






 





 
 را عرض بکنم، باید بگویم مسئلة من اگر بخواهم قضاوت خودم

همین وضعیی هع  ، درصد و جانباز قطع نخاعىِ گردنی جانباز هفتاد

چون شهادت یک بار شدن است؛  تر از مسئلة شهید مهم، شما دارید

هنعد  ایعن  ععرو  می ،رود شود، بید هم انسان معی است و تمام می

جعور بع   وضیی ه  شما دارید، با قضاوتی ه  من امعروز دارم، ایعن

اسعم  شعهادت یثاری ه  آن ا این ایثار از رسد ه  وزنة نظرم می

های ، ب  خاطر مشکالت ، هعم  تر است؛ ب  خاطر رنج است، سنگین

هسعانتان، هعم بعرای  ودتان، هعم بعرای رعدر و مادرهاتعان،برای خ

هعای بسعیار  هم برای فرزنعدانتان  ایعن جعآو آن رقعمهمسرانتان، 

شعااا  بع  همعین  این هار بآرگی است ه  انجام گرفت   ان ،درشت

   دای متیال ب  شما اجر بدهد و اجر شما را سنگین هندنسبت هم خ

 فرازی از بیانات مقام معظم رهبری
 در دیدار جمعی از جانبازان قطع نخاعی

6/7/1390 

 





 

 

 
 
 

 

 

 ؛نشان های بی پروانه
 دل مسکینی ه  برگ سبآی است تحفة 

 خواهد    داند و نمی جآ عشق نمی

دارم بع   هعا را تدعدیم معینوشعت من با نهایت اخالص، این جان

تمامی زنان ایثارگر و گمنام میهنم ه  در سعنگر خانع ، رعای تمعام 

های ناب اندالب و دفاع مددس در لباس معادری و همسعری ارزش

 ند اهایستاد

، نشعان بیترین زن سرزمینم، مادر سعردار ددیم ب  چشم ب  راهت

 حا  احمد متوسلیان یآدی

 زاده ه حسینبه حاجیه خانم؛ معصوم
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 مقدمه

 ا انیس من ال انیس له ی
بلک  ایستاده است، ؛ رشت سر هر مرد موفدی زنی ننشست  است

 !مداوم و استوار چون هوه، چون سرو

 خمینعی  حضرت امام تفسیر این جایگاه، تنها از زبان ریر جماران،

زن  ؛زن مظهر تحدق آمال بشعر اسعت»ه  فرمودند:  آیدمی )ره( بر

د بع  معر ،دهنده زنان و مردان ارجمند اسعت  از دامعن زن ررورش

معردان  زنعان و بعآرگ رود  دامن زن محل تربیت بآرگ می میرا 

یک زن در دنیا آمد ه  مدابل هم  معردان  ؛است  روز بآرگى است

یک زن ب  دنیا آمد ه  نمون  انسان است  یک زن بع  دنیعا  !است

روز  گعر اسعت  رعس روز،آمد ه  تمام هویعت انسعانى در او جلعوه

  « روز شما زنان است بآرگى است؛

هشیده  های درد این جمالت، تسکین و مرهم عجیبی است بر دل

های خفت  زنعدگی ر   ای در رگ هر جا ه  میجآه  بانوان سرزمینم

هایی هع  در  زنشعیرمیعان اسعت! همعان  بع دهد، رای یک زن  می

اند  روزهای آغازین جنگ، تمام بار زندگی را تنها بع  دوش هشعیده

لی  باطل بگذارند و سنگرنشعینی را تا مردانشان رای در جبه  حق ع

بیاموزند  آنان ه  تمام افتخارشان همراهی مردانی بود هع  عجیعب 

 !ب  آسمان خو گرفت  بودند
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های خاص خودش  های ، شیرینی ها و تلخی جنگ با هم  سختی
ای هع  از زیعر آیینع  و قعرآن عبعور  دهرا ب  یادگار گذاشت  رزمن

 یا اسارت   انجام  یا شهادت بود،، سرهرد می

هعا  شکست  دلفتخار دیگری هم بود ه  نصیب ا ،اما در این میان

در  ،رو مکتعب عاشعورا بودنعد آری مردان استواری ه  دنبالع  شد؛

ارمغعان  چونعان بع  سعخره گرفتنعد هع  جانشان را  ،جنگ  میان

ایعران فعت   رؤیعایتا دشعمن  با جانشان بازی هردند ؛بود یجانباز

 ون هند بیر سر را از اسالمی

بعاران  هعا بدنشعان را بوسع  هع  وقتعی تعره  ییها ؛ همانآری
؛ یعا هاشعمیعا قمعر بنعی»: جانشان ایعن بعود تنها زمآم  ،ندهرد می

 «!{ الیباسابوالفضل
هعا ترهشعی در تن؛ غنیمعت جنعگاندالب و  هسفرمردانی ه  از 

بعرای را  در ذهعنای معو  خماعاره خسعی در سعین  و بدن، خعس
  آوردندهمسرانشان هدی  

 حتعی ،هعای امعام و اندعالب آرمان ی ه  برای حفظعاشد مردان

نشینی را  و هم اینک عرش دست و رایشان را در جبه  جا گذاشتند

عشعق  ؛شعود هعرداند! هاری نمعیدر ویلچرنشینی ب  انتظار نشست 

 دهد است و هار دست آدمی می

 آری ترنعد،گروهی بسیار گمنام و مظلوم ،از خیل عظیم جانبازان

ای  شکست  و اما همسران این عآیآان، زنان دل ؛جانبازان قطع نخاعی
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اشان را بع  بنعد  ای از زندگی تا بتوانیم گوش  ،ما منت نهادند ه  بر

 هلمات بکشانیم 

هعای جانبعازان  د مفتخر است ه  در هارنامع  رشعادتیآن استا

 درخشد   جانباز قطع نخاعی میستاره  24ام ن ، دفاع مددس

حاصعل  ؛ادبعی رعی  روسعتعنعوان ارعر  «نشان ی بیها ان ررو»

قطعع نخعاعی اسعتان همسر جانبعاز  14در زندگی رردازش و تأمل 

با قلمی  - هودهی، ازدوا ، و زندگی تاهنون -ه  در س  سط   یآد،

این زنان ررداختع   ب  شرح صبر زینبی ،سبک داستانیب   و عاشدان 

رد شععمع وجععود   گِععسععوخت ای دل هعع  چععون رروانعع    زنععانیاسععت

جانبعاز را بع  تا افتخار همراهی و ررسعتاری  اند گردیدههمسرانشان 

 دست آورند 

سرهار  گفتگو؛در انجام  ،دانم از زحمات عآیآان بر خود الزم می

زاده و  خانم سعمی  مدنعیسرهار  ؛سازی در ریادهو  فرجیخانم ناهید 

آقعای جنعاب ، جانبعاز سعرافراز اسعالم مقدر گرانز برادرچنین ا هم

تشکر  گماشتند،همت با جان و دل  ه  در تهی  این اررعباس رنجبر 

  هنم

چراغ روشن راه باشد برای هم  دختعران و  ،امیدوارم این هتاب

 زنان سرزمینم ه  مشتاق رسیدن ب  نور هستند 

 1399/ زمس ان طوبی زارع
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 !دیبا هم بساز
های  های همع  سعاعت گردش عدربع شد هم  دنیا را،  میهاش 

 زمین را در همان چند دقید  متوقف هرد 

 گذشت  روی ندط  شیرین شروع، نمیهاش زمان از 

هعرد هع   ام عبعور نمی هرگآ حتی خیال  هم از ذهعن دخترانع 

 اما صمیمی برگآار شود  ،مجلس عددم این طور ساده

سعال ، تنهعا بعا ن  مانده بود و من، دختری چهارده مادرم در خا
 گذاشتم  همراهی ردرم، را ب  زندگی دوم خود می

آن تنهعایی، معونس جعانم شعود، توانست در  تنها چیآی ه  می

 «بروید با هم بسازید!» صدای مهربان آن ابرمرد بود: 
ه  بر تن نوزاد بااشعند، ,  های گل محمدی صلوات مثل برگ

روی عددنام  من و حسعن نشسعت  روی همع  هلمعات نانوشعت  و 
 امضااهای نامرئی! 

هرد  یادم آمد ه  مادرم همیش  برای هر هفت دخترش دعا می

 ان باشد ش یرای زندگ أ ای امام زمانه  امض

های عاشدان  رعدرم هعم  ها از قنوت این دعا را خیلی وقترایحة 

تعر  بعود و  ایی، تعر های  در هعار بن ع هردم  دست استشمام می

 خورده با عشق خدا   دل  ب  همان اندازه ریوند

اگر حضور ردرم در جماران نبود، محال بعود بتعوانم در جعواب 

 ل  را بر زبان بیاورم امام)ره(، ب
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ترین  حرمام، مَ سرم را ه  باال آوردم، برق نگاه صادقان  رسرعم 
 رناه برای تنهایی من شده بود 

هعرد،  ای ه  از ابتدای ورود ب  جماران در قلبم فوران می  دلشوره
 ب  ناگهان میان دریایی از آرام  و امید محو شد 
نی هع  از یعآد بعرای ب  خان  ه  برگشتیم، هم  فامیل و بسعتگا

 برگآاری مراسم عروسی آمده بودند، ب  ما تبریک گفتند  

شد ه  من خیال  مهمانی در حالی میان سادگی و شور برگآار می

 ام رؤیای شیرینی بی  نیست   هردم آنچ  دیده می

از هودهی، حسن را دوست داشتم  با آنک  سعکونت در تهعران، 
هردند، دور نگع   دگی می  در یآد زنام ه عم   همیش  ما را از خانواده

اختیار چیعآی در  آمد، بی وقت اسم حسن وسط می اما هر ؛داشت  بود
 ویرانگعر ه لرزید  لرزشی  ت  قلبم مثل قایدی سرگشت  در طوفان، می

حسی ه  همتر دختر دم بختی است ه  آن را تجربع  نکعرده  نبود 
 باشد 

هنان چشعمم  عددبود  شب  { خان  ما در محل  امامآاده حسن

نشست  هبوتری هع  در  ب  هبوتری افتاد ه  هر شب روی گنبد می

هعا را زودتعر از همع  معا  آن س ، چهار سال اخیعر، هواریمعای بیثی

 دید  می

روزگاری ه  صدای آژیر قرمآ، دنیا را ری  چشم همع  تیعره و 
های زیرزمین    از رل همها  شد و همسای  هرد  در خان  باز می تار می

 دویدند  ایین میر
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زیعر رععدهای بمبعاران، بع  طبدع  بعاال  انصدای گریع  هودهع

انداختیم؛ هرچند وحشت آژیر تا هعنج همع   ها را می رسید  ررده می

 هرد   ها نفوذ می اتاق

اولین بار زیر بمباران ب  دهمین انگشت دستم خیره مانده بودم  

زود  رحم ده سالگی یک دختر بچ  برای تماشای جنگعی چنعین بعی

 بود 

الی طوفعان اندعالب و جنعگ، بعا  ب  اما هتاب زندگی ال ؛زود بود

ها ب  سرعت از رعی هعم عبعور  خورد و روزها و سال شتاب ورق می

 هردند   می

هایی از  هتاب عمرم ب  بهار چهاردهم رسعیده بعود هع  زمآمع 

 ام ب  تهران در خان  ریچید  آمدن رسرعم 

ما با تظاهرات مردمی یعآد و ها بود ه  اسم حسن در خان   سال

 عضویت در همیت  اندالب گره خورده بود  

شنیده بودم از چند سال ری ، حتی در دوره شاه، او هعم همعراه 

آباد بع  مرهعآ شعهر  فروش، از محل  رحمت حاجی علی محمد آهن

 هند   رود و در تظاهرات مردم یآد شرهت می می

امعا  ؛بسیج خبر داشتمویت او در رایگاه بید از اندالب هم از عض

بیند،  روزی ه  فهمیدم دارد برای رفتن ب  جبه ، آموزش نظامی می

 دعا برای سالمتی رزمندگان، در دلم رنگ دیگری ب  خود گرفت 



 
 

 
 

 
20 

هردم  اسم هعر عملیعاتی وسعط  اخبار جنگ را از رادیو دنبال می

 نشست  آمد، دلشوره شیرین حسن، ب  جانم می می

لوارسی خواهران  را تشخیص دهعم  بع  برادر نداشتم، ه  حس د

قبوالندم ه  خون، ب  خون گرای  دارد و رابطع  فعامیلی،  خودم می

 هند  مرا دلوارس او می

خرمشهر را ه  خدا آزاد هرد، حسن هم ب  مرخصعی برگشعت  

مدتی بید، سر سفره ناهار بودیم ه  آقاجانم گفت حسن ب  عضویت 

 دیر اصفهان اعآام شده است  سااه راسداران درآمده و ب  رادگان غ

 بید از چند ماه آموزش ب  یآد برگشت   اما
هعع  چطععور بعع  گشععتیم، فهمیععدم  روزی هعع  از جمععاران برمی

ش اصرار هرده ه  او را ب  مأموریت تهران بفرستد  شعوق ا هفرماند
حسن برای محافظت از جان امام، او را واداشعت  بعود تعا بعا شعر  

 ش موافدت هند ا فرمانده
دهم  تنها ب  این شر  اجعازه معی»ردار توهلی ب  او گفت  بود: س

 «ب  جماران بروی ه  هرچ  زودتر متأهل شوی!

حسن ب  تهران آمد و قبل از آنک  جعواب مثبعت را از خعانواده 

 من بگیرد، درخواست نوبت عدد هرده بود!

چهعارده تنها ام  رفت  مهری  اش ری  می هم  چیآ با هم  زیبایی
ام جاری  را بر زندگی [ بلک  نور چهارده میصوم ؛نبودسک  طال 

 دیدم  می
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ام آورد و زندگی ساده معا  حسن، مرا ب  خان  خشت و گلی عم 

 آغاز شد 

رفت  رای حسن  جنگ اما با هم  التهاب و آشوب خود ری  می

 در جبه  بود و دل ، در خان !

ای دیده  هری  از ازدوا  با او، زندگی خواهرم را با راسدار رزمند

های مهربعان و دل  دانستم من فدط ب  قامت رعنا و چشعم بودم  می

بلک  این بل ، آمیخت  با بالهایی است  ؛گویم نمی «بل »صادق حسن، 

 دهد  اش قرار می ه  خدا آن را وسیل  رشد بنده

قرآن  حسن، مثل طوفان، آرام و قرار نداشت  وقتی از زیعر آینع 

 آرامدید، لبخند بر لب،  ی خیس مرا میاه ه  چشم شد، با آن رد می

َ َینُصرُك »هرد:  گوشم زمآم  میو مطمئن در   «.ِإن َتنُصُروا اَّلله
 ماندم تا برگردد  رفت و چشم ب  راه  می می

طور گذشعت  آن  هم  روزهای مأموریت او در زاهدان هم همین

چند ماه در خان  سازمانی زاهدان چشم ب  در داشعتم و دسعت بع  

  ای از آن زیبعایی را هع  حضعرت زینعب آن روزها گوش دعا  

 هردم  دیده بود، با چشم دل شهود می

انتظاری رقم خورد  هعر  ب  یآد برگشتیم و فصل دیگری از چشم

ای از ارتبعا  میعان  ید تازهرفت، بُ های جنوب می حسن ب  جبه  بار

 شد  گر می اندالب و ظهور منجی، در نگاهم جلوه



 
 

 
 

 
22 

یط زندگی، حسن را وا داشت تا از سعااه اسعتیفا شرا  مدتی بید،
 بدهد و برگردد ب  شغل خیاطی در هنار برادرش 

در هنار هم ریعراهن مردانع    چر  خیاطی را ب  خان  آورده بود

 این هار را با حوصل  ب  من هم آموزش داد  او دوختیم   می

مدتی بید، اخبار ررتالطم جنعگ، شعور دوبعاره جهعاد را در دل 

روزه بود  بار آخر، این فراق  45زنده هرد  سفرهای رزمی او، حسن 

ردرم مرا ب  تهران بعرده بعود تعا دوری  رد شد روز هم  50از مرز 

ام از همان روز چهل و رنجم شعروع  دلشوره  آزام دهدحسن، همتر 

هعا  رعرس و جو خبعر مانعدیم! شده بود  گوش ب  زنگ بعودیم و بی

 یشتر!ها ب نتیج  بود و دلوارسی بی

خبری از یآد رسعید   اینک  تا مونس شبان  من شده بود  هابوس،
 شدن حسن آقا در بیمارستان فرخی  خبر بستری

ب  سرعت باد خود را ب  بعالین  رسعاندم  دوران سعختی را در 

 بیمارستان اصفهان رشت سر گذاشت  بود 

اختیعار سعیل اشعک را از  تماشای او روی تخعت بیمارسعتان، بی

 ران داد چشمانم فو

 ام   مثل همیش  لبخند آرام او مرهمی شد بر درد سین 

هرد، خود را آرام نگ   ام هنار بستر او نشست  بود و سیی می عم 

داشت  رازی  های عم ، از رنهانی رازی ررده برمی دارد  سرخی گون 

 آقا خود را نمایان هرد  ه  خیلی زود بر من و بر زندگی تازه حسن
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را روی ویلچر دیدم، بغضعی غریعب بعر گلعویم  اولین بار ه  او

چنگ انداخت  شوهر بیست و رعنج سعال  معن، هسعی هع  اوقعات 

گذراند، دیگر حتعی  فراغت  را رای بازی فوتبال با جوانان محل  می

 رفتن نبود  قادر ب  راه

توانست نیازهای زنعدگی  های زیادش دیگر نمی خان  عم ، با رل 

 د  آقا را جوابگو باش جدید حسن

ترین روزهعای  گاه تلخ اش، رناه ان، با هم  آوارگیمساز زمین نیم 

ای بود برای  ساز، فصل تازه هشی ب  خان  نیم مان شد  اسباب زندگی

 جهاد من 

اش را رشت سعر گذاشعت  بعود و میعدان مداومعت  جبه حسن، 

 ما شروع شده بود   یمشترهی برای هر دو

  مردی جوان و تنومند رای خدمت ب ؛هردم من باید صبوری می

و او  شدن نخاع از هم گسست  بعود ه  رشت  هم  آرزوهای  با قطع

با آنک  از او رنهعان  - های تازه مرا هم عالوه بر این تحمل، باید رنج

 دوام بیاورد  - هردم می

روزهععای اول را در هنععار بععرادرش سععاری هععردیم  او مععرا در 

   هرد هردن و امور شخصی حسن، همک می حمام

آقای رشید را  طاقت وزن حسنهای نحیف زن بیست سال ،  شان 

اما خیلی زود هر دو با شرایط جدید هنار آمدیم  روزهعا را ؛ نداشت
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داد،  ای ه  بوی نآدیکعی ظهعور را معی در هنار هم با امید ب  آینده

 گذاشتیم   رشت سر می

گاهی ترحم و زمعانی، حتعی   دیدم، از اطرافیان گاهی حمایت می

ها نتوانست عهدی را ه  بعا خعود بسعت   اما هیچ هدام این ماتت!ش

 بودم، در نظرم همرنگ هند  

چهار سال گذشت تا اینک  اولین فرزند ب  زندگی ما را گذاشت  

ای ه  سراسر، درد و صبوری بود، مرهمی شعد  شوری تازه، در خان 

 آقا  های دل حسن بر زخم

آقایی هع   هنعار حسعن آمدند و رفتند  معن در هم روزها از ری

نهایعت در جهعانی از میرفعت و  جسم  روی ویلچر بود، سِیری بی

 بندگی را در ری  گرفت  بودم 

خدا طیم مادری را ب  من چشاند و از این میان، یکی از س  بار، 

 س  فرزندم را خیلی زود نآد خود برد 

های زندگی همچنان در امیدی روشن ب  صبحی  با این هم  رانی 

رود  در دل هر رانی ، نوایی از دوردسعت  آدیک است، ری  میه  ن

 !بروید، با هم بسازید ؛نشیند م میجماران در جان
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 معامله نیبه ر
این دفی  اولت نیسعت هع  بیعد از رفعتن  ؛اهبر از دست تو ا »

هنعی گوشع  اتعاق   گیعری و هعآ می خواستگار، زانوی غعم بغعل می
خواهی رشت سرت، حرف و حدیث بسازند ه  البعد دخترشعان  می

خواسعتگارها را رد  همع عیعب و ایعرادی دارد هع  خدای نعاهرده، 
 «!؟هند می

همر باریعک خعالی را تعوی سعینی های  ه  استکانمادر در حالی

دعایی است؟  و گفت: آخر این چ  گذاشت، دستی ب  همرش زد می

نعذر هعردی  !قبول ؛یک جانباز شوی خواهد عمری همنفس دلت می

این دیگر چ  نذری اسعت دختعر  حتماً زن جانباز قطع نخاع شوی؟

خر شیطان بیا رایین، من از هجا جانباز ریدا هنم؟ آن هعم ؟ از !جان

ات را رها هردی و  اش! همین ه  درس و مدرس  از نوع قطع نخاعی

 خیلی ری  خدا مدام داری  ،هنی ررستاری برادر جانبازت را می

سعالگی چهعاردهها را بارها از مادر شنیده بودم  گرچ   این حرف
 ؛جسم ناتوان برادر ؛بیمار مادرم خیلی زود بود برای تحمل رنج قلب

اش  نگهداری از خواهر هوچکتر و ردری ه  با حنجره از هعار افتعاده
زد  اصعالً  زند، بعا معن حعرف معی مثل شمیی ه  در باد سوسو می

میامل  با خدا در خان  ما موروری بود  ردرم عمری خادم خان  خعدا 
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این  ؛ا  عاقبتهای خد بود و من آن روزها خادم یکی از بهترین بنده
 خادمی هار دستم داد  خدا هنجکاوی من را ببخشد  

هم  چیآ از آن روزی شروع شد ه  من تعای هاغعذ را آهسعت  

تازه فهمیدم یک جانباز قطع نخاعی،  ،بازهردم  سطرها را ه  خواندم

برادرم نبعود هع  دل   آسمان وصل است! این نام  عاشدان چددر ب 

  از صل  آخر بود  ین طرح جنگ اول بِا، میشوق را ب  دست بیاورد

های زندگی بعا جانبعاز را بعرای دختعری  ها و محرومیت تمام سختی

امعا همعین نع ، اندعالب  !شرح داده بود هع  از او راسعخ نع  شعنید

شورانگیآی در قلب من ب  را هرد ه  تنها ب  این بیاندیشم ه  معن 

 شوم  های درد یک جانباز قطع نخاعی باید همسفر تمام لحظ 

زیعر آسعمان ررسعتاره  ،توانستم بگویم من همان شعب چطور می

و معن حعرف زد دل بعا واسعط   بیخدا  هویر استخاره گرفتم  گویی

ِْيِبِنَ  »گفت:  ِبَر اْسُ َْ
َ
یِبُأ ْ ِ ُِ َ اَل  ِبِنَنا اَّلَلا

ََ آن لحظعات تنهعا معرور  « َواْصِبِرْ 

قچع    قعرآن را از طاهعردتر  مصممتصمیم ب  این ن آی ، من را هما

خودم یک جانبعاز قطعع و رو ب  مادر گفتم: ناراحت نباش، برداشتم 

  !هنم نخاعی ریدا می
های اتعاق رعایین دویعدم هع  شعرم نهفتع  در  ب  سرعت از رل 

شاید هم فرار از این بود ه  مادر از حعرص  ،ام را هسی نبیند چهره
اهبر از دست تو،  اش را سمتم ررتاب نکند ه  ا  بشداب گل سرخی
 دختره چشم سفید!!!!
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فاطم  خانم سیب سرخی را   اقوام آمده بودند برای عیادت ردر

میععان بشععداب  گذاشععت و رو بعع  مععن گفععت: بععرادرت را دامععاد 

 هنید؟ نمی
    ولی   ،خواهد خواهیم، خودش هم می گفتم: ما ه  از خدا می
ا  دختری الیق نصیب  شود و ادام  اشاان :لبخندی زد و گفت

خواهد ازدوا  هند، رسر خعوبی اسعت،  های ما می ی از فامیلیک :داد
 جانباز است یینی     
 دارش رر از حرف بود   سکوت مینی

 ینی چ ؟ ی :ررسیدم
 تا حاال نتوانسعتم معورد خعوبی را، جانباز قطع نخاع است :گفت
 میرفی هنم  برای 

نگعاه هعردم و  ،ب  هبوتر سایدی ه  روی شاخ  انار نشست  بود

 خوب من حاضرم ه       گفتم:
 ه  چی؟  :از سیب را مدابلم گرفت و گفت ای تک 

معن  :بر عکس هم  دخترها ب  چشمان روشن  زل زدم و گفتم
اسعت و تمعام  یحاضرم با ایشان ازدوا  هنم  برادرم هم قطع نخاع

ود سع ،خواهم با خدا میامل  هعنم می  دهم هارهای  را من انجام می
 !خوبی دارد

انگار بدون هیچ حایلی رازهای سر اش،  گری ی واسط زن در دنیا

هعا را  دید هع  بعرای  زیبعاترین مینعی هر قلب دختری را میب  مُ

 داشت 
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ود  معادر ردری بر خان  سای  انداخت  ب چند ماهی بود ه  غم بی
هایی ه  از گوش  چشم بعرادر سعرازیر  رمق قبل را نداشت و اشک

های  عطعر  ود ه  عمری دستنشان از اندوه فراق ردری ب ،شد می
 داد  های بهشتی را می همان سیب سر 

  !خبر شمار رانی فاطم  خانم نبود و من  خبری از ریشنهاد

صدای در خان  ه  بلند شد انگار هسی بعا هوبع  بع  قلعب معن 

 ؛قعا را دیعدمآند  اولین بار ه  رشت رنجره جوادزد  خودشان بود می

هایم ب  خاطر ایعن  و آرام  اشکروی ویلچر نشست  بود، سر ب  زیر 

ن  ب  ویلچعر بعا او قعدم نبود ه  باید عمری ن  شان  ب  شان  ه  شا

های  سعرزن هعای سعرد و  های گرمم بع  خعاطر حرف بآنم  اشک

هعاری بعود هعردی؟ از دردسعر ایعن چع   :ها نبود ه  بیدی فامیل

 !آید؟ خوشت می

شعت سعر ام بعا خعدا دا ب  خاطر ایعن بعود هع  میاملع  ن ، تنها

یشعم و  چشمم افتاد ب  تسبی  سنگی ،گرفت  مدابل  ه  نشستم می

زد و معن در سعیر    او حعرف معیانگشتری ه  نگیعن  سعبآ بعود

بع    دانستم احواالت خودم بودم  مشکالت  را بیشتر از خودش می

حتعی شعاید ای دست خواهرم چشم دوخت و گفت:  عروسک رارچ 

دانم  معن  هم  مشکالتتان را می نتوانید هیچ موقع مادر شوید  گفتم:

 شما را قبول دارم  راسخم آری است 

  خبر مثل عطر آویشن زود خان  ب  خان  ریچید
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را مرتععب هععرد، انگشععتر نگععین زن عمععویم روسععری گلععدارش 

  دانست چطور شروع هنعد نمی  چرخاند اش را توی انگشت  فیروزه

هار  عدلت؟ ، مگر شوهر برایت هم استبیا ببینمت»دفی  گفت:  یک

هور  ه  چ  شود؟ زودتر ریر وخواهی زن جانباز شوی  می ؟هند نمی

تا سن معن برسعی قعرار اسعت بشعوی  ،سالت شده 20شوی؟ تازه 

؟ یینی حعق نعداری هعم فهمی یینی چ  اش؟ می ررستار و هم  هاره

 «دختر! احساسی نشو !بیامرزت ری و برگردی خان  ردر خداوبیا

 زندگی خعودم :جواب دادمت داشتم، وسبا این ه  زن عمو را د

 خواهد!!  طوری می ایندلم  ؛ستا

آنجعا  ل وص  ا را زیاد شنیدم تا رسیدم ب  لحظه این جور حرف

اما ب  نوعی میبر را بعاز هعردم   ؛فهمیدم من گرچ  در جبه  نبودم

همان میبر ازدوا  با جانباز قطع نخعاع هع  رعی  از معن دختعری 

ی  از من جعرتت نکعرده بعود سعر   دختری رجسارت  را نداشت

درست سر سفره عدد بعرادرم بیدها  !هنار ویلچر بنشیند سفره عدد،

هردم خدا را شکر گفتم ه  جواد آقعا  ب  چشمان شادش ه  نگاه می

اولین جانباز یآدی بود ه  با توهل  ب  خدا باعث شد بدی  دوستان 

 مجرد جانبازش سر و سامان بگیرند 

از هجعای آسعمان آن دو هبوتر سعاید یدم منفه، بل  را ه  گفتم

 نشستند؟ شاخ  انار  روی
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  ای ه  خانم  شعده بعودم گذشت و من بودم و خان  روزها می

من بودم و مردی ه  در نگاهم از هم  مردهای دنیعا مردتعر بعود  

امعا همیشع  در  ؛بازار راه بیاید دررا ب  رای من توانست  نمیگرچ  

ها بع  یعادم  و مناسبت هم  تولدها  یدخر حد توان  برایم هدی  می

هعا  گرچ  شب !از او هرد ن  من بود و انگاری او از من ررستاری می

وهای  را نشستم تا دار گذاشتم و هنار تخت  می رلک روی هم نمی

بچع  نعازنینی جا نگاهم ب  دخترگرچ  هر  اما ناراضی نبودم ؛بخورد

گفعتم: غصع  نخعور  یم با خودم و شدقند توی دلم آب می ،افتاد می

 گذارد   جواب نمی او هسی را بیبا خدا میامل  هردی و تو 

های ریاری بع  مطعب دهترهعای یعآدی، من بودم و رفت و آمد

های  مرزیعر سِع ام بایچعد، ه  صدای خنده هودهی در خان  این برای

حعس  واست هودهم روی راهعای بعیخ دلم می  زیادی اشک ریختم

تر شود و ویلچرش را هل بدهعد و بعازی  یا بآرگآقا بنشیند،  جواد

گوشع   ،بعار هعم هع  شعده هع  یعک هند  من بودم و حسرت ایعن

 ؛چادرم قعایم شعود ود زیراش را راره هند و بد های دانشگاهی هتاب

رنعگ را دور  تسعبی  سعبآ ؛ام بنشیند و مهرم را بعردارد سر سجاده

ا هعر بعار ام ؛اش دعا بخواند گان  و در خیاالت بچ  بیاندازد گردن 

هسی تعوی گوشعم  هرد، می زد و رشد این آرزوها در دلم جوان  می

 «واصبر     » :خواند می
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شعب   هعای  گذشعت ها و شعیرینی سال با هم  سعختیسیآده 

جواداالئمع  ادرهنعی، از زبعانم بود و ذهر یا  { شهادت امام جواد

حالم خوب نبود  چشعم هع  بعاز هعردم صعورت مهربعان   افتاد نمی

لبخند زد و گفت: مبار  است، دو بعار   را باالی سرم دیدم ررستار

  !مبار  است  دو قلو باردارید

آقا رساند  گرچ  یکی  شد ب  جواد این بهترین خبری بود ه  می

اما بعاز  ؛از من گرفتاو را خدا  ،نبود و قبل تولدما قسمت  ها از بچ 

 هم راضی بودم ب  رضای خودش 

قدر  ام گذاشت  آن فاطم  را ب  زندگیبود ه   { تولد امام جواد

رنعگ  هایم تمام فکر و خیال ،تمام آرزوهایم آن روزها شیرین بود ه 

  واقییت گرفت  بود  فاطم  بود و ردر، ردر بود و فاطم 

شعد و  تر معی   فاطم  بآرگخان  رنگ و بوی دیگری گرفت  بود

عطر  بودم و هرد  حاال من آرزوهای من و ردرش هم قد او رشد می

چشمم بع  تصعویر نوجعوان   ازیارت شهدو  گلآار شهدای خرمشهر

 « شهید بهنام محمدی» :نوشت  بود تابلو روی  ای افتاد سال  سیآده

برایم تیریعف در خرمشهر را بارزه این شهید جواد آقا جریان م

بعدهی قعولی اید بع  معن بحالشان  خوش ب   :با حسرت گفتمهرد  

   آقا  جواد

 «چ  قولی؟» :فوری ررسید
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 و در آن دنیعا هعم اجعازه بدهیعد معن همسعرتان ؛ه  این :گفتم

هنم  این دنیا هعم بع   ن  قبول نمی»لبخند زد و گفت:  هنارتان باشم!

 «خاطرم سختی نکشیدی، آن دنیا راحت باش 

 عهد ببند سر مآار همین شهید  :گفتم

 ،نکنعد آن دنیعا معن جهنمعی باشعم»گفعت:  ،هرد اول قبول نمی

 «اهم همراهم بیایی خو نمی

دیعدم چع  میاملع  خعوبی بعا خعدا  ،در افق نگاه  ه  نگریستم

حدود سی سال   تر شده بودم م  چددر من ب  دنیای ایثار نآدیکا ههرد

آمد  هیچ سعختی و رنجعی  میب  نظر بود و رلک ب  هم زدنی گذشت  

در نتوانست من را از ادام  راهم منصعرف هنعد  غعروب بعود و معن 

 «واصر َان اَّلل ال ِیأ اَر اسين ....» : ی از نگاه او بودم ههشف طلوع
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 طرف حساب من
ات  هعای هودهانع  بازی هع  هنعیفکرش را هم نمعی گاهی اصالً

 تمرینی باشد برای زندگی در دنیای واقیی  سفره عدد سعاده آبجعی

  تنها تعا ترین جشن روی زمین بود ام باشکوه بتول در خیال هودهان 

 ،، گوهر وجود ردر را در خان  حس هرده بودم، و بید از آنسالگی ن 

بعرادر  در شعمیم وجعود ،ها خادم مسجد بود ه  سالرا ردری  عطر

 جانبازم جستجو هردم 
مثعل  ،داماد هم هنارش  زل زده بودم ب  عروس ؛ریادش ب  خی

روی ویلچر، سر ب  زیر نشست  بود  از عروسی فدعط ایعن را  مبرادر
هشعند و در  ل میهم  هِفهمیدم ه  وقتی آبجی بتول بگوید: بل ،  می

شود توی هوا و بید  دل بیدمشک رخ  میزدنی هاس  نُ رلک ب  هم
خوشحال زیر  ریآد روی سر عروس و داماد و بید من مثل باران می

رنعگ  هعای زرد سعک  دنبال ندل بیدمشکی و ،ها دست و رای مهمان
 اصعالً  را خیلعی دوسعت داشعت معانآبجعی بتعول برادر  گردم می

معادر و مریض بعود ردر  ررستار او شود  تارا گذاشت هنار  درس 
نهایت همکعم ایعن بعود  و هم ناتوان شده بود  من هم ه  بچ  بودم

بخع  را از  های آرام قرصهای خاهی ویلچر را تمیآهنم یا  چر  ه 
 اش بیرون بیاورم و بگذارم توی دهان او   قوطی

معن را  ،آن روز هم ندل بیدمشک را ه  گذاشتم تعوی دهعان 

 خواهر هوچولو!!!  ،عروسی خودت ا اشامحکم بوسید و گفت: ان
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آن لحظ  چ  شد ه  خودم را مثل آبجی سر سعفره عدعد؛ هنعار 

دلعم  ،داند  حاال ه  آبجی شوهر هرده بود خدا می ؛یک ویلچر دیدم

اما طولی نکشعید  ؛هنمتر بودم تا ب  برادرم همک  خواست بآرگ می

هعن توی خانع  ر ،ه  سفره عدد برادرم با یک دختر مهربان و اصیل

 جشن قشنگی بود   شد 

آبجعی هعم هع  رفتع  بعود سعر   انردر رفت  بود مهمانی آسعم

اش و شده بود ررستار همسعر جانبعازش، بعرادر هعم ازدوا   زندگی

  هرگعآ ، هعهرد  من بودم و مادری خسعت  از داغ و رنعج روزگعار

صعفا در محلع  تیعران ای قعدیمی و با ان خدر شکری از او ندیدم  نا

هنعدن  دلتاب ، ن  خواستم شده بودیم  ن  ماندن را میتنها  ،اردهان

 بود  در خودش ربت هردهام را  ای ه  هودهی از آسمان خان 

  دوری از من و مادر برای برادر هعم سعخت بعود  قعرار شعد هنعار 

روزهعا  عروسع  زنعدگی هنعیم  همع  چیعآ خعوب بعود  برادر و تعازه

 { دم ه  امام رضافهمی حاال می  تر شده بودم گذشت و من بآرگ می

 «   برادر بآرگ جانشین و جایگآین ردر خواهد بود»چ  زیبا فرمودند: 

خواندم  برای  دعا می ،هایی ه  هنار تخت برادر شبو بودم  من

 زند  ردم ردر از آسمان ب  من لبخند میه و حس می
اش را  ، همع  زنعدگیمن بودم و همسر برادری ه  مثعل آبجعی

امعا  ؛جانباز قطع نخاع  خیلی سخت بعود رای همسرب  گذاشت  بود 
 آسعانخیلعی چیآهعا را تحمعل  [ اطهار توهل و توسل ب  ائم 
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بعرادرم از ها را دیده بعودم  روزهعایی هع   تمام این مشدت هرد  می
را « { یعا ابوالفضعل الیبعاس»زد و مادر تنها ذهعر  فریاد می، درد
داشعتیم بخع  سعیی  های آرام قرص خواند و ما هم سراسیم  با می

 درد او را هم هنیم  

هعای  تحمعل رنعج همیشع  جسعمی نیسعت  ،ا درد یک جانبازام

م یعدد می های خود من هر روز با چشمد  یطلب باالیی میصبر  ،روحی

هعای مختلعف  ای ه  رشت جبهع  در جبهع  جانباز یینی رزمندهه  

المیعارف  مینای جانباز در دایعره شود  جنگد و مثل شمع آب می می

تیبیعر همسعران جانبعاز، مثعل   تیعابیر روشعنی داشعت ،قلب معن

منعد  گردند و گل  هایی ه  عاشدان  دور شمع وجود همسر می رروان 

  دانند میدیگر  را هسیچون طرف حسابشان  ؛نیستند

وتاب امتحان هنکور و ورود ب  روزهای آخر دبیرستان بود و تب

  دانشگاه

ام  در رؤیاهای دختران بودند من  ههم هم  دوستانم فهمید هم اما

گردم ه  بیاید من را ببعرد دور  ای با اسب ساید نمی دنبال شاهآاده

ی از خعدا طلعب هعرده بعودم هع  تنهعا رزمنعده جانبعاز ؛دنیا  من

 اما نگاه  گره خورده باشعد بع  آسعمان  اصعالً ؛نشین باشد ویلچر

سرزن  دیگران برایم مهم نبود  شاید من صدف میرفتی در دنیای 

از  هعا ای اطرافم صید هرده بودم ه  خیلیار و خدمت ب  جانبازهایث

 خبر بودند   بی آن
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 خیلعی خوشعحال بعودم  ،وقتی جانبازی را ب  من میرفی هردنعد

  وقتی فهمیدم خواستگار جانبازم، شدم ام نآدیک می ب  خواست انگار 

نع ! معن   با وجود ویلچرنشینی، تنها راهای  را از دست داده، گفتم:

 !م فدط همسر جانباز قطع نخاعی شوما میم گرفت تص

ها بعرایم  این  باال و رایین رریدند ،ها مثل اساند روی آت  خیلی

من این مراحل را در زنعدگی آبجعی این، یینی ری  از   طبییی بود

دعا هع  ح» :ها ب  من گفتند اما نوع  فرق داشت  خیلی ؛ه بودمدید

شوهر خواهرت  را نگاه هن سیب دو نیم بتول خانم هستی  برادرت 

ها  خواهی این سختی میهم تو باز ، استجانباز قطع نخاع ه  ببین  را

  «؟!را تحمل هنی

 ،تغاری خانع  هرد من همان دختر  نازررورده ت  هسی باور نمی

اما رای عشق هع  بع  میعان  م؛باشباشد قدر مصمم ب  ادام  راه  این

عشق با هیچ منطدعی  ریآد  می ، تمام محاسبات آدمی را ب  همبیاید

 سر سازگاری ندارد!

تر؛ در نظرم  هرچ  راه سخت !گرفتمرا نشنیده ها  این حرف صالًا

 ،مثل تمامی همسعران جانبعازان ،تر رسندان  تر و خدا برهتزیباتر، رر

  من با خدا میامل  هردم  ،طرف حسابم خدا بود

همسرش  ،ام ب  زندگی آبجی گره خورده بود از آنجایی ه  زندگی

  واسط  شد و یکی از دوستان جانبازش را ب  من میرفی هرد
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یلچر آمد بود، آن هم تک و تنهعا  یاهای من با وحاال شاهآاده رؤ

 برساند   آمده بود من را ب  سرزمین آرزوها

، حس هردم خدا چددر بع  معن روی  نشستم  اولین بار ه  روب

هعای  را  و نگفتع گفت   ای  را،ه تر از قبل است  هم  حرف نآدیک

هع   اش را بلد بودم  این ، ادام گفت از بر بودم  از مشکالت  ه  می

اگعر هسعی گفعت هنعوز  ؛باید قوی باشم، خجالت نکشم و رنج نبرم

ل نیست و باید ویلچر شوهرت را میان هوچ  و بازار هُ سالت بیست

 هنارش بمانم  عمری ها را با جان و دل رذیرفتم ه   هم  این بدهی!

های بیدمشعکی مثعل  ندل  نار ویلچرش، سر سفره عدد نشستمه

 ،هع  جشعنم سعاده بعود ریخعت و معن از ایعن ن روی سرم معیبارا

م  یینی هر هس جعای معن خودم انتخاب هرده بود  خوشحال بودم

خواست  بین جشن عروسعی و  همین را می ،دید من را داشت بود و

تر ز ایعن رعر سعودزیارت هیب  را انتخاب هردم  انتخاب ا ،سفر حج

 هم مگر داشتیم؟
 ،ترین سرزمین جهان وتیسالی از عددم گذشت و من در ملک یک
  آقعا و دوسعتان جانبعازش داشتم  حاال من بودم و محمود می گام بر

  معن خان  سنگی سادهیا همان ترین بنای دنیا، هیب   روبروی باشکوه
اری شکسعت  جع هایی ه  از چشم این جماعت دل بودم و سیل اشک

خعدا  زدم و هردم و لبخند می اما من تنها ب  هیب  نگاه می ؛شده بود
 شد   خاص متوقف می های زمانان؛ در هاش زم گفتم  ای شکر میرا 
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سعی بعا نف معن را در ادامع  هعم ،در سرزمین وحی هشیدن نفس

قعدر شعیرین و مینعوی  تعر هعرد  آن روزهعا آن آقا مصعمم محمود

تعرین م تکرار شعود  انگعار خعدا بهگذشت ه  فدط دعا هردم باز ه

 ده بود  هدی  این ازدوا  را ب  من دا

مسعافرین »: مانده اسعتصدای خانم مهماندار هنوز توی گوشم 
بع  زمعین در فرودگاه شهید صعدوقی یعآد  دیگر دقایدیتا  ؛محترم

 « خواهیم نشست

دو خندیدیم  با  هر ؛ذوق از ،زده عروس را دیدم وقتی ماشین گل

بع  استدبال ما، چددر ایعن اسعتدبال، ب  ند آمده بوداز گل ماشین رر 

شعاد  : هم گفت خندید و می زد و می دل من نشست  راننده بوق می

 هشانی داریم    هشانی داریم، زائر باشید، عروس

برایم جشن هوچکی تدار  دیده بودند و معن آن روزهعا طیعم 

در وجودش شیرین خوشبختی را در هنار مردی ه  مهربانی و ایثار 

 مثل روزهای مجردی بود   ؛یافت  بودم  تکرار لحظات ،بود

هرگعاه  ،هردم همسرم روی ویلچعر بنشعیند هر بار ه  همک می

شعدم و لیعوان آب را بع   بلنعد معی او های درد شب از زمآم  نیم 

خواسعت  می دلم ،نشستم های  می وقتی رای دردل م،داد دست  می

هردم  من خودم ایعن راه  ومت میاما باید مدا ،ذوب شوممثل شمع 

تعی بعر را انتخاب هرده بودم  طرف حساب من خدا بود و هرگآ من 

 هسی نداشتم 
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زد  ده سعال  ای در من مو  می ان گذشت و حس مادر روزها می

اما هرگآ اندوه و ترسی ب  دلم راه نعدادم  ،ها سرهردمبا همین آرزو

 شود  می ،اگر بخواهد باید من مادر باشم  ایمان داشتم خدانه  چرا 

و صبر هردم تا خدا زهعرا را بع  معا  از راسخ منفی دهترها نرنجیدم

 داد 

رعدر  زهعرا بعود و زهعرا بعود و  هعا بعود  تولد او آغاز شعیرینی

خوابانعد و بعرای   اش معی های نوزادی  ردر او را روی سین  تابی بی

باشعند یدی جهان همین هلمات گویی زیباترین موس  خواند الالیی می

 گرفت  چنین آرام می ه  هود  این

تعر  های  گذشت  زهرا بعآرگ ها و شیرینی ها با هم  سختی سال

از انعدوهی نیآ ش خانمی است و هرگاه دبرای خو و حاال شده است

معن و   من هستم و روضع  هعربال ،هند بابت ردر در دل  خان  می

مععن و تکععرار   هشععید  زینععبحضععرت هععایی هعع  بععانو  سععختی

  های در جبه  دفاع مددس و رزمنده های نآرما

 !مادرجعاناگر بارها بارسعد هع   ،اش دختران  واالتئدر میان س

بعاز حاضعری  ،، اگر ب  گذشت  برگردیبید از گذشت این هم  سال

 طع نخاع ازدوا  هنی؟با جانباز ق

بعار  اگعر صعد :های روشن  نگاه هعنم و بگعویم و من در چشم

هنم  باز  همین راه را با افتخار انتخاب می باز هم ،رم و زنده شومبمی
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خعدمت بع  معردی هع   گذارم رشعت جبهع   هم تمام عمرم را می

زیر بمبعاران دشعمن و قدر  آن ،روزگاری در جنگ با دشمن جنگید

زخمی بعر ، تا سرانجامها گذشت  از خاهریآها و هانالها،  رگبار گلول 

 هع  حال از اینگیرش هرد، اما خوش چنین زمین بدن  نشست و این

 ماند خواهد فراز اررچم اسالم همیش  سر 

 قعاب محمود آقا منتظر است  شیش  گالب را از هنار ؛باید بروم

دارم  غروب رنجشنب  است  مثل قرارهای هر هفت ،  عکس ردر برمی

 م مرور هنم تا بدی  خاطرات را هنار مآار برادر شهیدم رو می
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 اگر خدا بخواهد....

ای امعامآاده عبعدا ، و زیعر لعب  زل زده است ب  گنبد فیعروزه

ین آقا حشر هاست با ا انگار سال گویم، رضا را میزند  حا   حرف می

اش هم یک طعرف   تمام بافق یک طرف، امامآادهو نشر دارد  اصالً 

ایعن بع  دامعن دلعم بعودم  یهعا واگوی برای دنبال خلوتی هر وقت 

انگشععتانم هعع  دخیععل ؛ آوردم  یععادش بعع  خیععر رنععاه مععیامععامآاده 

خعود رنجعره فعوالد   برد تا شد، دلم را می های ضری  آقا می مشبک

 هردم   اش جستجو  همیش  عطر حرم را در همین صحن مرمری

آن روزهععا مععن بععودم و فضععای مدععدس رشععتیبانی از جبهعع  و 

  نعددوختمی لباس رزمندگان برای آن دخترها در ای ه  خان  خیا 

ها بعرای وصعل لبعاس، شعاید هعم  های دهم  زدن هو من بودم و 

سال  چهاردهودم ب  همدلی آسمانی  زدن دل خ ای برای هو  مددم 

شاید زود بود برای اینک  جسوران  خودم را در قالب همسعفر یعک 

 !عدد استیک سن تنها  ،جانباز ریدا هنم، اما در مکتب ایثار

خان ، فهمیعدم  های خیا  های دختر رچ آن روز ه  دل دادم ب  رچ

هعا  نیست  خیلعیتنها همسفری و خدمت ب  یک جانباز خواست  من 

خواست همعراه او قعدم بع   ه  عآیآی در جبه  داشتند، دلشان می
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هننعد  حعاال هع  حضعور در جبهع  قدم، برای دفاع از اسالم تالش 

 میسر نبود، راه دیگری ریدا هرده بودند  برایشان 

 ،راشعد یعآدی فری نام  نوشت  بودند ب  حا  آقعاشنیدم چند ن

ند هع  جانبعازی را دمسئول بنیاد شهید استان و درخواست داده بو

هنند  شور عجیبی ب  دلم افتاده بعود  انگعار راز ازدوا  میرفی برای 

 هردم  بآرگی را در سین  حمل می

  من بعودم و سعکوت تر شدم سرم را ب  ضری  ه  گذاشتم آرام

َ ِمِبْن آی : من بودم و تنها همین  آور امامآاده  سکر ََ ْلِبَ  ِإ ََ ن
َ
رب ِإّنا ملَِبا ْ

ِقير  َخْي  ََ   

 سعال  بیست و ش  دانستم چند سال دیگر قرار است جانباز نمی

من بع  : قطع نخاعی، سرش را بر همین ضری  بگذارد و زمآم  هند

 سخت نیازمندم   ،یرى ه  سویم بفرستىهر خ

هس  غریب و بی ،توی این شهر :های  جاری شود و بگوید اشک

من دادند هع  را ب  ای  ؛ آدرس خان شناسم، تنها هستم، هسی را نمی

خواهد با جانباز وصلت هند  خعودت هعس و هعار  دختری دل  می

 من باش و اگر خیرم در این ازدوا  مددر شده بر من آسان بگردان 

هردم اگر  حا  رضا مدابلم روی ویلچر نشست  بود و من فکر می

هعم شود  خدا اگر بخواهد رلک ب   خدا بخواهد هم  چیآ درست می

 دهد ب  قلب را  هوه را ریوند می وستای گردهزدنی قلب رسری از ر
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بافق  در هارهای خدا مسافت مینا های  هوچ  رس هوچ دختری در 

 دو انسان است  ه    این ،هند ندارد  دو جهان را ب  هم وصل می
دم و تنهعا هعر ای رد معی ، هر خواستگاری را ب  بهان ری  از این

با جان  در راه دفعاع م ه  هرد میتصور خودم را در هنار جانبازی 
؛ زد و ایعن یینعی شادی در چشمانم مو  معی  از وطن ایستاده است
 هایم جلوی چشمم نشست  است  راسخ هم  دعاها و نام 

ی جنعگ را در  هعرده هعا به  را ندیده بودم اما تمام سختیج
های خواهرم بر قاب عکس شوهر شهیدش را دیده  بودم  سوز اشک

 م  ه بودالالیی خواند مثل ام زاده خواهر قص  جنگ را برایبارها  و

ها و دردهای یک جانباز قطع نخاعی برایم حعرف  وقتی از سختی

دانعم و قبولتعان  من شرایط شما را معی ؛راسخم تنها این بود ه  ،زد

شاید هرگآ نتوانید طیعم شعیرین معادری را  :دارم  حتی وقتی گفت

خدا  :توی دلم گفتم اتان محروم شوید  خواهم از خواست  بچشید، نمی

 شوم   اگر بخواهد مادر هم می

 بل  است     جوابمب  چشمان میصوم  زل زدم و گفتم: 
سعر  وسعط  مثل سیب ؛ن  صورت  سر  شد مثل صورت من 

ترین موسیدی بعود هع  شعنیده بعودم   بشداب  سکوت بین ما خوش
هند  ها را طوری ردیف می دانستم خدا اگر بخواهد خودش برنام  می

شد ه  غعروب همعان  ه  آدم انگشت ب  دهان بماند، اما باورم نمی
حلد  ازدواجی دست دارم،  ه  برگ  آزمای  خون در  حالی در ،روز
 رسندم ه  امضای امامآاده عبدا  رای  نشست  است  را می
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خدا خواست  بود و من رعای سعفره عدعدی سعاده هنعار معردی 

دقعایق بعود  وصعل، نشست  بودم ه  بهترین لحظ  عمعرش همعین 

اش  های مینوی رشتوان  خاصی دارد آن هم وصلی ه  انگیآه شیرینی

شیرین بود ه  زهر هالهعل هعالم فامیعل و اطرافیعان  قدر باشد  آن

 برایم قابل تحمل باشد  

درست صب  روز عدد بود ه  هم  هجوم آوردند سمت من هع  

ریرمردهعا ای ه  مثل  دانی زن هسی شده هردی؟ می هار را چرا این

رود، تا آخر عمعر بایعد ویلچعرش را هعل  مشکل هلی  دارد، راه نمی

 بدهی، قحطی شوهر ه  نبود، این چ  انتخابی است و   

هامتعان را  :دل بیدمشک عدد را تیارفشان هردم و گفعتمهاس  نُ

معن بعا خعدا ، تبریک ریشکشتان  زندگی خودم هست شیرین هنید،

خریعدم چند روزه دنیا را ب  جان های این  میامل  هردم  هم  سختی

 آخرتی آباد داشت  باشم  تا

معرور خعودم  بعاها بارهعا و بارهعا  این چند جمل  را در این سال

 ، چون او خواست  است هستم ام ب  رضای خودش   راضیام هرده

و خدای خودمان  گعاهی گذشت  من بودم و حا  رضا  روزها می

ه میل و هاموا توی دسعتم گاآناخود ،نشستم هنار تخت حاجی ه  می

هر چ   گردن و هاله صورتی  شد شال بافتم می ب  ر  ه  می ر   بود

هو دختر و  :زدم شدم  اما گاهی ب  خودم نهیب می بافتم سیر نمی می
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سعال گذشعت  اسعت و تعو  ها را سرشان هنی؟ هشت رسری ه  این

تی توی وق چرا بافی؟ اصالً ها را برای چ  می این! یا ههنوز مادر نشد

دونعد و  هنعان دور صعحن معی ها شعادی صحن همین امامآاده، بچ 

لعرزد تعوی  دلت معی ،هنند ها را جمع می خرماهای خشک رای نخل

طعور  شعود روزی بچع  معن این روی هع  یینعی معی ها فرو میرؤیا

 بود رایان  بیهنان جلوی چشمم بدود؟ جدال میان عدل و دل  شادی

    خودت خواستی را هم نکن، شود، فکرش ن  نمی :گفت عدل می

شود  توهلعت بع  خعدا  اگر خدا بخواهد می :زد اما دلم نهیب می

، توسل هن ب  سید و ساالر شهیدان، دامان هسی را بگیعر هع  باشد

 او هرگآ ناامیدت نخواهد هرد  ،امید شدالب تشن  بر فرات ن

گذرد، ذهعرم شعده  حا  رضا انگار فهمیده بود توی قلبم چ  می

الحسععین، اهشععف هربععی بحععق  الکرب عععن وج  یععا هاشععف»: بععود

   «{ الحسین اخیک

ها را بع  ر شهیدی ه  زائر هربال بعود  هاغعذو بود و بدرق  مادا

حعرم امعام حسعین و دست  داد و سفارش هرد ه  بیاندازد تعوی 

  { حضرت ابوالفضل

خانع  حاجیع  ما بودیم و عطر تربت و تسبی  هربالیعی هع  در 

 ها گل انداخت    حرفخانم ریچیده بود

 حا  رضا ررسید: امانت ما ب  مدصد رسید؟ 
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، حعالل هنیعد اندوهی ب  چهره حاجیع  خعانم نشسعت و گفعت:

فراموش هردم، اما هر دو نام  را بردم نجف، انداختم تعوی ضعری  

 شوید  شاا  حاجت روا می، دعا هم هردم  ان{ امیرالمومنین
انگعار همعی  زد  رفی نمیحا  رضا تا خان  سکوت هرده بود و ح
ب  او گفتم، شاید خیری  دلگیر شده بود  اما دل من آرام بود، خندان

ا  اشعاخوانعد و ان می {  االن نام  را خود معوال علعی ببوده، خ
 دهد  ناراحت نباش مرد  می راسخ

دردهایم شعروع شعده بعود، وقتعی   من بودم و تخت بیمارستان

ت، دو قلوهایتعان! تنهعا اشعک از ب  مبار  اسع خانم دهتر گفت: ب 

 « یا هاشف الکرب    »چشمانم سرازیر شد و زیر لب گفتم: 

هرد ه  ری  از  گذشت و حا  رضا در دنیایی سیر می روزها می

امیعد ریشع  دوانعده بعود تعوی  شعادی، شعیف و این ندیعده بعود 

 ،ه بود، لیوان آب را هنعارش گذاشعتممان  گوش  اتاق خوابید زندگی

آمعد،    آماده هعنم  صعدای اذان میاشتم هروهای  را بردراهت دا

خعواب دیعدم، خعواب زهعرا خعانم،  :های  را باز هرد و گفعت رلک

 عجیبی بود  

 چ  خوابی؟ :ررسیدم  شنیدم های قلب  را می صدای تا 

  همعین جعا ،درست همین جا بود، همسر یک جانباز آمعد :گفت

 برای شما هدی  آورده ز هربالبرادرم ا :یک بست  ب  من داد و گفت

   است 



 
 

 
 

 

 گونبه رر کنبار سر ب     روایت زنانی که، زینب  
 جانبااااز قطاااع نخااااعی خاااود ایسااا ادند     
 

53 

ایعن ذهعر و  خدایا چ  شده اسعت؟ :زد میتند تند قلب من هم 

 با زندگی من چ  هرده بود؟  [ نگاه ائم 

هدی  برایم دو بیرق از هربال آورده بود و یک دسعت   :ادام  داد

 گل 

هر روز یک تیبیعر از  ،های  روی صورت جاری بود  چند ماه شکا

گفت، دل توی دل  نبود تا روزی ه  ررستار بعا  میاین خواب را برایم 

 !اند خدا را شکر، س  قلوها سالم : مبار  است خوشحالی گفت

گفعت  حا  رضا با تیجب گفت  بود: ما دوقلو داریم و ررستار می

 فدط ،، س  قلو  وقتی قنداق  دو رسر و یک دختر را نشان  دادندس 

دیعد  حعاال  وح معیگویی تیبیر خواب  را بع  وضع ریخت  اشک می

تنها اشک بود ه  تمام  رسیدن نام  ب  نجف را فهمیده بود حکمت 

 هرد  احساس او را تفسیر می

چددر ایعن سع  نعوزاد برایمعان عآیعآ   ابوالفضل، حسین، مهدی 

ارزشع  را گرفعت و هدیع   [ شعود از ائمع  بودند، مگعر معی

 !؟نفهمید

سال ری   شتهه   هایی ؛ هم  آنندمانده بود انگشت ب  دهان

ترساندند ه  هرگآ واژه مادر را  هردند و از این می می همن را مسخر

از زبان طفلی خطاب ب  خودم نفهمم  اما ب  وضوح دیعدم هع  اگعر 

 !مامان زهرا گویند: زمان س  هود  با هم می خدا بخواهد هم
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من هم موافدم استیاره از دو مصرع ردر و معادر گویند:  ا هم میب

 !ضابابا راست  

 !تر از این هلمات؟ انگیآ دل بیتب  راستی هدام 

 بیسعت و یعکهای  گذشعت،  ها و سختی روزها با هم  شیرینی

گذرد و من هنوز حس همان روزهای اولعی  سال از آن روز تولد می

معردی  دارم ه  با حا  رضا ازدوا  هرده بودم  هرگآ او را نیمع را 

اسعت  لشگری از سربازانطراز  حتی سای  او همر ندیدم ه  بر ویلچ

 هند  ها دفاع می ه  از وطن، خانواده و ارزش

است و زل زده روی حوض سنگی امامآاده نشست    هنوز هم روب

 وار دور اش، هتیبع  سطر زنعدگی   انگار سطرای است ب  گنبد فیروزه

گنبد هار شده است ه  این چنین محو تماشا است  او محو گنبعد و 

اش، و من در ایعن  هرده یاران شهید سفرت، محو حسرت آسمان اس

او برایم هیچ است  شیشع   ساعات تمام زندگی را مرور هردم ه  بی

ریعآم  عطعر گعالب او را بع  خعود  گالب را روی مآار شهیدی می

  اولین باری ه  بع  بعافق آمعدم !گوید: یادش ب  خیر آورد و می می

  همان صب  ب  همین امامآاده گفتم ه   

دانم، هر چیعآی اگعر خعدا بخواهعد  گویم: می نم و میز لبخند می

 شود  می
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 گوناااااه در   اااااار همسااااار   روایااااات زناااااانی  اااااه  زی اااااب   

 

 جانباااااااااااز قطااااااااااع نخاااااااااااعی خااااااااااود ایساااااااااا ادند
 

 
 
 

 

 
 

 :رنجمرروان  

 لاااااادات گُااااارالساااافخ بااانااو
 «انیموحد یجانباز؛ محمدمهد همسر»
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 آقای سبزپوش
سعالم آقععا! ایععن فدععط یععک صعفح  هاغععذ نداشععی نیسععت هعع  

 های دختر خردسال من آن را هشیده باشد  انگشت

 نگاه هنید آقا!

 روی بارگاه شما   فاطم  من، هاغذ را گرفت  است روب

این هاغذ، خالص  هم  رمآهایی است ه  میان شعما و خعانواده 

 رنج نفره ما مینا دارد 

 گردد  اری من برای سفر ب  هربال برنمیاش ب  رافش قص 
راست  را بخواهید آقا، ماجرای این راز، ب  خیلی دورتر از ایعن 

 گردد   روزها برمی
هردیم  دورانعی هع   افق ب  مرهآ استان هجرت ب  وقتی ه  از ب
 تر بودم   ها هوچک خودم از این بچ 

و  ساخت زد و برای مردم در و رنجره می ردرم رتک بر آهن می

 هرد   ما را سر سفره حالل  بآرگ می

دادم، نعان  را در دلعم جعای معی من وقتی محبت خانعدان شعما

 خوردم  گر ردرم را میآهن

دختر بآرگ خان  بودم و با هفت خواهر و برادر دیگر، روزهعای 

 گذاشتم  شاد زندگی را رشت سر می

در و دیوارهای محل  نظرهعرده یعآد، حعال و هعوای اندعالب را 

 جا بودید، آقا!  یادش هست  شما هم همینخوب 
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یعاد  { هاشعم شد ب  تظاهرات برویم و هسعی از قمعر بنی نمی

 نکند  

 اندالب ما گره خورده بود ب  عاشورا  انگار اصالً

خوان میعان  اولین باری ه  رای روض  شما نشستم، سعید روضع 

های مردم گفت ه  چطور وقتی دست دوم شما هم تیر خورد،  گری 

 را ب  دندان گرفتید  مشک

های دست راستم هعم  ه  سنم ب  عدد انگشت همان موقع با آن

  رسید، اما ب  خودم گفتم: باید از شما یاد بگیرم ه  نگذارم هیچ نمی

 چیآی مانع رسیدن من ب  هدفم شود 

هردم  برای همین درس را هدف خودم قرار داده بودم  خیال می

دن، آدم مفیعدی بعرای جامیع  و ام تعا بعا درس خوانع ب  دنیا آمده

گفعت  معا اهعل سعفر بعودیم   مردمم شوم  آقاجانم هم همین را می

سال  خانواده ما بود  آقاجعانم در  مشهد و قم و جمکران، سفرهای هر

بعرد، همعین حعرف را بع  هشعت  هر سفری ه  ما را با خودش می

ایم  گفت فرصت زندگی هوتاه است و ما آمعده گفت  می مان می تایی

امتحان بدهیم و نشان دهیم ه  چددر بنده خوبی برای خدا هسعتیم 

 بودن هم همک ب  مردم است   و راه این خوب

شعدم، یعا حعداقل یعک میلعم  رس من باید دهتر متخصص می

 دلسوز و مهربان 
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هع  هنعوز دهع  اول  تر شدم  بعا آن جنگ ه  شروع شد، مصمم

به  بروم و هاری بعرای توانستم ب  ج ه  نمی ام بود، اما از این زندگی

 مردم هنم، احساس بدی داشتم  

بعودن یینعی محرومیعت از جبهع    هردم، دختر با خودم فکر می

های رشت جبه ،  دیدم خیلی از دخترها دارند در همک بیدها ه  می

 شدم  هنند، همی آرام می مشارهت می

های مجروح را ه  از تصویر سیاه و سفید تلویآیون  اولین رزمنده

 م، با هلم  جانباز آشنا شدم دید

 گویند جانباز؟! ها می از آقاجانم ررسیدم: چرا ب  آن

ه  در راه خدا حتی جعان خعود را بع  بعازی  گفت: ب  خاطر آن

 گرفتند و خود را ب  خطر انداختند!

 !{ مادرم ادام  داد: درست مثل حضرت عباس

 های  را را  هرد  بید با گوش  چارقد اشک

 دم ه  بین شما و جانبازها ربطی وجود دارد از آن روز فهمی

وقتی برادرم شهید شد، هم  اقوام و بستگان بعرای تسعلیت بع  

دیدن ما آمده بودند  از رنجره اتاق، رسرعم  مادرم را دیدم ه  بع  

های  ب  ذهعر فاتحع   قاب عکس میان حجل  خیره مانده بود و لب

همعین تصعویر در  خورد  اسم  مهدی بود و من از او تنها تکان می

 ذهنم ند  بست 
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برادرم شهید شده بود و من هر روز دنبال مادرم تا گلآار شعهدا 
رفتم  هععار هععر روز مععادرم همععین بععود  طفععل شععیرخوارمان  مععی
توانست حال رریشان مادر را تحمل هند  برای همین من بعرای  نمی

ها و خان  و زنعدگی برسعم   یک سال مدرس  را رها هردم تا ب  بچ 
ام  شکسععت  ایععد ایععن طععوری بخشععی از بععار را از دوش مععادر دلب

 داشتم  برمی
نشستم سر درس و مشدم تا ب  سال هنکور رسعیدم   ،بید از آن

اش دععوت  غرق درسم بودم ه  مادرم گفت ب  عروسی دختر عم 
 ایم و باید ب  مهریآ برویم   شده

م هردم ه  رعدر های دوردست نگاه می میان جاده هویری ب  هوه
 گفت: جوان رعنا باید با عصا راه برود!

من آن جوان رعنا را روی تختی ه  هنار سالن خان  عمع  بعود، 
 دیدم  

خواست ب  احترام ما برخیآد، مجبور بود دو چوب بلند  وقتی می

را زیر بغل بگیرد  دو عصا، شده بودند جعایگآین راهعایی هع  او در 

 ده بود  های جنوب، توان حرهت  را از دست دا جبه 

 دیدم  می« جانباز»اولین بار بود ب  چشم خود 

عروسی با هم  سادگی و صفای  برگآار شد  من از تاقچ  اتاق، 

ای را برداشععتم و آن را ورق زدم  داشععتم خطععو  آن را  دفترچعع 

اجازه دست ب  دفتر زده  خواندم ه  عم  از راه رسید  از اینک  بی می

 ها مال هیست؟  ن نوشت بودم، خجالت هشیدم  ررسیدم: ای
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 عم  جان جواب داد: مال مهدی!

راز آن  ،در ذهنم طوفانی شد ه  فردا ظهر، میعان بعاغ« مهدی»

ام در گوشم گفت ه  عم  مرا برای  دایی طوفان را فهمیدم  وقتی زن

 رسرش خواستگاری هرده، سرم داغ شد 

 الیمعل  دانستم باید عکس فهمیدم خوشحالم یا ناراحت؟! نمی نمی

 من ب  این ریشنهاد ناگهانی چ  باشد؟

و زندگی چیعآی جعآ درس و خعدمت بع   اما من درس داشتم

 مردم نبود!

را محکم گفتم  برگشتم سر مشعق   «ن »شیطان را لینت هردم و 

 و درسم  

ها هعاتفی در گوشعم  یک ماه، من بودم و جعدالی بعآرگ! شعب

هاشم، همعان  هرد: فخرالسادات! خدمت ب  سرباز قمر بنی زمآم  می

رسعاند  خعدمت بع  یعک جانبعاز،  چیآی است ه  تو را ب  خدا می

 بهترین خدمت ب  خلق است!

 گیر  ای نفس یک ماه من بودم و مبارزه

ماه ه  تمام شد، سراغ مادرم آمدم  شما شاهدید، آقعا! دیدیعد 

ه  با چ  قاطییتی، محجوبان  گفتم ه  نظرم عوض شعده و تصعمیم 

 ازدوا  هنم  ام ه  با مهدی گرفت 

 وساطت ردربآرگ بود و وصلت ما  هم  چیآ مثل برق گذشت 
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ب  خود آمدم و دیعدم زیعر سعدفی مشعتر  بعا مهعدی، درس 

 هنم  خوانم و زندگی می می

یکی از ری هم آمدند و رفتند  شانآده سال گذشت و  ها یکی سال

ای را در برابعر  مندانع  خان  ما بدون حضور هود ، سکوت رضایت

 آورد  تاب میتددیر 

شعد،  های هورمونی ه  بعرای بعاروری بع  معا تآریعق می آماول

هعرد  بعا ایعن وجعود درس  اختالالت سختی را بر حافظع  وارد می

 هردم  مهدی هم رسیدگی می خواندم و ب  هارهای آقا می

هر دو با سکوت خان  هنار آمده و ب  رضای خدا راضی بعودیم  

ست در درمعان، دلعم هعوای بود ه  بید از آخرین شک 1380سال 

بود اما اجازه سفر داشتیم  با این  در عراقهربال را هرد  هنوز صدام 

هعایی  ها و رنج حال شما خودتان شاهد بودیعد هع  چع  محعدودیت

 هشیدیم تا ب  رابوس شما رسیدیم 

ای گذشعتند  وقعت  روزها و ساعات زیعارت بع  سعرعت رانیع 

های روی صحن را گرفتع   هها منتظر! من نرد برگشت بود و اتوبوس

توانسعت  شدم از حرمتان بیرون بروم  هسعی نمی بودم و حاضر نمی

 ها جدا هند  مرا از نرده

ام ترهید و صدایتان هردم: آقاجعان!  اختیار بغض ههن  ناگهان بی

 خواهم از اینجا بروم   من نمی
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ندایی در قلبم ریچید  ندایی ه  همان راز میان معن و شماسعت  
خعواهی، یعا  غیب در گوشم زمآم  هرد: تو از ما فرزند می هاتفی از

 زیارت دوباره؟!

 خواهم! و خودتان شاهدید ه  من جواب دادم: زیارت دوباره می
این را ه  گفتم، مثل آن بود هع  گرهعی محکعم را از قلعبم بعاز 

 هنید  آزاد شدم و توانستم از حرم بیرون بروم 
ام، بع  زیعارت شعما  یآیسال بید بود ه  برای شفای مادر دیعال

هشیدن مادر را نداشعتم  التماسعتان  آمدم  این بار دیگر طاقت درد
هردم ه  یا مادرم را شفا دهید یا آرزوی او را ه  دیدن فرزند معن 

 است، برآورده هنید 

برگشتیم  ضیف و بیماری ب  جانم افتعاد  آزمعای  دادم  بعرای 

هعردم: امکعان نعدارد   یگرفتن جواب، رفت  بودم  ناباوران  تکعرار م

 توانم باردار شوم  اشتباه شده است  من نمی حتماً

هعس   اما اولین هدی  شما رسیده بود  طوری رسیده بود ه  هیچ

 وجودش را انکار هند! ستتوان نمی
ابوالفضل را شما بع  زنعدگی معا بخشعیدید و آرزوی معادرم را 

ار رسر شعهیدش برآورده هردید  ریرزن با لبخند از این دنیا ب  دید
 رفت  

مهدی شده بعود  زنعدگی معا فصعل  حس ردری، قوت جان آقا
 هعای تفسعیر آقعا دید  نعور قعرآن و هالس اش را ب  خود می بهاری

 مهدی، با حضور ابوالفضل در زندگی ب  هم آمیخت  بود 
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تر از قبل شده بود و من باید وقعت  های زندگی سنگین مسئولیت

مهعدی  و رسیدگی بع  هارهعای آقعابیشتری را برای آرام  خان  

 هردم   صرف می

چشم ب  هم زدم و دیدم خدا فاطم  را ب  ما داده است  دختری 

 ه  هدی  دوباره شما ب  زندگی ما بود 

 رفتن را بلد نبود ه  دوباره ب  زیارت شما آمدم   فاطم  هنوز راه

ر خردسعال این بار ابوالفضل، نآد شما بهان  برادر را گرفت  رسع

 برادر( را ری  چ  هسی بر زبان بیاورد!دانست، اسم رمآ ) می من

شما را ب  حق برادرتان قسعم دادم هع  خواسعت  ابوالفضعل معرا 

 بدهید 

برگشتیم و مدتی نگذشت ه  هدی  سوم شما هم وارد زندگی ما 

 شد    

 ام آقا! دوباره آمده

ام  هعر رعنج نفرمعان  ها را یکی یکی رشعت سعر گذاشعت  موهب

 یم  یک دستم بچ  را بغل هرده و دسعت دیگعرم ویلچعر آقعاا آمده

 دهد  مهدی را هل می

شوند و ما لحظ  ب  لحظ   ها از سر راه ما دور می حاال ه  موهب

شویم، این برگ سبآ را ه  تحف  درویشی  الحرمین نآدیک می ب  بین

 خانواده من است، نگاه هن 
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 این خطو  نداشی را ببین!
اند،  ایععن آقععای سععبآروش جمععع شععدههایی را هعع  دور  بچعع 

 شناسی؟ می
این س  بچ ، ابوالفضعل و خعواهر و بعرادرش هسعتند  از رعدری 
 جانباز و مادری ه  دهترها آن دو را از باروری ناامید هرده بودند 

ای در گوشعم نشسعت   الحرمین  صعدای روضع  ایم ب  بین رسیده

 بال!جانباز هر { هند: ابوالفضل است  یکی دارد زمآم  می

 !{ نشیند: آقای جانبازان، عباس صدای دیگری در قلبم می

وقفع  شسعت   اشک صورت دختر  هعوچکم را مثعل بعارانی بی

 است 

 روی بارگاه شما   زنم هنارش  هاغذ را گرفت  است روب زانو می

 { گوید: این آقای سبآروش، عموعباس اش می با لحن هودهان 

 است!
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 گوناااااه در   اااااار همسااااار   ایااااات زناااااانی  اااااه  زی اااااب   رو
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 «ییآقارضا نیجانباز؛ غالمحس همسر»
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 نگاه  ن
جعا  تفعت هجعا، ایعن  جا هنار تو نشست  باشم شود این باورم نمی

؟ زیر گنبعد اجابت نشستچطوری سوز دعاهایم ب  دانم  نمی هجا؟

ا در بلنعدای قعدمگاه امعام علعی بود، ی { مسجد قدمگاه امام رضا

یعا   و زمآمعولی  شعاه شاید هعم شعب تاسعوعا بعود، مسعجد ؟{

هعا  های اساند روی ذغال قلبم مثل همان دان   { ابوالفضل الیباس

آمیختع  سوخت  طنین طبل و سنج و عطر اساند چنعان در هعم  می

 لرزاند   بود ه  دل را می
رعروا بعر  هایی هع  بعی من بودم و صحن حسعینی ، معن و اشعک

گفت   ای ه  از ارباب می های نوح  بارید  تو بودی و بیت ام می چهره
ترین میجعآه آقعا را دیعدی  دسعتت؛  در آن تاریکی، خودت روشن
د حس و حرهت بود، ناگهان باال آمع ها بی آری همان دستی ه  سال

ها شعاید خعدا  های دیگر عآاداری هرد  همان شب زن و همراه سین 
 دعایم را مستجاب هرد، ه  در هنار تو ب  این سفر بیایم 

تر  ای قشعنگ عجب صفایی دارد، من ه  تا حاال منظعره! نگاه هن

  برچیعدن ام، هبوتران این صحن و سرا انگار جآ دان از این را ندیده

وزی ه  آمدیم دانی، از ر چینند  می برمیم هرا  زائران  های دل و غم

حال و هوای دیگری دارم  هم  چیآ در نظرم  ؛ب  این سرزمین، اصالً

نگعاه هعن  قربانعت  , عوض شده است  ب  گنبد خضرای ریعامبر

ام بع  ایعن  ری  از این هر رنگ سبآی دیعده !, ا  شوم یا رسول
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من هجعا؟ تعو  بینی؟ دست خدا را می ؛آقا شکوه نبوده است  حسین

شد ه   هجا؟ تفت هجا؟ خان  خدا و مسجد ریغمبر هجا؟ باورت می

 طوری شود؟ این

یادش ب  خیر، رمضان عجیبی بود  با عجل  چادرم را سر هعردم 

خوانی برسعم  معادر خواستم ب  روض  می  رف خان  خال و دویدم ط

 گفت: سریع باش برگردیم خان ، مهمان داریم و  اما آمد دنبالم

چع      خبعر دم در خان  ررسعیدم: آخعر ایعن دم غروبعی بعی تا

 من دارید؟  بامهمانی؟ چ  هار 

دانم  آقاجانعت گفتع  اسعت برایعت  زنان گفعت: نمعی مادر نفس

 خواستگار آمده است 

تر شد، اما  چراغ گردسوز را ه  توی طاقچ  گذاشتم، اتاق روشن

وانسعتم ید  تنهعا قبعل از عدعد تشیل  هراسی توی قلبم زبانع  هشع

هعا  رُخَت را این هم  دزدهی از رشت رنجره ببینم  آخر آن موقع نیم

ه  مثل االن نبود  هیچ چیآی از هسی ه  قرار بود یک عمعر بعا او 

 فدطهنگ هالمت را نشنیده بودم  دانستم، حتی آ هم خان  شوم نمی

 ن مذهبی و خوبی است، مرد هار است!جوا :گفت شنیدم ردرم می

رم تنور و عطر نعان گنعدم آشعنا بعودی  م با هُمثل خود آقاجان

قدر ساده و صمیمی برگآار شد هع  هنعوز  مراسم عدد و عروسی آن

 در خاطرم مانده است 
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هعم تعو را  چند ماهی گذشت تا با تو زیر یعک سعدف رفعتم  هم

زیارت عاشعورایت، از زمآم  خواندنت،  شناختم، من از آهنگ قرآن

  آقا ام   را از آقا گرفت نرفت  روض هایت فهمیدم مآد آن مهربانیاز 

در هریم بود ه  بداند هنوز دلم میان همان روض  نرفت  غروب ق آن

 است  
گیری اندالب  تمعام فکعر و  تفت و روزهای او  بود  1357سال 

تنها آرزویی بود هع   ،ذهرمان شده بود امام  رفتن شاه و آمدن امام
قعدر  گل هعرده بعود  آن های آن دوره در دل تو و بسیاری از جوان

شوق ریروزی داشتی ه  شبان  تصویر و تنعدیس شعاه را از میعدان 
تفت بیاوری رایین و بید بلند فریاد بآنعی ا  اهبعر  آری ا  اهبعر  

 تر از هم  چیآ است   خدا بآرگ

خردسال، چادرم را بگیرند چ  اهمیتی داشت ه  دو هود   اصالً

، ها شرهت هننعد بودم در راهایمایی شدن ه  در آستان  مادر و با من

رعای امعام  !آنیم ه  مرگ بر شاهبصدا با زنان اندالبی تفت، فریاد  هم

هع  تحصعیالت  بعا این بعازد  ها رنعگ می سعوادی ه  وسط باشد هعم

    رساندی ها را ب  دست اهل   نداشتی، اما چ  خوب اعالمی 
ویم را گامام جمی  را می ،آشیخ جواد حسنیلیخدا رحمت  هند 

بعاز شعود  تعابلوی دادگعاه  یدویدی هع  گعره از هعار میب  رای  
را ه  با دوستانت رایین آوردی، هیچ ترسعی تعوی شاهنشاهی تفت 

 ات از خشم ساوا  نبود   چهره
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سعار سعبآ  باالخره درخت اندالب ب  رمر نشست و در زیر سای 

 گوش ب  فرمان امام بودیم  همگی آن 

رزاتت هنوز ادام  داشت  تو بودی و جنگ شروع شده بود و مبا

هعای  آوری همک ولی، سعتاد رشعتیبانی جنعگ و جمعع حسینی  شعاه

آخر از هجا نعام ببعرم هع    مردمی  تو بودی و مراسم تشییع شهدا

تعو را همیشع  در  و تو نباشی؟ باشدالبی و دفاع مددس فیالیت اند

و  بمعانیها یافتم  دیگر دلت راضی نبعود، رشعت جبهع   او  خدمت

 ها هنند  دوستانت در میدان نبرد سین  را سار آما  گلول 

بغض   ها دورت را گرفت  بودند بچ   قرآن رد شدی از زیر آیین 

در گلویت خان  هرده بود، اما رایبندی تو ب  دیعن و امعام بیشعتر از 

ها را بوسعیدی و گفتعی زود  ها بود ه  رایبند خانع  شعوی  بچع  این

 گشتی  گردی  زود هم بر برمی

ا   ان آیعتس  ماه گذشت، تو نیامدی خانع   معن آمعدم بیمارسعت

هعای  رمق، با رلک بیو جان آقا! یینی آن جسم   هاشانی اصفهان  حسین

 ؟ !  تو بودیهای سنگینی ه  ب  سرت آویآان بود بست ، با وزن 

شد معردی هع  تمعام  حس شد  باورم نمی دم در اتاق راهایم بی

تالش هرده است هع   ؛اندالب را بگیرد تااست اش را دویده  زندگی

هعا و  حعاال روی تخعت بیمارسعتان در میعان نفس ؛جنگ تمام شود

بگوید: من قطع نخاع شدم، اما  ،شد فهمید جمالتی ه  ب  سختی می
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 ،اگعر قسعمتم هسعت !خدایا؛ زحمتم را ب  دوش هسی نیانداز، خدایا

 ام قرار بده   شهادت را روزی
هع   ها، دردهعای ریعاری و حسعرت ایعن وزن چند ماهی سنگینی 

داد   آزارت مععی ،سععنگرهایت در جبهعع  باشععی تععوانی همععراه هم نمی
را خوانعدم تعا حضعرت   قدر بر بالینت روض  حضرت زهرا آن

 ها هنار گذاشت  شد  عنایتی هرد و وزن 

حاال دوران خدمت من فرا رسیده بود  خعدمت بع  معردی هع  

  تعو تها هنار تخع شب بودم و نیم    منهدف  جآ رضای خدا نبود

معن و   های سعوزناهت معن و اشعک  های ویلچرت من بودم و تکان

و از هیچ هجعا  ها داشتن صورت را سر  نگ  ،ها، من و با سیلی نداری

تنهعا  هعایی هع  تسعکین نبعود، ها! معن و تحمعل حرف نداشتن طلب

 تر از روغن داغ ه  روی دستت بچکد   ای سوزان هنای 

دانستند من نان را بعا  اما نمی !تند: نانتان توی روغن افتادهگف می
هشم  نانم را در الب  الی  زحمت از تنور گلی گوش  حیا  بیرون می

 هشم   تار و رود قالی، با انگشتانی خست  از هار بیرون می

  سهمی  یانتخاب هرده بود تخود ،داشتچشم راهی بود ه  بی

سعال  چهعاردهنبوده اسعت  در ایعن ها جآ سوز جگر  ما در این سال

 بار هم ب  ذهنم نرسید ب  بنیاد شهید مراجی  هنم  یک
یادگعار سعومین  را! علی صعدوقیخدا رحمت  هند، شیخ محمد

گویم، خعدا روح رعدر شعهیدش را شعاد هنعد   را می شهید محراب



 
 

 
 

 
74 

وقتی فهمید هیچ هجا دستمان بنعد نیسعت،   او را دیدی شد خدایی
ها و تحدیدات، معا هعم تحعت  ید از هلی بررسیب  فوری نام  نوشت

ها هعم شعده   همی از فشارقرار گرفتیمروش  بنیاد جانبازان استان 
 رسید  خدا خیرشان دهد  تر می بود  داروهایت ب  موقع

دانم ب  شوخی یا جدی حرف از زیارت خانع   نمی ؛آید یادت می

 برم  تو را نمی ،م مک وخدا شد و گفتی: من اگر بر

تر هعم  ت  دلم قرصناراحت نشدم، دلم هم نشکست  راس اصالً

خعدا  ،من اگر لیاقت  را داشت  باشم !آقا نگاه هن  شد  گفتم: حسین

 اش، اگر هم نداشت  باشم ه  هیچ   م زیارت خان وهند بر قسمتم می

صدای زنعگ تلفعن شود چند سال بید، همان روز ه   یباورت م

انگار حامل ریغامی بود   شت؟، آهنگ  با روزهای دیگر فرق داآمد

یی صدای رشت خط از بنیاد شهید بود، ررسید: آقای حسین آقارضا

 نام هنند؟  تمایل دارند برای حج واجب ربت

گفعت  امعا انگعار  رشت گوشی خشکم زد  مرتب اسعم تعو را می

نژاد تمایل داری ب  زیارت خانع   ررسید خانم مرضی  خرم هسی می

 شود هسی دل  نخواهد برود مک ؟ مگر می :خدا بروی؟ گفتم

 توانم با ایشان بیایم؟  با بغض ررسیدم: من ب  عنوان ررستار می

نفهمیدم هآین  سعفر را خعدا چطعور  اصالًآی نفهمیدم  دیگر چی

دار هواریما گفت  مهمان ،هایم را ه  باز هردم درست هرد  فدط رلک

 ب  سرزمین وحی خوش آمدید 
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هعدام هعارم را از خعدا گعرفتم  از شود اجعر  هنوز هم باورم نمی
ام دیدن هیب  بود و حاال در ایعن سعرزمین  آرزوهای دوران هودهی

، بدیع را , بینم  مدین  را، حرم ریامبر روم  هیب  را می وحی راه می
 را و    

ها رعی  برگعردم و چعراغ گردسعوز را تعوی  هنوز هم اگر ب  سال

ینم و بلع  را آرام نشع طاقچ  بگعذارم، بعاز هعم هنعارت سعر سعفره می

ها در آن  گویم  حتی اگر لوحی را برایم باز هنند ه  تمام این سعختی می

حاال چ  سالم باشد و  ؛ند  بست  باشد، با تو هستم  مرد باید مرد باشد

    هند اش را بآرگ می مرام مردی است ه  سای  تنهاچ  روی ویلچر  
هع   أ معانهمیشع  از امعام ز ،ها ها با هم  سختی در این سال

دادرس هم  شیییان است همعک خواسعتم و او را صعدا زدم  ایعن 
ع در هع  همع  همسعران جانبعازان قطعع نخعا ؛حرف معن نیسعت

 بینند و ایمان دارند   اشان خدا را می گوش  زندگی گوش 
ای از تو دارم ه  این دنیا را  خواست  ،تنها در این حریم امن الهی

دی و من از تو عشق و توهعل را ب  رای من در خان  خدا عاشدی هر
 آموختم  تنها ب  من قول بده ه  در آن دنیا هم با هم باشیم 

انگعار خعدا از هعر   اسعتو ناب  روحانیخدا را شکر فضا چددر 
زیارت  هند  انگاری در آغوش خداوند، ب  نگاه میما لحظ  بیشتر ب  

هعنم: ریامبر مهربانی آمدیم  تمام شوقم این است ه  با تعو زمآمع  
اُتَ  َيَاْیِبِه َو ،ِلِبِهَ َو َقِبْ   َِ ِبَ َ َصِبَا یي ِ

َِ اِب ُبُیِبِِ   ْوَ
َ
 َباٍب ِمِبْن ْ

َ
اللهُهمه ِإّني َوَقْفُ  لََع

ْن َیْ ُخُاِا ِإال ِبِنْذِنِه....
َ
اَس ْ   َمَنْعَ  النه
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 سیب زندگی

هرها و سخت است خودت صاحب شهر و خان  باشی و آواره شع

 !باران زیر

سعت  تمعام شعهرت بشعود منظورم بمباران ا ،گویم باران ه  می

معادر،  ، هودهعان بعیهعای رریشعان های ویران، نخل هوچ  رس هوچ 

   ران زخمی هود ، ردران شهید، برادران اسیر، خواه مادران بی

خان  وارد حریم امن شهرت شعوند  صاحباذن  بیهایی ه   تانک

ایم هع   ، آمعدهَئنِبا لنِب ی: ب  در و دیوار بنویسعد و دشمن ب  یادگار،

 بمانیم 

چ  هرد  هم سوزاند و هم رروراند  این  ها آه، ه  این جمل  با دل

ها انگار روی آب حک شده بود، نع  دیعوار؛ هع   آرزوی خام عراقی

روز بعا تعالش معدافیان اسعالم، بعا  رانصد و هدتعاد و شع بید از 

خرمشعهر »ریخت  شهدا، در دنیا ریچید ه    حقنا  های خون ب  قطره

    «آزاد شد

هعا هع   دس چع  خونالمدع رای همین س  هلم  در عملیات بیت

 !ها ه  نخوردیم ندادیم، چ  خون دل
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آمدیم  شعهر  ن میاز خرمشهر بیروگویم، داشتیم  روز آخر را می

هشعید تعا یعک بعار دیگعر  اما دل معن رعر میسوخت،  در آت  می

جامع را از نآدیک نگاه هعنم  ای مسجد های گنبد فیروزه هاری هاشی

گیر باقی بماند  اما  چشم بخوانم ه  تا همیش  شکوه د وِإْن یكِباو 

و رعود ام را در تعار  سعال  چهعاردهام خاطرات رفتیم  باید تم باید می

در هولنا  بود ق گذاشتم  آن نار حیا  خان  جا میباف ه حصیر نیم 

فدعط دارم، هرد چ  چیآ ب  یادگعار بعا خعودم بعر ه  فکرم هار نمی

 و رفتیم سمت اهواز مان را برداشتیم  جان

ر بگویم، زندگی من مثعال همعان سعیبی اسعت هع  ت بگذار ساده

خورد تا بیفتد رایین  چ  هسی فکعرش  اندازی باال، هآار چر  می می

 زندگی این چنین شود  هرد را می
 بع  شهرمان هجرت هرده بودیمها از  حاال ما مثل خان  ب  دوش

ای در اهعواز شعد  های مدرس  خان  ما یکی از هالس !تر امن ای ندط 
اه مهاجرین جنگ تحمیلی بود  ب  سال نکشید هع  آسعمان رن ه  سر

نصیب از هجوم وحشیان  بمبعاران دشعمن نمانعد  بایعد  اهواز هم بی
هعای  تر، این بار شیراز مدصد ما بود، امعا نارنج رفتیم ب  جای امن می

هعای رریشعان شعهر خعودم  سرسبآ شیراز هم دست همعی از نخل
رامع  را در شهرسعتان نداشتند  شیراز رنگ جنگ گرفعت و معا آ
ام از خرمشعهر گذشعت، بع   هر  ب  جستجو نشستیم  سیب زندگی

 خورد  اهواز رسید و از اهواز شیراز را دید و حاال در هر  چر  می
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هعردم، تنهعا  ستاره هر  نگاه می ها ه  ب  آسمان رر گاهی از شب

گفتم: آسمان خرمشعهر االن چگونع  هسعت؟ دلعم رعر  با خودم می

هعای  امان، بعرای عطعر برگ بام هاهگلی خانع  ی رشتهشید برا می

خورد، تا بید سبدی شود ه  خرماها را  نخلی ه  در حوض مو  می

ریآیم  هر  بودم، اما دلعم در جنعوب مانعده بعود  هعر   در آن می

های ردر از هشعتی و خلعیج  ها و قص  نشینی بودم، اما دلم هوای شب

بود  آن شعب انگعار  در هشتی گذرانده ش راعمر ی ه ردر  داشت

دانم چرا دلعم عجیعب هعوای  هارون توی دلم وحشی شده بود  نمی

ردر را داشت  تا صب  خواب ردر دیدم، تا اینک  هاغذ بع  دسعتمان 

ردر اسیر شده بود و این، اندوه   حکمت نبودند ها بی آری مو  رسید 

 هرد  ما را بیشتر می

ر سعازگاری هعا سع هوای سرد و هوهسعتانی ایعن شعهر بعا جنوبی

ام باز در اصعفهان  ارا  مدصد بیدی ما بود  اما سیب زندگی  نداشت

امعا     دوشی، غم هجعران رعدر ب  چرخید  روزهای ررتن  جنگ، خان 

داشت، صبری زینبی بود هع  از  تنها چیآی ه  ما را ب  مداومت وا می

توسعل  ،مشعدی ها موی  هرده بودیم  هرگاه خست  می هودهی در روض 

    ساخت تر از قبل می المصائب بود ه  ما را مداوم ب  ام

یک شب مادر گفت: اصعفهان   چند ماهی میهمان اصفهان بودیم

 !برویم یآد ،ها بس است جایی  بس است، این جاب
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دانستم س  روز آقا  آد را ندیده بودم، اما میی !هریمانیآد، دیار 

از  در این شهر سعکونت داشعت  اسعت  معن از یعآد، { امام رضا

  از عطعر دیعوار هعاهگلی اش خبر داشتم های خشتی هوچ  رس هوچ 

از شکوه گنبعد مسعجد جعامع، از امامآادگعان  خبعر مسجد فر ، 

دانم یآد چ  ارتباطی با دل من داشت هع  تعا صعب  بعا  داشتم  نمی

 خودم مثل ذهر مددسی تکرار هردم یآد، یآد، یآد، یآد 

هعردم  من حعس می خورد و حاال سیب زندگی در یآد چر  می

شوم  معا را در میبعد رعذیرایمان  دارم ب  ربات و سکون نآدیک می

هنم گنبعد  شدند، خوشحال بودم ه  هر صب ، وقتعی رلعک بعاز معی

هبعوترانی هع  در صعحن   بینم زیبای حرم خدیجع  خعاتون را معی

چرخند، ضریحی ه  عطر مادر سادات را داشت و من در میبعد  می

ا یافت  بودم  انگار باز در آغعوش خیابعان انگار یک دوست قدیمی ر

 فردوسی بودم 

هند میبد یا یآد، هر جا قدم ب  قدم ایعن شعهر  حاال چ  فرق می
 برایم مبار  بود  

از هعوش رفعتم   وقتی ردر را در چهارچوب خان  یآدمان دیدم،

اندوه خستگی و ضعیف رعدر  از خوشحالی بود، یا شدت از  مدنفهمی

 ایم رنگ دیگری داشت  ردر آزاد شده بود یآد حاال با ردر بر
سال گذشعت  بعود و معن در  دهاز روزی ه  از خرمشهر آمدیم 

سالگی، دختری درد هشیده بودم ه  جنگ را  بیست و چهارآستان  
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های  هرگاه بر زخمو   با روست و گوشت و استخوان در  هرده بود
هعردم   گذاشتم، برای اسعرا دععا می خورده ردر مرهمی می تن شالق

یافتم  شدم، خدمت ب  جانباز را سیادتی می هرگاه ب  برادر خیره می
آن روزها بود ه  در این شهر تصعمیم بعرای آغعاز زنعدگی  و دقیداً

 مشتر  را قطیی گرفتم  

راه شعوم   سعفره و هعم خواست با هر هسی هم آن روزها دلم نمی

اخعالص  ام را بعا این بود ه  با اجازه رعدر و معادرم تمعام خواسعت 

ای ب  بنیعاد جانبعازان یعآد  دختران ، بر صفح  هاغذ نوشتم  در نام 

نوشتم ه  من مریم روررضایی فرزند آزاده و خواهر جانبعاز، تمایعل 

 دارم در ادام  راه، با جانبازی همراه شوم 

وقتی بنیاد جانبازان شعما را بع  معن میرفعی  !دانی جلیل آقا می

خواست معن  صفهان دریافتم  خدا میهای قلبم را در ا هرد، راز تا 

 در یآد گمشده خودم را ریدا هنم  

بعا قرار شد از طرف بنیاد بیایند دنبال من تا با شما آشنا شوم و 

هردم هع  فعردا چع   حرف بآنیم  تمام شب را نخوابیدم و فکرهم 

جعرتت   لرزیعد شود  وقتی سوار ماشین بنیعاد شعدم، دسعتم می می

اشی، نام  بنویسی، خودت انتخعاب هنعی خواست، دختر ب خاصی می

 همسر جانباز شوی، خعودت بعروی سعر قعرار  معن بعودم، شعما و

هوای سرد بهمن ماه  بچ  نبودم، اما برادرتان  خیابان هاشانی بود و 

خیلی خوشحال شدم  بستنی بود، اما مثل  ،بستنی ه  ب  دستم دادید
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ی معن حکعم دمنوش دارچین، من را گرم هرد  بستنی بود، امعا بعرا

 های یآدی حا  خلیف  را داشت  همان قطاب
هایمعان را  حرف نفرب  رایگاه شاهد ه  رسیدیم، در حضور چند 

نگاهم ب  سیب سرخی بود ه  از دسعتم افتعاد  فدطمن   ب  هم زدیم
 هع  زیر میآ و شما آن را برایم گذاشتید میعان بشعداب  یینعی ایعن

 !ام ب  قرار رسیده بود سیب زندگی
مان را شروع هردیم  من بودم و شنیدن  ایت سادگی، زندگیبا نه

 خاطرات جبه  شما  وقتی ررسیدم هجا مجروح شدید؟ 

 ها، تنگ  ابوغریب   : همان حوالی خان  شما، همان منطد دگفتی
معن اهعل هع  گفتعی وقتعی بعرای اولعین بعار فهمیعدی ب  من 

د و گیعر   حس هردی این ازدوا  را میه استخرمشهرم دلت لرزید
 رسی  ات می ب  گمشده

 ی جبهع  جنعوبها بینی جلیل آقا؛ تو باید در عملیات خدا را می

با بسیاری از شعهدا نشسعت و برخاسعت هنعی، تنگع   ،شرهت هنی

  نخاععت هننعد قطعها،  تددیر این باشد ه  تره ابوغریب باشی و 

جعایی، در   من هم از خرمشهر باشم و بید از این هم  سختی و جاب

 شود  خدا اگر بخواهد میرس، هم برسیم   یآد ب 
چ  روزهای شیرینی بود ه  خان  را آذیعن بسعت  بعودیم بعرای 

 علیرضا  
شد، ب   تر میاش بیش ب  دنیا آمده بود و هر روز شیرینیرسرمان 

 را از یاد برده بود ها  و زخم زبان ها حدی ه  هم  سختی
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رای  راه بروی، طفلکی چع   ب  خواست را هشید؛ می دستت را می
 دانست ه  باید زود بآرگ شود و او عصای دست ردرش باشد!  می

داسعتان خرمشعهر، ام را گفعتم   علیرضا داستان زندگیهم ب   هم

شان ایستادید تعا  داستان دشمنانی ه  آمدند و تو و دوستانت مدابل

 اسالم همیش  را برجا بماند 
دانم هرگعاه نگاهعت بع   معی  همیش  حواسم ب  تو بوده و هست
 :گعویی هنی و می بغض می ،افتد تصویر شهید علی صیاد شیرازی می

 ه  شهادت هنر مردان خداست   واقیاً !ای بود عجب فرمانده

ی  از عملیات ا های و با او درد دل هرد تصویرش را بارها بوسیده

  گویی و من سرارا گوشم ه  بر سر شهرم چع المددس برایم می بیت

   دد، اگر تو و یارانت نبودیآم می

 ام؟  چرا همسر جانباز قطع نخاع شده ه  اند از من بارها ررسیده

: ام   و جواب دادهباور هن همیش  با افتخار سرم را باال نگ  داشت

ترین وظیفع   تعرین و شعیرین مهم ،و مبارزه با هفرخدمت ب  اسالم 

ا دشعمنان و بع هم  ماست  حاال ه  نتوانستم در جبه  شرهت هعنم

ستم ب  معردی خعدمت هعنم هع  در راه ، الاقل تواندین خدا بجنگم

ترین دردهعا  ب  سختی افتاده است و سعختبرابر، و در جنگی ناخدا 

 را تحمل هرده است  

ه  سای  تو    چراگاه تو را خست  و درمانده ندیدم هیچ !آقا جلیل

ده اسعت  ایستادگی هعر زندگیاندازه هآاران هوه بر سر این خان  و 
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 نویسم... این نامه را برای تو می
ترین رنگ دنیا هعدام اسعت،  هنوز هم، اگر از من بارسند قشنگ

 گویم: سبآ تیره، سبآ روشن، خاهستری   می

سعالم تمعام  هشعتام  تازه  همین س  رنگ، شده بود تمام زندگی

های ردرم شنیدم  از  را میان حرفشده بود ه  جنگ شروع شد  این 

خواست ما هم  های جنوب فهمیدم  دلم می دعاهای مادر برای رزمنده

های در  تلویآیون سیاه و سفید هعوچکی داشعتیم تعا تصعاویر رزمنعده

    هم تمام ذهنم درگیر همین یک هلم  شد؛ جنگ ها را ببینم  هم جبه 

ما نآدیک  مدرس  ب  جنگ ربط داشت هم هایم  رنگی مدادحتی 

شعد، مثعل  رایگاه سااه راسداران بود  صدای زنگ آخر ه  بلنعد می

هشیدیم طعرف خانع   امعا معن مسعیر را  فنچی رها از قفس، رر می

را هع   رنگ های سیاه رفتم تا سربازهای سبآروش، با روتین هندتر می

در ذهعنم حعک هعنم  تصویرشان را ببینم و در رفت و آمد بودند، 

ام  تانک، تفنگ موضوع تمام صفحات دفتعر نداشعی سربازها، روتین،

دانستم راسدارها، لباسشان سبآ تیره است و سرباز  شده بود  فدط می

ها هعم  ها سبآ روشن و حافظ امنیعت، رزمنعده خمینی هستند، رلیس

ام از دنیعای  روشند، این بآرگترین هشعف هودهانع  لباس خاهی می

های جنعگ تحمیلعی  الهای دبستان مصادف با سع ها بود  سال رنگ

آمد، من سرارا  راسداری برای سخنرانی ب  مدرس  ما می   هر باربود
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ها را دوسعت  هم هم  فهمیده بودند من چددر نظامی گوش بودم  هم

 بود  ریش  گرفت این عشق در من  وتر شدم  دارم  بآرگ

هایی ه  ب  ظاهر با نخ و سوزن و رارچ  تمعرین خیعاطی  ساعت

ها  شود من هم مثعل رزمنعده فکرم این بود چطور میهردم، تمام  می

دانستم آرزوی دوری است  جو خانواده معذهبی  وارد جبه  شوم  می

داد، امعا بارهعا تصعاویر  اجعازه ایعن هعار را بع  معن نمعی ما اصعالً

امدادگرهای خانم را دیده بودم  رای تصاویر بیمارستان خرمشعهر و 

ها هع   ی، چع  حسعرتا تالش ررستارها برای حفعظ جعان رزمنعده

 نخورده بودم 

ررستاری از مجروحین او  آرزوی من بود و آن روزها ه  اولین 

حس هردم خدا تمام دعاهای معن را شعنیده  ،خواستگارم جانباز بود

این  !است، اما مادربآرگ محکم ایستاد ه  دخترجان احساساتی نشو

تعازه بنده خدا درست است در راه خدا جنگیده امعا نابیناسعت، تعو 

خعواهی  ای هنعوز، چطعوری می سالت تمام شده، خودت بچع  رانآده

 زندگی هنی؟ 

هعای  زدن ها سعرگرم هعو  ده سالی گذشت و من در این سعال

ریاری بودم  هو  یینی وصل دو جدا از هعم  گعاهی بع  ایعن فکعر 

هردم ه  خدا سرنوشت من را قرار است بعا چع  هسعی هعو   می

یی ه  بارهعا نداشعی هعردم؟ یعا بعا بآند؟ با همان تصاویر سربازها
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اش را گذاشت  برای راسعداری  رلیس، یا با راسداری ه  تمام زندگی

های اسالم؟ یا با جانبازی ه  در راه خدا جان  را ب  بازی  از ارزش

 گرفت  است؟

هعردم   ای هسی را برای زندگی انتخاب نمی ده سال؛ ب  هر بهان 

رفتم  بایعد  تا انتهای مسیر می من راهم را انتخاب هرده بودم و باید

 همیشع ه  همسفر با بعرادر شعهید   شدم، یا این یا همسر جانباز می

 ام بایچد  خواست عطر خاهریآهای جبه  در خان  دلم می

جان هنارم خال   ،گار جانباز ه  ب  گوشم رسیدهای خواست زمآم 

نشست و گفت: عآیآ خال ؛ خودت صاحب اختیعاری  خعودت بایعد 

خوانعدم هع   های خال  را نگفت  می ندگی هنی  داشتم حرفعمری ز

دانعی  زندگی با جانباز سخت است، دقت هن  اما ناگهان گفعت: می

دانعی هعر  چ  اجر و روابی توی این مسعیر گذاشعت  اسعت؟ میخدا 

لیوان آبی ه  ب  دست همسر جانبازت بدهی چدعدر خعدا خوشع  

   ؟ این آقا از آشناهای ما هست   آید می

ه  خال  من را بهتر از  های خال  را نفهمیدم، اما از این   حرفبدی

  گرفتفهمید، دلم آرام  بدی  می

های قالی دسعتباف انعداختم و گفعتم:  نگاهم را ب  ریچ و تاب گل

داند ه  برایم افتخار است همسر جانبعاز شعوم، امعا  خدا خودش می

  مادرم مخالف است
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ود  بلنعد شعد و گفعت: برق شادی در چشمان خال  خان  هرده ب
 شود    می ،اگر قسمتت باشد
 و قسمت شد  

رععدرت همععراه مععادربآرگ و عمعع  تععوی هععال نشسععت  بودنععد  

سرخی  های گل هایم ب  شماره افتاده بود  قلبم مثل همان فنجان نفس

رسعیده بعودم انتهعای دانستم چ  بگویم؟  لرزید  نمی می توی سینی

وقتعی گفعت:  ،ل عمع  خوانعدمام  صداقت را از چشمان زال خواست 

غالمرضا توی عملیات هربالی رنج تعره  بع  گعردن  خعورده و 

جانباز شده است، یینی قطع نخاع است، یینی خدا دوباره او را ب  ما 

 داریم  { داد  ما غالمرضا را از امام رضا

ردرت شنیدم هع  وی  را فشرد و من بیدها در هالم گل ،بغض
 ن بهتر شده است حالشا { با عنایت امام رضا

دخترم نگاه هعن؛ داری یعک حتی وقتی مادربآرگ ب  من گفت: 
خواهیم خدا نکعرده بع  اجبعار باشعد،  هنی  نمیجانباز را انتخاب می

ای بعر دامنعت سعبآ  گاه بچع  شاید مشکالتی ری  بیاید، شاید هیچ
 نشود!

دانم این شهامت هجا در من شعکفت   با هم  خجالتی بودنم، نمی
هنم همسعر  دانم، من افتخار می ها را می م و گفتم: هم  اینلبخند زد

مردی شوم ه  در راه دفاع از اسالم و هشور جنگیده اسعت و حعاال 
دهعد، همع  چیعآ بعا  جانباز است، خدا اگر بخواهعد فرزنعد هعم می

 های خدا ایمان دارم  خداست  من ب  دست
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بعا  هاتر ری مادر هم با اینک    ردرم حرفی نداشت و راضی بود
ازدوا  با جانباز مخالف بود، اما لبخندش حاهی از رضایت داشعت  
دستان  را باال برد و فدط بعرایم دععا هعرد  دععای معادر؛ گرمعی 

 ام شد  زندگی
از سعاده هعم  !ی ا چند روز بید، معن بعودم و سعفره عدعد سعاده

شمیدانم ن  از آب طال بود، ن  از جعنس ندعره، حتعی  تر، آیین  ساده
نبود  آین  هوچک گردی بود با دو شمع ساده در هنارش چوبی هم 

و قرآن! همین و بس  اما همعین آینع  بعرایم انیکعاس زیبعاتری از 
 اتفاقات را همراه داشت 

وراگیری  دسعت ها برای خودمان قانون هنم ما آدم گاهی فکر می
حعاال معن بعودم و  !همان سفره چ  صفایی داشعت ایم  درست هرده

های  خورد  من و قضاوت ه  ب  سختی تکان می غالمرضا و ویلچری
مهربان و نامهربان اطعراف  امعا هعرهس زنعدگی معا را بع  تماشعا 

حرف دیگعری نداشعت  نشست، جآ آفرین و آرزوی خوشبختی  می
شعک  شق ب  خدا در آن سرلوح  باشد، بیه  سادگی و ع ای زندگی
 برانگیآ است  رشک

، تو در خان  ریچیعد  یتر از این ه  فکر هنم صدای گرخیلی زود

هردی، اما لبخنعد را بع  لعب معن و رعدرت  تو گری  می !زهرا جانم

 تر شده بود   نشانده بودی، خان  گرم

ای در معن  خدا ب  ما دختری عآیعآ داده بعود، انگعار روح تعازه

رنگ شده بود   های زندگی در نظرم هم دمیده شده بود  دیگر سختی
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تعر از قبعل،  و من هر روز مداوم شد روز و شب در ادام  هم طی می

 دادم  زندگی را ادام  می

رلک باز هردم و برادرانت محمد امعین و ابوالفضعل را در هنعار 

شعک  خود دیدم  یینی دست خعدا را دیعدم هع  اگعر بخواهعد بعی

های  های شماها بیدار بودم و یا از نال  خوابی ها یا از بی شود  شب می

هعایی بعود هع  نآدیعک قلعب و  ردرت  یادگار جنگ، همان تره 

 اش جا خوش هرده است  سین 

لیعوان آب و هعر وقعت  ؛شعدم هرگاه ه  در دل شب بیعدار می

میشع  ه  تا ه ستمخوا از خدا میفدط  ؛دادم میب  دست  را مسکن 

اش  سعای  ،اش بر سر من و شماها باشد  ردر همعین هع  باشعد سای 

 اندازه هوه محکم است 

گذرد، اما هعر روز حعس روز اول را  میبیست سال از زندگی ما 

ه  رفت  باشم گل بچینم، ب   ای ه  بدون این دارم  حس همان لحظ 

عاقد بل  را گفتم  من دنبال اجر و رواب بودم و تحمل هم  دردهای 

 نارذیر  زندگی، اجری دارد وصف

ها را برایت نوشتم تا همعی از انعدوهت هعم  هم  این !زهرا جانم

گویم خداوند ب  من توفیق داده است  ار هم  جا میشود  من با افتخ

همسر جانباز قطع نخاعی شوم  تو هم فرزند هسی هستی هع  تمعام 

اش از دل سععنگرهای جنععوب اسععت  او عطععر  خععاطرات جععوانی
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های شهیدش را دارد  ردرت جنگیده است تا تو و دوسعتانت  همرزم

و در  رس بخوانیعدبا امنیت و آرام  بتوانیعد در ایعن سعرزمین د

ای خعدمت  رسعندان ، مهندس و هعر شعغل خدالباس رآشک، میلم

هنید  رعدرت و دوسعتان  بع  مینعای واقیعی هلمع ، در دل همع  

هعای شعدید  های رعر از معین، زیعر بمباران ها، در دل هانال عملیات

تعو  تعاهای بغداد مداومعت هردنعد  گاه دشمن، در اسارت و شکنج 

 امروز مداوم بایستی 

اگر ب  ظاهر ویلچرنشعین اسعت، امعا روزگعاری  ردرت! فرزندم

سفره با شهیدانی بعوده اسعت هع  در آسعمان معا را بع  نظعاره  هم

ند، تعو خبر از درد ما هست اند  رس نگذار حرف هسانی ه  بی نشست 

د  هععر هععس بعع  تععو گفتعع  اسععت نشععین هنعع گونعع  گوش  را این

هع   حالت، یا الهی هوفتت شود این سهمی  جانبازی رعدرت  ب خوش

بدان هعیچ فهمعی از ایعن همع   !توانی دانشگاه قبول شوی راحت می

 هتابی ه  خوانده، نبرده است و اجری ری  خدا ندارد 
حدع  اسعت  همعین تو از جانبازی ردرت، همین نفعس   سهمی
هایی ه  از هودهی تا حاال با تو بوده است  سعهمی  جانبعازی  نوازش

یم و سعکوت هعردیم، ردر، خون دلی است ه  از حرف مردم خورد
 تنها برای خدا 

مثعل بغعض   شکست  اسعته و ات تر  خورد دانم دل بلوری می

های ردرت، مثل دل من ه  بارها از دوست و غریب  رنجیده  شب نیم 
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نانتعان تعوی  :گوینعد ه  میهمان خان  ما شعوند، می است و بدون این

 !ن هستیدمیأجوره ت روغن افتاده است  جانباز در خان  دارید و هم 

هاست دنبال شرایط بهتعری بعرای  داند من سال دیگر هسی نمی

آسای  ردرت هستم  همیش  وقتی در ایعن لحظعات سعخت قعرار 

تو هم انتخاب شدی در این زندگی باشعی  ه  بدان این را گیری، می

ریام بآرگی ب  دوستانت برسانی  رسالت تو هم رسعالت مددسعی  تا

های اطرافیان بعر دلعت هجعوم  زبان ها و نی  گاه تمام غم است  هر

هع  در رعس  فکر هعن ، ، تنها ب  این جمل  حضرت زینبآورد

یینعی معن بع  جعآ « ما رْیِبُ  االا یِبی ا »تحمل مصیبت هربال فرمود: 

 زیبایی چیآی ندیدم  

ب  جان خودت قسم ه  عآیآترینی، من هم در این زندگی، جعآ 

تمعام دردهعا برایعت  زیبایی ندیدم  نگاهت را زینبی هن تا تحمعل

ترین رنعگ  قشنگ :آسان شود  باور هن هنوز هم، اگر از من بارسند

 گویم: سبآ تیره، سبآ روشن، خاهستری  دنیا هدام است می
هایت را باز هن و فدعط بع  آرمانعت هع   هتاب !فاتحان  بلند شو

 سیادت در دنیا و آخرت است بیاندی  ه :
 از درد گفتن و از درد شنیدن

 بی درد، ندانی ه  چ  دردی است  با مردم
 هند؛ دوستدار همیشگی تو، او ه  همیش  برای ریشرفتت دعا می

 مادرت
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 هر  ه در این بزم...

هعای الفبعایی  سالگی خیلی زود بعود هع  از ترهیعب حروف هفت
های  شعتبنویسم مادر! آن هم نع  روی صعفح  هاغعذ، هع  بعا انگ

! خعا ؛ سعرد بعود، امعا دل معن از داغ هوچکم روی خعاهی سعرد
بعرم  ور مانده بود  تنها چیآی هع  هرگعآ از یعاد نمی نبودن ، شیل 
ام  سعال   هایی بود ه  معن بهانع  معادر را از خعواهر ن ع همان غروب

 هشاند   گرفتم و ردر؛ مثل هوه دردی مداوم، ما را در آغوش می می

در ذهعنم مانعده بیعت ها، فدط همین  ها و سوگواری از آن روض 

 دهند  تر است، جام بال بیشترش می است: هره  در این بآم مدرب
ای بععود هعع  بععرای بعع  خععدا  لععین رلعع شععاید رنععج یتیمععی او

مگعر خعود خعدا سعوگند  هردم  اصعالً شدن، باید طی می تر نآدیک
خعودم رعدر و  ،نخورده است ه  هرگاه ردر یا مادر طفلی را بگیعرم

 مادر او خواهم بود 

حتعی وقتعی   ام تمرین هعردم های دبستانی رای مشق صبر را هم

دری حس هردم، تنها حضور یک زن دیگر را در خان  ب  عنوان ناما

خواسعت  شد هعرد؟ نع  معادرم دلع  می ب  او توهل هردم  چ  می

اش  سرطان از را درش بیاورد، ن  ردر دوسعت داشعت چعراغ خانع 

 هردم  موسم خاموش شود  باید صبر می بی
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زدم و ب  خواهر و  های صبر را در تار و رود قالی گره می من آی 
ن بودم و دار قالی زمین  الهعی و زدم  م ام لبخند می های ناتنی برادر
 رود   هایی ه  هرگآ از یادم نمی ند 

گفت   رادیو هوچکی ه  لحظ  ب  لحظ  اخبار جنگ تحمیلی را می

ترین ندط  هشور، در محل  آرام و قدیمی، ب  این فکعر  و من در امن

های  هردم ه  قالی تمام شود و من ریعاده در رعیچ و خعم هوچع  می

العدین بعروم و    قصد زیارت امعامآاده سعید فت هاهگلی و سنتی، ب

دانم چ  تشابهی بین این  اش  نمی نگاهم را رر بدهم ب  گنبد نیلوفری

هرگعاه خعودم را دخیعل ، با گنبد مسجد گوهرشاد اسعت، هع  گنبد

 شنوم  هنم، از عمق وجود، عطر حرم را می های ضریح  می مشبک

ها دععا  زمنعدهای بنشعینم و بعرای ر خواست فدط گوشع  دلم می

هردم چ   بخوانم، برای ریروزی اسالم بر هفر دعا هنم  گاهی فکر می

د  شد ه  من هم در جبه  بودم، اما تنها در حد خیعال بعو خوب می

 شود  دانستم نمی خودم می
های خواستگار در خان  ریچید، اما معن دلعم  بآرگتر ه  شدم زمآم 

بافعت قعالی هع  بیعد   خواست و ر  بع  ر رام اتاق را میهمان هنج آ
خواست  های ردر را دوست داشتم  دلم نمی خرجمان  دست بشود همک

  بست  شود بی  از این در هار بنایی، سفت و سخت و رین 

ای ناشعناخت   ام، رسر خوبی بود، اما من هر بار ب  بهانع  رسرخال 

 اصراری هم ب  بل  گفتن من نبود! گفتم ن   می
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فدط شعنیده بعودم اگعر هعاله آهنعی   خال  مجروح شده بود رسر

شد  خعدا خالع  را  سر یآد می ها سرش نبود، اولین شهید بی رزمنده

دانم  هرچند او در قم بود، ازدوا  هم  خیلی دوست داشت  البد، نمی

ها بعرایم خعالی از لطعف  هرده بود، اما شنیدن خبرها از خانواده آن

ایعن، جعو  هعای سعرش بعود و نبود  حال بعدش از نعاآرامی تره 

اش را ناآرام هرده بود، یینی تره  عالوه بر درد، قدرت ایعن  خان 

را دارد  حعقاین را دارد ه  یک زندگی را از هم بااشاند؟ هر هس 

 دهد یا ن  ادام   ه  مسیری را

  داری بعرای  سعخت بعود همسر ایشان، تحمل این رنج جانبعاز

 !یندگی هنزمجبوری با این شرایط بگوید  ب  او هسی حق نداشت

 تددیر چنین بود ه  رسرخال  بیاید یآد 

ام را ب  تماشا نشست   دومین بهار زندگیو من آن روزها، بیست 

بودم  اما آن روزها فرق داشت، انگار راه جدیدی از خان  ما ب  خان  

الدین باز شده بود، هسی بعاور  خال ، از خان  ما ب  امامآاده سید فت 

رنگعی هع   ندگی برگردد  او بود و طناب سبآهرد او دوباره ب  ز نمی

اش  اش ب  ضری  چوبی امامآاده وصل بود و یعک گوشع  یک گوش 

هعا را  ب  رای او  تنها تا  قلب، یینی ه  او هنوز زنعده اسعت، رلک

را در بهشعت  رزمع  خند ب  لب دارد  گویی دوستان همبست  و لب

ادش شهید دهتر ب  تماشا نشست  است  انگار دارد چهره نورانی است
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قعائم در  بینعد، یعا بعا شعهید محمعد منتظعر سیدرضا راهنژاد را می

ها بعا شعهید  های بسیج ب  تفسیر قرآن نشسعت  اسعت  سعال هالس

خواست ب  جمعع  حسن انتظاری رفاقت داشت  است  شاید دل  می

 دوستان شهیدش بایوندد 

ی هع  بایعد خعوب نعرم های مغآ باداممن بودم و هاون برنجی و 

ود تا نامادری ه  حاال مثل مادری مهربان بعود، هع  حعاال گعویی ش

ها را حریره هند و با نعی بع   خواهرزاده خودش در رنج باشد، بادام

 دهان رسرخال  بریآد 

هعر   الددر انگار عضوی از خانواده ما بود دیگر این امامآاده جلیل

واری رفتیم  خال  بود و عالم رؤیا، ه  سعید بآرگع روز ب  دیدن  می

استکان چای را ب  دست رسعرش داده بعود  خالع  بعود و حرهعت 

 چشمان و دستان او 

ها و نظر دوسعتان شعهیدش بعود هع   سوز دعاها، تالشحاصل 

 رسرخال  برایم شد: احمد آقا، حا  احمد 

و معن، مراسم عدد خیلی ساده برگعآار شعد  تمام خواستگاری و

داشتم  هرچنعد خیلعی از تنها امید و توهل ب  خدا و همان امامآاده 

سن و سال خودم وقتی شنیدند، از تیجب دهانشان باز  دخترهای هم

مانده بود ه  چرا قبول هردی زن یک جانبازی شوی هع  بارهعا تعا 

دم مرگ رفت  و آمده است؟ با آن تعره  مانعده در سعرش چع  
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نشنیده گعرفتم، تنهعا بع   ا را زیاد شنیدم وه هنی؟ من این حرف می

 ل  با خدا خاطر میام
روزهای زندگی در خان  خودمان شروع شده بعود  معن بعودم و 

های تفسععیر قععرآن  آرام  قععرآن   از نکتعع احمععد و صععوت   حععا 
دانستم مربی تربیتی مدرس  هسعت و شعغل  شدم  همین ه  می می
 را دارد با هم و بیش  هنار آمدم   اانبیا

الم و خان ، عطر هسی را داشت ه  تنها ب  خعاطر ریعروزی اسع
جنگیعده بعود و هعیچ ترسعی از  أ شادی قلب نازنین امعام زمعان

 شدن در دل  رخن  نکرده بود   هشت 
وزنم سنگین شده بود، راهایم ورم بارداری داشت اما باید مداوم 

 رسیدم   احمد هم می  رفتم و ب  حا  راه می

تر از  ماه گذشت  هر چند تحمل  برایم سخت بود، اما سعختن  

تر، چشیدن نعی  و  رت ب  منآل نرسد، یا هج برسد  سختآن، ه  با

ماه را خوردی و خوابیدی! امعا  ن های اطرافیان بود، ه  فدط این  هنای 

احمد   هایی من تا صب  باالی سر حا  ها نبودند ه  ببینند چ  شب آن

 !!  ها ندیدند، اما خدا ه  دید نشستم و از او ررستاری هردم  آن

خواست ه  رعی  معا بمانعد و بیعد از عمعل اولین نوزادم خدا ن
  بعرای ه  داشعت از دسعت دادم ای سآارین، او را ب  خاطر بیماری

سخت  خیلیهای قلب  خو هرده بودم،  ها ب  صدای تا  من ه  ماه
خوانعد:  در سوگواری مادران  خود، همان صدا را شنیدم هع  می  بود
 تر است       ه  در این بآم مدرب هر
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ب  وجود گلی ب  نعام  نکشید و باز خداوند دامنم را ولیاندوهم ط
 ریحان  سبآ هرد 

تر بود  هرچند نگهداری از نوزادی هوچک و  روزها برایم شیرین
احمعد، فرصعتی بعرای اسعتراحت بعاقی   رسیدن بع  هارهعای حعا 

یکعی طعی  ها را یکعی گذاشت، اما من از خدا راضی بعودم و رلع  نمی
 هردم! می

ثل روزگعار هع  قعرار نیسعت همیشع  روی سک  دو رو دارد، م

تلخ  را ب  آدم نشعان دهعد، گعاهی دنیعا بعا آدم سعر سعازگاری 

هنععی هعع  نتیجعع  همعع  زهععر  الوتععی را حععس میحگیععرد و تععو  می

 هایی است ه  از رنج دنیا ب  هام داری  هالهل

مهدی ه  ب  دنیا آمد، حاال خانواده ما هامعل شعده بعود    محمد
مهدی  همسری ه  بعا قعرآن و  ان  و محمداحمد و ریح  من و حا 

ها را  ها مأنوس اسعت، همیشع  مثعل شعمیی بچع  تیلیم آن ب  بچ 
 هشد  وار ب  سمت خود می رروان 

ها، مثل برق گذشعت و معن در راسعخ  ها با هم  سختی این سال
اسعت! در خانع  گعنج داریعد!  تان عالی گوینعد وضعع ها ه  می خیلی
 توانم بگویم: بل  ما در خان  گنجعی ا میتان توی روغن است! تنه نان

 ،ها زد داریم ه  روزی برای امنیت شماها دل  را ب  دریعای گلولع 
وگرن  نان ما از همعان بچگعی در زحمعت خالصع  شعده اسعت، از 

ها  های قالی و حاال از تفسعیر آیع  ه  ردر، از گل های زحمت دست
 دهد  ها یاد می احمد ب  عنوان میلم ب  بچ   هایی است ه  حا  سخن
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ها  زنم و تمام این سعال احمد زل می  حاال ب  چشمان روشن حا 
  بینعی صعدید  گوید: قدرت خدا را می ی مددم  میهنم  ب میرا مرور 

آمعوختم  هعا ب  آنهایم، من و نسلی ه   خانم؟ من باشم و تو و بچ 
برای خدا قدم بردارند و از احدی نترسند  خدا هوایم را داشعت   تنها

است  همان روزها ه  من را ب  عنوان شهید توی سردخان  گذاشت  
شد این جسم تکان بخورد  دهترها  بودند، خودشان هم باورشان نمی

از این ه  حرهتی در یک جنازه دیده بودند متیجب بودنعد  معابدی 
 دانی  داستان را هم ه  خودت خوب می

روش  یر سعایدخندد، ب  تصو وقف  می خندد، بی احمد تنها می  حا 
هند ه  همراه من و رسرم در سعرزمین  شده روی دیوار نگاه می قاب

زنعد  درسعت مثعل همعان  لبخنعد می  وحی، مکع  مکرمع  هسعتیم
 هند شاهدش هستیم  هایی ه  وقتی فضای  تغییر می خنده

بعویم  از سعماور، بعرای او و خعودم چعای  عطر چای هِعل را می

زمان برگردد و باز جنگ شعود و گویم: راستی تو اگر  ریآم و می می

 شوی، حاضری برای جبه  ربت نام هنی؟ بدانی عاقبت جانباز می

گوید: شک نکن ه  باز، همین راه را  هند و می لحظاتی سکوت می

هنم و با تمام توان، برای دفاع از ناموس و مملکتم، جانم  انتخاب می

 هنم، این ه  جسمم هست  را هم تددیم می

هنم، هع  گعاهی اوقعات در  ب  ترهشی فکعر معی و من مهربانان 
هنععد  همععان تععره  هعع  مععدال افتخععار حععا   آرامی می سععرش نععا

 احمدهاست   
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هنم هع  سعوغات جانبعازی اسعت  بع   هایی فکعر معی ب  خنعده

برد  اما بعاز  ها می هنم  ب  رنجی ه ، از نی  زبان دردهای  فکر می

 تر است    دربرسد ه ؛ هر ه  در این بآم م صدایی ب  گوشم می
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 راه عشق...
لآهرای قم باشی و چیآی از اغیر ممکن است، طلب  جامی   اصالً

انفاس قدسی  بانو مجتهده امعین بع  گوشعت نرسعیده باشعد  مگعر 

ها در سلو   شود دروس مددماتی حوزه را خوانده باشی و ساعت می

 ها در تو ارری نگذارد؟ جلسات اخالق، سیر هنی و درس

آباد میبد هشعاند تعا  همین اشتیاق ب  تحصیل، مسیرم را از رهن

هعای حعرم حضعرت  گعویم یینعی خانع  دومعم  رواق قم  قم ه  می

انعداخت  در  خاتون می من را بع  یعاد حعرم خدیجع   میصوم 

و چع   { جیفرابن متبر  بود ب  نام دختر موسیشهری بودم ه  

 جواری؟ سیادتی باالتر از این هم
گذاشتم، تمعام روزهعای گذشعت   گاه ه  سر بر ضری  مطهر می

د  خوشحال بودم ه  با خیال راحعت، هر مثل برق در نظرم عبور می
بدون هنترل مأموران رژیم شاه و ترس از ساوا ، بع  علعوم حعوزه 

 ام   رناه آورده
ام شنیدم هع  بع  ظعاهر  ساوا ! اولین بار از زبان برادر روحانی

های امام را  ها و عکس هایی هستند  همان طور ه  اعالمی  چ  انسان
هعا  دسعت سعاوا  بع  این هرد گفت: دعا هعن رشت همد قایم می

 نرسد!

 

 



 
 

 
 

 
110 

نصعیب نمانعده بعود   روستای ما هم از ظلم حکومت طاغوت بی

جعنس دیگعری داشعت   ،، بغعض ععآاداران1357روزهای محعرم 

تر  هعا داغ را سعوزان عآاداری در نهایت سکوت زیر بعار خشعم آن

 ها ب  رمر نشست و امام آمد  هرد، اما همان آه و بغض می

ام را بع   بود  رشت دار قالی، شعادی 1359شهریور آخرین روز 

زدم هع  رادیعو  خاطر دیدار دوستانم در تار و رعود قعالی گعره معی

ب  مرزهای جنعوبی اععالم را قدیمی، اخبار حمل  ناجوانمردان  عراق 

هایی  آموز بودم و اشکم ب  خاطر بچ  دان   هرد  قلبم ب  تا  افتاد

 ست  بودند های  ب ریخت ه  دل ب  شیرینی مدرس  و بازی
جنگ شروع شده بود و من؛ ععالوه بعر بعافتن قعالی، بعا میعل و 
هاموایم دنیایی داشتم  طرح هدی  شعال و هعاله بع  منعاطق جنگعی 

هعا را در هعور سعوی چعراغ  شروع شده بود و من چنان با شور، ر 
ها را از رزمنعدگان  بافتم ه  تنها همی از سوز سرمای جبه  نفتی می

  هنمرا از این شوق بیشتر  هم، و تیجب دوستانم

هایی ه  رمره جنگ  دوران دبیرستان تمام شد و من با تمام دلهره

بود، راهی قم شدم  من و روزهای رر اضطراب  آن روز دلعم عجیعب 

ر خوابگعاه حعوزه علمیع  برای سکوت روستا تنگ شده بود  در مسعی

ا ترین نمای جنگ را دیدم  آژیرها هعراس عجیبعی ر رردهبودم ه  بی

های  انععداخت  دیععوار صععوتی شکسععت  شععد و شیشعع  در دل آدم می

  اتوبوس مثل بغضی ه  در دلم بود، شکست  شد و ریخت
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زدم و  آمعد و معن هتعابم را بغعل معی در میآژیر خطر ب  صدا 
بردیم ب  زیرزمین خوابگعاه و  همراه دوستانم از طبد  چهارم، رناه می

 زدیم  را صدا می  تنها حضرت میصوم 

های ، ما را مداوم هعرده بعود و  ها و اضطراب گ با هم  بدیجن

 نارذیر در دل ما ب  یادگار گذاشت  بود  آرامشی وصف

خواهرم ساهن قم بود و من در یکی از روزها هع  بع  دیعدارش 

بعرای موضعوع مهمعی  جا دیدم  رعدر حتمعاً رفتم، ناغافل ردر را آن

 بعاقیبعرای او آمده بود وگرنع  هشعاورزی و دامعداری فرصعتی را 

 نگذاشت  بود 

شاا  خوشعبخت با لبخند گفت: ان ،چای را ه  مدابل  گذاشتم

 !شوی

و من خوشبختی را زندگی در هنار شخصی در لباس سبآ سعااه، 

 دیدم   یا در لباس جانبازی می

احمد آقا ه  از من خواستگاری هعرده بعود، رعدر همع  چیعآ را 

بعدهم  از  جعوابیدانستم چ   یدل بودم  نم واگذار ب  خودم هرد  دو

های حوزه و سخنان بانو مجتهده در مورد ازدوا  و  یک طرف آموزه

صبوری زن، از آن طرف هم دل خودم، از طرفی هم ادام  تحصعیل 

امعا بایعد   شدن در هسوت میلمی را خیلی دوسعت داشعتم و شاغل

های   شدم ه  جانباز قطع نخاع بود، با هم  سختی سفر هسی میهم

 شدن نداشتم   فرصتی برای شاغل ساختم و اصالً می
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ه  دلم آرام شعد  احمعد آقعا  روزها با خودم هلنجار رفتم تا این

معادری را  سعالگی رنعج بی دانسعتم از یک مان بود  می برادر عروس

دانسعتم تمعام  می اصعالً  تحمل هرده است و حاال رنعج جانبعازی را

یم را ب  عالیدم بسعتم، ها دقاید  یینی مداومت در برابر درد  چشم

و تنها ب  خاطر خدا و عشدی ه  ب  جهعاد و دفعاع مدعدس داشعتم، 

رذیرفتم عمری را در هنارش باشم  حتی وقتی ب  من گفعت: شعاید 

 مان نباشد! باز هم ب  خدا توهل هردم  ای در زندگی بچ 

آن روزها باز من بودم و خلوتی در صحن حعرم، خعداحافظی بعا 

روی گنبعدش   برایم سخت بود، اما روبع  بانو حضرت میصوم 

تمام دلم را ب  او ساردم و در سالگرد ریروزی اندعالب، در سعردی 

هایمعان را بع   بهمن ماه نشستم رای سفره عدعدی آسعمانی، تعا دل

تعر از  حضور هم گرم هنیم  هوا سرد بود امعا قلعب معن انگعار گرم

عروسعی، تاید  هنوز طیم شیرینی هیک بآرگ س  طبد   همیش  می

قعدر بعرای  مهعم  دانستم یک جانباز این زیر زبانم مانده است  نمی

 باشد ه  عروسی، خوب برگآار شود 

حاال من بعودم، دختعری هع  رؤیعای میلمعی داشعت و دلتنعگ 

اش  سازی ه  تنها گرمعی زندگی در خان  نیم   ش روزهای حرم می

ای هع های سعر  ررده اش گل الدین بود، و قشنگیاچراغ هوچک عال

 ای بود ه  ب  جای در آویخت  شده بودند، شروع شد   رارچ 
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هعرد، حعاال هارمنعد  در سااه راسداران هار می آقا ه  قبالً احمد

گذشعت و  هعای  می بیمارستان شده بود  زندگی با هم  هم و بی 

 تری را ب  تماشا نشست  بودم  های تازه من افق

دای تعا  مان صع طولی نکشید ه  حس هردم در خان  هوچک

آید  آری؛ خدا خواست  بود و من معادر شعدم و  می قلب دیگری هم

این بهترین خبری بود ه  مثل نسعیمی خعوش، در فامیعل و آشعنا 

ریچید  حاال باید هم مراقب خودم باشم و هم او  ایمعان داشعتم هع  

اگر شرایط  را داشت، در آن روزهای سخت، خودش هم  هارهعا 

های  گذاشت من زحمت تیویض هاسعول نمی داد و اصالً را انجام می

 هردن آن تا آشاآخان ! د ب  حملآهنی اجاق گاز را بکشم، چ  برس

های بانو قدسعی  در ذهعنم  و من در تمام آن روزها، تمام حرف

  هردم  تر حس می تجلی ریدا هرده بود و خدا را نآدیک
ها، وقتی تمام شهر را برف سایدروش هعرده بعود، معن  بید از ماه

آقعا دادم تعا در گوشع  اذان و  نداق  ساید نوزاد را ب  دست احمدق
اقام  بخواند  او را بوسید و نام  را ابوالفضل انتخاب هرد  ابوالفضعل 
چ  نام غریبی است، چ  حس عجیبی بعین همع  جانبازهعا بعا سعاقی 

 !؟هنند عطشان وجود دارد ه  هر یک ب  طریدی عرض ارادت می

اش این بود ه  بابا معن  ها بهان  گیریتر ه  شد، تن رسرم بآرگ

را بغل هند، با من بعازی هنعد، و ایعن رنعج را در چشعمان رعدری 

تعرین خواسعت  هعود  را  همبعرآوردن خواندم ه  توان  مهربان می
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بابعا عصعا  !گفتم: نگاه هعن نشاندم و می نداشت  من او را روی را می

 هنم   ی او بغلت میتواند تو را بلند هند عآیآم، من ب  جا دارد و نمی

تعر از همیشع  سعرش را  عنایت صاحب اسم  بود هع  او آرام

های گرم  گذاشت و خودش را ب  مهمانی نوازش روی زانوان ردر می

 برد  ردر می

چند سال بید ه  خدا عارف  را ب  ما داد، خوشعبختی معا هامعل 

ال زیعادی ؤهای س شده بود  اگر چ  گاهی دور سر اطرافیان عالمت

رسیدند ه  صدید  خانم چطعور ایعن  نمی جوابیخورد و ب   میچر  

نگهداری از همسر جانبازش، از دختر و  ؟هند زندگی را مدیریت می

خبعر از  های معردم بی رسر هوچک  و گاهی تحمعل نعی  و هنایع 

بخع  اسعت  ها راسخ  همان آی  آرام عشق! ه  تمام این میما

اِبِریَن  :ه    ِإنه اَّللا َمَأ الصه

سعفر بعودیم بع  ده جانبازی ه  در زیارت با هعم همخانوا تیوق

شعد، حعاال دختعرم  خواستگاری دخترم آمدند، انگار تاریخ تکرار می

 دادن راهی ه  خودم در آن قدم گذاشت  بودم   بود و نصای  و نشان

این بود هع  ازدوا   من شر  مهم  هنوز دیالم  را نگرفت  بود

نشود  خوشحالم ه  چنین نشعد و  مانیی برای ادام  تحصیل دخترم

او توانست آرزوی مادرش را در لباس رآشکی و خدمت بع  معردم 

 برآورده هند 
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بینم هع  وقتعی عالقع  باشعد،  حاال بید از گذشت سی سال معی

شود طلب  حوزه علمی  باشی و نهایت استفاده  نشدن وجود ندارد  می

شعود  می ها را ببری، حاصعل  را ببینعی و شعاغل نباشعی! از درس

عمری را چنان ساری هنی ه  اگر راه را برگردی، باز انتخعاب ایعن 

 زندگی هنی  فردباشد ه  با همان 
ام را بنویسعم، بیشعتر بع   این روزهعا هع  سعیی هعردم زنعدگی

ه  خداوند ب  معن افتخعار زنعدگی و  های  ری بردم  از این شیرینی
هع  در  از این شاهرمشاهرم  ، او را آقا را داده است خدمت ب  احمد

 ها گریآی نداشتم   سنگر زندگی، جایم را خالی نکردم و از سختی

و از  زنند میشان حلد   هنم ه  دور ردربآرگ هایم نگاه می ب  نوه

ررسند  اصرار دارند بدانند چرا دشمن ب  خا  معا حملع   جنگ می

چعرا بع   هرد؟ ردربآرگ چطوری ب  جبه  رفت؟ ردر بآرگ اصالً

الی ه  تنها ؤگر درس و مدرس  نداشت؟ و هآاران سجبه  رفت؟ م

 بآرگ راسخگوی  است  لبخند و صدای آرام ردر
آیون تصاویر تشییع ریکر را  حعا  قاسعم سعلیمانی را نشعان یتلو
آقا هم مثل هم  ماها، این روزها بغعض سعوزناهی دارد،  دهد، احمد می

و در یعآ سعای  انداختع  اسعت، اغم شهادت حا  قاسعم در خانع  معا ن
ه  دست بر زانو گذاشت  است، خیعره بع  معن بعا آهعی جانسعوز  حالی
خدا سوگند اگر وضعع   گوید: حیف شد، حیف ه  االن ناتوانم، اما ب می

جسمی مساعدی داشتم، تا آخرین قطعره خعونم بعرای دفعاع از حعرم 
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جنگیدم  حیعف هع  توفیعق از  در رهاب سردار می  حضرت زینب
ام ب  خواست خعدایی هع  اجعازه داد در  یمن سلب شده است، اما راض

المددس، در آزادسعازی خرمشعهر سعهیم باشعم و معدال  عملیات بیت
  یدین اگر روزگعار بعاز جانبازی را از آن روزها ب  یادگار داشت  باشم  ب

ععاقبت  از روشعنی باز همان راه را خواهم رفت  راهی هع  تکرار شود، 
    هیچ  هناره نیستاول مشخص است  راهی است راه عشق، ه  
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 میرم! من نمی
سبد گذاشتم، هنار اجاق ایستادم تا هف داخل ها را ه   تخم مرغ

ب    از رنجره ب  آقاجان و مادرم خیره شده بودم  روی شیر را بگیرم
هردم ه  با لبخند، چ  حرف مهمی را آهسعت  بع  هعم این فکر می

گویند؟ یینی مشتری جدیدی برای گاوهایمان ریدا شده اسعت؟  می
آمدنعد؟ تنهعا دیعدم  های سفید و سیاه جدیدی بع  دنیعا یا گوسال 

شعاا  خیعر اسعت، مادرم دست  را ب  آسمان بلند هرد و گفت: ان
 الهی ب  امید تو  

قابلم  قل زده بود و شیرها سرریآ شده بودنعد، و معن هنعوز در 

هشم بعودم   ام، یینی ردر و مادر زحمت سیر زیباترین تصویر زندگی

هع     فهمیعدماش فهمیدم همان شب راز لبخندهای مادر را از بوس 

خبر از هم  جا، تنهعا بع   راه است  و من بی درخبرهایی درباره من 

هردم ه  برای زمستان امسال شال و هاله گرمی ببعافم این فکر می

 جاند نتا سوز سرما ردر را نر

یعآد  اش از خعانواده وعلی  سالم تمام شده بود ه  محمد رانآدهتازه 

المثل  ها هم  جا ضعربت یآدیبرای خواستگاری من آمده بودند  نجاب

ه  اصالت یآدی داشتم، این را ب  فال نیک گعرفتم  امعا طبعق    منبود

قعانونی نبعود  معن  ،قانون حمایت از خانواده، سن من هنوز برای ازدوا 

و آن روز در های دادگاه تهران بعرای گعرفتن گعواهی  بودم و ردر و رل 

 خندیدم  میدرآوردی حکومت رهلوی های مندلم ب  قانون
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راشععیدن بععرای مععرغ و  چینی و دانعع  مععن هعع  از هععودهی، میععوه
های باغ را از مادرم یاد گرفت  بودم، باز هم آموختم هع  بعا  خروس

شعود زنعدگی خعوبی داشعت  معن دختعر  تمام سختی و سادگی می
هعای  را در قعد  آباد بودم هع  تمعام هودهی های سرسبآ جنت باغ

نان علی دنبال یک لدم    بود  محمدتسها ب  تماشا نش هشیدن نهال
هعرد نعان را از شعاگرد بنعایی و خشعت روی حالل بود  فرقی نمی

خشت گذاشتن ساختمان هتابخان  وزیری بع  دسعت بیعاورد، یعا از 
اما دسعت تدعدیر و فشعارهای   شاگردی در مغازه حلوائی یا قصابی

 ساوا  او را هشانده بود ب  تهران  در جستجوی آب بعود و قنعات
هرد  ریوند بین زاللی آب و سبآی درختان، ریونعد مبعارهی  حفر می

شعال  تا سال دو  بود  خطب  عدد ه  خوانده شد، دلم خواست در آن
 و هاله ببافم!!!

جامع را از رنجره اتاقک  های مسجد رلک بر هم گذاشتم و مناره
 هوچکم ب  تماشا نشستم  حاال من بودم و یآد، همان زادگاهم 

نگذشت  بعود هع  خعدا نعوزاد زیبعایی را بع  معن داد، سالی  یک

علی دختری ب  نام فاطم   اندالب او  گرفت  بود و من همتر محمعد

های مردم اندالبعی  ه  تالش دیدم  تنها بودم و دلخوش ب  این را می

 های او منجر شود ب  آمدن امام  یآد و فیالیت

وقی و ا  صعد قرار نبود سد راه  شعوم  از ارادتع  بع  آیعت

آقای راشد یآدی باخبر بودم  این دو اسم را زیاد از زبان  شعنیده 

 بودم 
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روزها گذشت و درخت اندالب میوه ریروزی داد  اما ایعن هنعوز 
آغاز راه بود  چیآی نگذشعت هع  بع  تهعران برگشعتیم و او بعرای 

سعازندگی بع   از طرف جهادهای موتوری  ها و چاه شی ب  قناتسره
بار ه  ب  سعنند    ماه برگشت، اما این  د از یکهردستان رفت و بی
 رفت؛ برنگشت!
 آباد ه  هعیچ، اصعالً های جنت ای سرگردان، تمام باغ مثل ررنده

هم  تهران برایم حکم قفس را داشت، انگار قلبم خواسعت  باشعد از 
دانستم اسیر شده  بآند بیرون، هیچ خبری از او نبود، فدط می ام سین 
 است 

ای بنویسد، تلفنی  تواند نام  خان  خال  نیست! نمیه  هم اسارت 

حعآب هوملع  بع  گوشعت اسعم بآند، اسیری یینی غریبی! تا حاال 

های ساوا  توی زنعدان قصعر!  رحمت ب  شکنج  خورده است؟ صد

هردن  قربانیتر بگویم،  یینی چ ؟ بگذار ساده شدن ثل دانی مُ می اصالً

ای؟ این نامردهعا همعان  هگوسفند ری  رای عروس را ه  بارها دید

 ترسم، اما محمد برند! می هایشان سر می ها را در شادی طور بسیجی

 علی سر نترسی دارد 

ای از وطعن  بع   یک مدنی ساده اندالبی ه  برای آبعادانی تکع 
ترسعد، حعاال دفعاع از  سنند  اعآام شده است، از هیچ چیعآی نمی

ا   رانی آیعتدادن بیعد از سعخن هعای  چع  شعیار اسالم و آرمان
های امعام، در  صدوقی توی مسجد حظیره باشد، چ  رخ  اعالمیع 

 های هاهگلی مسجدجامع! هوچ  رس هوچ 
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دانست  های زن جوانی با خودش بود ه  نمی این جمالت؛ واگوی 
تددیر برای  چ  نوشت  است  ب  زبان، راحت است، اما باید در او  

یک دستت ب  گهواره نوزاد بودنت مرد باشی، بتوانی تحمل هنی   زن
های دخترهی ه  تازه  ات باشد و زانوهایت تنها رناهگاه اشک ماه  دو

 بگوید: بابا   ،یاد گرفت  است

َُ »هایت  ذهر تمام قنوت های  باشد و تمام اشعک«   کِب  ایِبياللهم 

جاری شعود،  {ابن جیفر  بید نمازت ب  یاد اسارت حضرت موسی

 بدهی ه  او را ب  تو باز گرداند دامان  را سفت بگیری و قسم  
هایت تبدیل شود ب  شیرینی وصعل، شعوق  بید، سوز هم  اشک
راهی بگذرد و محمعدعلی را در چهعارچوب  ب  دیدار، یک سال چشم

اش را بعر سعر  اتاق ببینی و فدط خدا را شعکر هنعی هع  بعاز سعای 
 ات داری  زندگی

ار تا رای آزاد شده بود  صد ب  آری همسرم از دست ضد اندالب

دادن رفت  و برگشت  بود  عمق درد و اندوه دوری و سرگردانی  جان

شد خواند  امعا  میان مرگ و زندگی را از خطو  رایین چشمان  می

 درخشید   هنوز در نگاه  همان صالبت و امید می

همع  خعانواده  ،چین باغ را ه  مدعابل  گذاشعتم های دست میوه

سنند  را بشنوند  تازه فهمیدم سکوت هرده بودند تا قص  دردهای 

 قرارتر از ما بوده و وقتعی آدرس خانع  را خواسعتند، او آدرس او بی

بع   ،ای را ه  رشت رایگاه بسیج محل  بعود نشده دیواری ساخت  چهار
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ی اش آسعیب هع  بع  خعانواده تنها بعرای این  ها داده بود ضد اندالب

های آینده چشعم و من تنها ب  روزنرسانند  هم  سرارا گوش بودند 

 شود؟دوخت  بودم ه  چ  می

دانسعتم ادامع  راه اندعالب از سعرش  اوایل جنگ بود و من نمی

افتد  زن و دو فرزنعد هوچعک، چیعآی از عشعق او بع  امعام و  نمی

ا  صعدوقی هعم  حتی سخنان مرادش آیت  رسالت  هم نکرده بود

گفتع  بعود: نتوانست  بود او را از جبه  رفتن منصرف هند  آقا ب  او 

 اعلی؛ تو زحمت خودت را هشیدی، دینت را بع  اندعالب ادا محمد

 خواهد ب  جبه  بروی!  هردی، نمی

من تهران بودم و او حدود یعک سعال در رفعت و آمعد، بعدون 

 برد ه  من خبر داشت  باشم، در منطد  جنوب ب  سر می آن

حسع  روی  لرزید، بدن بی زانوانم می ،باالی تخت  ه  ایستادم
زدند  از همعرزم  شعنیدم در  ها ب  من لبخند می تخت بود و زخم
المددس برای آزادسازی خرمشهر مجروح شده اسعت   عملیات بیت

ردر، دستان مهربان  را ب  راهای محمدعلی هشید، اما او بعا بغعض 
هععای  سععر  گفععت: مععن دیگععر رععا نععدارم! مععن آن زمععان از حرف

 مسرت قطع نخاع شده است!ه گفتند:ه  می نیاوردم، حتی از این در

دانستم او با اخالص، با جان  فهمیدم  فدط خوب می ها را نمی این

گویند جانباز قطع  خودش در جبه  بازی هرده است و حاال ب  او می

 نخاع 
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هم با سلول، سلول وجودم در  هردم قطعع نخعاع یینعی  اما هم

طنعین ای ه  تنهعا تسعکینم  چ ! باز برگشت  بودیم یآد، همان محل 

ای  شد  خان  جامع رخ  می های مسجد هایی بود ه  از گلدست  اذان

ترین امکانات و ررستاری از یک جانبعاز، هعار سعختی  هوچک با هم

هعا مرهمعی  بعود، و ایعن زخم یعلی تمام بعدن  زخمع بود! محمد

هعا را هعر روز  خواست  دست تنها بودم، با دو بچ  هوچک  زخم می

 بع دم  هر بار ه  نگاه رعر از شعرم  را هر شستم و رانسمان می می

تو آزادی، هنوز جعوانی  حیعف  !گفت: طیب  خانم می ،انداخت من می

هردن من صرف هنی، از معن جعدا  است عمرت را رای تر و خشک

آورترین هلماتی است ه  در طول  ها عذاب دانستم این حرف شو  می

 عمرش بازگو هرده است 

ب  رای عشق ب  فرزندانم و او ه  اما من ایستادم ب  رای زندگی، 

هشعید، بعرایم  ام گسترده بود  همین ه  نفس می اش بر زندگی سای 

جنگیده بود و من با توسعل بع   { حسین  هافی بود  او در راه امام

، خواستم با ررستاری از او، در اجر این جهاد  بانو حضرت زینب

 سهیم باشم 

ر اولعین جانبعاز قطعع آری؛ من ایستادم و افتخار هردم ه  همس

نخاعی استانم  معن بایعد الگعویی بعرای همسعران صعبور جانبعازان 

 شدم  می
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تر از آن نسعخ   نا سوز عجیبعی دارد، سعوزو درد  ،زخم بستر

ها را دید، رو ب  محمدعلی گفت: ایعن  ه  تا زخم رآشک هندی بود

ای ندارد، خودت را عالف نکعن  و ایعن  ها درمانی ندارد، فایده زخم

 ها، تو را از رای درخواهند آورد!! نی؛ این زخمیی

معن بع  چشعم خعودم  ،گوینعد ه  می را درج  زندگی صفر  ندط
دیدم  من غریبی را بارها در وطعنم، در شعهرم حعس هعردم و آن 

هعای دل  الغربا مرهمی اسعت بعر زخم لحظات، چ  هسی جآ غریب
ا یک جانباز قطع نخاعی ه  معرگ  را از زبعان دهتعر بشعنود و بع

 میرم صالبت بگوید: من نمی
از رنجععره هواریمععا آسععمان غبارگرفتعع  مشععهد را دیععدم و دلععم 

وار رر هشید سمت هبوترهای سداخان   حاال من و محمعدعلی  هبوتر
هایی بودیم ه  مثعل آهعوانی خسعت ، رنعاه آورده  ترین آدم درمانده

 بودیم ب  ضامن آهو 
درب ورودی  ب  اصرار او، من وارد حرم شعدم و خعودش هنعار

ای گذاشت  بود و زیر لب با معوالی   های فیروزه حرم، سر بر هاشی
ب  من گفت با این  دهتر هندو { یا حضرت رضا :هرد دل مید در
گری درآوردم و ب  رشتوان  شعما  میری  من هم لوطی هایت می زخم

 میرم  حاال خود دانی    گفتم نمی

رنجره فوالد بعود، های  و من در حالی ه  انگشتانم دخیل مشبک

دارترینی  چ  بگویم؟ وقتی تو خبر ،ام و یارترینی ب  آقا گفتم: درمانده

 چ  بگویم؟
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گفعت: امکعان  میجآه آقا را در تیجب دهتر دیدم ه  معدام می

 !اش عوض شده است ندارد، ررونده

اما امکان داشت! چعون معا دهتعری داشعتیم هع  نسعخ  همع  

 هرد  وض مینگاهی ع های دنیا را با نیم رآشک

دست روزگار در زمستانی سرد، ما را ب  روستای منشاد هشاند  

جا بعرای او بهتعر بعود، و در نهایعت در مهریعآ در  حال و هوای آن

ای ساهن شدیم  حاال انگار تکرار روزهای گذشت  اسعت  معن و  خان 

راشیدن بعرای  های انار، دان  هایم، باغ الهی، من و بچ  دار قالی زمین 

ها ب  جمع  ها بآرگ شدند و نوه ها  بچ  چیدن برای دام ا، علفه مرغ

 های  در جریان است  ما آمدند و زندگی با هم  سختی

هنم: ما ب   علی زیاد فکر می و من این روزها ب  این جمل  محمد

هعا، همع   دنیا آمدیم ه  فدط خدا را ررست  هنیم، وگرن  همع  باغ

 ین ماند و صاحبان  رفتند  ها، حتی گنج قارون هم روی زم رروت

روم تا خعدا  یچیده است  میهای انار ر الی شاخ  ب  صدای اذان ال

 ررست  هنم  را باز
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 نرگس

زار، یینعی زیبعاترین موسعیدی دوران  م الی گنعد سوسوی باد الب 

های  از راه رسیده بود و من ه  از  هودهی! فصل درو با هم  سختی

دار قالی فراری بودم، رناه آوردم ب  خوش  چینی! ردر با تمام توان  

 گذاشت   ها را روی خرمن می  ، دست  گندمدست

ها بیشتر بعود، امعا  ه  محصول گندم آن سال، از هم  سالبا این

های ریاری  هشیدن آه از ی در جان ردر نشست  بود  این راحآن عمید

قدر بآرگ نشده بودم هع  مینعای شد فهمید  هنوز آن می مادر هم

فهمیعدم هع  محاسعبات سهم ارباب و رعیتی را بفهمم  هنعوز نمعی

هعای حعالل رعدر فعرق چددر با حساب و هتاب خواران رهلوی جیره

 دارد!

روشعی هع  در  هوب یینعی، حضعور معردان چکم  صدای خرمن

روند و آت  بع  آتع ، سعیگار دود زار خالی از گندم، راه می گندم

 هنند! می

ها فرا رسیده بود، اما دل هیچ رعیتی از این  دادن رعیت روز سهم

ه ب  جایی جعآ محکمع  خعدا دل روستا، را روز شاد نبود  مردم ساده

 شان بود  نداشتند و سکوت، بهترین مفسر رنج

 

 



 
 

 
 

 
130 

بلییعد و معن از ها را معی هوب مثل دیوی گرسعن  گنعدم خرمن

هعردم  ها را نگاه می درختی سرانجام گندم دورترین ندط ، رشت تک

ب  من چشم دوخت  بعود  بعرای  سنگینی نگاهی مرا ب  خود آورد  او

 ا از زبان نامحرمی شنیدم ه  گفت: نرگس!اولین بار، اسم خودم ر

هوب گم شد  تا خان  یعک نفعس  های قلبم در صدای خرمن تا 

ترین مجرم تدی آباد من بودم ه  اسعمم  دویدم  آن شب انگار بآرگ

خواست در چهارچوب دار دلم میای جاری شده است   بر زبان غریب 

های  ن  بع  بآغالع زار فکر هنم و  اسیر هنم  ن  ب  گندم قالی خودم را

  هردم رای مادر هار می شد، باید هم سفید توی آخور  اما نمی

داد ه  نامحرمی با یک دختر اجازه نمی فضای سنتی روستا اصالً

را ب  زبان بیاورد! آبعرو حتعی از  اسم هالم شود، چ  رسد ه   هم

 تر بود  ام مهمهای اربابی روستا برای خانواده سهم تمام گندم

م و آهنگ زنگول  گوسفندان و دامن  سرسبآ تاع   از آن من بود

رسید  صدا ایعن بعار آشعناتر از باال، روستا چددر هوچک ب  نظر می

 نرگس!: قبل برایم بود ه  گفت

دانستم با من چع  هعاری دانستم در جواب  چ  بگویم  نمینمی
مددم  گفت: ب  خعدا  دارد  جلوتر آمد، سرش را رایین انداخت و بی

 شوی؟ م خیر است، عروس مادرم میقصد

بعا عصعبانیت  هردم،ه  گل  را سمت روستا هِی می من در حالی

 شوم!گفتم: ن  نمی
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زار ب  او گفت  بودم  اما،  این جواب را بارها در دامن  تا  یا گندم

ن ! مفهومی جآ عالقع  نداشعت  راز سعر بع  مُهعری هع  تنهعا در 

بیعان  را نداشعتم  چنعد  صندوقچ  دلم نهان هرده بودم و جعرتت

شوی؟ نع ، عروس مادرم می !نرگس :سال ب  این هلمات فکر هردم

 شوم! نمی

 این س  هلم  تمام عشق را برایم ب  تفسیر نشست  بود  

بودم ه  ردر و مادرش برای خواستگاری ب  خانع   چهارده سال 

ه   زد  دسعتان زحمعت ما آمدند  شادی در چشمانشان معو  معی

و قنعات خعو گرفتع  بعود  سعینی بعآرگ خلیتعی را ردرش با آب 

ها با هم حرف زدند و ما بعا هعم نعامآد  رویم گذاشتند  خانواده  روب

دانستم قرار است چنعد معاه دیگعر سعوگوار رعدرش شدیم، اما نمی

سال  بشود مرد زندگی  جعای رعدرش را  شانآدهباشیم و علی آقای 

 محآون است  ردری ای شود ه  از رنج بی بگیرد و بآرگ خان 

تعر از قبعل، بلع  را  عاقد از من ررسید: آیا وهیلم؟ و من مطمئن

 های زندگی! ها و شیرینی گفتم و این بل  یینی رذیرش هم  تلخی

ایسعتادم تعا برگشعتن  را از میعدن  ها رشت رنجعره می غروب
های  شد او همان رسر  رای تا آهن بافق نگاه هنم  باورم نمی سنگ

 سرسبآ باشد 

خیلی زود دختری را ب  ما هدی  داد ه  شیرینی زندگی را  خدا،

های اعتراضعات معردم علیع   برایم چند برابعر هعرده بعود  زمآمع 
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های روسعتا هعم ریچیعده  هوچع  رس حکومت شاه، حتی در دل هوچ 

خمینی را از زبان او شنیده بعودم، مهعر امعام   من بارها نام امام  بود

بار هم ه  شعده  آرزو داشتم یکچونان در جان من نشست  بود ه  

 ایشان را ببینم 

آقا دلع  بعرای امعام   دانستند ه  علیام می این را هم  خانواده

حضعورش در  های امعام، تعا از تالش  برای رخ  اعالمی  ؛تادمی

 های اندالبی   ها و فیالیت راهایمایی

هایتان را  آن شب هم  را دور خعود جمعع هعرد و گفعت: چشعم

هایمان را ه  بعاز  ها چشم باز هنید  من و بچ  ،تی ه  گفتمببندید، وق

قاب عکس چوبی بآرگی دیدیم ه  تصویر محمد رضا شعاه  ،هردیم

او فوری تصویر را   ها بر صورتمان خشک شد داشت  لبخند بر را در

  در هم مچال  هرد و چهره نورانی سید روحانی در قاب ردیدار شعد

طعوری  شدم از ترس ساوا  این گفت: این عکس امام است  مجبور

قاب عکس دست ب  دست در آغعوش معا چرخیعد و رنهان  هنم  

 باران شد! بوس 

باالخره هشتی اندالب ب  ساحل ریروزی رسید  حاال خعانواده معا 

او بع    های ضد اندالب شروع شعده بعود نفره شده بود  درگیری رنج

هعردم هع  هرمانشاه رفت و من تنها، روزها را در حالی ساری معی

 ها دارند  ها چ  خصومتی با بسیجی فهمیده بودم هومل 
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دیعدیم  حعاال تعر او را معی های او ریاری بود و معا هم رفتن  جبه 

جبه  خوزستان در انتظارش بود  چ  فرق داشت در آشاآخان  تیپ 

زن  ها غذا درست هند، یا رشت خاهریآها چند خماعاره برای رزمنده

قرآن ه  رد شد گفتم: زودتر  ؟ از زیر آیین دشمن را از رای درآورد

 جا باشی  آید این خواهم وقتی بچ  ب  دنیا میبرگرد، می

 !جعان  تر بست و گفت: نگعاه هعن نعرگسبند روتین  را محکم

خواهد، ما اندالب نکعردیم خواهد، خون میدرخت اسالم آبیاری می

ندعالب درازی هنعد، ا ه  باز دشمن خواست  باشد ب  وطن ما دسعت

هاست  باید محافظ  باشیم  من نیستم، اما خعدا بعا  مال ما را برهن 

نعام   ،توست، اگر دختر بود اسم  را بگذار لیال، اگر هم رسر بود

 محمد باشد 

عطر شبدرهای تازه در سرم ریچیده بود  من بودم و تکعرار ایعن 

 دو هلم ! لیال، محمد  

اس از دسعتم قاصد برایم خبر آورد ه  مجعروح شعده اسعت  د
بیمارستان بافق  اتعاق دور ب  افتاد  نفهمیدم چطور خودم را رساندم 

اش را سعورا  هعرده بعود و از هتعف  چرخید، گلول  حنجرهسرم می
 بیرون آمده بود 

های معدام  اش ب  خاطر اسعترس لیال ب  دنیا آمد  نارسایی ذهنی

 ،هرچ  بعوددانم، ام داشتم! نمی من بود یا تاوان عشدی ه  ب  زندگی

هدی  خدا بود  گرچ  آدرس تمام دهترهای یآد و تهعران را از بعر 
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  بگذارنعددر تددیر الهی ارری  ها نتوانستند آنهدام از  بودم، اما هیچ

ام برایم نردبانی از نور بسازد  راضعی  خواست از رنج مادریخدا می

 بودم ب  رضای خودش 

نگعاهم بع   و حتی وقتی او را روی تخت بیمارستان یعآد دیعدم

ای افتاد ه  تمام احشاا بدن  توی آن جمع بود، بعاز خعدا را  هیس 

شکر گفتم  ب  من گفتند این شاید آخرین دیدار با همسعرت باشعد، 

هوش ردر حلد  زده بودند و معن سعیی داشعتم  ها دور جسم بی بچ 

دلم ب    بغضم را مخفی هنم  ناخودآگاه دستم را روی شکمم گذاشتم

 سوخت ه  وقتی ب  دنیا بیاید ردرش را نخواهد دید  ای حال بچ 

هایم را شنید و او را دوباره ب  ما داد   خدا صدای قلب را  بچ 

  حاال خان  هاهگلی روستا بود و علی آقا ه  روی تخت خوابیده بعود

های قعد و نعیم قعد، مسعئولیت زنعدگی،  بچع هردم؛ ب   من فکر می

 و رسعیدگی بع  او هع  در راه هشاورزی و دامداری، مراقبت از لیال

آرمان  جانباز شده بود  حاال من همسر جانباز قطع نخعاعی بعودم 

هعا از زبعان او  انگیآتعرین واژه غعمدر  ترین هلمعات  را ه  عاشدان 

ندارم، من قطع نخاع شدم، با تو تیارفی ه   !نرگس جان شنیدم: می

ی، شدن هعم نیسعت  تعو هنعوز جعوانی، سعالم دیگر امیدی ب  خوب

خعواهم ات  نمعی دهم و برو دنبال زنعدگیات را چند برابر می مهری 

 راسوز من باشی!
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سوز قطرات اشکم، از سوزش دلم بود  یینی این مرد، بیعد ایعن 

 ها من را نشناخت  است؟ چند سال زندگی مشتر  و این بچ 

سفری و عشدی است هع    او هردم و گفتم: این چ  نوع همرو ب

طععور  نععارت باشععم؟ وقتععی سععالم بععودی آنها ه فدععط در خوشععی

ما با هم  خواستمت و حاال نخواهمت!؟ اگر قسمت نبود، ه  اصالً می

هردیم  مگر عاشدی، داد و ستد و میامل  است؟ ری  از ازدوا  نمی

 این، توی قلبم جا داشتی  حاال؛ هم توی دلمی، هم باالی سر 

معا آت  جنگ خاموش شد و صل  و آرام  ب  وطن برگشت، ا

 هرد تابی می زخم جنگ هنوز در قلب او بی

فهمعم چدعدر زند، می های  حرف می با تصاویر فرمانده هر وقت

دانم چدعدر بع  شعهید  یزاده اسعت  مع ا  عاصی دلتنگ شهید ذبی 

 ی ارادت دارد گبی خلیل حسن

تعا  ،هنعار بیعایم ی هردم بعا تمعامی نامالیمعات زنعدگیمن سی

ستاری از یک جانباز قطع نخاعی افتخعاری ام را رابت هنم  رر عاشدی

هع   رذیر اسعت، امکان  انو حضرت زینباست ه  تنها با مدد ب

آورد  اگر نبود، تحمل این هم  رنج و سختی آدمی را از رای در معی

ام، بارهعا  ب  برهت همین ررستاری، بارها هیب  را از نآدیعک دیعده

ان خدمت بیشعتری را ام و از آقا تو رنجره فوالد را در آغوش گرفت 

 ام  خواست 
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هعا، وقتعی بع  معرور آن لحظعات و حاال؛ بیعد از گذشعت سعال
افتعد   رسم، قلبم ب  تا  میزار ه  می اندیشم، هنوز هم ب  گندم می

ام  بینم، ب  یاد روزهعای هعودهی را ه  میروی آبادی   روبهنوز تا  
 بالم  میب  خود  ،زنم و ب  عشق راهی ه  در سین  داشتم لبخند می
خوانعد:  بندم، صدایی مرا از دور ب  خود می هایم را ه  می رلک
 نرگس   
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 حبیب من
ور هع  طعاش را روی سرش انداخت و گفعت: ایعن گلی چادر گل

شود دختر جان، مردم را عالف خودمان هردیم، این ر  را تمام  نمی

 برگشتم! ،هنی

هععا هعع  آدم  بععرای همععین موقع اند اسععتخاره را گذاشععت  اصععالً

سرگردان است  تو هم ه  انگاری روزه سکوت گرفتی! چدعدر جعای 

خیعر و صعالحت    اومردی داشت ،درت خالی است  اگر بود، خان ر

 دانست  را بهتر می

 ،مادر بغض  را فرو خورد و گفت: هرچ  جعواب اسعتخاره بعود

 هنیم همان هار را می

دانسعتم ایعن حجعب در تصمیم  مصمم بعود هع  معیقدر  آن

هعا در دل دختران  یینی حجابی بین من و همان آرزویعی هع  سعال

 ام دهرروران

گفتم: اسعتخاره   از رشت دار قالی بلند شدم و چادرش را گرفتم

تا یکعی مثعل  است تر خواهد ه ، من دلم ب  همان جانباز راضی نمی

 هم ! 

ترین  دانم خدا چ  نیرویی در این دل قرار داده ه  قعویدل! نمی

شعود آورد  عشعق معیمعی اش از رای در ها را در برابر خواست  آدم

 دهد دست آدم می ،ریچد و هاره  گرد عدل می ریچک سبآی
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مادر انگاری رای  سست شده باشد، دست  را ب  دیوار گرفت 
و نشست  ب  چشمانم زل زد و گفت: یینی حاضری زن یک جانبعاز 

 قطع نخاعی شوی؟ 
هایی هع  هعر  ب  خطو  ریآ گوش  چشم مادر چشم دوختم  خط
هی بعرای هشعت هدام مسیر طوالنی رنج بود  سعخت اسعت بخعوا

 فرزندت، هم مادر باشی و هم ردر!
دردهای  را زیعادتر هعنم  امعا دل  ،خواست با تصمیممدلم نمی

های  را بعرای جانبعازان  مادر هم از جنس خودم بود  بارهعا اشعک
ها  جنگ، رای تلویآیون دیده بودم، با سعوز دععای  بعرای رزمنعده

 آشنا بودم 

هاست  بین معن و معادر  ت ها سکوت، فریاد بلند ناگف گاهی وقت

هعردم  سعال رعی  فکعر معی شع سکوت رقصان بود و معن بع  

، هع  از زبعان میلعم سعالگی همعان دهتوانستم ب  مادر بگویم از  نمی

مینای جانبازی در جبه  را فهمیدم تعا حعاال، تمعام آرزویعم شعده 

 ب  یک جانباز در سنگر خان     خدمت
ختعری هع  بایعد بعا فهمیعد بهتعرین روزهعای دمادر نباید معی

های هودهانع ، ندع  همسعر  بازی بازی بگذرد، من در خال  عروسک
 جانباز را بازی هرده بودم  

اگر آن روز دم در مدرس ، هع  او را روی ویلچعر دیعدم، معادر 

شنید، شاید دیگر مدرس  رفتن را برایم های قلبم را می صدای تا 

 دانست  جایآ نمی
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نرفتنم، ب  ایعن آرزوی محعال   ها ب  حسرت جبه تمام آن سال
های خودمانی و دخترانع ، وقتعی دختعر  فکر هردم و در جمع حرف

ات چع  هعاره باشعد؟  خواهی شوهر آیندهام ررسید: زهرا تو می خال 
 خواهد همسر جانباز شوم من سرفرازان  گفت  بودم: دلم می

خعواهی و بید جمع ما از خنده ب  هم راشید ه  خوب رعس معی
 ویلچر شوی!راننده 

خواهعد با تکان مادر ب  خود آمدم و باز تکرار هعردم: دلعم معی
 همسر جانباز شوم 

سینی چای را ه  مدابل شوهر خال  گذاشتم گفعت: تعو مطمئنعی 
ام، اما  ه  تصمیمت درست است؟ نگاه هن، درست است من واسط 

بازی هع   خالع  ؛خواهد ب  زور انتخاب هنی  زنعدگی اسعت دلم نمی
ندگی با یک جانباز، یینی گذشتن از خیلی چیآها  مثل االن نیست  ز

از بستن   روزها مراقب  باشید باشد، باید هم  نیست ه  وقتت آزا
 هع  ات  تعو صعبرش را داری روزی دهم  لباس  تا ررستاری شبان 
  وقتی عصبانی شد آرام باشی و   

   هع زد و میلوم نبود طرف من است یا او شوهر خال  حرف می

هردن؟! او ردران  نیت  خیر بود، اما  هردن آمده یا فصل رای وصلب

 من را بسنجد ها گفت تا  بینان  از هم  سختی واقع

های اطرافیان، من ه  ب  مسیرم ایمعان داشعتم  مخالفت وجودبا 

ای ساده  برای بعار سعوم  رای انتخابم ایستادم  من بودم و او و سفره

 گفتم  بل  راعاقد تکرار شد و من  سؤال
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 آقا  حبیبی شده بود بهترین حبیب من، شده بود قاسم حاال آقای

شعود، دانم چ  سر ی در خطب  عدد است ه  وقتی جاری مینمی

زند  گویی هآاران سال است ه  او را ها را عجیب ب  هم گره می دل

 شناختم  عاشق مرام  بودم، حاال عاشق خودش شده بودم  می

در جانم هست ه  گفت:  انم همسای  هنوز حالوت تبریک دختر

ام  بعع  آرزویععت رسععیدی! حععاال در دنیععای دخترانعع  خععدا را شععکر

 ترین دختر شهرستان انار بودم  خوشبخت
اال فرقعی نداشعت هع  در مسعیر من ب  آرزویم رسیده بودم  ح

هعای  یآد برای مداوا با او همراه باشعم، یعا مخاطعب حرف - تهران
 های ! زهرا جان گفتن اش در بیمارستان و عاشدان 

اش بعا اطرافیعان خیلعی فعرق عروسی بودم هع  زنعدگی من تازه

  خواست میداشت  قدم در راهی گذاشت  بودم ه  دلم 

ای از بهشت، میهمان امعام  ما بودیم و صحنی رر از هبوتر، قطی 

هایی ه  دخیل ضری  مطهرش بود  تمام  ها بودیم و انگشت مهربانی

 لم اشک نوشتم و ب  آقا عرض  داشتم هایم را با ق ناگفت 

وقتی حرم، زیباترین مکانی است ه  آدمی با هعم تجدیعد عهعد 

هند، دیگر چ  نیازی ب  مراسم جشن است  زندگی مشتر  معن و 

اش طوری شروع شعد هع  انگعار معن هعم  آقا در خان  ردری  قاسم

هعا بع   ها هستم و در این چند سال چیآی جآ نیکی از آن فرزند آن

 د ندارم یا
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حاال من بعودم و خانع  جدیعدمان  گعاهی، در دروازه را راحعت 
شود ب  راحتی بست  جعآ گویان را نمی شود بست، اما دهان یاوه می
شان بکشانی  اما گاه سکوتم موجعب  ه  با سکوتت صبر را ب  ر  این
 تری را بشنوم  های تلخ شد ه  حرف می

ین چ  هاری است ریرزن همسای  ه  زل زده بود ب  من گفت: ا

همع  سعال،  ات را خراب هردی، حاال هم ه  بید ایعن دختر، زندگی

 ای ب  فرزندی بردار! بیا برو یک بچ  بچ  نداری  اصالً
ای نبود ه  از زبان زنی شنیدم ه   ها اولین هلمات نابخردان این
ی  این هلمات جآو آخرین نعفهمید    دستور زبان عشق را نمی اصالً
 قلبم زده شد  رآلودی بود ه  ب  های زه زبان

برای اولین بار مدابل  ایستادم و گفعتم: خعودت بعرو بچع  بع  
برایم بعس  ،هنمآقا زندگی می  فرزندی بردار  من همین ه  با قاسم

است  هم  دار و ندارم اوست  بچ  هم اگر خدا خواست، خودش ب  
 ام ب  رضای ! دهد  نخواست هم راضیمن می
گذاشعتم و تنهعا اشعک، گویعای   را مدابلم میهای آزمایبرگ 

هعای  بعاره معن بعرای بعارداری، نسعخ  دردهایم بود  تالش چندین
نتیج  مانده بود، اما ن   خدا بید از  ریچیده بهترین دهترهای یآد، بی

آقعا را   ، و راسخ دعاهعای قاسعمسال، جواب دل شکست  من چهارده
 داد 

گذاشعت  و معن محعو  روش را ررستار در آغوشع  نوزاد سفید

آقعا   هایی بودم ه  در هنار هدایا، برایم آورده بود  قاسعم زیبایی گل
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شده برای  های شیرینی روی هم چیدهتنها فکر من نبود، ه  از جیب 

 خواهد هام هم  ررستارها شیرین شود شد فهیمد، می بیمارستان می

ا هاش زمان در آن خلس  عاشدان  ردر و رسر توقف هرده بود تع

 های  را، در شنیدن تا  قلب نوزاد بفهمد   شیرینی تمام رنج

ترین نوزاد را بوسید و در گوش  اذان گفت  حاال زندگی شیرین

 لحظات  را برای من ب  ارمغان آورده بود  

توانست بعا معا آقا نمی  گرچ  ب  خاطر دیالیآ و ریوند هلی ، قاسم
 ه  او از تهران برگردد  ها برایم انتظار بود باشد، اما تمام رانی 

هعا در  آقا برگشت  خان  عطری دوبعاره گرفتع  بعود  قلب  قاسم
تاید  هم  خانواده ب  نوعی خودشان سهیم شادی ما بودند  سین  می

 هم  منتظر بودند لحظات وصل ردر و رسر چگون  خواهد گذشت 

آغوش او سمت نوزاد باز بود، اما دختری از فامیل، قنداق  نوزاد 

 فوری برداشت و چون عروسکی ب  سین  چسباند و گفعت: قاسعم را

 دهم  آقا تا مژدگانی ندهی من این بچ  را ب  شما نمی 

چرخیعد  دل تعوی دلعم نوزاد در آغوش او بود و دور خان  معی

توانسعت دنبعال  نگران ردر، سمت طفلی بود ه  نمی نبود  چشمان

رسعرش را ببینعد  بدود  حاضر بود هر چ  داشت بدهد فدط زودتر 

 روا نبود چنین انتظاری! 

ردر نوزاد را در آغوش گرفت و سعرش را روی سعین  هوچعک 

هایی  گذشت  قاسم آقا بود و اشکطفل گذاشت  دقایق ب  هندی می
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شد  من بعودم و فعامیلی هع  همع  از ایعن ه  از چشم  جاری می

  وصل ب  گری  افتاده بودند  شاید عطر بعرادر شعهیدش را از سعین

نام برادرش باشد  آری حسعن!  هرد ه  خواست همطفل جستجو می

 ها   حسن یینی یادآور تمام حُسن

آقا تازه بابا گفتن را یاد گرفت  بود  یاد   گذشت و حسنروزها می

 گرفت  بود از تخت باال برود و روی سین  ردر بنشیند و بازی هند  

معن جعوابی  تر ه  شد، خواست بداند جانباز یینی چ ؟ و بآرگ

نداشتم  جعآ  ،اش را تا رای نهر علدم  ببرم ه  ذهن هودهان  جآ این

ه  از سدای تشن  لب هربال برای  بگویم، از یار باوفایی هع  در  این

راه امام  جانفشانی هرد  از حضرت ابوالفضل گفتم و او فهمید روز 

تولد آقا؛ یینی روز جانباز  فهمید رعدر و همع  دوسعتان جانبعازش، 

 هاشم  ینی همان یاوران قمر بنیی

شود؟ باید وقتی شنید، صبورتر از همیش  گفت: بابا هی بیدار می

خواهم بگویم: روز جانباز مبار   اما تبریعک ب  او تبریک بگویم، می

 ها، هر سال ادام  دارد  و این هادو دادن شود هادو ه  نمی بدون

انار ب  یعآد و رفت  رفت و آمد از آقا باید ب  مدرس  می  حسن

آقا، ما را مجبور هرد از انار ب  یآد بیاییم    های رآشکی قاسم ریگیری

زندگی در هر هجای دنیا ه  باشد، وقتی هنار عآیآانت باشی فرقعی 

 ندارد و آسمان همان رنگ است 
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های ، بعا همع   ها گذشعت  اسعت بعا همع  تلعخ و شعیرینیسال

هشم ه  دسعتور س میهای ، اما همین ه  در هنار مردی نف سختی

 زبان دل را بلد است، غنیمت است  

ام بگعردم هع   رد شعمع فعروزان زنعدگیوار گِع باید بروم رروان 

ریامبرم خطاب ب  امثال من فرمودند: هر هس انسانی را ه  نعاتوانی 

دهعد و  جسمی دارد یاری هند، خداوند او را در هارهای  یعاری می

ا او را در ریمودن مسیر هولنا  گمارد ت در قیامت، فرشتگانی را می

ای هع  از  های آت ، همک هنند  بع  گونع  قیامت و عبور از گودال

سموم آن، آسیب نبیند و او را از صرا  ب  سوی بهشت، با سالمت 

 دهند   و امنیت هامل، گذر می
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 نخل

ا دوسعت من ه  هم شعاه ر؛ بگویدچ  دل  خواست  هرهر هس 

گوسفندانشعان  ان و شعیرهعا آب و نع انعم ایند ! نمعیفرح رادارم هم 

تر شده ه  آسای  برای ما نگذاشتند و هر روز درگیری! هر روز زیاد

مگعر نشعنیدید یکعی از  !شوخی ندارد ه حضرت است،  د  اعلیخبر ب

یینعی  ؟مخالفان  را توی قفس شیر گرسعن  انداختنعد؟ یینعی چع !

هعای  م شیر است  یکی نیسعت بگویعد بچع دُ زی بامخالفت با شاه با

   تان باشد سرتان گرم گندم چیدن ؟ها آباد را چ  ب  این حرف رحمت

 شعاهاز رژیعم  ،حسعینی  تویی زنی بود ه  وقیحان  ها حرفاین 

 هرد  حمایت می
فاطم  چادرم را محکم هشید و گفت: بیا بعرویم خعواهر، ولع  

! شعر درسعت نکعن  اگعر ! این زن عدل  را از دست داده استهن
شعود  چدعدر اوقات  تلعخ معی، دایی بفهمد ما از خان  بیرون آمدیم

قبل هسعتند، تعوی  از تر خورده ها زخم ساواهی :سفارش هرد و گفت
تازه؛ بابا مگر نگفت ه  از همان باالی رشعت بعام هعم،  خان  بمانید!

هم راضعی  { سالم بدهیم ب  آقا قبول است  باور هن امام حسین
نیست من و تو ب  خاطر عآاداری و مراسم، توی این شرایط بگیعر و 

 یم حسینی !بیای ،ببند
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تر از من بود، احتیا  شعر   ه  سنی نداشت عاقل خواهرم با این
عدل بود، اما در سر من آن روزها شور اندالب و عشق امام، بر عدل 

های این زن هع  سعنگ رژیعم را بع  سعین   چیره بود! تحمل حرف
 تر از اوقات تلخ دایی بود   زد، برایم تلخ می

تنهعا آرزویعم   را نشنیده بودمامام را ندیده بودم، حتی صدای  

یک رادیو هوچک بود ه  هر لحظ  اخبار اندالبیون را رصد هنم  هر 

 بع  طعرف  ،تر از همع  آمد، معن مشعتاق بار ه  دایی از تهران می

ا خودش ب  خانع  دویدم  دایی، یینی او ه  عطر خبر از امام را ب می

 اعالمیع ، نعامهلمعات ام در  گانع  ه  با سعواد بچ  آورد  همین ما می

خواندم، برایم هشف ارزشمندی بود  بهترین سعوغات  را میا   روح

رایعانی در خانع ، از  برای من همان تصویر امام بود ه  چون گنج بی

 ترس ساوا  رنهان هرده بودیم 

برگشتم، تمام توانم را ب  انگشتانم دادم و بازوی زن ناشعناس را 

یده گرفتم  حدا ه  از زنعان هایت را نشن محکم گرفتم و گفتم: حرف

بعار  اگر یک ،روش محرم قسم هوفی هم بدتری! ب  همین نخل سیاه

هنعی، چونعان بالیعی سعرت دیگر ببینم داری طرفداری از شاه معی

خعوری و نمکعدان نمعک معی !ات را گعم هنعی اورم ه  راه خانع بی

وی دار و دسعت  شعاه، نشعناس!؟ نکنعد شعوهرت تع نمک ،شکنی می

ات هععم شععود  ترسععی شععاه بععرود جیععره هنععد؟ می لیسععی مععی هاس 

 هنی، الاقل آب ب  آسیاب دشمن نریآ! حیا؟هاری نمی بی
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نداشت  زن  سال  چهاردهها را از یک دختر بچ   انتظار این حرف
خعواهرم   هعرددرآمده ب  من نگعاه معی  با چشمانی از حدق  بیرون
 بیا برویم!چادرم را هشاند و گفت: 

طعور هردم چ  چیآی باعث شد ه  ایعنر میتمام راه، ب  این فک

 دفاع هنم؟ ام، ی ه  هرگآ او را ندیدهاز امام

های آمدن امام، حتی در روستای ما هم ریچیده بود  شاد  زمآم 

، دل ب  هعار   آن روز با شوق بیشتریخواندمبودم و در دل دعا می

چین  مآرع  داده بودم  من و سعبدی هع  رعر از محصعوالت دسعت

 بود  خودمان 

از تیجب سرم را باال بردم  این صدای ه    «آب بفرما دخترم!»

سن و سال ردرم ه  ب  من ه  تشعن   ؟ مردی هم!بود در میان  ظهر

 دانستم نبودم، لیوان آبی تیارف هرد! چ  مینایی داشت نمی

رچ اطرفیان و رفعت و آمعدهای آن روزهعای خانع ، تعازه  در رچ

ن مردی شعوم هع  لیعوان آب را فهمیدم من قرار است عروس هما

 بهان  برای رسندیدن من برای رسرش هرده بود 

ه  هسی ب  من بدون آن ؛خان  شور و حالی دیگر ریدا هرده بود

خبرترین عروس شهر بعودم هع  حتعی  بگوید چ  خبر است! من بی

قلبم آرام بود، چون دلم را همعان  !استدانستم داماد چ  هسی نمی

مطمئن بودم آقعا بعرایم  احب نخل حسینی  سارده بودم ب  ص شب

 نویسد بهترین تددیر را می
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ترین شکل برگآار شد  مراسم عدد و عروسی با سادگی و صمیمی

 آقا را ببینم و بشناسم    و حاال یک عمر فرصت داشتم ه  هاظم
روزهععا؛ از شععادی ریععروزی اندععالب بععر مععردم روسععتا خععوب 

 گذشت  می

سعر در خانع  چرخیعد، گعویی خعدا اولین بار ه  صدای نوزاد ر

 زیباترین حس را مدابلم گذاشت  بود 

تمعام تعوانم را بعرای تربیعت رسعرم باید من مادر شده بودم و 

حسعن، مثعل رعدرش رعر از   محمعد م دلخواستگذاشتم  دلم می می

 عشق ب  امام باشد 
گرچ  جنگ بر سر وطن سای  افکنده بود، و دفعاع یینعی ادامع  

 ها   همان آرمان

هشعی هع  بعا گعچ و سعیمان و  آقا بعود و دسعتان زحمت  هاظم

میماری ساختمان خو گرفت  بود  اولعین بعار هع  مدعابلم نشسعت و 

قعد  خواهم ب  جبه  بروم، من مادر سع  فرزنعد قعد و نعیممی :گفت

خیال، آجعر روی آجعر بگعذارد و  دانستم او قرار نیست بیبودم  می

ختن خان  دل خودش هعم بعود، برای مردم خان  بسازد  او دنبال سا

خان  وطن! باور داشتم ه  او در راسخ فرمعان امعام  دیعر یعا زود 

 شود ها می راهی جبه 

ی را با هم  وجودم حعس ها خیلی هوچک بودند و من تنهای بچ 

ه  تازه از دست داده بعودم، جلعوی چشعمم  یچهره ردر هردم  می
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خعواهر برادرهعای  داد  معادر نعاتوان و بود و اشک فراق امانم نمعی

هعاظم بعود  خعودم شعور دفعاع از   هوچکم نیآ هم  امیدشان ب  آقا

بعرای او خواسعت جنعگ تمعام شعود و  میهن را داشتم، اما دلعم می

زدگان همک هند! ت  دلم رضا نبعود و  های جنگ ساخت و ساز خان 

شاید نارضایتی من هار دست  داد  دست  در هعار بنعایی آسعیب 

ین دست شکست  نایستاد  گچ دسعت  را هع  بعاز دید، اما او رای ا

ها را محکم در  بچ  رد شد قرآن  هرد، ساه  را برداشت، زیر آیین 

و من در خم هوچ  برای آخرین بعار، قامعت   آغوش فشرد و رفت

 رعنای او را ایستاده ب  تماشا نشست  بودم 

میعان  رعنج  حاال من بودم و تصاویر رزمندگان عملیات هربالی

گشعتم  ، از صفح  تلویآیعون سعیاه و سعفیدمان دنبعال او معیهاآن

شناسد  آدم دلداده، دل  خوش است دلتنگی ه  زمان و مکان نمی

 تنها ب  یک خبر  

وقف  بر سر روستا باریدن گرفت  بود  سردی دی ماه در  باران بی
جانم نشست  بود  دایی ه  آمد این بار با خودش عطر خبر سعنگرها 

هعای  فهمیعدم هع  او و  از حرف  رسیدب  نظر نمی را داشت  شاد
ند و حعاال در ا هاش مجعروح شعد ای محلع  چند نفر از دوسعتان هعم
 اند  بیمارستان تهران بستری

، سرم را ب  شیش  اتوبوس چسبانده بودم تهران -تمام مسیر یآد

هردم  قطع نخاع یینی چ ؟ و تنها هلمات دایی را با خودم تکرار می
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م مو  توپ و خمااره چیسعت؟ فدعط از جبهع  همعین را فهمید نمی

آقعا جانبعاز   دانستم ه  یا قسمت اسارت است یا شهادت! هاظم می

 قطع نخاع شود، این جای هار را نخوانده بودم 

او در حالی روی تخعت خوابیعده بعود هع  از درد بآرگعی رنعج 

ر قد، آنشنیدم وقتی توی هانال ررتاب شده های  برد  از همرزم می

ها زیر آت  رگبار دشمن، ناخواسعت   حس بوده ه  خیلی جسم  بی

شدند  جنگ بود، شعوخی هع  نداشعت  بایعد روی بدن  رد میاز 

ای بیشععتر  داشععتی و از هععر طریدععی بععرای لحظعع جانععت را برمععی

 گرفتی ماندن، برای مبارزه با دشمن رناه می زنده

بع  شعدم  درد داشت ه  مدام متوسل می قدر دلمآن روزها آن

  { های ضری  مطهر امام رضا صاحب نخل حسینی  تا مشبک

های مختلعف بعر  ها و ذهرهای معدام در بیمارسعتان بیداری شب

 بالین او تنها ب  خاطر این بود ه  همی از دردش هم شود 

اما جانباز اسم  را با خودش آورده! با جان  بازی هرده و این 

در راه  گذاشت  بود  این بازی با میبودی بود ه  قدم  راسخ عشق

 نشان عاشورایی هدی  همان صاحب نخل چوبی بود 

ها بع  صعبوری زینبعی  من اما چون نخلی رریشان، در تمام رانی 

ای از دردهای او را هم هنم  حاال جآ من،  هردم تا بتوانم ذره فکر می

شعد  جعآ تحمعل های ریاری همی موجب تسکین دردش معی مرفین



 
 

 
 

 

 گونبه رر کنبار سر ب     روایت زنانی که، زینب  
 جانبااااز قطاااع نخااااعی خاااود ایسااا ادند     
 

155 

آقعا تمعامی   ادن رمعپ معرفین در بعدن هعاظمدرد، هابوس قرار د

 نداشت 

خبعری هع  بع  سعهمی   های بعی خواست یک لحظ  آدمدلم می

جا بودند و خودشعان  آن ،گرفتندهایم خرده می درس و دانشگاه بچ 

فهمیدند بآرگترین سهمی  جانباز، همان  گذاشتند و می را جای او می

خعدا رنهعان  هشد و اجری است هع  در درگعاهزجری است ه  می

 ماند نمی

قعد،  های قعد و نعیم لرزید و من با بچع خان  از سرما ب  خود می

سعاز بعود،  آوردیم  خان  نیم  بشک  سنگین نفت را تا رای بخاری می

آقعا را در خعود داشعت و ایعن   سرد بود اما شمع وجود گرم هاظم

ترین شعرایط  ترین موهبت برای ما بود  مردی ه  در سعخت بآرگ

 اش رریشان و رشیمان نبود  ای از راه رفت  برد، اما لحظ می ب  سر

وقتی برای اولین بار چشمم ب  هیبع  افتعاد، دلعم هعری ریخعت 

خواست شکوه این خان  سنگی رر عظمت را بعا او بع  دلم می  رایین

ه  او در خار  از هشور در طی مسعیر درمعان   تماشا بنشینم  این

زمین وحعی، بعرایم سعخت بعود  باشد و من این طرف دنیا در سعر

خبری، طیم شیرین این سفر را برایم هالهل هرده بود  سفری ه   بی

ه  بار دیگعر  های  دعا برای سالمتی او بود  دعا برای آن تمام رانی 

 النبی بگذارم  در هنار او قدم در مسجد
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های ، برای خدای  ه  در دل  تاید، برای آرماندلم برای او می

 زد میها صدای   شب

بیدها دعایم ب  اجابت نشسعت و دو بعار دیگعر معن و او بع  حعج 

  ب  زیارتی ه  هر هدام حالوت خاص خودش را داشت  مشرف شدیم

نفره شده بود  هودهانی ه  در خود، بآرگی را  ش جمع خان  ما 

 ب  جستجو نشست  بودند 

های  گذشعت و معن هعر بعار از نآدیکعی  روزها با هم  سختی

بینم هع   هنم، لبخند همان مردی را می مان عبور می میروستای قدی

 ترین هدی  خدا را تیارف هرده بود  ب  من زالل

تمام افتخارم این است ه  هم  عمرم را ب  مردی خدمت هردم 

ه  از زندگی آسوده خودش گذشت تا مردم سرزمین  در آسای  

 باشند  

تعر  امگعذارم و آر ایام محرم است  سرم را بع  نخعل چعوبی می

ها دلم برای او تایده است  انگعار هسعی ایعن  شوم  تمام این سال می

َه َمِبن »هنعد هع :  دعا را در گوشم نجوا می ِبَ  و ُبِب اللاُهِبمه إّنا ْیِبُُلَ  ُب ه
ِبَ   ُغِب  ُب ه اا َ  و الَعمَ  الاذي ُُيَ  هنم هع : و من ریوست  تکرارش معی« ُيحِ ُّ

  تعو را محب ت آن هس هخواهم محب ت خودت را و  خدایا! از تو مى

     رساند ب  محب ت تو مى دوست دارد و هارى ه  مرا
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جانباز میظ م؛ محمدحسعن 

زاد و همسععععر  دشععععتی
   محترم ؛ میصوم  دشتی

 

 

 

 

 

 
جانباز میظ م؛ جواد فتعاحی 
و همسععر محترمعع ؛ بتععول 

اردهانی ذبیحی   
 

 



 
 

 
 

 
158 

 

 

 

 
جانبععاز میظ ععم؛ محمععود 

زاده و همسعععر  دهدعععانی
 ذبیحععی ترمعع  طیبعع مح

   اردهانی
 

 

 

 

 

 
جانبعععاز میظ عععم؛ رضعععا 

رنععععاه و همسععععر  فالحی
  محترم  زهرا آخوندی
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جانباز میظ م؛ محمدمهدی 
موحععععدیان و همسععععر 
   محترم  فخرالسادات گُل

 

 

 

 

 

 
جانباز میظ م ؛ غالمحسین 
آقارضععععایی و همسععععر 

نژاد خرم محترم  مرضی    
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جلیعععل  جانبعععاز میظ عععم؛
و همسر صادقی دهشیری 

   مریم روررضایی محترم 
 

 

 

 

 

 
جانبععاز میظ ععم؛ غالمرضععا 

سرخی و همسعر  زارع چاه
رورفالح محترم  فرحناز   
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جانبعععاز میظ عععم؛ احمعععد 

 و همسر محترمع هاظمی 
   رابت صدید  ملک

 

 

 

 

 

 
احمعععد جانبعععاز میظ عععم؛ 

و همسعععر  یرغالمیشععع
ینیحس د یمحترم  صد   
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جانباز میظ عم؛ محمعدعلی 
روربععععاقری و همسععععر 
محترمعع  طیبعع  هریمععی 

   زاده میرابی
 

 

 

 

 

 
جانبعععاز میظ عععم ؛ علعععی 
رضارور و همسر محترمع  
  نرگس خواج 
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جانباز میظم؛ قاسم حبیبی 
 و همسععر محترمعع  زهععرا
  جیفریان

 

 

 

 
 

 
جانباز میظ م؛ محمعدهاظم 

آبععادی و  دشععتی رحمت
رمعع  طیبعع  همسععر محت

  دشتی
 






