمد .محمد ی فاطمه به

 محمد، دختر فاطمه، ار آن که نکند، نصیبت را آن از بهتر خدا چگونه گفت

 .است بخشیده تو به نبوت، ی دردانه

 رسول از و برخاست عمار اربابم .شد باران و چرخید محمد چشمان در اشک و

 .خواست را گردنبند خریدن ی اجازه خدا

میپس را دوزخ آتش نرخش که گفت، فاطمی گوهربهای بی بهاء از محمد

 .شهر روزهایاین بر باردمی بارانی چه .زند

 .کنید سیرم ،ام گرسنه گفت پیرمرد .پرسید پیرمرد از را گردنبند قیمت اربابم

 چیزی .نهید دامنم در بگیرم پیش در را ام خانه راه آن با که دیناری، و دمیبپوشان

 .خواهم ینم شما از این از بیش

 دویست و دینار بیست ازایش در بفروش، من به را گردنبند گفت عمار اربابم،

 به را تو که مرکبی بپوشاندت، که ،دهم یم ات هیهد یمانی بُردی .بگیر درهم

 به را گردنبند .کرد خواهم سیرت گوشت و نان از طعامی با و برساند ات خانه

 .بفروش من به را آن .بفروش من



ـــــــــــبانومهرـــــــــــ  

 ـــــــــــ143ـــــــــــ

 بهتر .خدایی رسول اصحاب ی ستهیشا تویی، که سخاوتمند چنین گفت مرد پیر

 .یافت توان یم مشتری نبندگرداین برای کجا تو، از

 کرد عمل اش وعده به عمار .ها آن همراه من و بود دنبالش مرد افتاد، پیش عمار

 .کرد مسجد راهی را پیرمرد و

 شدی؟ سیر آیا پرسید او از پیامبر شد، مسجد وارد که مرد پیر

 .آری :

 آوردی؟ دست به پیراهنی آیا

 .آری :

 .کن دعا فاطمه حق در پس

 نه امروز تا که کن، عطا موهبتی فاطمه به !خدایا که بود کرده عاد که پیرمرد

 آمین .شنیده را همانندش یگوش هیچ نه باشد، دیده را مانندش کسی چشم

 .بود گرفته باران بود، گذاشته مالئک دست رادر دعایش دست محمد،

 یگانه علی، اویم، پدر خدایم، پیامبر که من، که این نه آیا فرمود پیامبر

 از پیش پیرمرد، دعای .فرزندانش بهشت سروران و اوست همسر انندش،هم

 .بود شده اجابت ها نیا

 یمانی بُردی در نبوی ناز با و پیچید معطر مُشک از عطری در را گردنبند اربابم

 پیامبر به را یمانی بُرد و را گردنبند و مرا گاه آن .داد من به را آن و خواباند

 ایشان برای را عمار اربابم ماجرای و رفتم محمد سراغ عمار ی هیهد با .بخشید

 .کردم بازگو

 در و بده او به را گردنبند برو، فاطمه نزد گفت شنید، که را میها حرف پیامبر

 .باش ایشان خدمت
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 را هدایا و رسیدم محمد ی فاطمه نزد بود، گرفته تند باران که قبل، یا قهیدق

 .کردم ایشان تقدیم

 .آزاد .یآزاد تو ،کند یم کفایتم همین گفت و شتبردا را گردنبند

 ؟یخند یم چرا فرمودند .دمیخند یم و بودم ایستاده رحمتش باران زیر

 سیر را یا گرسنه ساعتی از کمتر در که ،خندم یم گردنبند این برکات به گفتم

 را غالمی ساخته، نیاز بی را مستمندی پوشانده، لباس را یا برهنه است، کرده

 .نخندم چگونه .است بازگشته صاحبش نزد به سرانجام و مودهن آزاد

 .مپوشان رحمت باران از را خود :آمد یم فاطمه صدای

 این .بگیرم آرام خاندان این باران زیر ،ام برگشته را تاریخ تمام ،بارد یم باران

 .کنند آزادم که ،ام آمده همه

 
 
 

 پایان
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 مرودشت -عابدین. زارع 

 یفارس اتیزبان و ادبارشد  یکارشناس

 یروستا دان،یس بخش مرودشت، شهرستان فارس، استان

 حسن آباد

 یادب یها کنفرانسدر مجالت و  یو دانشگاه یمقاالت ادب سندهینو

 یفارس اتیانجمن زبان و ادب عضو

 داستانک در روزنامه ابتکار چاپ

 با هفته نامه مرودشت یهمکار

 94تهران  ،یدارین کوتاه کوتاه پاجشنواره داستا نیپنجم یمردم دهیبرگز 

 94سمنان  جشنواره کبوتر حرم، نیازدهمیاول داستان کوتاه بزرگسال در  رتبه

 94اسفند  مشهد در بخش داستان، اتیآ یسوم جشنواره مل رتبه

 بخش شعر(شاهچراغ ) یجشنواره ادب نیدوم ییبه مرحله نها یابیراه

 دزفول(ن )آواداستان کوتاه  ییبه مرحله نها یابیراه

 94دانشگاه سبزوار() یدانشگاهبخش  یداستان رضو یبه جشنواره مل یابیراه

 جشنواره خاتم ییبه مرحله نها یابیراه

 95در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان  ریتقد ستهیشا

 95جشنواره داستان کبوتر حرم در بخش داستان کوتاه کوتاه نیدوازدهم دهیبرگز

 95(قم) یرضو ثیحد یمل شیهما نیارماول داستان کوتاه چه رتبه

 95شهرکرد ج،یبس یداستان اتیجشنواره ادب نیاول داستان کوتاه نهم رتبه

 95مشهد  ،یا روزهیفسوم جشنواره داستان بهار  رتبه
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به  یا نامهجشنواره باغ موزه دفاع مقدس در دو بخش خاطره و  ریتقد ستهیشا

 95شهدا  نیوالد

 95تهران  ه عبرات،سوگوار نیدوم ریتقد ستهیشا

 96داستان اراک خرداد  یجشنواره مل ریتقد ستهیشا

 96آبان  همدان حرم، بیجشنواره حب نیدوم ریتقد ستهیشا

 96( خرمشهر آذر یدانشگاهمقاومت ) اتیهنر و ادب یدوم جشنواره مل رتبه

*** 

 ها یماه رقص
 

 سرو دو چشم در چشم و حیاط به رو پنجره، به مایل ؛ام نشسته من که اینجا از 

 در .است نهاده میل بام پشت سمت به و نهاده تیرگی به هاشان سرشاخه که آزاد

 رقص .آب حوض دست کنار حیاط، وسط قامت، کشیده و موزون و راستا یک

 نسیم .قرمز و آبی و سبز حوض؛ آب بر افتاده سایه زیر حوض، درون گلی ماهی

 که تنم و سر به خورد یم اش یخنک و دهد یم نوازشی را باز نیمه پنجره بهاری

 معلوم زمانش که یا لحظه تا .هیچ دیگر و سکوت .گلوگیر واژه از گرفته گُر

 توی سرخ یها الله خوش عطر و نسیم یخنکا .نواز مهمان و مهربان .نیست

 و شیراز بهارنارنج چاشنی با کرده دم چای یقاط اتاق، توی چدیپ یم باغچه

 نگار و نقش با کمرباریک استکان توی طعم خوش چای .برد یم سرم از هوش

 قُل قُل و است گرم سماورش خدا همیشه که جلیل   ننه دست از قدیمی

 تر گلویی و خورم یم قُلپ سه دو .کند یم ساکت را آدم هواست، به اش یقور

 .کند یم آرامم و ام یپ و رگ توی چدیپ یم بهارنارنج بوی .کنم یم
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 آب به دست با و کرده حوض توی زانو تا را هایشپا و نشسته حوض لب بهمن 

 مراقب ..خفه خفه گلی، ماهی نشی خفه...دیرشیس بخورید آب “  :زند می شتک

 غمباد گلوت تو نره آب گردم برمی تا حیاط، اونور برم خوام می من باش

 ...باال باالی ...باال رفته ها هیکرا ..دنبالت؟ آد می کی دیگه ...سفر بری بگیری

“  :ردیگ یم سر از را حرفش ادامه و رود یم باال سرو دو موازات به اش کلّه “

 چقد نیبب .....باال یباال باال، رفتن انداختن شلنگ که تا دو این مثه ...

 می موج سادگی .لبم روی ندینش یم لبخند “ ...گشا مشکل خوشگل خوشگلن،

 و دین “  .ها بچه مثل اکپ و قلب خوش پیرایه؛ بی و ساده .بهمن کالم توی زند

 دوتا از بیشتر یحت م، بچه خوادش می چشاش تا دو نیع ....بهمنه جلیل، ایمون

 محو و ردیگ یم پنجره از را نگاهم که است جلیل ننه کالم این “ ...هاش بچه

 عشایری نگاردار و نقش قالی روی اش یمحل منگلی گل لباس .کند یم خودش

 خط شیها لب دور خندد یم یوقت .ذهنم توی زداندا یم موج و خورد یم چین

 نمایان لپش گودی و شود یم گم صورتش چین توی زود که افتد می ریزی

 و تنک ریش پس از خنده هنگام لپش گودی که جلیل عین درست ،شود یم

 هم دنبال اند افتاده حسین و زینب .خلیل برعکس ،زد یم چشم توی پشتش کم

 راه از بهمن .است مانده تر عقب زینب از کُپُلش پاهای با حسین و حوض کنار

 که زینب دنبال گذارد یم شلخته شلخته و ردیگ یم را حسین دست و رسد یم

 گل از گل .فرار به گذارد یم پا و زند می چرخی و ستدیا یم سرو درخت پشت

 باش مواظب “  .شود یم بلند ها بچه خنده صدای وقتی شود یم وا جلیل ننه

 من که آنوری اتاق از است، جلیل ننه عروس صدای “ !مامان نزمی نخورین

 خطی لبش گوشه .رود یم فرو فکر توی و دهد یم تکان سری جلیل ننه .نمیب ینم

 یاد به را چیزی حتماً .دهد یم قالی یها نقش تحویل خشکی خنده و افتد می
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 و تجس .گوسفند رأس هزار با سبز دشت میان گذشته یروزها دیشا ؛آورد یم

 جلیل .دشت آن به دشت این از و کوه آن به کوه نیازا ؛ها بزغاله و ها بچه خیز

 در شان یزندگ شیرینی و تلخی و کوچشان از ؛شان گذشته از بود گفته برایم

 تمام شیراز به نرسیده و گرفت قلبش پدرش که ارژن دشت از قشالق؛ و ییالق

 و آزادگی و کوچ به یختر ماتم گله؛ و خودشان سر روی ریخت ماتم و کرد

 ها “  .سرو دوتا این و خانه این و یکجانشینی شد که ؛شان ینینش دشت زندگی

 غمباد که بخندین گه می همیشه لیجل ....س گذشته غم و درد بالی خنده !ننه

 می خلیل به...ارژنه دشت سبز دشتای همون که درختا این به بخندین...نگیرین

 ...مون، خونه چراغ شدن که وروجک دوتا این هب...گه می زنش صغری به گه،

 شده، تازه دردش که انگار “ ...این شد وضعش که تغاری ته این به من، به

 ...“  :دهد یم ادامه و دیآ یم خودش به زود .ماسد یم شیها لب روی خنده

 گوشش آویزه کاکاشو حرف و کنه گوش حرف که بهمنه فقط گه می جلیل

 بزرگی م بچه ... خلیل چش تو زنه می رو بهمن شنوی حرف همیشه...کنه می

 که تعصبشه و غرور از...دنیا سر اون رفته گذاشته رو زندگیش که بزرگه کرده،

 و بود دیده که خوابی به اعتقادش از شنویش، حرف از...جا یه بشینه خواد نمی

 کند؛ باز را زبان قفل که آنجا به ،شود یم نزدیک “ .شد رو اون به رو ازین یهو

 گره بغض این و خواهم یم من که آنجا بکشاند را حرف و حرف دل به بزند

 تفنگِ بچگی از خدابیامرزش یبوآ ..“  .کارش پی برود بترکد گلوگیر خورده

 سر از رو شکال...شد نطورمیهم بشه، خوب گیریش نشونه تا دستش داد بِرنُو

 تا زمین کتابش حساب هک خلیل برعکس...اسب رو از دُوْ، یتو ،زد یم کوه

 عین که حسین ننه برم ت خنده فدای...کاکاش با داره توفیر آسمون

 اومدن، دنیا به زینب و حسین یوقت خواد، می رو بچه دوتا این خیلی...بوآتی
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 فاطمه حضرت قربون ...بذاری تو هامو بچه اسم که خوام می فاطمه ننه گفت

 زینب، یکی داره، عاشق فرزند تا دو فاطمه گفتم و دلم تو افتاد نقلش که برم

 “ ...چشمش رو گذاشت دست و شکفت گلش از گل م بچه ....حسین یکی

 یها لپ روی افتد می گود .اش دهیچروک یها لپ روی افتد می گود و خندد یم

 پشت رود یم ریسه خنده زینب و دهد یم قلقلک را بغلش زیر بهمن که حسین

 و شود ینم دیده که اتاقی پنجره ازپشت کند یم خنده هم صغری شاید .سرو

 که یکی را، پسرش لب گوشه بکند آبدار ماچ یک که رود یم غنج دلش توی

 ها فرسنگ و نیست که جلیل جای به هم یکی و خودش جای یکی ؛دوتا نه،

 .او با دارد فاصله

 .برد یم خوابش ندهم تکان .شده سنگین بس از دهم یم تکان را پاهایم انگشت 

 دهم یم تکیه و تنم به دهم یم وتاب پیچ و خورم یم وول و شوم یم جابجا یکم

 حیاط به نگاهش هنوز جلیل ننه .بزکوهی نگار و نقش با دستبافت پشتی به

 سایه ریز حیاط، درون هاست بچه خوشانه خوش یها خنده به نگاهش است؛

 حرفش، وسط بیفتد فاصله که هم هرچقدر .است جمع جمعِ حواسش .سرو

 کجا گفتم برم، باید گفت شد بلند صبح روز یه “  :کند شروع کجا از داند یم

 گفت یم صغری...رفت خواسته، ازم بی یب برم، باید گفت فقط ،نگفت ننه؟

 یوقت نذاره، تنها دخترشو خواسته ازش صدایی یه که دیده خواب شب همون

 دست افته یم داره دخترم حرم که ام همونی من گه یم هستی، کی تو پرسه می

 بگیره دستشو خودش بی یب پناهش، و پشت خدا رفت،... نشستی چرا دشمن،

 بیان تیررسش توی...ننه م تیراندازه تک گه می خودش...هست که هرجا

 بگو زهرا یا اومدن تیررست تو ننه گمیم بهش ....میکنه ناکارشون نداره، ردخور

 و زن ئی مال و جون به دنز آتیش اینجور که بگیرن گُر که تنشون تو بچکون و
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 و آورده بارش مرد دشت، “ ...کردن بیابونشون و کوه آواره و معصوم یها بچه

 که دستش و ردیگ یم فرا را وجودش غیظ .ندارد مردها از کمی دست کالمش

 چای لرزان یها دست با و افتاده رعشه به کمرباریک استکان توی زدیر یم چای

 بهارنارنج یبو ،خواهم ینم که کنم باز زبان واهمخ یم تا .جلویم گذارد یم را

 و دست گرمای .بزنم پس را دستش دیآ ینم دلم و مالجم توی چدیپ یم

 می موج صدایش لحن در اش یلیا صداقت و یسادگ .ندینش یم دلم به نگاهش

 دار از خدابیامرزش بوآی وقتی از .کرده پدری هام بچه حق در جلیل...“  :زند

 بعد اما بود نبود، اینکه نه...بزرگمون شد اینجا، اومدیم چندسال عدب و رفت دنیا

 از داره کاکات جلیل، ننه گفتم وقتی...اومد چشم تو بیشتر بزرگیش بوآش فوت

 زن پیری سر گذاشتی گذاشتی که خودت مثه گذره، می گرفتنش زن وقت

 م بچه .خندید فقط و پایین انداخت رو سرش داره حیا و حجب بس از...گرفتی

 کاکات نیس خوب ننه گفتم...نزد زن از حرفی نداد شوهر خواهراشو چارتا تا

 با ش بقیه کن انتخاب شما !چشم روی به گفت داره، گناه بمونه عزب

 دختر خلیل؛ دست تو دادیم دستشو و کردم سر زیر ایل از دختر یه...خودم

 زیادیه ما خلیل سر از پنهون چه شما از... !کاری و زرنگ باکماالتیه،

 تو ،میکن یم برپا شویعروس ابوالفضل، امید به بیاد سوریه از کاکاش ایشاال...واال

 دیآ یم تا “ ...بکوب بزن و نقاره و ساز با چادر سیاه تو خدا؛ آسمون زیر دشت؛

 و ام نشسته جلویش من دیآ یم ادشی بکشد، هلهله و کل حرفش بندِ پشت

 دل به زنم یم را خودم و آورم ینم یشرو به .کند یم یا خنده زده خجالت

 و انداخته گل صحبتش تازه .دوند یم دورش ها بچه که بلند سرو دوتا و پنجره

 از تا شه، نمی بند جا یه خلیل...“  :بماند ته و سر بی حرفش خواهد ینم

 روزی چند یه .گذار و گشت به زنن می رفیقاش و دوست با آد می بندرعباس
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 سر گرده می بر طرفم ازون عروس، خونه گرمسیر ره می بعدش و مونه می

 رفته گذاشته هاشو بچه جلیل چرا گه یم م، بچه نیس دماغ سر زیاد... کارش

 رو کوچیکش کاکای جواب گیره نمی باالم رو سرش جلیل م بچه .دنیا سر اون

 امام پرچم زیر هستین هرجا که الهی...بچه ئی داره حیا که بس از .بده هم

 تا گرفته را چشمش که بهمن به میافتد چشمم “ !غریب امام حق به شینبا حسین

 سه...یک...“  :شمارد یم ده تا .شوند قایم حسین و زینب

 پی و دارد برمی چشم از را دستش زود “ ...اومدم هشت...نه...شیش...دو

 یک و کرده قایم سرو پشت را خودش ناشیانه نیحس .گردد یم را حیاط ها بچه

 از که است اش یگل گل دامن بال دار و درگیر هنوز نبیز .پیداست دستش

 را او تا شود یم نزدیک و ندیب یم را او بهمن .زند می ذوق توی حوض لبه پشت

 نبیز .دنبالش به هم بهمن فرار، به گذارد یم پا و شود یم متوجه نبیز .بگیرد

 افتد می و خورد یم سکندری حوض، لبه به کند یم گیر پایش فرار حال در

 آمده بیرون سرو پشت از نیحس .حیاط توی چدیپ یم جیغش یصدا .زمین روی

 و است ایستاده خشک زینب سر باالی بهمن .است ترسیده خواهرش دیدن با و

 به را خودش جلیل ننه زینب جیغ شنیدن محض به .زینب ناله به خوابانده گوش

 به زند می باال را زینب پای و ردیگ یم آغوش در را بچه و رساند یم حیاط

 می او گونه و پیشانی روی به بوسه هی .نیست چیزی که کند یم اشاره عروسش

 عمو پوزخند به زینب و زند می نیشخندی بهمن .ردیگ یم را چشمش نم و زند

 با .دهد یم سر خنده آنها از تأسی به هم حسین و شود یم نمایان دندانهایش

 میها چشم .نشدم متوجه برگشت و رفت یک ،میآ یم خودم به جلیل ننه صدای

 نذاشتم کردم درازی روده خیلی... !جون ننه دیگه ان بچه “  :دید ینم و دید یم

 حرفتو نذاشتم من بگی چیزی یخواست یم ....جون ننه ببخش بزنی، حرف



ـــــــــــبانومهرـــــــــــ  

 ـــــــــــ152ـــــــــــ

 .کنم باز زبان تا منتظرمانده که جلیل ننه چشمهای توی ام مانده مات “ ...بزنی

 و رسند یم راه از حسین و زینب .راهرو توی چدیپ یم ها بچه صدای و سر

 پی رود یم جلیل ننه حواس .نندینش یم مادربزرگشان دست کنار ندیآ یم

 کنترل زینب .تلویزیون پای نندینش یم ندیآ یم کنان وورجه ورجه که شیها نوه

 .اکنندپید را شان عالقه مورد برنامه تا کند یم عوض مدام رو کانالها دست به

 و خرابی و بمب ؛دهد یم نشان را سوریه جنگ و اخبار روی رود یم لحظه یک

 اشک و فراگرفته را شان چهره وحشت و ترس که ییها بچه کشتار؛ و کشت

 به دوزد یم چشم .است انداخته خط روحشان بی و خشک یها گونه روی

 دیاش .گریه زیر بزند مانده کم .زند می حلقه چشمش توی اشک و تصویر

 به و کرد یم گریه سیر دل یک نبودم اگر دیشا .من کشدجلوی می خجالت

 یها بچه و زنها آوارگی همه این و را سوریه جنگ بانی و باعث دیکش یم فحش

 روی رود یم و شود یم عوض تصویر که کشد ینم یطول .را سوری زده جنگ

 شوند یم خیم ،شان عالقه مورد برنامه پیداکردن از سرخوش ها بچه .کارتون یک

 و زینب زانوهای روی گذارد یم سر معصومانه حسین .تلویزیون صفحه به

 و لب با و کند یم نگاهش مهربانانه جلیل ننه .کند یم تماشا را کارتون درازکش

 کند یم یتبسم .شود دور سرش از بال و قضا تا کند یم فوت سرش دور دهانش

 طفل این ننه ینیب یم !ننه بشم گتمر پیش الهی...“  :ردیگ یم اش غصه باز و

 رو بچه این سر س، خونه جلیل تا ...جلیل جون و بچه این جون...معصومو

 رو بذار سرتو بیا ننه گمیم یهرچ .خواهرشه سر رو نیست که حاال...جلیله پاهای

 صدایی “ !ننه سرم تو بخوره قضابالت الهی...هس زینب نه گه می پاهام

 دست توی گرفته را حلبی دلّی بهمن حیاط؛ سمت ردانمگ برمی را سرم .دیآ یم

 نمازتون...شین بلن...نخوابید “  :کوبد یم حوض دور درونق و دارانق چوب، با و
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 کو پس هستین گلی ماهی اگه ....!گلی؟ ماهی گفت میشه شمام به...شد قضا

 جلیل ننه اون مگه...!نمازه وقت کنین سر روسری شین بلن .....سرتون؟ گل

 فقط...بینین می خواب دارین نکنه...همیشه خونه می وقت سر نمازشو ...سنی

 هی و خندد یم “ ...تنبال شین بلن بینه، می رو بزرگا بزرگ خواب جلیل

 ننه “  :دیگو یم باشد آمده یادش چیزی انگار جلیل ننه .حلبی دلّی روی کوبد یم

 جوابش خواهم یم تا اما رمیگ یم بهمن از را نگاهم  “ جنگه؟ سوریه کجای االن

 زده زل همینطور .مانم یم گفتن از و باشند بسته دهانم به قفلی انگار بدهم را

 کم و شده حبس سینه توی نفس .بازکنم زبان تا است منتظر و چشمهایم توی

 نفس راه آن یک .کوبد یم طبلش بر زورتر پر بار این بهمن .بیفتد فشارم مانده

 .فکر توی رود یم و دهد یم تکان سری “ ...حلب وبجن...حلب “  :شود یم باز

 حضور اتاق در کسی انگار نه انگار و هستند فیلم تماشای غرق زینب و نیحس

 .شوم یم متوجه را زینب فقط که دیگو یم چیزی لب زیر آرام جلیل ننه .دارد

 چیزی خواهد یم .شود یم جمع چشمش توی اشک و فشارد یم را گلویش بغض

 و سوریه جنگ به ارتباط بی هست هرچه کنم یم حس .تواند ینم اما بگوید

 شنیده زبانش از را زینب نام براینکه مضاف باشد، تواند ینم (س) نبیز حضرت

 به را دلش زینب حضرت زیارت آرزوی شک بی .رمق بی و آرام اگرچه بودم

 سکوت نگذاشتم .بود شده تنگ شیها بچه برای دلش اینکه یا بود آورده تنگ

 احساس  “ رفتین؟ زینب حضرت زیارت حاال تا “  .شود آزاردهنده این از بیشتر

 بلندتر دیگر یکبار .ام گفته چه که نشد متوجه شنید اگر یا نشنید را صدایم کردم

 کشید جان ته از یآه .آمد بیرون هوا و حال آن از و خورد یا کّهی .کردم تکرار

 بی بی ضریح به برسونه رو دستم که استمخو خیلی خدا از ... !ننه نه “  :گفت و

 دخترشو زیارت خدا الاقل نظره، از مخفی که مادرش قبر ...دونم نمی... نشد اما
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 دلم “ ...خودش رضای به ام یراض !ننه قسمته و تقدیر هرچی...کنه نصیبمون

 پیروز زودی به ها بچه انشااهلل که دادم اش یدلدار .بخورد غصه خواست ینم

 اما نه یا شنید را صدایم دانم ینم .شود یم باز گذشته مثل زیارت راه و شوند یم

 سر و بود داده تکیه دیوار به معصومانه که زینب به بود خورده گره نگاهش

 .بود پاهایش روی همچنان حسین

 و بود زینب خودش .کنارش در هم زینب و بود زینب خودش جلیل ننه 

 نیا .بودم مانده ساکت من هنوز و بود تنرف وقت .شد یم دیر داشت .دانست ینم

 .ماند یم بسته باشد باز باید که زمانی درست و بندد یم را زبانم هی لعنتی قفل

 در به اما شوند ادا زودتر تا جدال در هرکدام و مغزم توی روند یم رژه ها واژه

 چند بهمن .آب درون چیزی افتادن صدای صدا؛ هم باز صدا؛ .خورند یم بسته

 بیرون درشتی و ریز یها گیر حلبی دلّی درون از و ایستاده حوض از دورتر متر

 حوض آب .زمین روی خوابد یم درازکش و حوض توی زدیر یم و آورد یم

 می و زنند یم چرخ هوا توی و شوند یم جدا آب از ماهی دوتا و زند می شتک

 و شوند یم کنده زمین از باز و کوبند یم زمین به دم و سر .حوض کنار افتند

 ردیگ یم ام خنده ناخودآگاه .شوند یم گم نظر از و کنند یم رقصانی دم هوا توی

 که همینطور جلیل ننه .نشود متوجه جلیل ننه تا رمیگ یم را خودم جلوی زود اما

 شهیهم داره، دوست رو زینب خیلی م بچه “  :دیگو یم است زینب به رو نگاهش

 اون هم وقتی از...دارم دوس رو زینب سما من دنستی می کجا از ننه گه می

 بمون کاکا گفت خلیل هرچی...بره باید که شد حجت براش دید، رو خواب

 جلیل دید خلیل وقتی اما خندید، فقط کن، پدری و زندگیت خونه سر

 می که نداره ما به ربطی اونا جنگ گفت.زد رو آخر تیر گرفته، رو تصمیمش

 م بچه کردی؟ هاتو بچه فکر هات، بچه و خود زندگی به بزنی آتیش خوای
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 بچه پناه و پشت خودت زهرا فاطمه یا .خواسته ازم بی بی :گفت چیز یک فقط

 جابجا کمی “ !باشه مردم یها بچه نگهدار خودش زینب حضرت... !باش م

 به چسبد یم دارد گلویم کنم یم حس .کنم یم جور و جمع را زانویم و شوم یم

 سرم دور اتاق و رود یم گیج سرم .ندینش یم ام یشانیپ روی عرق یها قطره .هم

 چشم .بردارد سرم از دست لعنتی چرخش این تا بندم یم را میها پلک .چرخد یم

 تا رمیگ یم کَجَکی را خودم .نیست هم حیاط یتو .نیست جلیل ننه .کنم یم باز

 .رسد یم سر آب لیوان یک با بعد یا لحظه .نیست هم آنجا اما ببینم را هال توی

 .کند ینم یا افاقه هم آب این.ام گرفته گُر .باال کشم یم هورت کامل را آب

 را سرم .چشمهایم توی زند می زل جلیل ننه .دهم یم مالش کمی را میگلو

 دل .بگویم چه کنم نگاه .کنم نگاه چشمهایش توی توانم ینم .اندازم یم پایین

 مجتبی سید به هرچقدر هستم؛ نجاای اشتباهی یعنی .ندارم من که خواهد یم شیر

 را خودم دست .بوسد یم را خودت دست گفت نکرد، قبول نیست من کار گفتم

 را دل .فارغ و کالم یک .باشد بهتر نباشم چشم در چشم اگر شاید .بوسید هم

 که اه ام گفت مرده مرده و آرام آنقدر “ ..جلیل ننه زینبید شما “  :دریا به زنم یم

 زینب شما “  :گویم می بلندتر و کنم یم جمع را نیرویم.ام دهینفهم هم خودم

 شما “  :دهم یم ادامه “ ...!زینب؟ “  :هنوز است نگرفته را منظورم “ ...شدید

 از را سرش که نمیب یم را حسین چشمی زیر “ !کردین پیدا شدن زینب افتخار

 آرام و جلیل ننه پاهای روی گذارد یم دیآ یم و کند یم بلند زینب زانوی

 جلیل...“  :شود یم شنیده سختی به جلیل ننه جان بی یصدا .بندد یم را چشمش

 هم کشیدن نفس و شده سنگین اتاق هوای .چمیپ یم خودم به “ !شد؟ شهید

 گذاشته دست آمده عدل مجتبی سید بعد آدم، همه این !بدبختی چه .تر سخت

 خشک گردنم .خورد یم درد به روزها همین برای رفیق تو؛ بلّا و الّا که من روی
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 .ندارم را جلیل ننه نگاه سنگینی تاب .نیاید باال که بهتر .دیآ ینم باال و شده

 ..ن...“  :شده سنگین گاو زبان قدّ زبانم .ام شرمنده

 این اما ،کند یم تکرار باز “ !زینب ... حضرت ....گمیم...جلیل...ننه...ن...!نه

 به سرعتی چه با کنم ینم باور هم هنوز “ !شده؟ شهید جلیل “  :گلو ته از بار

  “ .داشت پسر دوتا زینب حضرت آخه آخه !جون ننه نه...“  :آوردم زبان

 و حلبی دلّی با بهمن حاال که بلند سرو تا دو کنار حیاط، وسط تا اتاق توی از 

 ام آمده چطور برده، خوابش و داده تکیه آرام درشتش و ریز یها گیر و چوب

 کوچه؛ دل به زنم یم و بندم یم سرم پشت را در .دانم ینم هم خودم که

 این توی هنوز من و آمده باال دیوارهایش وسط تا سرو دوتا سایه که یا کوچه

 .باشد نشنیده را صدایم جلیل ننه نکند که فکر

 
 

 پایان
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 بدارا - زهرا. زحمتکش

 پلمیمدرک: د 

 یبه طور جدو چند ماه هست که  سال کی حدود.

 کارشعر و داستان وشروع کرده است ادیز یوباعالقمند

بار با انجمن باران شروع کرده وبعد با انجمن بهار ومهتاب ادامه داده  نیاول یبرا.

 است.

 ست.اتشکل کتا ب وانجمن داستان شهرزاد داراب   عضو

 است شیرایدر دست ورا رمانش  نیاول.

 در آورده است ریداستان کوتاه هم به رشته تحر سه.

  
 

 حرمش آنکه نام به"

 کشیدن نفس ی بهانه 

 "...است من 

 .حرم سمنوی

  
 

 فلزی پای یها کناره از .کردم پودر انگشتانم میان را کبریت چوب یها سوخته

 انگشت .بود حرکت حال ودر بود شده وصل شیر به که یا لوله از آب اجاق،

 .بود زیبا چقدر .داد یم بازی اطحی پوش کف های شیاره میان را آب ام اشاره

 نشسته سجاده سر هنوز که رضا ی ننه نزدیکی تا افتاد راه به دنبالش به نگاهم 

 دست در یا روزهیف انگشتر که رضا، ننه انگشتان ازمیان تسبیح آبی یها دانه .بود
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 را لرزشش جا همین از من و بود برده باال چپش دست .دیچرخ یم داشت

 را هوایم و حال رضا ننه .کرد یم دعا و فرستاد یم صلوات آهسته .دمید یم

 چشمانم ی کاسه اشک یها حلقه .بود گرفته را گلویم بغض .بود کرده دگرگون

 بار چند .کند خیس را صورتم تمام توانست یم که آنقدر بود، کرده لبریز را

 .مآورد باال بود کبریت چوب سیاه پودر از پر که را مشتم .کشیدم عمیق نفس

 به نگاهم دوباره .بریزم آنجا را زغال پودر تا بردم باغچه خاک نزدیک را دستم

 قسمت لبت تشنه فرزند به را تو بی بی .آب آب، " :گفتم لب زیر .افتاد آب

 محتاج بی بی .کن سبز را دامنم گندمت، یها جوانه تک تک حق به ،دهم یم

 را ام اشاره نگشتا ".دیگ ی لبه بنویس ":گفت بهم حسی ".هستم نگاهت

 امیدم چشم بی بی ":نوشتم کبریت چوب یها سوخته پودر با و کردم خیس

 شب که هستم فقیری همان هم من کن فکر ،ام زده گره دامنت به را دستم تویی،

 راه که بود شده اندازه بی آنقدر میها اشک .برنگرداندی خالی دست عروسیت

 .بود گرفته را دیدم

 و شدم بلند .داد یم نوازش را روحم رضا ننه های یجیب امن و ها صلوات صدای

 آب شیر .رفتم نبود بزرگ هم زیاد اش اندازه که شکلی مربعی حوض طرف به

 .زدم صورتم به هم سر پشت را آب بار چند و شستم را دستم و کردم باز را

 از خبر شمعدانی یها گل عطر بوی .کشیدم عمیقی نفس .کردم باز را چشمانم

 بودند زیبا آنقدر .دوختم حوض وسط گلی یها یماه به را نگاهم .داد یم بهار

 بازی هم با صدا بی و آرام .آمد یم شوق سر آنها به کردن نگاه با آدم که

 دو هر .بودم خریده رضا ننه سفارش به که شد ینم بیشتر روزی چند .کردند یم

 ها یشمعدان رنگ کرمی سفالی یها گلدان پای و کردم آب از پر را مشتم

 هوا سردی بودم زده صورتم به که آبی با .برگشتم گاز اجاق طرف به و ریختم
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 بیرون را دهانم هوای کمی و گرفتم دهانم جلوی را دستانم .کردم حس بیشتر را

 رنگم سبز روسری ی گوشه با .بخورد میها گونه به میها نفس گرمی تا دادم

 را بودم داده تکیه دیوار کنار که بزرگی سینی و کردم خشک را صورتم

 سمت به را سرم .کردم بیشتر را گاز ی شعله .گذاشتم دیگ سر روی و برداشتم

 داشت رضا ننه .چرخاندم بود شده کار مرمر سفید یها سنگ با که ایوانی

 باال مرمری سنگ ی پله سه از .افتادم راه سمتش به .کرد یم جمع را اش سجاده

 بود داده تکیه تشتی داخل در دیوار کنار که گیکفگیربزر دو به نگاهم .رفتم

 را تو تمیزی و نظم همه این وقتی من رضا ننه" :گفتم خودم با لب زیر .افتاد

 مثل زندگیم در همیشه که میآ یم شوق سر و دارم دوستت بیشتر را تو نمیب یم

 را کسی هر که هست درخشان آیینه یک مثل دیگر که مهربانیت .باشم شما

 در رضا ننه ".باشد قبول" :گفتم شدم که نزدیکش ".کند یم شخود جذب

 رمقی که صدایی با ".باشی زنده جان صدیقه .دخترم حق قبول" :گفت جوابم

 غمگینم صدای متوجه که رضا ننه ".دعا التماس رضا ننه" :گفتم نداشت چندان

 چادر و مقنعه در زردش ی چهره چقدر .چرخاند سمتم به را سرش بود شده

 از را دستانش دلنشین لبخندی با .انگار بود خورشید مثل .بود شده نورانی یدسف

 .بروم آغوشش به که زد صدا مرا حرارتش از پر و مهربان نگاه با و کرد باز هم

 آغوشش در و رساندم او به را خودم باشم شده آزاد قفسی از انگار که هم من

 روی را سرم .داد یم دریا بوی بهشت، بوی خدا، بوی چادرش .شدم رها

 با را صورتم .انداختم رنگش سبز ی سجاده به را نگاهم و گذاشتم زانویش

 از را تسبیح .کرد نوازش بود مهربان و لطیف چروکیدگی تمام با که دستانش

 از خالی دست که الهی" :گفت و انداخت گردنش به و کرد باز انگشتانش دور

 حسین و حسینش ی دهیبر گلوی به را یب بی و بی بی به را خدا .نروی خانه این
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 را دلت و کند سبز را دامنت که قسم زینبش اشک به را عباس و عباسش به را

 سال 35 من دخترم، .کنند امضا را حاجتت زنجیر مثل تا دادم قسم را همه .شاد

 پیشانیم ".گذارم یم اجاق روی را زمستان آخر ماه ی مهین را دیگ این که هست

 دریا لطفش بی بی .نده دست از را امیدت .دخترم باش قوی" :فتگ و بوسید را

 هم آسمان به دستت آنوقت شود، حالت شامل دریا از یا قطره کافیست .هست

 داشته صبر .شاهد هم این" :وگفت کرد عطسه هم سر پشت بار دو ".رسد یم

 این رضا تولد از بعد شما رضا ننه" :گفتم بغض از پر صدای همان با ".باش

 مثل و بود یاس عطر از پر که کشید عمیقی نفس "؟دیا کرده نذر را دیگ

 .داد نوازش را روحم خنک نسیمی

 سال ده .ام گرفته رضایش حرم در بی بی از را شهیدم رضای من جان صدیقه -

 دکتر دوا هرچه .نبود بارداریم از خبری اما گذشت یم مهدی حاج با ازدواجم از

 همسرم شاد روحش .کردم یم گریه روز شبانه .داشتن یا دهیفا ولی کردم بود

 را من ی هیگر اگر اما نبود من نشدن دار بچه ناراحت سوزنی سر مهدی حاج

 .شد یم ناراحت اندازه بی دید یم

 خب .داشت دوست را شما خیلی مهدی حاج رضا، ننه" :گفتم و زدم لبخندی

 هم داشتنی دوست واقعاً

 .داشت دوست خیلی مرا او .دخترم جان، یقهصد بله" :گفت رضا ننه .هستید

 به مرا شد باعث هم همین

 اهمیت برایم گفت یم ولی داشت دوست خیلی را بچه اینکه با .ببرد آقا زیارت 

 تو با من .ندارد

 مادر آقا، زیارت برویم خواستیم وقتی .خدا رضای به راضیم و هستم خوشبخت

 فاطمه مهدی، حاج



ـــــــــــبانومهرـــــــــــ  

 ـــــــــــ161ـــــــــــ

 به را آقا و نامش به را بی بی جان، کوثر دخترم،" :فتگ و بوسید را سرم خانم، 

 دهم یم قسم مادرش

 و مادربزرگش مثل که بشوی پسری صاحب و برگردی دلشاد و پر دست که

 و بلند قامتی و قد پدرش

 رنگ تا باشد یا قهوه خودت چشمان رنگ به چشمانش اما باشد داشته درشت 

  “ .ما مثل سبزه نه باشد رنگ زرد خودت مثل و .ما چشمان سیاه

  

 به .شد یم تحویل سال شب همان و بود غروب رسیدیم؛ مشهد به وقتی دخترم، 

 نیت" :گفتم مهدی حاج

 :گفت بعد ولی کرد مخالفت کمی اول ".بمانم آقا حرم در را امشب ام کرده 

 شب یک .بمان باشد"

 مثل متقا درشت پسر یک فاطمه، مادرم قول به عیدیت شاید .باش آقا مهمان

 هم بعد و ".گرفتی خودم

 ی خنده با هم من .خندید 

 طالییش گنبد روبروی .رفتیم آقا حرم سمت به هم با .نگفتم چیزی و خندیدم 

 کرمت به ام آماده من آقا “  :گفتم لب زیر .کردیم ادب عرض و سالم شدیم که

  “ .سبزبرگردم بادامن که

 .دهم یم قسمت فاطمه مادرت به را تو 

 برگشتم "خانم خانم،" :زد صدایم یا بچه دختر دادیم تحویل که مانیها کفش 

 در که یا کاسه .سمتش به

 و گرفتم دستش از شادی با ".بفرمایید" :گفت و گرفت جلویم بود دستش 

 من برای چیه؟ این" :گفتم
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 ازش .نذریه سمنوی این .هست شما برای بله،" :گفت و زد لبخندی "هست؟ 

 می روا حاجت حتماً .بخور

 کمی بروم زیارت به اینکه از قبل .شد پنهان شلوغی میان در هم بعد و ".شوی 

 تا .خوردم را سمنو از

 را بقیه" :گفتم مهدی حاج به .بودم خورده نه و بودم دیده نه را سمنو موقع آن 

 بده" :گفت "کنم؟ چکار

 که من .جان مهدی نه" :گفتم ".مانیها کفش ی طبقه کنار بگذارند بگویم تا

 چون خوردم، ازش کمی

 مراجعه آنجا به کس هر و روبرو بگذارند بگو بماند، هست حیف هست، نذری 

 سمنو این از کند یم

 :گفت مهدی ".شد گشا گره ما همگی برای شاید دیدی، چه را خدا .بخورد 

 هست خوبت اخالق همین"

 و ماندم آنجا را شب آن .زیارت به رفتم و خندیدم ".کند یم تو ی فتهیش مرا که 

 از بود شب یها مهین

 دیدم خواب خواب، در .رفتم خواب و کشیدم دراز یا گوشه زیاد خواب 

 ی دانه آقا کبوترهای به داشتم

 کی تو" :گفتم .بود نورانی و زیبا خیلی دیدم، را بچه دختر همان .دادم یم گندم

 ظرف شد، بلند "هستی؟

 .پزند یم سمنو دارند ببین آنجا، بروم دبای من" :گفت و برداشت را گندم از پر 

 هم خودش بی بی

 نگاهم با داشتم .بپز سمنو فصل همین سال هر گرفتی را حاجتت اگر هست، 

 بدانم که کردم یم دنبالش
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 مهدی حاج برای را خوابم وقتی .شدم بیدار خادمان صدای با که رود یم کجا

 خنده با کردم تعریف

 و شدم باردار ماه همان و برگشتیم ".یریگ یم را حاجتت .شکر را خدا" :گفت 

 دیگ این سال همان از

 .کنم یم تقسیم آشنا و دوست و همسایه میان .گذارم یم اجاق روی را نذری

 می ظرف در را آن مابقی

 فدک، نیت به ،(صزهرا ) حضرت بنام را پولش و بفروشند دهم یم و ریزم 

 می هدیه نیازمندان برای

 فدک نام به یا هیقر وارث بزرگوارش پدر رحلت از قبل بی بی چون خرم، 

 دهکده این که شود یم

 آب یها چشمه که بوده زیبا و سرسبز بسیار جایی ولی بوده مدینه شهر از قبل 

 خرما درختان و زیاد

 پیامبر به خونریزی و جنگ بدون که بوده یهودیان مال ملک این و داشته 

 من که اینطور که بخشند یم

 موفق که بگیرند او از را ملک این خواستند یم خواندم قرآنی یها هقص از 

 وجودی با بی بی و نشدند

 نیازمندان و فقرا به ملک آن درآمد از داشتند یا ساده وضعیت خودشان که 

 دخترم، .کرده یم کمک

 بحال تا دیگ این .نباش امید نا دریاست، بی بی کرم که گویم می همین برای 

 داده را ها یلیخ حاجت

 و کشیدم عمیقی نفس ".کند یم برآورده هم تو حاجت که شااهلل ان .است

 می طور این واقعاً یعنی" :گفتم
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 امید نا پس زدی را بی بی ی خانه درِ جان صدیقه" :گفت رضا ننه شود؟ 

 بوی که را چادرش ".نباش

 مقس را بی بی" :گفت و بوسید را سرم .بوسیدم داشت، نرگس گل هزاران عطر 

 ضمانتت که دهم یم

 از را سرم همسایه کبوتر زدن پر با ".باشد سفید چادر، همین مثل عاقبتت کند، 

 رضا ننه پای روی

 اینجا به روز هر دارند عادت ،اند آمده گندم برای" :گفت رضا ننه .برداشتم

 می گندم برایشان ،ندیآ یم

 پر هست اتاق کنار گندم ی سهیک در کاسه یک برو شو بلند .خورند یم و ریزم 

 ".بخورند تا بیاور کن،

 خاکستری رنگ به ها ازآن یکی .آمدند سمتم به سریع آوردم که را ها گندم 

 رضا ننه .سفید هم یکی بود،

 لبخندی با ؟یا نوشته چه دیگ روی جان صدیقه" :گفت بود، دیگ پای 

 این ".را حاجتم" :دادم جوابش

 خانم" :گفت و فرستاد صلوات و زد دیگ به بار چند را دستش گفتم که را

 حاجتت جان، بی بی فاطمه،

 به آب بیاور، را ها گندم ی جوانه آرد برو .بکارد دامنت در یا دانه و کند سبز را 

 به کافی ی اندازه

 لحظه چند که را یا پروانه رسیدم که ایوان به .آمدم باال ها پله از ".آمده جوش

 روی بودم، دیده پیش

 فکر اینجایی؟ زیبا ی پروانه" :گفتم لب زیر .دیدم بود، ایوان کنار که گُلی

 یا قهوه کفش "!یا رفته کردم
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 بنفش یها گل از پر که آبی ی چهیقال روی قدمی چند و آوردم در را کرمیم گل

 سمت به و گذاشتم بود

 با سیاه رنگ این چقدر ؟یکن یم چکار سرما این در تو آخه" :گفتم و رفتم گُل

 و طالیی زرد یها تراشه

 دانی می خوب چقدر تو من، خوب خدای .شده زیباتر تو یها بال روی نارنجی 

 که بودم او رنگ و پروانه سرگرم آنقدر "!کنی ترکیب را ها رنگ چطور که

 می که صدایش با !گفته چه رضا ننه رفت یادم

 به را سرم ".بریزیم زودتر باید بیاور، را گندم آرد صدیقه، دخترم،" :گفت

 لبخندی با چرخاندم، سمتش

 رضا ننه ".چرخد یم حیاط در سرما این در صبح، از ببین را پروانه این" :گفتم

 :گفت و زد لبخندی

 شده، سردش خیلی کنم فکر" :گفتم ".ندیب یم آسیب شیها بال کن، رهایش" 

 و زد لبخندی ".شود گرمش تا اتاق داخل به برمش یم .کنه پرواز تونه نمی آخه

 ".بیاور هم گندم آرد زودتر فقط .باشه" :گفت

 روی را پروانه رفتم، داخل به من ".مهربون رضای ننه چشم" :گفتم شادی با 

 اینجا" :گفتم و گذاشتم داشت سبز سبز مانند پنج یها برگ که گُلی گلدان

 آرد از پر تَشت .برو کن پرواز خواستی ،کنم یم باز را در شدی که گرم بمان،

 را تشت رسیدم که اجاق کنار .رفتم خانه از بیرون به و برداشتم را گندم ی جوانه

 که را بزرگی سینی رضا ننه ".فاطمه بی بی یا" :گفتم و گذاشتم زمین روی

 چوبی آن ی دسته که کفگیرهایی از یکی و برداشت را بودم گذاشته دیگ روی

 تو جان، صدیقه" :گفت و گذاشت آب در و گرفت دستش در را بلند و بود

 یکدست و باز هم از تا زنم یم هم به کفگیر این با هم من بریز، کم کم را آردها
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 ی جوانه آرد بود آن در که کوچکی ی کاسه با و کردم بلند را تشت ".شود

 و زد یم هم به را آب و فرستاد یم صلوات رضا ننه .ریختم آب در را گندم

 حرمت به بقیع، غربت هب ترا فاطمه، بی بی جان، خانم" :گفت یم هم گاهی

 خودت خواست و نام به که سمنو این پخت در و بیا دیگ این پای پدرت،

 به و بزن هم به را سمنو این مبارکت دستان با جان، بی بی .باش شریک هست

 طور همین رضا ننه ".شوند بهرمند کرمت پر دستان از همه تا ببخش برکت آن

 دیگ پای به را بی بی و فرستاد یم تصلوا و گفت یم را همه نام .کرد یم دعا

 .بود دلنشین خیلی من برای که آمد یم بیرون دیگ از آب بخار .کرد یم دعوت

 آرد آخر ی کاسه .بود آرام عجیبی شکل به دلم و بود اشک از پر میها چشم در

 هم امسال جان، فاطمه بی بی " :گفت رضا ننه .ریختم آب در را گندم ی جوانه

 زنده و دهد یم اجازه من عمر دانم ینم .کن قبول من از آوردم، جا به را کنیزیم

 " !نه؟ یا بکنم را کنیزیت و بیاورم جا به را نذر این هم دیگر سال که هستم

 ننه ".سالمید که شااهلل ان .نکند خدا" :گفتم من زد را حرف این رضا ننه وقتی

 من .آدم سرنوشت هم مردن و هست خدا دست زندگی و مرگ" :گفت رضا

 بودی کاش عزیزم، رضای" :گفت بعد و ".دخترم ام کرده را خودم عمر هم

 به را نذر این و یگذاشت یم اجاق روی را دیگ این هم من رفتن از بعد و مادر

 درون از کسی انگار و رفتم فرو فکر به رضا ننه یها حرف با ".یآورد یم جا

 این تو شد برآورده حاجتت اگر بگو رضا ننه به صدیقه":گفت یم من به قلبم

 .دیلرز یم وجودم تمام .یآور یم جا به ننه از بعد را نذری سمنوی دیگ

 میها پلک .بود شده اشک از پر چشمانم .بود نشسته پیشانیم بر عرق چرا دانم ینم

 دستم .شد تار چشمانم جلوی کردم حس یا لحظه .خورد یم هم به هم سر پشت

 خوب حالت چیه؟ دخترم صدیقه جان، صدیقه" :گفت رضا ننه .گرفتم دیوار به
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 ،ها گندم کردن تمیز .کشیدی زحمت واقعاً روز چند این !یا خسته شاید نیست؟

 آسیاب هم زدن جوانه از بعد و اتاق در پارچه روی آن کردن پهن و شستن

 با ".کمک ندیآ یم بقیه .بنشین بیا حاال .دخترم شدی خسته واقعاً .آن کردن

 :گفت و گرفت دستم رضا ننه ".نیستم خسته نه رضا، ننه" :گفتم لرزان صدای

 فکر !بودم گرفته تهوع حالت چرا دانم ینم "؟یا کرده یخ چرا هست؟ سردت"

 .بود عرق خیس گذاشت، پیشانیم روی را دستش .باشد دلهره از شاید کردم

 هم شاید ننه،" :گفتم ".هست مشخص نیست، خوب حالت تو نه،" :دگفت

 ".خوردم زیاد ماست دیشب دارم، تهوع حالت هم کمی آخه .دهش سردیم

 زحمت ننه، نه" :گفتم ".آورم یم عسل شربت برایت روم یم کن صبر" :گفت

 کند، مادری برایت که داری مادر تو نه" :گفت و رفت خانه سمت به ".نکش

 ".دخترم مثل هم تو هستم، مادرت مثل من .کند دختری برایم که دختری من نه

 دور رنگ آبی تسبیح .رفت باال ها پله از و برداشت ها پله کنار از را ایشعص

 گوشم به طور همین گفتنش یجیب امن صدای .دیدرخش یم زیبا گردنش

 سمنو دیگ نزدیک را خودم .شده سردم خیلی کردم یم احساس .دیرس یم

 یا شهیش لیوان با زود خیلی رضا ننه .شوم تر گرم گاز حرارت با تا رساندم

 را لیوان لرزانش دستان با .برگشت بود کرده مخلوط را آب با عسل که بزرگی

 چشمان پیراهنش از محمدی گل عطر گرفتم، باال را سرم .گرفت سمتم به

 :گفتم لرزان صدایی با و بردم لیوان سمت به را دستم .کرد یم خندان را روحم

 حال در صدایم دوباره "دخترم؟ جانم،" :گفت سریع "مهربون؟ رضای ننه"

 تو ؟یلرز یم چرا چه؟ تو" :گفت "...من ننه،" :گفتم حال همان با .بود لرزش

 بجا من شما، از بعد را نذری دیگ خواهم یم" :گفتم ".بود خوب حالت که

 روی جا همان و داد تکیه دیوار به را عصایش رضا ننه گفتم که را این ".بیاورم
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 که شکرت جان بی بی .شکرت خدایا" :گفت گریه با و کرد سجده زمین

 مرا نذر که ممنونم تو از بی بی .شود پخت من از بعد حتی دیگ این یخواه یم

 ی سجده و گذاشتم زمین روی را سرم او با اختیار بی هم من ".داری کرده نظر

 تو از" :گفت و وبوسید گرفت آغوش در را سرم رضا ننه .آوردم بجا شکر

 محل این در فرستادی همسرش با را دختر این که شکرت خدایا .دخترم ممنونم

 برآورده حاجتت هستم مطمئن" :گفت هم بعد و ".کنند فرزند ادای من برای تا

 همیشه .هست ارزش با خیلی سمنو دیگ این که باشد یادت دخترم .شود یم

 پاکی و دل خلوص و صاف نیت با باید .بگذاری اجاق روی نیت خلوص با باید

 زدن جوانه حال در ها گندم که مدتی تمام و بدهی انجام را مراحلش تمام جسم

 اگر که چرا باشد، داشته آمد و رفت آنجا در ناپاکی شخص هیچ نباید هستند

 از قبل باشد یادت و زد نخواهند جوانه و گندند یم ها گندم کنند را کار این

 که خصیش نباید هم دیگ پای و کنی آسیاب را ها آن باید ها جوانه شدن کبود

 و رسید آخر پخت به سمنو که زمانی .بیاید باشد نکرده غسل و هست ناپاک

 سینی، روی کردی، دم را آن و شد پررنگ طالیی یا قهوه کامالً سمنو رنگ

 و پختن سمنو برای هست رسم یک این که چرا بگذار، شمعدان آیینه و قرآن

 اذان از قبل باید یا اجاق روی بگذاری شب سر یا باید را سمنو دیگ باشد یادت

 دستان با را وسمنو بیاید که بخواه بی بی از و اجاق روی بگذاری حاال مثل صبح

 انجام را آداب این تمام هرسال شما رضا ننه" :گفتم ".کند متبرک خودش

 این به امسال تازه مسلم همسرت و تو .دخترم بله" :گفت رضا ننه "؟یده یم

 ".ام گذاشته اجاق روی را سمنو طور ینهم سال هر من ولی دیا آمده محل

 دارید برمی را دیگ سر شما وقتی ام دهیشن ها هیهمسا از من رضا ننه" :گفتم

 حضرت دست جای گویند می که هست سمنو روی انگشتانی جای مثل شکلی
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 چیزی چنین .دخترم بله" :گفت رضا ننه "گویند؟ می راست یعنی هست، زهرا

 ی فاطمه بی بی نیت و اسم به سمنو چون گویند یم ،ام دهیپرس هم من .هست

 و دیگ سر آمده که باشد بی بی دست جای باید حتماً پس ،هست (صزهرا )

 با باید پختن سمنو مراحل تمام گویند می همین برای .کرده متبرک را سمنو

 من" :گفتم و بوسیدم را رضا ننه دست پشت ".شود انجام دل خلوص و پاکی

 و یگذار یم اجاق روی را سمنو پاک نیت با اینقدر که ومبش تو دستان فدای

 که بدان را این" :گفت و بوسید را سرم هم رضا ننه ".یآور یم بجا را نذر این

 همان".بیاوری بجا من از بعد تو را نذر این افتاده دلت به که هستی عزیز خیلی

 بلند ".تندهس ها هیهمسا کنم فکر" :گفت رضا ننه .آمد در صدای که بود لحظه

 سالم .بودند همسایه زنان از نفر چند .کردم باز را در .رفتم در سمت به و شدم

 :گفت ،ها هیهمسا از یکی خانم، مدینه .آمدند داخل به .کردیم احوالپرسی و

 فلزی یا سورمه درِ من ".بیایند هم بقیه تا بگذار باز را در دخترم، جان، صدیقه"

 کرمی پتوی و کردم پهن زمین روی و آوردم یچهقال یک رفتم و گذاشتم باز را

 و شادی حیاط، شلوغی و ها هیهمسا آمدن با .انداختم آن روی هم رنگی

 ،زد یم هم به را سمنو داشت که خانم مدینه .آمد یم چشم به زیباتری دلنشینی

 نارنج درخت پای از خاک کمی تا بیاور استیل سینی یک جان صدیقه" :گفت

 عودهایی و ها شمع این تا کنیم خیس آب کمی با و بریزیم آن داخل و برداریم

 و ".حتماً .چشم" :گفتم ".کنیم روشن را آوردند سمنو دیگ نذری برای که

 را شمع تا دو ننه .بود بخش لذت خیلی برایم که دادم انجام را کار این رفتم

 .کرد روشن من برای زهرا حضرت نیت به خیس، یها گل روی سینی وسط

 با و بودیم زده حلقه سینی دور همگی که چرا بود، بخشی لذت و ادش حس

 نیت به شمع هم بعد و میفرستاد یم صلوات بی بی نیت به شمع شدن روشن
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 مانیها شمع همگی روحشان شادی برای .کرد روشن مهدی حاج و رضا شهید

 همه یتر خاص عرفانیت عود، کردن روشن با .کردیم دعا هم برای و روشن را

 شریک سمنو زدن هم در و آمدند یم ها هیهمسا طور همین .بود گرفته فرا را جا

 آدم به بودند آمده مادرشان همراه که همسایه یها بچه بازی صدای .شدند یم

 سایه در بود سرد هنوز هوا اینکه بخاطر .دیبخش یم بیشتری شادی و انرژی

 بیرون که آفتابی رد بردند و کشیدند را قالیچه خاطر همین به نشست شد ینم

 در خریدی دیروز که را ییها کیک جان، صدیقه" :گفت رضا ننه .بود آمده

 کمد از آشپزخانه در و رفتم خانه داخل به ".بیاور چای همراه به و بگذار ظرفی

 که رنگی طالیی سینی در و برداشتم را گرد گُلدار یها استکان رنگ، یا قهوه

 نیم دو چاقو با را کشمشی یها کیک .تمریخ چای و گذاشتم بود زیبا خیلی

 برای و گذاشتم بود شکل مربعی که گُلداری یا شهیش ظرف در و کردم

 و زدم هم به را سمنو .ایستادم سمنو دیگ کنار رفتم و بردم همسایه یها خانم

 رسیده آخر پخت به سمنو که ظهر به بود مانده ساعتی دو .فرستادم صلوات چند

 شمعدان و آیینه امسال که ام کرده نیت من جان، صدیقه" :گفت رضا ننه .بود

 با ".شود برآورده حاجتت که شااهلل ان .بگذاریم دیگ سر روی را تو ازدواج

 :گفت خانم مدینه ".رضا ننه ممنونم .خوب چقدر وای" :گفتم خوشحالی

 دم را سمنو .بیاور را ازدواجت شمعدان و آیینه و قرآن زودتر برو عزیزم،"

 ".کنیم باز را دیگ سر بعد بماند، ساعت نیم رویش به بگذاریم باید .کردم

 در روی را کلید .رفتم خانه سمت به شوق با و پوشیدم را گلدارم یا سرمه چادر

 تمام در عجیبی شوق .کردم باز را در و انداختم خانه کوچک سفید و سیاه

 را طالیی و فیدس رنگ یا نقره ی نهییآ .ختیر یم چشمانم از اشک .بود وجودم

 و طالیی بلند یها یشمعدان .گذاشتم آن روی را رنگم سبز قرآن و برداشتم
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 و گرفتم دیگرم دست در را بود آویزان قرمز و سبز یها مهره آن از که را سفید

 مثل عود و گالب بوی شدم که حیاط وارد .افتادم راه رضا ننه ی خانه سمت به

 گرفت دستم از را ها شمعدان خانم مدینه .ددا یم نوازش را روحم که بود نسیمی

 از گالب بوی این" :پرسیدم او از .بگذارم زمین روی را آیینه بتوانم راحت تا

 صورت همان با خانم مدینه "کجاست؟ رضا ننه .هست دلنشین چقدر کجاست؟

 رکعت دو رفت رضا ننه" :گفت و زد لبخندی اش سبزه کمی الغر و کشیده

 گالب .بیاورد بجا کند یم نیت بی بی برای سمنو دیگ یپا همیشه که نمازی

 میزیر یم گُل اول سال هر .کن نگاه .هست دیگ سر روی که سینی روی هم

 دستان با بیا حاال .شمعدان و آیینه و قرآن بعد و گالب ها برگ گُل آن روی بعد

 شمعدانی و آیینه بعد ،ها گل روی سینی، وسط بگذار اول را قرآن خودت

 بگذار کربال، از متبرک ی سجاده و مهر این و دان سورمه این .بگو را تتوحاج

 ".قرآن جلوی

 ریخت چای و لرزید دستم که کشید خودش سمت به محکم جوری را دامنم

 چکار" :گفتم و برگشتم سمتش به .شدم او متوجه و پاهایم انگشتان روی

 زدنش حرف زهنو که شیرینش زبان همان با .سوختم !عزیزم رضای یکن یم

 به که پذیرایی اپن طرف آن از مسلم ".ماما" :گفت نبود واضح و کامل

 که هست وقت چقدر بچه این تو؟ کجایی" :گفت و خندید بود وصل آشپزخانه

 حواست هنوز بود، نسوخته پاهایت اگر .یشو ینم متوجه تو اما کند یم صدایت

 "؟واقعاً" :گفتم و کردم نگاهش بود شده گرد چشمانم که حالی در ".نبود

 نشستم .دیکش یم و بود کوچکش دستان در هنوز گُلم از پر یا قهوه دامن

 کرد اشاره انگشتش با و کشید را دستم "جانم؟ دلم، جان" :گفتم و روبرویش

 صورت و گرفتم آغوش در را او و شدم خیره ایش قهوه چشمان به .حیاط به
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 پر شوق از چشمانم .کردم سهبو غرق را بود گرد سیب مثل که سفیدش و سرخ

 آنقدر ".شکرت جان بی بی شکر شکرت، خدایا" :گفتم بلند بلند .بود اشک از

 وای" :گفت و آمد سمتم به مسلم .کرد یم گریه داشت که بودم بوسیده را رضا

 و برداریم را دیگ سر باید .ببر ها مهمان برای را چایت شو بلند .کُشتی را بچه

 گریه که حالی در را رضا ".شکر الهی .هستند منتظر ردمم کنیم، پخش را سمنو

 چشمانم از قرارتر بی میها اشک .گرفت آغوشم از گفت یم بابا ماما و کرد یم

 و دادم رضا ننه برای یا فاتحه و آوردم بجا شکر ی سجده قبله به رو .ختیر یم

 و کپا نیت از را زندگیم شادی که شاد روحت .رضا ننه شاد روحت “  :گفتم

  “ .دارد تو خوب

    
 

 پایان
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 قم - حمیده. رضایی 
   

 ( “ باران “ )متخلص به  ییده رضایحم

 سیداستان نو ـ

 )قم(14/9/1360متولد  ـ

 یتیعلوم ترب یدانشجو ـ

 83از سال  یسینو آغاز داستان ـ

 :یو سوابق شغل ها یارکهم

 ،  “ سه کیسه  “  ، “ قدر “  ، “ سازان ندهیآ “ ،  “ امتداد “  با مجالت یارکهم ـ

 ،  “ ایکمل “ ،  “ ها سالم بچه “ ،  “ انتظار نوجوان “ ،  “ سنجاقک “ ،  “ شگامانیپ “

 و... ، “ ندگانیپو “

، مجموعه داستان دفاع مقدس )ناشر:  “ سر یب کپال “  یتاب گروهکانتشار  ـ

 87ز ییقم( پا یحوزه هنر

حفظ  ادی/ بنتی/ انتشارات زمزم هدا1388ستان تاب  “ یشام عروس “ تاب کانتشار  ـ

 دفاع مقدس استان قم یها ارزشآثار و نشر 

)خاطرات مناطق 89 زمستان  “ در امتداد نور “  یتاب مجموعه پنج جلدکانتشار  ـ

سماء  شاخص و دانش آموز مربوط به آن منطقه شهر قم و..(/ دیو چند شه یجنگ

 دفاع مقدس استان قم یها ارزشحفظ آثار و نشر  ادیقلم/ بن

، خاطرات کوتاه زنان در دفاع  “ در باد ستادهیا “ انتشار مجموعه فلش کارت  -

 شهدا رهیمصاف عشق وابسته به موسسه س یمقدس/ مرگز فرهنگ

 96 زیی/ چاپ سوم پا 90تابستان   “ سالم یمهد یآقا “ انتشار کتاب -
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 :یسب رتبه و مقام ادبکاز  ییها نمونه

ر یات غدیادب ینگره سراسرکن یسب رتبة دوم داستان در ششمکـ  83 بهمن

 استان قم( ی)فرهنگ و ارشاد اسالم

 قم( یات مقاومت )حوزۀ هنریسب رتبة سوم داستان جشنوارۀ ادبکـ  84 خرداد

مه یرک یهنر یسب رتبة سوم بخش داستان در جشنوارۀ فرهنگکـ  86 آبان

 س((مه )معصو)فرهنگ و ارشاد قم / آستانه حضرت 

ز ک)مر کرتبة اول( ماهنامة قاصدکودک )گر برتر  ـ پژوهش 86 آبان

 ما(یصدا و س یاسالم یها پژوهش

بانوان  یهنر ین جشنوارۀ فرهنگیسب رتبة سوم بخش داستان در دومکـ  87 ریت

 استان قم( یاستان قم )فرهنگ و ارشاد اسالم

 1387نور ن یمآورد سرز کسب رتبه اول رشته خاطرات در جشنواره ره ـ

 ...و

*** 

 !بود اسی دختر هک مادرم به

 

 را یطوق بوترک .گرندیهمد یهاهیهد دنید سرگرم پسرها .گذارد یم اتاق به پا

 .رود یم تختش سمت به و کند یم جاجابه شیدستها در

 جانمک و سرخ نور و شودیم باز ارگاهک کوچک اطیح به تخت نارک پنجرۀ

 کند یم یسع و دهد یم دست یک به را بوترک .داستیپ آن پشت از دیخورش

 را پنجره مردۀکچر نخ گرید دست با .دارد نگه اشنهیس و انگشتها نیب آنرا

 است ارگاهک ییبایز تنها هک ییمو درختکت با کوچک اطیح .کشد یم نییپا
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 پنجره شةیش به را خود و لغزد یم شیها دست در لحظه یک بوترک .شود یم ظاهر

 :برمیگردد او سمت به ها نگاه .کوباند یم

 !گرفت کادوشو حسن رو، نجایا هابچه ـ

 یباال حاال هک را بوترک ندکیم یسع و گذاشته تخت ةیپا یرو را شیپا یک

 .ردیبگ وباندکیم شهیش به را خودش مدام و است پنجره

 حسن؟ فتربازهک اتننه مگه ـ

 .کند یم پر را اتاق پسرها خندۀ

 و لرزدیم شیدستها یتو بوترک .کند یم نگاه چشمشان در چشم و گردد برمی

 و باال اشنهیس جلو یسترکخا پشتمک یموها تپدیم تندتند قلبش هک طورنیهم

 .رودیم نییپا

 .بشه شننه رسوننامه گرفته کفتر ـ

 پیدا اهشانیس و معوج و جک یدندانها و باز یدهانها دندیخند یم که همینطور

 خفه دارد کرد احساس .جوندیم را اشخرخره دندانها آن با دارند انگار .بود

 هامهکد اما ند،ک بازترش یمک تا اشراهنیپ قةی سمت برد یم دست .شود یم

 دند،یشک دستش از را بوترک کی دینفهم .اند شده قفل یامهکجاد در لجوجانه

 یروغن و اهیس دست جفت هشت نیب دارد بوترک دید هک شد متوجه یوقت فقط

 .زندیم بال بال

 !من به نشیبد ـ

 هک کپسر .کند یم میقا سرش پشت را آن و ردیگ یم هیبق از را بوترک برکا

 خواهدیم و ردهک دراز او طرف به را دستش رسدیم او مکش جلو تا فقط قدش

 .برگرداند او به را بوترک تا

 !یفتگر یچ برا نویا یبگ دیبا اما میخورینم رو فترتک !وچولوک نترس ـ
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 !گرفتم مادر روز برا مادرمه، برا بخدا ـ

 .شود یم شروع هابچه پوزخند دوباره

 .فتربازهک راستی راست نمکن غلط ننشه، برا گفتم هک من برکا ـ

 بابا ـ ننه اگه بدبخت نیا آخه “  :دیگو یم و اندازد یم اظمک به ینگاه برکا

 براش بغچه هی بار یک ماه چند هر باباهه هک ینیبیم .نبود نیا اوضاش هک داشت

 !ینالوت گهیم دروغ .میرفت هک برو و ارهیم

 ندینش یم برکا یپا جلو همانجا .کند یم سیخ را صورتش کاش درشت یهادانه

 :شود یم بلند اشهق و هق و کند یم بغل را شیزانوها و

 از اون …اونه …برا نمیا دارم؛ …مادر …من .نگفتم …دروغ …خدا به …خدا به ـ

 .داره …دوستش یلیخ …خدا …مهربونه …یلیخ …ترهقشنگ مادرا …مةه

 یحرف چیهیب برکا .است اکبر سمت به ها نگاه .شود ینم بلند کسی از صدایی

 نور .شودیم یکتار دارد مکمک اتاق .گذارد یم کپسر مشت یتو را بوترک

 .کرده روشن را کپسر سیخ صورت ارگاهک اطیح گوشة رنگ یریش

□ 

 را بوترک .باشد ارگاهک ساعته مین دهد یم قول .کند یم یراض را اوستا باالخره

وچهک .برود اروانک ترسدیم .دودیم زناننفسنفس و گرفته شیدستها یتو

 یتابلو به چشمش باالخره .گذارد یم سر پشت یکییکی را یکبار و تنگ یها

 .خورد یم داستیپ دورها آن از هک مؤسسه سبز و بزرگ

 نیب .ردهک پر را جا همه اسپند و گل یبو .اند مؤسسه یجلو یادیز تیجمع

 دارند مکمک مسافرها .ندک دایپ را دریح مش بتواند تا شدکیم کسر تیجمع

 به یکییکی و برود تیجمع یالالبه شود یم مجبور .شوندیم هااتوبوس سوار

 سیخ شانیچشمها همه اروانک دیموسف یرمردهایپ .ندک نگاه شانیصورتها
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 کند یم رکف خودش با .هستند مسافرها نیب او سال و سن هم کپسر چند .است

 .برساند او به خودش دست با را مادر ةیهد شدیم اشک

 گرید بار یک و سشیخ یچشمها یرو کشد یم دست .افتد می راه اول اتوبوس

 .شدیم رشید داشت .رفتیم دیبا .کند یم نگاه مسافرها کتکت چهرۀ به

 دوزد یم چشم و گرفته صورتش جلو را بوترک .کند اش مهیجر اوستا دیترس یم

 .زدیم برق یکوچک نینگ مثل هک اهشیس کوچک یچشمها به

 اونجا؟ یبر خوادینم دلت تو نهکن ـ

 دارد هم دوم اتوبوس .است دوخته چشم دور یانقطه به شهیهم از ترآرام بوترک

 هک ییمسافرها به دوزد یم چشم و نشسیند می نیزم یرو همانجا .شودیم پر

یم دلش .سوزدیم شیها چشم .روندیم باال اتوبوس یهاپله از انیگوخداحافظ

یها بهانه نیا به او و زدیم گوشش یتو مکمح یکی و بود نجایا برکا خواهد

 .هیگر ریز زدیم یها

 خواهدیم چطور مانده؟ جا اروانک از دریح مش یعنی کند یم رکف خودش با

 چه مادر هدیه پس چه؟ برود نخوهد اگر برساند؟ فرودگاه به را دشخو

 ؟شود یم

 !یدار غصه نمینب !حسن آقا سالم ـ

 .آوردیم فشار بوترک به دارد فهمد ینم هک شود یم بلند جا از عیسر آنقدر

 .شود یم بلند بوترک یبغبغو یصدا

 !یموند جا گفتم ؟یمشد یاومد ـ

 یرو را اشینیبذره کنیع گذارد،یم نیزم یرو را شکسا هک نطوریهم یمشد

 کپسر دست فشار از هنوز هک بوترک سمت شود یم خم و ردهک جاجابه چشم

 .است کیشا
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 چند؟ باشه، گرون دیبا آره؟ شیگرفت باالخره پس ـ

 :دهد یم رمردیپ دست را بوترک و خندد یم آرام

 !افتهیم راه داره اتوبوس یمشد برو ـ

 باال اتوبوس یهاپله از و بوسد یم را کپسر وختةسآفتاب صورت یمشد

یم دورتر دارد اتوبوس .چدیپ یم فضا در اتوبوس رنگ یسترکخا دود .رود یم

 را پر .افتاد یم ردهک ریگ شیانگشتها یالالبه هک کیوچک پر به نگاهش .شود

 :دود یم تکحر حال در اتوبوس سمت به و گذاشته بشیج یتو

 !دریح مش !یمشد ـ

 .کند یم نگاهش رهیخ و آورده رونیب پنجره از را سرش یمشد

 !...ها عیبق خود تو ،ینک ولش مادر روز باشه ادتی یمشد ـ

 
 

 پایان
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 الرستان -حقیقت. سحر 

 

 قتیسحر حق

 از الرستان 1368 متولد

 وترینرم افزار کامپ ی: مهندسالتیتحص

 : حسابدارشغل

*** 

 

 وصل تا فصل ثیحد
 

 نیانداز شده است ... بهشت را آذ نیطن نشان یب یبانو یاز زندگماندگار  یتیروا

هلهله سر  انیحور یآسمان یها نغمه ..یزندگ ی...بودیآ یم اسی یو، بو اند بسته

و چه  وندیپ نیاست...چه عاشقانه است ا یدلبر یدر پ یدل ییگو نجای...ادهند یم

از تبار  یمرد نجایا ..ستیتناهیکه ال یعشق تنفصل شکفتن ...شکف نیا باستیز

اتفاق است، جنس نور  نیتر عارفانه از یدختر ییو اخالص به دلربا مانیا

فاطمه و  وندیشائبه پ یب و ..مانینور با ا یتالق راستیبرخواسته است.. وصف ناپذ

 ... یعل

 دریح پدر را، نیرید اریاست و فاطمه  دهیبرگز یرا به همسر بشیدردانه حب

 صدف ... دردرون یاست بسان گوهر دهیمأ وا گز یزهرا در نهاد عل محبت
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را به سخن  یدو مخلوق آسمان نیوصل ا اقیکه اشت ستین نیا یایگو یزبان چیه

 یو عل است بیپرتأللو ...فاطمه نا شک دیاست و خورش قراریدر آورد ... عرش ب

 ...امبریدختر پ گانهیتاب  یب

اند...آسمان غرق  یکوبیحال پا و فرشتگان در نوازند یمرا  یشاد یآوا انیافالک

سرمست  لیاز گل و جبرئ تر خندان ینب نور است و ستارگان مشتاق بارش...چهره

 ... یشاد نیاز ا

منزلگه عشق......  یو فاطمه راه شود یم یعقد در عرش جار نینواز تر گوش

 گمان یب است، دهینکاح درافالک به ثمر رس نیو با شکوهتر نیتر خالصانه

 فاطمه مثابه است، یکه رشاد تش ب شود یم یدریح اری ها یخوبشحون از م ییبانو

... 

 ماندگار ... اش ینیریشو  شود یمکه مهرش زبانزد  یوندیپ

که دو  تر دهیپسند نیاز ا یچه وصلت و شدن.. یکی نیاست ا مونیمبارک و م چه

طمه و پاک فا هیو ذر یاز سالله نب شوند یم یفرزندان محبوب دل را در گرو هم

و  نیکه حس یوندیپ .... یوستگیپ نیا هیدست ما که کشانند یم یمنزلت به ،یعل

 ... دارد یم میتقد انیرا به عالم کلثومو حسن و ام  دهد یم هیرا به آفاق هد نبیز

 نگونهیا و ،زدیآم یمدر هم  یفاطمه و عل یهست

2 

 با فاطمه ... یعل یایدن ستییایدن چه

 ساخته است... تر فتهیشرا  یعل ششیآال یب یو همراه یهمدل

 و درخشد یم ی...... زهرا آفتابگونه در مقابل علکند یممباهات  اش فاطمهبه  یعل

 ... دینما یممهرش غرق  انوسیدر اق شیاز پ شیاو را ب
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خود در آورده است  طرهیافکنده و وجودش را به س هیسا یعشقش بر دل عل پرتو

... 

 ...دیآرا یمرا  یخانه عل ینیکه همچون نگ تابناک است اش چهره یقدر به

 ...دیزدا یم یبه فاطمه غم را از وجود عل ستنینگر

را  یعل شیفرمانبردار اش پختهنان تازه  یبو ،زدیر یمرا به جانش  اتیعصاره ح 

 کرده است ... رانیاو را ح شیو وفادار مجذوب

 یاو لذت زندگ انگیشا یساخته و مادر ریرا متح انیعالم اش بندهیز یهمسردار

 دو چندان نموده است ... را

 ... گذرد یمسرمستانه  روزگار

 ... اما

و او را غرق در سوگ و ماتم  ندینش یموفات پدر گرد اندوه بر چهره زهرا  با

مکارم اخالق را در خود جمع نموده و  نیبرتر که یپدر یخال ی... جا کند یم

 تحمل است ...قابل  ریغ شیمخلوق خدا بود برا نیممتازتر

 شود یم زیو فاطمه حزن انگ یعل انهیو آش ردیگ یمزهرا رنگ غم به خود  یزندگ

 گرفته و ناجوانمردانه او را به خوش را از فاطمه یرو ایکه دن دیپا ینم یری... د

 ... کند یمبدرقه  درد یواد

 دینما یمرا از فاطمه سلب  ستنیخصمان تاب ز یها شرارتروزگار و  یها مرارت

 ... کشاند یم یماریاو را به بستر ب و

 وجود زهرا را نشانه رفته است .... یگلبرگها زهرآلود خشم نامردان یرهایت

 ... برد یم غمای و توانش را به را احاطه کرده کرشیامان پ یب یها رنج هجوم

 ... ستیشده فاطمه ن ابیآس یها گندماز تنور گرم و  یخبر گرید
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که جسم  ینظاره گر بستر و ..اند شده رهیب به مادر خآشفته و مضطر کودکان

 است دهیمادر در آن آرم فینح

سرگشته دستان پر مهر مادر اند و چشمان بغض آلود حسن  نبیز سوانیگ

 است ... دهیدارد که عمق جانش را به آتش کش ییها ناگفتهاز  تیحکا

 ... شانانیپا یب یمبهوت حسرتها یمادر و عل یها نوازشقرار  یب نیحس

 ... کند یم تر آشفتهرا  یعل مادرانه زهرا در گوش کودکانش فیضع ینجوا

 اسی...  دیرا پاک نما یمحبوبش عل دگانیاشک د که ستیآن ن یارای دستانش

 ... گذارد یمرا به معرض تماشا  و خزانش شود یم تر پژمردهروز به روز  یعل

 نشاند ... ینش مدام یگلستان خون را بر رو اش پارهپاره  یها نفس

 ... دیگرا یم یبه غروب اندک اندک امبریپ اریدرخشان  آفتاب

 ... گردد یمهمانند چشمان فاطمه کبود  دریح یزندگ آسمان

 ثی... حد کند یم یغمخانه ابد یو اورا راه شود یم یراه عل مهین قیرف فاطمه

 ... دهد یمرا سر  ییو روزگار نغمه جدا ابدی یم انیوصل پا

...و چه جان سوز است لحظه  یلحظه فراق فاطمه از عل ستیلحظه ا بانهیغر چه

 وداع مادر با فرزندانش ...

 ... گذارد یمتنها  انشیپا یب یو او را با غمها بسته ایچشم از دن یعل یزهرا

به او بر  را امبریامانت پ یو عل شود یمشب به خاک سپرده  یاهیدر س بانهیغر

 ... گرداند یم

رمق در دل  یآسوده و ب نکیا دیچرخ یمپروانه وار بر گردش  یروز که ییزهرا

 است ... دهیگز یسرد خاک سکن
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 ایدن کیو  ماند یم یو عل ردیگ یم یرحمانه زهرا را از عل یروزگار ب سرد دستان

 غربت ...

 ..شود یمحضور زهرا جانگدازتر  یکه ب یغربت

 ... عیبق نیسرد و آهن یها پنجرهپشت  غربت همچنان ادامه دارد در نیا و

 

 

 انیپا

  
 
 
 
 
 
 
 
 


