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تقدیم به بانوی صبر و 

  استقامت حضرت زینب

و تقدیم به همه همسران شهدای 

 گرانقدر

 هاو روح بلند پروانه 
  



 

 
 

  



 

 تشکر و قدردانی ویژه از: 

 . خانواده معظم شهید علیرضا شمسی پور 

و شهید    دوستان  پور:همرزمان  شمسی  آزاده    علیرضا  جانباز 

سید آقای  موسوی  گرامی  طهوری, آ  رضا  مصطفی  حاج    قایان 

کریم مطهری, خانواده محترم شهید پولکی همچنین تشکر ویژه  

دارم از استاد بزرگوار آقای حمید حسام که این کتاب را مطالعه  

ارزشم های  راهنمایی  از  و  ساخته  کرده  مند  بهره  را  ما  ندشان 

 اند.

صفریازدو فاطمه  خانم  سرکار  عزیزم  نهایت    ست  بی  هم 

 سپاسگزارم. 

در آخر از حمایت های بی دریغ اداره کل و نشر ارزش های 

کل   اداره  وادبیات  تاریخ  محترم  مدیر  به خصوص  مقدس  دفاع 

 آقای محمد برخورداری نهایت تشکر و قدردانی را دارم. 

 

  



 

 
 

 



 

 

 

 مقدمه 
را پور  شمسی  شهید  روایت   نام  بودم.  شنیده  زیاد 

را  ولبخند  اشک  ودوستانش،  همرزمان  زبان  از    خاطراتش 
آورد. درمسیر شناختن شهید شمسی  می  به ارمغان برایم باهم

)خانم برازنده( به  ایشان  همسرهای  نوشته   پور بود که، دست 
گریه  هایی که ازخواندنش، بغض و  دستم رسید. دست نوشته

گریه   کرد. حکایت بغض و می   نصیبم  حسرت را  خند و لب  و 
 شود فهمیدمی  این خاطرات  میان سطرسطر   در  لبخند را  و 

را  اما، را می  این  بر  حسرت  بزرگ  بانوی  این  که    گویم 
  با   های مهربانش رامیانمان نبود تا دست   وقتی شناختم که در

داری کردی، علی آقا فتخاربگیرم وبگویم چقدر خوب امانتا
 .مردم این سرزمینی برای همه را

تا   نوشته شودها باید کتاب ها مانند خانم برازنده  ی بارهدر
ت از  قسمتی  نکنیم،  کشورعزیزمان  فراموش  پرافتخار  اریخ 

صبـــم   را  رانـــای شهدا ارـــــوایث  هاوریـــدیون  همسران 
حس پروانگی حس همه همسرانی است که از    اما:  و   .هستیم

گاه شهادت رهسپار   مردانشان به معراج  وایثارآنهاصبوری  
ای است که  ده  ـهرشهید، شهییادمان نرود درکنار   می شوند.

 هرروز جانش رابه مسلخگاه عاشقی می سپارد. 
 

 لیالگودرزیان فر
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آرامشک ا گونه  بر  امانبی و   هایم   داغمهای  روی 
را که در دست داشتم آهسته بر روی   خودکاری  غلطید.می

نامنظم  و  منظم  کشیدم. خطوط  بود  که روبه رویم   یدفتری 
 بری  من شد و مهر تایید   یدر کنار هم قرار گرفتند تا امضا

 رضایتم برای ازدواج.
رافکر را    روزی  ،کردمنمی   هم  ش  ازدواجم  سند  که 

نباشد. چند نفری که همراهم   مهمسرم در کنار  نمک امضا می
هرچند علت    ،آمده بودند از نیامدن داماد کمی ناراحت بودند

توضیح داده بود. من هم کمی دلم گرفته    ما  را برای  ش نیامدن
که   پدری  ،کنممی  جای خالی دو نفر را احساس  امروز  ،بود

در بچگی از دست داده بودم و همسری که از امروز قرار  
 . بود یک عمر در کنارم باشد

های  امضاء  به  انداختم  ینگاهی  بود  شده  را    نامش  ،که 
خیلی زیباتر از امضاء   امضایش  .علیرضا«»  :تکرار کردم

بود دهیم    دیروز  .من  انجام  را  عقدمان  کارهای  بود  قرار 
آزمایش نبود  جواب  باید   ایبر  ،آماده  عقدمان  شدن  قانونی 

اصرار کرد که همین امروز    علیرضا  .جواب آزمایش باشد
انجام دهد را محضردار  می  .کارها  او  شود نمی: ))گفتاما 

که علیرضا داشت    اصراری  با  ((,باید جواب آزمایش باشد.
دفتر اصلی   کند و امضاهای من و امضاء  قرار شد خودش  

 شود.می  آزمایش آمادهبماند فردا که جواب 
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نتوانست  علیرضا  و  بود  دیروز  فردای  همان  امروز 
به محضر  هم با برادرم    من  .و پدرش آمده بودندبیاید. برادر  

نیامدنش   از  اطرافیان  کنیم.  کامل  را  عقدمان  سند  تا  رفتیم 
که    دانستم کار واجبی برایش پیش آمدهمی   کمی گله داشتند.

م هم کمی دلگیر بودم وقتی نگاه  خود اما ،نتوانسته است بیاید
خواب قبل از عقد   یاد  نامش و امضا هایی که زده بود کردم،

 . افتادم
 هنوز  ، شدندنمی  راضی به ازدواج ما ام  آن زمان خانواده 

 بعد  .در نظر گرفته بود  یخواهرش مرا برای عل  .جنگ بود
سال از  که  شد  مشخص  آمد  و  رفت  بار  چند  اول  های  از 

آید.  می  جنگ تا الان علی جبهه بوده است و کمتر به همدان
کشد  معلوم نبود جنگ تا کی ادامه دارد و چند سال طول می

 ند. کمی مخالف بودام برای همین خانواده
از  »  گفت:می  مادرم  از    هفتپروانه  را  پدرش  سالگی 

داده او   ست،ا  دست  کردن  بزرگ  برای  سختی    من  خیلی 
که در نبود پدرش متحمل شده   ییهاخواهم سختی نمی ،کشیدم 

من برخالف نظر آنها    اما  .«در نبود همسرش هم تحمل کند
  خواستگارکم نداشتم ،اما   ، گونه باشد  رزو داشتم همسرم اینآ

 به دنبال کسی بودم که به ایمانم بیفزاید. 
داشتم   آرزو  یک همیشه  با   همسرم  باشد.زندگی    پاسدار 

داشت اما من این سختی    یک پاسدار سختی های خودش را
هربارخواستگاری می آمد    ؛برای همین  دوست داشتم،   را  ها
وقتی علیرضا آمد مختلفی جوابشان می کردم .    هایه  هانبا ب

ن کسی  هما  اما من احساس می کردم  ,مخالفت کردند  خانواده 
خواستم در  نمی   از طرفی هم   ،آرزو داشتم است که سالهاست  



 3  /حس غریب پروانگی

 

خانواده  زحمت  می   ،بایستمام  مقابل  خیلی  من  برای  دانستم 
 . اندکشیده 

  دلم   بود.  ما مهرش به دلم نشستهعلی را زیاد ندیده بودم ا
ازدواج  ام  خانواده خواست  می این  می به  آن    . دادندرضایت 

در یکی  ام  تجربی دیپلم    شد بعد از گرفتنمی   زمان چند سالی
  ف همدان کار های بهداشت یکی از روستاهای اطرااز خانه 

ها از طرفی هم با وجود مخالفت , بود  هم جبهه  علی.کردممی
مفصل  ها  که خانواده   خیلی مسئله ازدواج ما جدی نشده بود

باره صحبت کن  این  به    .نددر  امید زیادی  شاید من هم دیگر 

را    اینکه یک شب خواب امام رضا    تا   ،این ازدواج نداشتم 
هوایش   تتوس علیرضا مال»: ایشان در خواب فرمودند دیدم

باش« داشته  نزدیکی   را  شدم  بیدار  که  خواب  اذان های  از 
بود   بود    تمامصبح  شده  !  خواب عجیبی  چهتنم خیس عرق 

آن زمان عالقه من به علیرضا  از .علیرضا سفارش شده بود
 .روز افزون شد

تا دوباره    پیش آمد   بهتریت  فرصبعد از تمام شدن جنگ  
کن  هاخانواده  صحبت  ما  ازدواج  درباره  بار   این  . دندر 
حالاام  خانواده  و  دادند  سال  رضایت  همان  ماه  آبان  در    در 
را پاک کردم با    اشکهایم  مان است.دفتر ثبت ازدواج    ممقابل

گفتم ماموریت»  :خودم  روز    تپروانه  همین  از  شد  شروع 
باید هوای علی آقای شمسی پور را   ؛اشیاول باید مواظبش ب

باشی زدی  خدایا  . داشته  رقم  من  برای  را  تقدیر  این    ، تو 
  درراه س در حال خدمت و مبارزه  دانم در این لحظه حسا می

 امام رضا   ای  .را داشته باش  خودت هوای ماراست پس  تو 
  ، نام توستهم  کسی که    همان  ؛با او شدی  ازدواج من  ضامن

 . «علی بن موسی الرضا یا
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امضــآخ و   را  اــرین  هم   زدم  علیرضا    »رــــــسشدم 
شد فهمید می  که از همان روز اول  علیرضایی  «.پورشمسی 
بودنشجهادگ روحیه   انداخته    او   ر  تکاپو  و  تالطم  در  را 

زندگیمی  .است در  که  من  برای  یک    احتیاجام  دانستم  به 
و تکیه  داشتپناهگاه  پدری  گاه  که در حسرت  تا سال هایی  م 

دست   ،بودم بکشد  اش  مهربانهای  تا  سرم  روی  بر  را 
کن کمی زندگی   ؛دنوازشم  شاید  آقا  علی  روحیات  با  کردن 
سالگی مادرش با سختی   7ز سن پروانه ای که ا. سخت باشد

است کرده  بزرگ  را  تصم   اما  ، او  بودم من  گرفته  را    ، یمم 
 .نکردمهم  کوچک  نیامدنش در آن روز حتی یک گله برای
 

□□□ 
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ساده مدت از عقدمان زندگی  بعد  بالای ی  اتاق  در  را  مان 
پدری کردیماش  خانه  بزرگ  .شروع  چندان  نه   اما  ،اتاقی 

بود دنیا  خانه  بهترین  من  و    مهربانی  ،طبعیشوخ.  برای 
داشت  سخاوتی علیرضا  اول  ،که  همان روزهای  باعث    از 
دل  آن  ،شده بود  با او ی  بسته او شوم که از لحظه لحظه قدر 

. برای من که از بودن احساس خوشبختی و لذت داشته باشم
کم بودممی  کودکی  خودم  در  بیشتر  و  یک    علی  ،خندیدم 
بود عجیب  معجزه  خودش  .  خانواده جای  دل  در  باز  ام  را 
رادرآن اتاق می چیدیم جایی برای   ام وقتی جهیزیه .کرده بود

از   نبودخیلی  رادر  .وسایلمان  مان  تختخواب  مجبورشدیم 
بگداریم بام  از    .پشت  نگه  وخیلی  کارتونش  رادر  وسایل 

 داریم. 
مادرم  راض ،اما  کند  تهیه  زیادی  وسایل  مادرم  نبودم  ی 

می گفت :»مگر عروس بدون جهیزیه می شود «!عالقه من 
حرفش وروی  بیایم  کوتاه  همیشه  شد  می  باعث  مادرم   به 

نزنم.مراسم مامختصر  حرف  یک    عروسی  شکل  وبیشتربه 
 مهمانی بود .

مراسم  برای  که  مهمانهایی  هنوز  روز  همان  فردای 
بودند   آمده  کرد.سرش  ، پاتختی  علی صدایم  که  بودند  نرفته 

بهم  ماموریت  :»پروانه  گفت  آرامی  صدای  وبا  بود  پایین 
اطرافیان  بگویم !جواب  بودم چه  بروم «!مانده  باید  خورده 
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!از بدهم  کنم  راچه  ای  وگله  بگویم  چیزی  نیامد  دلم  طرفی 
.حتما حضورش لازم بود که خواستند باشد آن هم یک روز 

خودم  انتخاب  به  اش.دردلم  عروسی  مراسم  احسنت    بعداز 
س،گفتم   برای  کردم  می  پیدا  جوابی  باید  که  هرچند  والاتی 

ازطرف اطرافیانم به من هجوم می آورد.علی ساکش راجمع  
ا ای  درگوشه  می کردومن  نگاهش  مبهوت  کوچکمان  زاتاق 

گفتم   باخودم  بودم  خودم  دلتنگی  برای  جوابی  .دنبال  کردم 
اندک است«.:»چقد باتو بودن  نگاهم کردومن  ر سهم من از 

 از نگاهش می خواندم حرفهای ناگفته اش را. 
عبور   زیرقرآن  واز  شد  خم  بردم  سرش  رابالای  قرآن 
کرد .زیرلب گفت :»باز شرمنده ات شدم «.علی رفت ومن 
ماندم که به خانواده ام چه بگویم !شاید از نظرآنها علی جای  

نداشت   تنهایم  دفاع  ازدواجم  بعداز  روز  وهم  عقد  روز  هم 
بودذگ  جاشته  دفاع  راآماده  خودم  از  ،اما  ای  انانه 

به .ازاین  اوراتحمل    علیرضاکردم  بدون  روزهای  باید  بعد 
کند.یاپشت   سرزنشش  نداشت  اجازه  کسی  ؛اما  کردم  می 

 سرش حرفی بزند . 
 

چند نفری      .بعد از ازدواجمان یک سفر به مشهد رفتیم
 .از دوستان علی باهمسران یامادرانشان هم همراهمان بودند

 .  سفری بود که رفته بودم بهترین
مدن از سفر مشهد زندگی روال عادی خودش را  بعد از آ

رفتم علی هم مشغول به می   من صبح زود به روستا.  داشت
بود مختلف  کارهای  سرگرم   بعد  .انجام  هم  ظهرها  از 

خانه مرتب  همه  .شدممی  کارهای  را  نگاهم می  جا  و    کردم 
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ساعت به  بیاید  ماندمی   خیره  علی  انتظار  .  تا  اوقات  گاهی 
طولانی شلوغ  ،شدمی  کمی  سرش  و  بود  زیاد   .کارهایش 

   .های مختلفی داشتمسئولیت
جنگ تمام شده بود و خیالشان راحت    شاید برای عده ای

انجام داده    انبود که وظیفه شان را در قبال کشور و مردمش
آن  ؛ بودند از  علی  فقط    اما  جنگ  که شروع  بود  هایی  مرد 

 .ی برای پیدا کردن راه خدمت بودنقطه عطف
او   اوایل کار»  :پرسیدممی  از  نقدر  آ  چرا  ؟!کنیمی  چه 

کردی شلوغ  را  و می  ؟!«سرخودت  مگه »   :گفتمی  خندید 
کار راحتی  ؟«!کنممی  چه  همین  لبخند    به  بایک  وسادگی 

 ،زدنمی از کارش حرف زیاد کرد.می وجواب کوتاه مراقانع
 فقط .کردم درباره کارهایش زیاد نپرسمسعی می برای همین 

هستیممی   دلم باهم  که  را  هایی  ساعت    ؛ خواست 
بگیرم   بنشینم آرامش  بودنش  از  و  اوقات  .  درکنارش  گاهی 
نگاهشمی  خیره و  نیستمی  شدم  که  روزهایی  تا    ، کردم 

بود  همیشه لبخندی روی لبانش    .در خاطرم بماند  تصویرش
 . دادمی که آرامش عجیبی به من

ب ازدواجممدتی  از  هستممتوجه    عد  باردار  که    آن   . شدم 
 .آمدشلوغ شده بود و گاهی درگیری پیش میزها  مرزمان  
یا  ۱۵هر  گاهی    رفتهم    علی بار  ماهی  روز  . آمدمی  یک 
برنمی   زیاد دوباره  منطقهمی   ماند  سختی    .گشت  روزهای 
داشتمهای  کالس.  بود هم  شده    مسئولیتم  .بعدازظهر  بیشتر 

عل برای  دلتنگی  و  نبودن  و  بود  زیاد  مسئولیت  و  کارها  ی 
با شومشرایط  اذیت  خیلی  بود  شده  باعث    خجالت .  رداری 

هستممی باردار  بگویم  همسرم  خانواده  به  زمان   آن  .کشیدم 
توجه شرایطم م همکارانم    اما  ،کردیممی  هنوز با آنها زندگی



 حس غریب پروانگی  / 18

 

 
 

م  سفارش  خیلی  و  بودند  مواظب  یشده  باشمکردند    . خودم 
تم خیالش از طرف خواسمی   ،به علی هم چیزی نگفتم  حتی

 من راحت باشد. 
بارداری هفتم  خانواده ام  ماه  که  متوجه   و ها  بود  همسرم 

بیاندازمنمی  دلم   .شدند زحمت  به  را  کسی    علی   . خواست 
ناراحت هم  و  شد  خوشحال  هم  شد  متوجه  :  گفتمی  وقتی 

نگفتی» زودتر  نگرانت    خواستنمی  دلم »  :گفتم  ؟!«چرا 
 .«کنم

دلتنگی علی   بود  منطقه  برایش   را  مهایکه  نامه    توسط 
ننویسم  مکردمی  سعی  اما  ،نوشتممی چیزی  مشکالت   .از 
از  ها  نامه خاطر  به  که  شوهرم  خواهر  پسر  حسین  به  را 

دادم  کرد میمی  دست دادن پدرش با خانواده همسرم زندگی
کند  تا من  او   علی را همهای  نامه   .پست  وقتی    .دنارسمیبه 

  . بعد دادممی   دگانیمژ  همیشه به او   آوردمی   از علی  ای  نامه
نامهمی اشتیاق  با  و  اتاقمان  باز  رفتم    بسیار   .کردممی   را 

نامه را  نوشت هر  می  زیبا تر از من   بسیار  بود،  خوش خط
می  بار  را  بعضی   خواندم. چندین  قدرها  که  می   آن  خواندم 

شماردمها  لحظه  شد.می   حفظم این   رامی  اینکه  امید    به 
 . به خانه بیایدی  زودتر از حد تصورم بگذرد و علها روز
که  68سال    آمد  بود  دنیا  به  و  کوچک    دختر  .دخترم 
ن سوره مریم انتخاب  که نامش را علی از روی قرآ  ییزیبا
هرچند که زندگی ما شیرین    بعد از به دنیا آمدن مریم  .کرد

مرخصی    مدتی  .ه بودبیشتر شد  نم   امامشکالت  تر شده بود،
بتوانگر تا  آن    مفتم  برسم.  بهتر  مریم  را به  علی    روزها 
نظرمی به  غمگین  و  ناراحت  نبود  همیشه  مثل  که   دیدم 
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با آن همه روحیه بالا و شادابی که داشت چند   علی .رسیدمی
کرد سکوت می بیشتر    زدمی   روزی بود که خیلی کم حرف

فرو  فکر  به  مشکلی هم دارد  می  رفت.می   و  اگر  که  دانستم 
بروز کاری  مین»  :گفتمی  ،دهدنمی  زیاد  مشکالت  خواهم 

 «.و تورا ناراحت کنم را به خانه بیاورم که همیشه هست
آ  مقدمه  بدون  روز  آن  فهمیدم    مداما  نشست  کنارم 
گفتمبچیزی    خواهدمی جان»  :گوید  بگو   جان  ،علی  مریم 

در حالی که   !؟«این روزا مثل همیشه نیستی  چرا  !؟چی شده 
شده   جمع  چشمانش  در  اشک  و  بسته  را  گلویش  راه  بغض 

 ! «دهندنمی پروانه در خیابان جواب سالم مرا» :بود گفت
شنیدنب داین    ا  از  سوختم حرف   هممن  اگر    اما  ،رون 
کنارش  می زار  نشستم  گریهو  نبودمی   زار  هنر  که    . کردم 

به    معیبی ندارد عزیز»  :را جمع و جور کردم و گفتم  خودم
خواهد نیست بگذار هر کسی هر چه می   مهم  .خدا توکل کن

است  رضایت  .بگوید مهم  بنده   رضایت  .خدا  که ها  همه  را 
 .«جا به دست آورد شود یک نمی

سفارش    ازکردم  می   احساس به  که  است  روزهایی  آن 

باشم  امام رضا   قدر گفتم و    آن  . باید هوای علی را داشته 
تا   شدکمی  گفتم  تا »  :گفتممی   .آرام  بزن  حرف  کمی  علی 

فهمم هم می  هم معنای خنده هایت را خوب  من سبک شوی،  
 ،هم جزر داری هم مد  ،، تو مثل دریاییرا  تمعنای سکوت

تالطم  گاهی آرام   ،مواج  گاهی  ،در  گاهی  و  آرام  گاهی 
 . «بخش
به صبوری و روح بلند و خستگی ناپذیرش ایمان داشتم   
دل  خواستمی  دلم  م.کردمیافتخار  و  و  قرار  بی   وقتی 

است تا    مثل  ،شکسته  بچرخم  اطرافش  و  باشم  پروانه  یک 
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 . ببردزخم زبان و دلتنگی هایش را از یاد  
برگشت.بعدمدتی   منطقه  به  ما   باز  دوباره  همان  هی هم 
بار تنهایی خسته شده    از  .رفتمی  زد و آمد سر میمی  یک 

 . دوست داشتم در کنارش باشم  ،بودم
باشیم  »  :گفتم ببر بگذار کنارت  با خودت  علی ما را هم 

  دختر   ،کنمآیم و آنجا خدمت میمن هم میر است  اینطور بهت
شود نمی»:  گفت  .«شودبزرگ می  ن هم کنار هر دوتایمانام 

است.  ناآنجا   باش   امن  راحت اینجا  خیالم  مادرم  ید  است  تر 
بهتر   هست، طور  این  هست  ک   توانممی  مادرت  ارهایم به 

نگرانتان کمتر  دلتنگ نمی   .شوممی   برسم  و    گویم  مریم  تو 
مهم   اما   شوم، نمی  خیلی  ما  وظیفه  از    اآلن  و  بایستیم  باید  است 

کرد که  با دلیل صحبت می آنقدر زیبا و    . « کنیم   خاک مان دفاع 
کردم در نبودن علی جای  می   سعی ،  من حرفی برای گفتن نداشتم 

 . را برای مریم پر کنم اش  خالی 
□□□ 





 



 

 

 

3 
 
 

 وقتی  .بود«  علی آقا» ،  اولین کلمه ای که یاد گرفتمریم  
اینکه  می  پدرش باباآمد به جای  آقا»  :گفتمی   بگوید   «علی 

داشتن  دوست  و  بود  زبان  وقتیشیرین  علی »  :گفتمی   ی 
پدرش  «،آقا دل  توی  یاد    مدتی  .شدمی   آب  قند  کم  کم  بعد 

بابا بگوید  که  پدرش  می   سالی  دو   .گرفت  خانواده  با  شد 
مهمانخیل علی    خانواده   .کردیممی  زندگی بودند   ی    ؛ دوست 

مهمان برایشان  اوقات  اکثر  همین  از   .آمدمی  برای  وقتی 
شدم اما دوست داشتم  می   آمدم با اینکه خیلی خسته سرکار می

باشم مادرش  حال  کنارش .  کمک  خوش  روی  با  منت    بی 
 واقعا  را    پدرش  .کردممی  پذیراییها  ایستادم و از مهمانمی

پدر خودم   مثل  .دوست داشتم مرد مهربان و خوش قلبی بود
 .کردبا من رفتار می

 :بعد از دو سالی که آنجا بودیم یک روز علی آمد و گفت
ام  دی و با خانوادهپروانه ممنون که تا به حال صبوری کر»

کردی سختی  زندگی  تمام  کنارشان  ها  خستگی  و ها  با  در 
کم    وسایل  .بودی باید  می جم کم  را  کنیم  خانه ع  ای خواهم 
 «. ت تر باشیدبگیرم تا راح تبرای

کشی کردیم و رفتیم مستاجر یکی از  اسباب   بعد از مدتی 
مرد   واقعا  بودیم    یک سالی هم آنجا مستاجر  شدیم،  شدوستان

بود و  .  بزرگی  خودش  دلسوز  و  خوب  برادر  یک  مثل 
نفت خریدن   ، شد می  که ودند زمستان  ش کمک حال ما بهایبچه 
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آقا بچه   ، خودش خیلی دردسر داشت  رضا برای ما هم سر    های 
نفت می   صف  زحمت  نمی   دلم   . خریدند می   ایستادند  به  خواست 

اما   حقم   واقعا  بیفتند    که هم  اوقات    گاهی   . کردند نمی   کوتاهی   در 
معمولا  هر   . آمدند می   خانه را تغییر دهم به کمک دکور    خواستم می 

کنم   خانه   در  بار دوست داشتم   یک چند وقت   ایجاد    نه   ، تغییراتی 
در    با جابجا کردن شان   فقط  ، نو بخرم   و   اینکه بخواهم وسایل جدید 

آید  می   دوست داشتم وقتی علی   ، خانه تغییر جدیدی احساس شود 
 . همه چیز خوب و زیبا به نظر برسد 

مان را از خانواده پدرش مستقل کرده  از وقتی که خانه  
کار سخت بودیم  بود.م  شده  را   تر  مریم  باید  زود    صبح 

به مادرممی   . رفتمسپردم و خودم به سر کار میمی   بردم و 
به    مادرم  ،پر جنب و جوش بود و فعال  مریم عالقه زیادی 

مریم می به  خیلی  و  داشت  می  از  .رسیداو  که  م آمدسرکار 
خانه تا برسم خسته    بردمداشتم و میرفتم مریم را بر میمی

. شدمی  مریم شروعهای  تازه بهانه گیری.  افتادمو کوفته می
هرچند علی زیاد خانه نبود اما همان مدت کوتاه هم که بود 

د کرمی  شآن طرفکرد و این طرف و  می  با او بازیآن قدر
داد در  که  بچه  »گفتم:  می  آوردمی  مرا  است  بس  جان  علی 

ورزشکار    خواهممی   ،نه خیر»:  گفت  می  «بدن درد میگیرد
بابا علی  بشود   بله قهرمان مثل بابا » :  گفتم می   خندیدم و می   مثل 
 « . برسد ن  خدا به داد م   ، پس علی 

بیشتر می  هرچی که بزرگ ترمریم   بهانه پدرش را    شد 
کنم    دوست  .گرفتمی پر  برایش  را  علی  خالی  جای  داشتم 

بردم و می های استراحت او را به پارکبرای همین در وقت
خودم   من .خریدممی  برایش چیزهایی را که دوست داشت را
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کت عاشق  کودکی  خواندندر  سواد  ما  اما  ، بودم  اب  درم 
بخواند. کتاب  برایم  که  و می  گریه   نداشت  : گفتممی   کردم 

ب شود  می  »مامان کتاب  روی   !!«خوانیبرایم  دستی  مامان 
خواندن    سوادپروانه جان من که  »  گفت:می  و   کشیدمی  سرم

خودت انشاهللا  و  هر   ندارم  بخوانی  چطور  که  گرفتی  یاد 
بیا و برای مامان هم کتاب بخوان«. اما من لجباز بودم روز  

برای باید  که  شدم  مامانم  پاپی  کتابو  هم   .خوانیب  م  مامان 
نداش برچاره  و  خواهر  از  یا  بزرگترمت  خواست  می  ادر 

مان آقای موسوی که همسایه پیش     برایم کتاب بخوانند یا مرا
می بود  درسمعلم  بخواند هم در  کتاب  برایم  تا هم  هایم  برد 

 .کمکم کند
گذاشته بود کودکی خودم  پای  پا جای  انگار  مریم    . حالا 

گیرد این کمبود را برای می   بهانه  هم دوست داشتم وقتی  من
کنماو   کتاب ه وقت  خیلی  .جبران  را  حقوقم  از  قسمتی    ا 
مریممی برای  و  هردویمان    اینطور  .خواندممی  خریدم 

کتابشدیم می  سرگرم انگار  اوقات  گاهی  اما   همها  قصه   ، 
کندنمی آرامش  راه می  گریه   .توانست  داد  و  جیغ    کرد 
  . «ببر پیش بابا علی  مامان مرا: »گفتمی   انداخت و مدام می
ومی  قدر  آن که صدایشمی  گفت  بهانه   .گرفتمی  گفت  هم 

دانستم  می  کردممی   را درک  هایشنگی گیری هایش را هم دلت
را پدرش  بهانه  ای  بچه    ، شودمی   دلتنگ   ،گیردمی   وقتی 

 . سخت است چقدر
که این  من  با  عمر  دلتنگی ها  بهانه  یک  بودها  و    م؛ آشنا 

باکردمی  صبوریباید   راهدل  م  نشستم  می   آمدم.می  ش 
کردم بعد هم آرام آرام  می   و اشک هایش را پاک  شروبروی

حرف او  با  شمرده  شمرده  اذیت    ،مدختر»زدم  می  و  اگر 
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باشینکنی   داشته  دوست  که  بیایدمی   هربازی  بابا  تا  .  کنیم 
مریم   ؟«باشه مامان  خوش بگذردی مادهم به هر دو می  قول

با   تکان  می   نگاهدید  ترهم  تایید  به عالمت  و سرش را  کرد 
داشتم    با  .دادمی که  خستگی  بازی همه  هاباهم    ساعت 
 .کردیممی

روزها بودم.  همان  باردار  را  دومم  فرزند  که  هر   بود 
مشکالت بر  پیش    مروز  از  کارم   .شدمی   اضافهبیشتر  محل 

تازه ازدواج  .  همچنان مرکز بهداشت روستا بود برادرم هم 
اذیت نمی  ،بودکرده   با  دخترم  اش  کودکانههای  خواستم 

کندنار ایجاد  بود   تا   .احتی برایشان  مادرم  پیش  سالگی    ، سه 
ترجیح دادم در مهد    تر شده بود. شلوغ کارتر و فعال  اما الان

مهدکودک رفتنش هم دردسرهای  .کودکی او را ثبت نام کنم
رفت و مجبور  نمی  گرفت و خودش را داشت اغلب بهانه می 

 برای رفتن به مهد  بح خیلی زود بیدار شوم و او رابودم ص
  کشیدم و به دلش راه می  ساعتی باید نازش را  یک   .آماده کنم

شودمی رفتن  به  راضی  تا  کودکان  با   . آمدم  التماس    هزبان 
 . را هم با خودت ببرم کرد مامانمی

قانونمهد   قانونها  های  کودک  این  و  داشت  را  خودش 
ردسری  یت مریم کسل کننده بود با هر ددختری با فعال  برای
.  تا بروم و بیایم.کردم به مهدکودک برودمی   راضیش  که بود

اش اذیت  در  شبار  ک چهره  و  بود  چشمانم   .کردمی   مجلوی 
اطر از  بعضی  اوقات  کتکش»  :گفتندمی  افیانگاهی   چرا 

مگر  !  هااما من واین حرف  ؟«!دانرا بخو   زنی تا حرفتنمی
بمی را  کوچکم  دختر  مادرش شود  از  کندن  دل  سخت  رای 

 !بزنم کتک 
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نقاشی زیبا  خیلی  بود  معروف  محله  نقاش    . کشیدمی   به 
نقاشمریم))  :گفتممی چه   هر  ((,.شویمی  جان آخر تو یک 

نقاشی دائم مواظبشمی   دم دستش بود را  باید  بودم  می   کشید 
 . اشی نکشددیوار نقکه به در و 

گفتم برادرم  به  بار  نیست  علی: (( یک  خواهم  می  اینجا 
شود کمک  مان عوض  ر خانه تغییرات ایجاد کنم تا روحیه  د

هم بنده خدا که همیشه    مبرادر  ((.کن تا خانه را نقاشی کنیم
دهد سامان  و  کارها را سر  نبود علی  در  تا  بود  ما   مراقب 

شما بوی  »  :گفترنگ خریدیم. بعد هم    سطل چند  .قبول کرد
  مامان وقتی اینجا را ی تان ضرر دارد بروید خانه  رنگ برا

کردیم ولی    چند  .«بیاید  رنگ  ماندم  مادرم  خانه  روزی 
آمدیاش  بعد و  نیاوردم  خانه طاقت  اسباب  ی  م  تمام  خودمان 

 . را جمع کرده بودیم اثاثیه
سامان   و  سر  را  اوضاع  کمی  گفتم  شد  رنگ  که  خانه 

مده بود را کنار راه  ها را که اضافه آمقداری از رنگ .  دهم
سبی  شد آنها را جای منا  خلوتسرم  م تا وقتی کمی  پله گذاشت
انجام   آن  . بگذارم را  سخت  کارهای  اما  بودم  باردار    زمان 

باشم  نمی  دلم   . دادممی دیگران  مزاحم  این  از  بیشتر  خواست 
معمو طبق  هم  بودعلی  مأموریت  و  نبود  خانه    باخودم   .ل 

کنمب»  گفتم: مرتب  را  خانه  علی  آمدن  تا  خواستم  نمی  .اید 
 . «گردد خانه نامرتب باشدوقتی خسته برمی 

ها و شیشه ها ها از پنجرهشروع کردم به تمیزکاری رنگ 
و جابجا میکردم    کشیدم.می  راها  بعد از اسباب  روی زمین 

را تلویزیو   ،یخچال  ،کمد  ،هافرش بود  که  هرچه  و  ن 
 سرجایش گذاشتم. 

جان  داشتم  خستگی  صدایم می   از  کسی  دیدم  که    دادم 
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اتفاقی    .کندمی چه  ببینم  تا  رفتم  و هراسان    ! افتادهسراسیمه 
اتفاقا    دیدم که  همسایه  عل  پسر  همکارهای  با از  بود  ی 

گفت ات»  :ناراحتی  بچه  چرا  پور  شمسی  خوب   خانم  را 
 «! وقتیرا رنگ کردهکوچه و محله    تمام  ؟!تربیت نکردی

کردم در  نگاه  شاخ  چهار می   داشتم  یا  سه  بچه  یک  آوردم 
هم   ه بودگرفتام  خنده   هم  !چطور این کار را کرده بودساله  
 ! نمی دانستم باید بخندم یا گریه کنمام. گریه
دانم کی رفته بود راه پله و نمی  از مریم غافل شده بودم 

بود انداخته  روز  این  به  را  به    با  . کوچه  را  حق  حال  این 
میهمسایه دلم ها  کنیم. نمی  دادم  اذیت  را  کسی    خواست 

انشاهللا خداوند  »  :خواهی بعد هم گفتمشروع کردم به معذرت
خدا دیگر    بنده  .«کند  نصیبتاذیت کاری این بچه    به  ایبچه 

و رفت نگفت  دیگر رمقی  .  چیزی  از خستگی  که  حالی  در 
 ،اک کنمرا پها  ی بیاورم و رنگ رفتم تا چیز  ،م نبوددر جان

مان هر دو مشغول تمیز  همسایه  و مادر  دیدم خواهر  مآمد  تا
وظیفه آنها    واقعا  خیلی خجالت کشیدم    ، هستندها  کردن رنگ 

ال مرا کردند و خودشان شروع کردن  مراعات حو اما  نبود  
 . آن روز بیشتر حواسم به مریم بود از د.تمیز کردن
  . باشد  نکودکش را عوض کردم تا نزدیکی خانه مامهد  

د  علی از  مام بعد  از  ماه  بود یک راستو  آمده  رفته    وریت 
مریم قبلی  کودک  مهد  بود  هممهد    مربی  .بود  خانم  »  :گفته 

خبر   شما  چطور  برده  اینجا  از  را  مریم  مدتهاست  شما 
آن روز مربی   فردای  .هم چیزی نگفته بود  علی  ؟«!ندارید

گفت و  دید  مرا  برازنده  »  : مهد  بپرسم  سو خانم  شما  از  الی 
شما از آقای »:  گفت.  بفرمایید!!  گفتم نه  «؟شویدنمی  ناراحت 
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شدیدشمسی  جدا  گفتم  با  !؟«پور  تعجب  این    چطو نه    :کمال 
 !؟سوال به ذهنتان رسید

خبر نداشت که    دیروز پدر مریم آمده بود دنبالش»:  گفت
مدت   بردید هاست  شما  اینجا  از  را  همین   دخترتان  برای 

ایشان مدت دو ماهی است که    : نهمو گفتم  خندید    «.پرسیدم
هستنددر   نداشتن.  دیروز  .مأموریت  خبر  درباره    برگشتند 

چیز  مهدتغییر   ایشان  به  هم  نگفتم، مریم  در    همین  برای  ی 
ی معذرت خواهی کرد هم کلی خدا هم کل  بنده  .دجریان نبودن

جریان نمی  واقعا  من    اما  .تعجب در  را  علی  خواستم 
داشتم   که  دهممشکالتی  و    نمی  .قرار  نگران  خواستم 

باشد مدام .  مضطرب  بود  من  جای  دیگری  کس  اگر  شاید 
انداخت اما  می   ه زاری راهگرفت و گریمی   تلفن را به دست 
علی به کارش برسد بدون   م،دوست داشت   .من اینطور نبودم

 . خواستم هوایش را داشته باشممی ،نگرانی  بدون دغدغه،
هایی را که در دلم بود و دوست  حرف    گاهی اوقات فقط

را   باشد  جریانش  در  باید  حتما   که  مشکالتی  و  بداند  داشتم 
به امی  داخل برگه ای  دلم   که  هاییوقت  .دادممی  و نوشتم و 

زلنمی چشمانش  در  غصه  آمد  و  دردها  از  و  هایم  بزنم 
که  آن  .بگویم بود  برایم عزیز  ناراحتی   قدر  دیدن  اش  تحمل 

ها نوشتم اما هیچ گاه نامه می   اوقات هم فقط  گاهی  .را نداشتم
 . تا سبک شوم  نوشتممی دادم فقطنمی  را به او 

□□□ 
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بارداریماه آخر  رو های  هر  بود  رام  راه  این  باید   ز 

زیاد  دست اندازهای  و ها با چاله ها راه .گشتمبرمی رفتم و می
مهد به  را  مریم  تا  اوقات  و  رسیمی  دیر  بردممی  گاهی  دم 

نداشتم  .رفتمی  ماند و نمی   سرویس منتظر توکل   ، چاره ای 
رود و از  تا ماشین عبوری که به روستا می  کردممی   بر خدا
 .م سر کارو و بر  پیدا کنم و سوارش شوم ,  کردمی  عبورآنجا  
ماشین    گاهی اصال   یا  مین سواری  اوقات  بود  وانت  یا  آمد 

گفتم و با همان وضعیتی می «یا علی»توکل بر خدا  ،کامیون
داشتم می  که  می سوار  و  تاشدم  و    رفتم  دعا  کلی  برسم 

می بند صلوات  دلخداهای  ه فرستادم.  میاغلب   .سوختشان 
 .کردندمی  مم سوارکردند معلم روستا هستمی فکر

پشتبالا   در  آمدن  پایین  و  آن    کامیونو    وانت  رفتن  با 
من بود  خودش  ،وضعیت  فکر  . مصیبتی  که   کنممی   الان 

من و فرزندم   توانستنمی  خدا چیز دیگریلطف  جز   بینممی
 .ها و راه ناهموار حفظ کندرا در همه این سختی 

ماندم تا حق همکارانم  می  رسیدم بیشترمی  گاهی که دیر
یا   نشود  جایشضایع  یا روزی  همان    به  دیگر زودتر روز 

می کار  سر  مقرر  حد  نمیرفتماز  که  .  حقوقی  خواستم 
مسئله   گیرممی نکرده  باشدیاخدایی  که    دار  حدی  از  بیشتر 
کنممی  کار دریافت  حقوق  اوقات همی  اما  ، کردم  اکثر  یا    شه 

گفتند وقتی  نمی   اما  آیی می   دیر  :گفتندمی   کسری حقوق داشتم. 
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جبرانهای  روزآیی  می   دیر واست  خنمی  دلم   .کنیمی   دیگر 
و  کسر  بر سر بزنم خجالت  محقوقحق    فقط   .کشیدممی   چانه 
بار نامه نوشتم و مسئله را توضیح دادم که معمولا     دو   یکی

 .کردندمی هم قبول
ب اما مواظب بودم که دلخیلی در کارم جدی  کسی   ودم 

نشکنم می .  را  مشکلی  سعی  کسی  همکاران  از  اگر  کردم 
باشم  ، دارد کنارش  می   مثال    . در  بچه پیش  را هایشان  آمد 
ه آنها نیازی  اگر بچ   ؛ بود  دستشان که بند  ، آوردند سر کارمی

را آنها  دمی   داشت  آب  و تشس بردم  برایشان  خودم  یا  یی 
آنها    .آوردممی از  بعضی  و  متقابل  نبود رفتار  مهم  با  برایم 

است چگونه  بسیار  .  من  و  داشتند  محبت  اکثرشان  هرچند 
 بودند. خونگرم مهربان و 

بارداری آخر  گرفتمام  ماه  بد .  مرخصی  حالم  روز    هر 
تنها  می را  پروانه  که  بود  زده  زنگ  مادرم  به  علی  شد 

بود  .  نگذارید نظامی  همسرش  که  برادرم  زن  با  هم  مادرم 
درد هایی که داشتم    با  .دماندن روز آمدند و پیشم    ۲۰نزدیک  

مادرم دنیا»:  گفتمی  هر روز  به  فرزندت    «. آیدمی   امروز 
زن   . دنباش من  یبند  پاخواستم  نمی   اما باز هم خبری نبود دیگر

خدا   بنده  گفتم  روز20برادرم  بود  کنارم  در  مادرم  : با 
خانه» بروید  شما  شد  ،  مامان  بد  حالم  و  افتاد  اتفاقی  اگر 

می  د  «مکنخبرتان  هر  اصرار  تا  با  خانه  فرستادم  را  و 
کنند  به    استراحت  کمی  هم  خودم  برسند  شان  زندگی  به  و 
 . سامان دادم کارها سر و 

حالم دیدم  ظهر  از  بعد  کرد  از  تغییر  تمام    ددر.  خیلی 
تلفن.  وجودم را گرفته بود بیسیم    .تنداش  خانه مان  تلفن  اما 
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الم خوب نیست مادر و ح» :زنگ زدم به علی گفتم .بود علی
را برادرم  رفتند  زن  زنگ تا    .«فرستادم  بار  چند  غروب 

راپرسید. زد کمی  احوالم  شد  غروب  بهتر  که  حالم  علی   .
مد و  آ  دنگران نباش مثل هر روز در  بهترم»  :زنگ زد گفتم

 . «راحت شد خیالش کمی رفت.
هر طور شام مریم را   .شب دوباره حالم بد شد  ۸ساعت   

  م امان  دخوابش برد اما در  دراز کشیدم تا کنارش .که بود دادم
  ، کشممی  ددر  به خیال اینکه باز مثل هر روز  .بریده بودرا  
دیگر   ۲ساعت    تا دیدم  کردم  تحمل  شب    ، توانمنمی  نصف 

بند    زمین بند  که  انگار  بود  شده  تار  و  تیره  برایم  زمان  و 
شروع کردم به دعا خواندن   ،کردندمی  وجودم را از هم جدا

گفتنو   را  ذکر  بودم  بلد  که  چی  خودت    خواندم.  هر  خدایا 
 . کمکم کن

پله   بود  ها  از  سختی  هر  رفتمبه  کردم  پایین  هرچه   .
  . کشیدممی   خجالت خانه همسایه مان را بزنم    نتوانستم زنگ 

سخت همان  با  برگشتم. دوباره  را  بودم  رفته  که  را  راهی    ی 
خیلی احساس    م.مریم در خواب نازی رفته بود کنارش نشست 

این وقت    خدایا ))  :به خدا گفتم  مپناه برد   . بی کسی کردم در 
.  ((به من رحم کن  خودت  ؛شب همه درها به رویم بسته شده 

بر مریم  دستی  کرده  موهای عرق  برایش  کشیدم    روی  دلم 
  .الکرسی را خواندم و به خدا سپردمش آیت ،سوختمی

پله   چادرم از  و  کردم  سرم  پایین  ها  را  سختی  همان  با 
را در    دحالم دست خودم نبود با هر نفس کشیدنی در   ،رفتم

 .کردممی  وجودم احساس
ه ناامیدی کوچه را نگابا  باز کردم و    حیاط را باسختیدر
  دفعه چشمم به تاکسی افتاد که کمی آن طرف تر   یک   .کردم
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از    ؟!«خواهیدمی   ماشین»  :راننده با اشاره گفت  .ایستاده بود
! اما شما این بله»  :گفتم  .زبانم بند آمده بود  تعجب و حیرت

شب می  وقت  کار  چه  که ؟!  «کنیداینجا  کرد  اشاره  دوباره 
هر    اضطراببهت و حیرت و کمی هم  با   .بیایید سوار شوید

 . بود خودم را به ماشین رساندم طوری
آوردمنمی دست  به  کجا  از  را  جرات  این  چه .  دانم  هر 

یا امام »  :زیر لب گفتم.  بود انگار هیچ چیز دست خودم نبود

کردید  رضا کار  چه  که    !شما  توست  لطف  نظر  خدایا 
 ! «شامل حالم شده

 کشورش کاربه یاد علی افتادم که مخلصانه داشت برای  
دستمزد کارهای توست که اینطور خدا    حتما»  :مکرد گفتمی

 . «است هوایم را داشته
 !؟«رویدکجا می»از راننده پرسیدم 

 .«بیمارستان فاطمیه» :گفت
 ! «فاطمه زهرا یا» زیر لب گفتم:

افتادم   یاد چند وقت پیشم  این بار  اصر   . با علی  ار داشت که 
بیاید    خواست می   وقتی  دنیا  به  بیمارستان  فرزندمان  یک  در 

 . خصوصی بستری شوم 
 . ؟«گر بیمارستان دولتی چه اشکالی داردم  نه» :گفتم
باشی»  :گفت تو راحت  گفتم  .«می خواهم  نکردم    : قبول 
است  همان خوب  دولتی  گفت  خندید   .بیمارستان  چشم  »  :و 

 . «شما بخواهیدهرچه 
پرستار   چند  بیمارستان رسیدم  به  داخل    مرایع  سرتا  به 

چشمانم   وقتی ،گذشتدانم چند وقت یا چند ساعت نمی  .ندبرد
بود و داد بیداد    ناراحت.  مادرم بالای سرم بود.  را باز کردم
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 ! ؟نقدر بی کس و تنها آمده ایکرد که چراایمی
چشمم به علی افتاد که  مانده بودم جوابش راچه بگویم که  

  م با دیدنش آرامش عجیبی پیدا کرد  ،آن طرف تر ایستاده بود
مامان تنها نبودم  »  گار تمام دنیا را به من داده باشند گفتم:ان
ی خودش گفته تنها  : »علمادرم با اخم گفت  «لی کنارم بودع

میمادر»  :گفتم  ؟!«آمدی شما  که  را  علی    شناسی   جان 
حساس  داندمی من  خواروی  به  س ی  سر  بگذاردته    . سرتان 

 . «ا رساندرم لی خودش شوخی کرده ع
دارم دانستم  ن می  دروغ  می  دوست  اما  پیش  گویم  داشتم 

باشد ام  خانواده  ناراح   شرمنده  که  بزند  حرفی  مادرم  تش  یا 
 . حساسیت مادرم خبر داشتم از .کند

حالش  »  علی گفت:  ,احوالش را گرفتم  .مریم بوددلم پیش  
راحت شد که دکترها و پرستارها خیالم کمی  .  «خوب است
گفتند عمل»  :آمدن  زودتر  رسید  ت باید  دیر  ناف    یکنیم  بند 

بچه گردن  همدور  نکنیم  کاری  اگر  افتاده  هم   ات  و  خودت 
 . «بچه در خطر هستید

  : همه در وضعیت بدی قرار گرفته بودیم دکتر گفته بود
ندارد» قلب  ضربان  گریه  «. بچه  هم   .کردمی   مادرم  علی 

نبود خوب  روزش  و  مستاصل وقتکمتر    .حال  این طور  ی 
بودم  راز   چهخدا  بادانم  مین  .وضوگرفت  رفت  ش.دیده 

بود کرده  گفت  ,نیازی  دیدمش  وقتی  جان  : »اما   نذرپروانه 
بگذارم مهدی  را  نامش  باشد  پسر  اگر  آرام  ،  «کردم  خیلی 

می حرف  که  مطمئن  طوری  عجیبی  من  زد  آرامش  هم 
 .گرفتم

خدا را شکر فرزندم سالم به دنیا آمد و خطر از هر دوی 
بود شده  دور  سال    دومین  .ما  در  علیرضا  و  من  فرزند 
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دچار   ، دنیا آمدن مهدی   به از  چند روز بعد    .به دنیا آمد  ۱۳۷۲
داشتم  بدی  احساس  بودم  شده  خ افسردگی  علیرضا  مراقب .    م یلی 

بود گوسفندی خرید و قربانی کرد و همه اقوام را دعوت کرد و  
روزی که  10. کرد مادرم تشکر می  . مدام از مهمانی مفصلی داد 
گذشت کنارمان بود خیلی از کارها را خودش  از تولد مهدی می 

 داد. می   انجام 
روز دوباره به منطقه رفت آن زمان مشغول    ۱۰بعد از  

شهدا   علیرضا    .بودندتفحص  که  گریه   رفتروزی  خیلی 
 .کردقراری میهم خیلی بی  مریم .دلم خیلی گرفته بود ,کردم

بیشتر پیش   مادرم وقتی حال و روزمان  دید چند روزی    را 
 .کمی که عادت کردیم رفت ,ماند

انجام کارها برایم سخت شده    واقعا  با به دنیا آمدن مهدی  
مریم   فعال  ۴بود  بسیار  و  بود  کنجکاو  که  که ،  ساله  مهدی 
شب  صبح ها  بیشتر  تا  و  بود  خوابم نمی  بیدار  به    ، گذاشت 

تم تا بتوانم بهتر به  همین یک ماه دیگر مرخصی گرف  برای
برسم.بچه  شب  ها  خانه گاهی  در  باید  را  مهدی  تا صبح    ها 
خوابشمی تا  خوابم ایستادمی   .ببرد  چرخاندم    از   .بردمی  م 

  هم که مهدی  روزها .فهمیدمنمی شدت خستگی حال خودم را
می   خوابید،می بیدار  مریم  سحر  کله  التماس    .شدصبح 
بیدار نشود و من   مریم توروخدا بخواب تا مهدی»  کردم:می

 . «رسمبه کارهایم ب
خواستم بروم  می   و وقتی  ترسیدم آنها را تنها بگذارم  می
خودمها  لباس  با  را  مریم  بشویم  و   دم،برمی  را  بود  بچه 

دوستی   از سر  بود  بیاوردبالیی  ممکن  مریم    .سر خودشان 
می مهد  خوابید،میکه   بلند  گریهی  و  چقدر می  شود  کرد 
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کمک و  بود  علی  داشتم  باز  می  مدوست  حال  این  با  اما  کرد 
 . بگویمشدم به او از مشکالتم نمی راضی

مرخصی  که  شد  برابر  چند  زمانی  کارم  تمام  ام  سختی 
بود بلند.  شده  زود  خیلی  شدمصبح  دو   می    آماده   را  هر 

مهد می  را  مهدی  ،کردممی را  مریم  و  مادرم  پیش  بردم 
مریم دوباره شروع شده های  بهانه گیری.  گذاشتمکودک می

را»  :گفتمی  مدام.  بود رامی  این  آن   .«خواهمنمی  خواهم 
 .طول کشید که دوباره عادت کرد مدتی

و مشکالت عرصه ها  و بچه  یکی دو بار که خیلی کارها
بودند  تنگ برمن  را   یک  »:  گفتممی   کرده  بیاید  علی  بگذار 

دهم ما را تنها دیگر اجازه نمی .  کنممی   دعوای حسابی با او 
می  با  . «بگذارد تمرین  چطور خودم  و  بگویم  چه  که  کردم 
محض  ,بگویم به  تمام    اما  صدایش  شنیدن  و  علی  آمدن 

این مدت   نه انگار  انگار  .رفتمی  یادمها  و قصهها  ناراحتی 
 ام. ه  ی خوردچه خون دل 

ن قدر  آبود  نجیبو   و مهربان  آرام  ،داشت  متانت خاصی
آمد موقعی که می از  .  شدممی   کردم آرام می   وقتی نگاهشکه  

بچه  کهمی  بازیها  با  را    کرد طوری  گرفتن  بهانه  فرصت 
نداشتند بچه »  م:گفت  بار  یک .  اصال  اذیت  خیلی  ها  علی 

گفت:    .«دنکنمی و  پروانهمی   تدل»خندید  به  آخ   !آید  بچه  ه 
اند  ببین  !این آرامی کجا دیدی   « راست !چقدر آرام خوابیده 

چه  نمی  ؛گفتمی که   آرامشیدانم  بود   داشت  در خانه    وقتی 
 .کردندنمی ها اصال اذیت بچه 

نمی»  :گفت  رادیدام  گی وقتی خست خواهم سرکار پروانه 
کنم   استراحت  خودت  هم  خانه  بمان  بچه هم  بروی  ها به 

 .«برس
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بگویید»  :گفتم شما  امام  آن  .«هرچه  دانشگاه  در   زمان 

 گرفت آنمی   حقوقی هم که  ،خواند تهران درس می  حسین
کفاف  قدر زیاد که  بدهد  نبود  مان را  مدتی  .زندگی  از   بعد 

کارعل»  گفتم: سر  بروم  بده  اجازه  بگویم    نه  .«ی  اینکه 
باشم  خواهممی بهانه آوردم که کارم را دوست    کمک خرج 
تمام    دوباره  .دارم در  که  چند  هر  کار  سر  رفتم  داد  اجازه 

زندگی هم  با  که  ن  هیچ  ،کردیممی   مدتی  چقدر  گاه  پرسید 
خودم    ولی  ؟کنیمی   حقوقت را چه کار  یا  ؟گیری  حقوق می

 . باشدام دوست داشتم هرچی که دارم برای خانواده 
. هر چند  توانش نباشد نکردم که در هیچ وقت درخواستی

  لی ع»:  همه چیز بود یک بار هم گفتمحواسش به    که خودش
از حقوقم   رود مبلغیخواهم تا برادر کوچکم سر کار میمی

کنم« کمک  مادرم  به  است »  :گفت  را  خودت  چرا    پول 
مناش  اجازه  از  به می  گیریمی  را  را  حقوقت  همه  توانی 

 . «نده امادرت بدهی زحمت شما را آنها کشید
که   است  در  درست  مدتش بودن علی  نبود ز  کنارما    ، یاد 

زندگی  خوشحال  و  خوشبخت  بودیم  هم  کنار  در  وقتی    اما 
های خانواده»  :گفتمی   رفتیممی ن  دبا هم خری  زیاد  .کردیممی

بلند    آنها  سرم را جلویچطور    دانمشهدا اگر ما را ببینند نمی
مسافرت  اما  .«کنم بار  ها برای بچه  .رفتیممی  سال یکی دو 

تمام  شهربازیاستخر و  آنهارامعمولا     ذاشت.گ می   هم سنگ 
کرد آماده می   . مان هم با ایشان بودهر روز  صبحانه  .بردمی

 صبحانه بخوریم.  زد که برویمو صدایمان می
□□□ 
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رقم یک مهدی   برایم  را  امتحان سختی  خداوند  که  بود  ساله 
 وجای ما خیلی زحمت کشیده برای بزرگ کردن مادری که  . زد 

همیشه  و ها برای ما پر کرده بود خالی پدر را در تمام این سال 
 . در کنارم بود از دنیا رفت 

معصومه به آن روز طبق معمول سرکار بودم که خواهرم  
:»مامان  وگفت  زد  زنگ  آزمایش   من  بیمارستان  راآوردیم 

 بدهد«. 
گفتم:مثل همیشه جورمارابکش من ظهرخودم رامی رسانم 

 . 
از بچه گی باهم . هربان بود وتروفرض  معصومه خواهرم م 

رابطه دوستانه ای داشتیم دوسال از من بزرگتربودوروحیه اش  
 .کمی بامن متفاوت تر بود 

بشاش تر اوشاداب و ، آدم درون گرایی بودم هرچه که من   
،برای من نوار کاست گرفته بود    بود .بچه که بودیم مادر دوتا 

قرآن  ا  های  قرائت  بود ز  نشستم  پرکرده  می  اوقات  .بیشتر 
 وصوتهای قاری هاراگوش می دادم. 
باهرکداممان طبق دائقه مان . مادر بادلمان خیلی راه می آمد 

بعد از پدر تکیه گاه امن و محکمی بود برایمان .  رفتار می کرد 
ظهرقبل  ، .وقتی شنیدم حالش خوب نیست بی تاب شدم وبیقرار 

 ان .از اینکه به خانه سری بزنم رفتم بیمارست 
مادر  .احوال  بود  منتظرنشسته  اتاق  از  بیرون  معصومه 

است «. :»انگار خواب  گفت  اتاق رنگ راپرسیدم  داخل  رفتم 
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از صورت مامان پریده بود ،شک کردم وجلو رفتم دستهایش  
راگرفتم وصدایش کردم نه یک بار چندین بار !امادریغ از یک 

 کلمه جواب...
 
 .خت و دردناک بود دست دادن مادرم برای من خیلی س   از 
مدت  بودم   خیلی   . کردم می   گریه ها  تا  شده  ناآرام  و  قرار   .بی 

مزار ببر   مرا   علی »   :گفتم می  باید   هر  . « سر  و جمعه    پنجشنبه 
می عت سا  رفتم می  مدت ها  این  تمام  در  مزارش  کنار  نشستم 
کمتر  کرد می   را خودش تر و خشک ها  بچه  . در کنارم بود  علی 

که فکر   الان.  ماند می   پیش من بیشتر    رفت از خانه بیرون می 
روزها   کنم می  آن  در  نبود  حمایت   اگر  علی  دیوانه    واقعا  های 
 . شدم می 
کارها  دوباره  بعد  مجبورشد  یشمدتی  و  شد  به    شلوغ 

کم   کم ،خواست از خانه بیرون برومنمی دلم .ماموریت برود
خیلی   برایم .شروع کردم به مریم قرآن خواندن را نشان دادم

د مخصوصا قرآن و کتاب  نطالعه بشو هایم اهل م مهم بود بچه 
مهدی دینی.  و  خوابش  علمی    بود   که  آرامیا  برد  می   که 

میمی قرآن  مریم  برای  و  تکرارنشستم  و   .کردمی  خواندم 
جایزه می  درست  وقتی میخواند  برایش  را    .خریدمای  خدا 

داد و استعداد زیادی در  نشان می  از خود  شکر ذوق زیادی
 . یادگیری داشت

بهانه  که  را  مریم  و  خودم  علی  نبودن  در  داشتم    دوست 
هنوز به نبودن  ها از این سال   بعد  . اینطور سرگرم کنم را گرفت می 

با   قدر  به خاطر اینکه وقتی علی بود آن . علی عادت نکرده بودیم 
  برای ما   ش بودن ن   که   داد آمد و به آنها اهمیت می می   راه ها  دل بچه 



 41  /حس غریب پروانگی

 

تا جای علی را  کردم می   را   م هر چند که من تمام تالش  . سخت بود 
حتی من    . رکسی جای خودش را دارد ه   پر کنم اما   برایشان کمی 

مهمان  هم  جایی  اگر  نبود  علیرضا  و  بودیم  خودمان  وقتی    هم 
گاهی که علی   . از خانه پدرش یا خواهرم   غیر  ، رفتیم نمی   شدیم می 
هم  هم پدرم و  . من که رفتیم آنجا کردیم و می ناهار درست می ، بود  

بودم  داده  دست  از  را  دلخوشی   ؛ مادرم  علیرضا   م تنها  از  و    بعد 
  و آنها را مثل پدر و مادر خود   شان بودند ای و مادر    پدر   ، ها بچه 
 . دانستنم می 

و   نبود  که علی  بار  قدر خسته یک  آن  کرده  ام  مشکالت 
به او حرفبود و احساس می  ندارم که  هایم کردم کسی رو 

و ها  ای بلند بالا با همه حرف  ه نام   ,را بزنم نشستم و نوشتم
گریه    تمام  .خواسته هایم و  نوشتم  به خط  دلتنگیهایم را خط 

جایی بگذارم وقتی علیرضا آمد به او بدهم    خواستم می  کردم
 . بخواند اما هر کاری کردم نتوانستمکه 

 داشتم و به او زنگ می گاهی اوقات هم گوشی تلفن را بر
بشنوممی را  اینکه صدایش  برای  فقط  شنیدم  می   وقتی  .زدم 
می   شآرام  می  گرفتمعجیبی  را  گوشی   دلم   . گذاشتمو 
کارنمی مزاحم  یک  ب  شخواست  همان  به  همین  برای  شوم 

 .گرفتممی کردم و انرژیمی اکتفاء کلمه شنیدن صدایش
  ش فعالیت  .کردمی  شدم زیاد کارمی  ها نگرانشخیلی وقت 

به  »  :گفتم  .زیادتر از حد معمول بود علی جان نگرانم چرا 
این همه کار پر استرس کمی هم    چرا  ؟ی یدخودت اهمیت نم 
این بار دیگر خودم را آماده کرده بودم که   .«به خودت برس

کنم   دعوا  او  با  خاطر  حسابی  به  بلکه  خاطر خودمان  به  نه 
این » گفتم: زدممی نشستم و جدی به او حرفخودش باید می

 ......«.ها وظیفه ات را انجام دادی کمی استراحت کن سال
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حرف گفتهایم  خوب  و  کرد  نگاهم  آرام  زدم  که   :را 
  چه  پروانه کار ما در مقابل کار شهدا اندک است اگر بدانی»

نازنینبچه  شدن  یهای  تکه  چه    ۴کربالی    د.تکه  بدانی  اگر 
سر  اتفاقی گذشتهای  بچه   از  از   استراحت  .ما  بعد  بماند 
که   .«شهادت را  جمله  حرفی  می   گفتمی  این  دیگر  دانستم 

قانع  ؛ماندنمی  برای گفتن دلم گفتم  شدم.می  مثل همیشه    : در 
 . «مواظبت باشم را داشته باشم، هوایتام علی من قول داده»

  بودم هم  کشیدم و خوشحالمی بار سنگینی را روی دوشم
صاف  مقد و  پاک  دریاست  جنس  از  که  هستم    . مردی 
خدا  هوایش  چون  که  دانستممی دارم  دارد  را   .هم هوایم را 

تمام وجود  چند بار معجزه الهی را با چشمان خودم دیده و با  
همانی روز که از خستگی کارهای مثل    احساس کرده بودم. 

به خودم آمدم که    وقتی  ،زیادهای  روزانه بود یا فکر و خیال
به    را  چشمانم  .خوردمی   درپی به صورتمضربات سیلی پی 

ری را دیدم که  چند نف  .کردمی   سختی باز کردم تمام بدنم درد
هم صحبت با  سرم  و صدای ضعیفی  نکنمی   بالای  ناله  با  د 

  . «؟!شما کی هستید ؟!اینجا کجا است  ؟!من کجا هستم»: گفتم
گفت:  یکی پرستارها  آمد»  از  به هوش  اینجا    یخداروشکر 

کردی تصادف  شما  است  تمام  نمی  باورم  «!بیمارستان  شد 
  . ماما من زنده و از مرگ برگشته بود  ،شده بود  مجروح  م بدن

 . زیادی طول کشید که بتوانم دوباره سرپا بایستم مدت
زمانی بود    ،یاری خدا را دیدم   هم که دست  یک بار دیگر

به   گرفتم  تصمیم  شود  مان عوض  روحیه  کمی  اینکه  برای 
ها های بچهلباس  .خواهرم که در تهران بود برویمدخترخانه  

مهدی را بغل کردم و    .گرفتم دستمو  را داخل ساکی گذاشتم  
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لبه ساک  مریم بود  هم  گرفته  تاکسی شدیم  .را  وقتی    ؛سوار 
پیاده شد  ومش  خواستم  پیاده  جان »  :گفتم  .مریم زودتر  مریم 

. تا آمدم پول را به راننده بدهم.  «بمان تا کرایه را حساب کنم
راه خیابان  در  بدو  بدو  مریم  که    دنبالش   رود.می   دیدم 

در همان لحظه بود که ماشینی با سرعت به    هراسان دویدم.
 .آمدنمی   نفسم بالا.  کرد  پرت  او را به کنار خیابان  .مریم زد

مریم کوچکم در مقابل چشمانم در شهر غریب افتاده بود و 
مهدی در آغوشم   .کردممی  من بی رمق و بی جان نگاهش

سنگینی و  برای   انگار  ،کردمی   بود  جانی  دیگر    دستهایم 
نداشت. را  او  کردن  زمین  مهدی  تحمل  آرام    ، گذاشتم  را 

بالای  بلند شد.اش  گریه  صدای بار  سر    تا  مریم بروم هزار 
  با  .به دادم برس «یا حسین»وجودم شد فریاد  همه .جان دادم

 . «خواهممی را از تو ام خدایا بچه » :زدمتمام توانم فریاد 
افتادبه  های  نفس  و ام  ه شماره  کردم  حبس  سینه  در  را 

بود افتاده  بیهوش  که  ایستادم  دخترم  سر  التماس  .  بالای  با 
بچه »:  گفتم توروخدا  راننده  بیمارستانام  آقای  برسان  .  «را 

فقط    و   مانده بود  من مبهوت   مهدی را که از ترس فریادهای
گریه هق  میاش  هق  کردمرا  بغل  سوار   هر  .شنیدم  سه 

مریمماشین   و  بیمارستان  نیمه    شدیم  به  را  جان 
می  تنها  .رساندیم  )تهران( مباشر که  این  کاری  کنم  توانستم 

به  امام رضا را ضامن کنم و از او بخواهم  بود که دوباره 
 د. فریادم برس 

غریب  یا»  :گفتم  شما  رضا  این   امام  در  هم  من  بودی 
شهر غریبم نگذار پیش علیرضا شرمنده باشم از خدا بخواه  

 . «فرزندم را به من ببخشد
کردم به بیمارستان رسیدیم  می  با خودم نجوا  که  درحالی
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لحظه سال اش  هر  هزار  را  .  گذشتمی  برایم  مریم  وقتی 
مامان  »:  را باز کرد وگفت   چشمهایش  دروی تخت خواباندن

زنده مریم  دنشنی  !«اممن  ضعیف  معجزه   مثل  صدای  یک 
پاداشی برای همه صبوری هایی و  بود  خاطر    دیگر  به  که 

به    برنجبه اندازه وزنش    جا نذر کردم  همان  . خدا کرده بودم

امام حسین     هر سال هم دو کیلو به آن اضافه   بدهم   هیئت 
 .مکردمی
برایش    ماهی  تا  چند  علیرضا  بود  حساسی  دختر  مریم 

زد و می  حرفها  اول با ماهی  ؛آمدمی   وقتی که  .خریده بود
دیدم مریم دستش را داخل  روز  یک   .ختریمی  برایشان غذا

ماهی و  برده  میها  آکواریوم  بیرون  عزیز  »  :گفتم  .آوردرا 
به من   مریم نگاهی  «شونددلم میدانی گناه دارد آنها اذیت می 

اول با  ره  را خیلی دوست داها  بابا ماهی   آخه»  کرد و گفت:
می گفتام  خنده   .«زندآنها حرف    چرا   دانی می »  :مگرفته بود 

را تکان داد    سرش  ؟«بعد با تو   زندمی  حرفها  با ماهیاول  
  د، داند شما بلدید حرف بزنیمی  چون بابا»  :گفتم.  !نه  :و گفت

دارید  که ها  اما ماهی   ؛ هایتان را به او بگوییدخواسته   ،زبان 
خواسته  و  بزنند  حرف  نیستند  او   هایشانبلد  به    ؛ بگویند  را 

همین   آنبرای  برای  را  دلش  میبابا   سعی  .«سوزدها 
کردم این طور مشکالت را با صبوری حل کنم با حرف  می

 . زدن و قصه تعریف کردن
  چرا   !چقدر حوصله داری کردند کهمیاعتراض  ها  خیلی 
ق ات  دراین  خانواده  دل  آن    ی؟آیمی   راه  با  از  چرا  قدر 

خوشحال  اما  !کنیمی  خودگذشتگی و  بودم  راضی  که   من 
با هر سختی    کنم.  توانم به همسر و فرزندانم آرامش هدیهمی
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کم  من  از مشکالت  کمی  و  بزرگ شدن  مهدی  و  مریم  بود 
معم.  شد جمعه  روزهای  به  علی  مهدی  با  دوچرخه  ولا  

وکوه که  .رفتمی  سواری  جاهایی  مهدی   ؛رفتمی   اکثر 
مریم را   ...و ها  اسم مر  ،کردستان  ،همراهش بود راهیان نور
 . بردمی هم گاهی اوقات با خودش
  توانستم کمی می   حالا   ها سختی کشیدن بعد از همه این سال 

اینطور رقم خورده که  دانستم که تقدیر ما  نمی   اما   استراحت کنم. 
فداکاری    او   من و علیرضا با هم امتحان شویم گاهی من برای 

  ، بود که احساس تنگی نفس داشتم   مدتی   . کنم گاهی او برای من 
چند باری رفتم دکتر تا بالاخره   . آمد می  نفسم به سختی بالا  گاهی 

تنگی  علت  شدن  تزریق   نفس   متوجه  به  مربوط  واکسن    من 
به    mmrسرخجه   پشت سر هم  و  متناوب  به صورت  که  بود 

  کردم. ساله تزریق می   ۲۵تا    ۵های سنی  مدت دو ماه برای گروه 
محیطی های  علت  آلودگی  مثل  هم  محیط  ،  دیگری  بودن  سرد 

به مرور زمان درد و  .  ضعیف شود هایم  باعث شده بود که شش 
 . شد بیشتر می ام  ناراحتی 

  علی سعی   .یاج داشتمگاهی اوقات به مراقبت زیادی احت
خوشحال بودم که    .م باشدمدت در کنار  کرد در تمام اینمی

بیشتر را  و می   علی  نعمت  »  :گفتممی   بینم  بالها  بعضی 
باشد  .«هستند علی  اما  بکشم  درد  بودم  مرا .  حاضر  هوای 

 . خیلی داشت
با همه هزینه هایی  می  هر دکتری که لازم بود مرا برد 

داشت شده    .که  بستری  بیمارستان  در  بار  چندمین  برای 
می »   :علی گفت خواستم مرخص شوم  می  روز آخر که,بودم

  طور هم شما حال   این  مخواهم چند روزی به مسافرت بروی
 مرا که از بیمارستان  .«هاشود هم بچه عوض می  تانو هوای
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کرد، به    مرخص  گرفت  را  دستم  و  کرد  پارک  را  ماشین 
برد بروم »:  گفت  .خانه  من  تا  کن  استراحت  شما  پروانه 

سفر    آیم تا برایمی   کارهایم را کمی سر و سامان بدهم بعد 
شویم سراسیمه    .«آماده  که  بود  نگذشته  ای  دقیقه  چند 

شده  علیرضا  :گفتم  رگشت.ب برگشتی  !؟ چی  اولش    !؟ چرا 
بگوید  خواستنمی با    د ترسیمی   ،چیزی  ولی  شوم  نگران 

گفت من  نیست»  :اصرار  نیست»:  گفتم  !«ماشین    ! ماشین 
 « دزدیدنش انگار !به خدا نیست» :گفت «؟!چی  یعنی
این هم  از  بدتر  مگر  من  ناراحت    ؟!شد می   خدای  خیلی 
کردم ماشین می   خدا خدااش  همه   ,چند ساعتی گذشت  .بودیم
بودهای  نزدیکی   شود.  پیدا خیلی    که  غروب  برگشت  علی 

گفتم بود  شده»  :خوشحال  جان چی  پروانه  »  :گفت  «؟!علی 
 ! «ماشین پیدا شده

 ؟«بود کجا ؟!چطور» :شد گفتمنمی باورم 
ماشین»  گفت: که  زد!   آقایی  زنگ  خودش  برده    را 
و    «کرده بود  را از روی مدارک پزشکی شما پیداام  شماره
سوخته آدرس    یمانبرا  بنده خدا دلش»  :خندید و گفت  بعد هم

کردم جا پارک  ماشین را فالن  که  نباش  داد  من  پیگیر    , اما 
ماشین  خداروشکر  آمدم  و  برداشتم  را  ماشین  رفتم  هم  من 

که آنها را داشبورد داشتم  صحیح سالم فقط مقداری پول توی
گرفت اجازه  هم  آن  برای  البته  بود  هم .  «برده  و  من  هم 

گرفتهخنده   مانیهردو   علیرضا این  مان  بود  چه  هم   بود هر 
 . شده به حال مان لطف خدا بود که نصیب

□□□ 
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کشورها    جنگ  این  به  داعش  حمله  و  عراق  و  سوریه 
بود کرده  مشغول  را  فکرش  بود  دوستانش  یکی    .مدتی  از 

برودمی سوریه  به  علیمی   .خواست  که  دل  دانستم  ش  هم 
اما  خواهدمی م   برود  حال  علی »:  گفتم.  کردمی  رامراعات 

بچه  نباش  شما  ،مریم  ،مهدی  ،هستندها  نگران    ، خانواده 
 ،«شومنمی  من مانعت  خواهی بروی می  اگر  ،خودم  خانواده

دلم نگران بودم  ولی گفت برود می   انگار یک دلم   صال  ا  . ته 
من از روز اول    ولی  ،فت خداکند نرودویک دل دیگرمی گ 

  از خانه جهاد کند   علی را این طور قبول کردم علی بیرون
 من در خانه. 

کرد به او نیاز  می  هر جا که احساس   و   داشت   جریان  او 
داشت من  .هست حضور  تمام علیرضا    برای  با  بود  مردی 

آرزویهای  صفت که  را    خوبی  داشتمداشتنش  خودم    . در 
  من از بودن باعلی اندک بود،   سهم  .کامل بود  او   ؛من  برای
 یادش هم احیاگر نفسهای  قدر خواستنی بود که حتی  اما آن
 باشد. ام خسته 
شد  راحت  من  بابت  از  خیالش  این    ،وقتی  تالشش  تمام 

او اجازه   به  بود که حاج حسین همدانی راضی شود .ایشان 
داد .علی بازنشست شده بود وحالا زمان آن رسیده بود    نمی

به صورت  بار  یک  .حتی  برسد  بیشتر  اش  خانواده  به  که 
باعلی مالقات داشت به   بیشتر  گفته بود  او خصوصی که   «:

برای همین علی هرچه اصرار   در کنار خانواده ات باش«.
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طوری شده بود که علی    می کرد ایشان رضایت نمی دادند .
دارند  می  وقتی   حضور  جایی  در  همدانی  سردار  فهمید 

خودش رامی رساند تاشاید جواز مدافع حرم بودنش راامضا  
 کند .

بالخره هم بااصرار وپافشاری علی ایشان رضایت دادند  
گفتم   شوخی  به  بود  خوشحال  خیلی  خانه  آمد  علی  .وقتی 
وگفت  خندید  «!؟  خواند  می  خروس  تان  کبک  اقا  :»علی 

آقای   بروم  :»بالخره  سوریه  به  دادند  رضایت  همدانی 
شد    «.موها سوریه  وراهی  کرد  راکوتاه  هایش  وریش 

عملیات  .در اطالعات  فرمانده  مسئولیت  فرماندهی   و آنجا 
   .فاطمیون را برعهده داشت گردان

بودند شده  سخت  جنگ  یک  درگیر  عراق  و    . سوریه 
تلویزیوننشستم  می  گاهی از  چه    دمدیمی  و  داعش  که 

 ند.آورمی   شوندمی  رشان اسیکه به دست   سر کسانی  بالهایی
از صحنه   دیدن بود  واقعا  ها  بعضی  تا  می   .وحشتناک  نشستم 

 علی  خودت مواظب  خدایا»  :کردممی  صبح برای علی دعا
 .«ها باشرزمندهی هو هم  من

آمادهرا  خودم   باید  چیزی  شنیدن هر  اما کردمی   برای  م 
  فرزندانم به و    بیمار بودم  من  .تصورش هم برایم سخت بود

  ند هر دو بزرگتر شده بود  و مریم  مهدی  . علی احتیاج داشتند
او  آمده بود و من   برای مریم خواستگار  .و شدید وابسته به 

خودم   به  کوچولویتازه  نقاش  که  بزرگ   آمدم  چقدر  محله 
است رف  مهدی  .شده  دانشگاه  برای  باید  و  داشت  تن  کنکور 

 .شدمی  آماده
کندمی   مریم  وقتی ازدواج  بود    ,خواست  سخت  خیلی 
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دور  .برایم ما  از  داشت  که  این  تمام    .شدمی  مخصوصا  
برای    دل مانزمانی که    .لحظات تنهایی مان را با هم بودیم

دنیا رفت    یا  ، شدمی   تنگ   علی مرگش و  وقتی که مادرم از 
  ن آهر شب باهم قر  ؛شوم  گیر و منزویباعث شد کمی گوشه

نهج میو  برایش    دخوانمی  درست  ربارهو    خواندیمالبالغه 
روز    ،گرفتکه  را  اش  هروز  سال اول هم  .مد خریمی  جایزه
دادم  ۳۰آخر   او  به  تومان  هزار    به  ،هزار  روز  هر  ازای 

 . گذاشتمکنار می شتومان جایزه برای
  اما   .بردممی   کردم و لذتمی   پوشید نگاهشچادر که می 

مسخره  چادر  پوشیدن  خاطر  به  باری  بودنداش  چند    . کرده 
آمد و گفت ناراحت بود   مامان من دیگر چادر»  : یک روز 

بچه نمی مسخرهپوشم  می ها  دلم   .«دنکنام  اما  شدم   ناراحت 
خیلی گرفته بود    دلم  .خواست چیزی را به او تحمیل کنمنمی
ا»  :گفتم اینها  کن  کمک  خودت   علیرضاهای  مانت خدایا 

 . «هستند. مواظبشان باش
باشمنبودن پدرشان برایشان    ترسیدم در  می .  کم گذاشته 
حال می   به  غبطه  قویاخوردم  علی  با    ,بود  و  و  شجاع 
خوابم    خسته بودم  .بودمکم توان شده  من  گویا  اما    اخالص.

نفر ایستاده بود گالیه   .برد   در خواب خانمی را دیدم با چند 
درد  ,کردم هم  دل  کمی  خانم .  و  آن  از  گفتیکی  شما  »  :ها 

بچه  این  نیستیصاحب  هم   «ها  بود  کنارش  در  که  آقایی  و 
  ناراحت نباش ما خودمان با او»  :نگاهی به من کرد و گفت

بیدار.  «کنیمصحبت می  تنم خیس عرق   شدم تمام  از خواب 
ها امانت این بچه   !؟آقا کی بودند و  شده بود خدایا این خانوم  

این.  هستند زیادی  فشارهای  با  ببخش  مرا  را بچه   خدایا  ها 
زیاد از حد به  آن روز به بعد آرام شدم. من    از  . اذیت کردم



 حس غریب پروانگی  / 54

 

 
 

 . دادممی  خودم سختی
عروس   من  گذشت مریمها میسالها  حالا که از آن روز

به    شد میو  دورتری  شده شهر  تر  تنها  مریم  با رفتن  رفت 
سخت    مهدی و علی جای خالی مریم خیلی  ,برای من  م.بود
نفر م   .بود   این   .به هم خیلی عادت کرده بودیم  انهر چهار 

در »  :قدر زیاد بود که علی برایم تعریف کرد  وابستگی آن
 ,عملیات هایی که فرمانده اطالعات در سوریه بود  از  یکی

دوستانشان بروند گوشی چندتن ازبرای شناسایی با    قرار شد
هم نور و هم   ,گوشی علیبردمی  خودشبا  که داشت و هم  

داشت قوی  برای  ))گفت:  می  صدای  داشتیم  درتاریکی شب 
  , همه جا سکوت بودو سیاهی  رفتیممی  شناسایی محل دشمن
گوشی   لحظه  خورد    من همان  قطع    سریعزنگ  رو  تماس 

همراهم  دوستی  .کردم کرد  که  اعتراض  شما    :بود  آقا  علی 
است  !؟دیگر چرا نظامی  منطقه  تلفن زنگ   ؟!اینجا  دوباره 

  . کنم  نیامد گوشی را خاموش  است دلم   خورد وقتی دیدم مریم
بدوبدو خودم را به  کنم این بود که  توانستم  که می  ا کاریتنه 

روبروی با    رساندم،  ساختمان  لحظه  صحبت  مریم  چند 
 .«کردم
سوریه  زیاد  علی  مدتی  نماند  در  از  دلش    بعد  برگشت 
  را   فرمانده اطالعات عملیات سوریه هم علی  .شهدا بود  شپی
هنوز ن که  شهدایی  و  دوستان  خیال  و  فکر  از  توانست 

   .برنگشته بود بیاندازد پیکرشان
بود  مدام مانده  جا  شهدای  دنبال  ذکرش  و    مدام   .فکر 

انتظارخبری   چشم  که  بود  مادرانی  منتظر  نگاه  از نگران 
بودند پیش  .فرزندانشان  که  فرصتی  هر  استفاده    آمدمی   از 
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می می شهدا  پیکرهای  تفحص  برای  و  هم    بیشتر  .رفتکرد 
انتخاب را  عراق  پرمی   خاک  دست  که  موقع  هر   کرد. 

از این    فهمید،  و شوخی هایشها  شد از خنده می  ،گشتبرمی
ماد بیاورد را  رانی  که  بیرون  فرزندانش  انتظاری  چشم  از 

آرامش در    .کردمی  احساس  را  وجودش  گمشده  نیمه  گویا 
 .کردمی های شهدا جستجو ها و پالکمیان خاک و استخوان

که باهمنشمی  گاهی   :گفتمی   زدیممی  حرف  ستیم 
اجر  » بیشترپروانه  تو  است،  کار  من  کار  خانه  تو    از  در 

می  نب  .کنیجهاد  راحت  خانه  از  خیالم  من   ۲۸این    ؛وداگر 
باشد   اگر اجری برای کار من  .توانستم کار کنمنمی  سال را

از   بیشتر  تو  است.سهم  میم  خندید  می  «من  سهم »  م:گفتو 
جان  یتوی  من کافی،  علی  دنیا  تمام  از  من  برای   همین 

 . «است
بد شده بود و    ربا  یک  به شماره    هایمنفس که حالم خیلی 

بود کردم    ندافتاده  دلم  »  :گفتم  و صدایش   خواهدمی علی 
کفن و  غسل  سپاری    مخودت  خاک  به  مرا  خودت  کنی 

کفن  هایاشک خواهم  می روی  بر  خاطر    متو  به  و  بریزد 
  . «تو بنده خوب خدایی  پاک تو خداوند مرا ببخشد.  هایاشک 
گریه  آرام به  کرد.  شروع  بیقرار   آرام  هایشاشک   کردن  و 

جاری  گفت  .شدمی  روی صورتش  گرفته  این  »  :با صدای 
که است  حرفی  این؟!  زنیمی  چه  با  هاا  چرا    ذیتم حرف 

 « ها مایه دلگرمی هستیکنی تو برای من و بچهمی
خیالم می   علی»  :گفتم بگذار  بدهی  قول  من  به    خواهم 

 . «راحت باشد
 :ام گذاشت و گفتآرام روی دستهای یخ کردهسرش را   
 « باشد هرچه تو بخواهی هر چه تو بگویی فقط آرام باش»
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م چشمانم را  آرام شد  بود کنارم  که علی  همین.  آرام شدم
بلند شو »  بستم دو سه ساعت خوابم برد که علی آمد و گفت:

برای گرفته  تبرویم  دکتر  تعریفش  ام  نوبت  خوب  دکتر  یک 
 .«شویمی شاءهللا خوبان ام یده رو خیلی شن 

خوب است لازم نیست    مرو می   نه همین دکتر که»  گفتم:
اگر    شومداروها خوب می  باشم که با همین  اگر خوب شدنی

نه   که  »  گفت: قطع کرد    حرفم  «...هم   .«گویممن میهمین 
پوشیدم   لباسهایم  کرد  کمک  نداشتم یم   را  رفتن  به  اما    ،لی 
روینمی بزنم  خواستم  حرف  پزشک   تشخیص  با  .حرفش 

بستری باید  قسمت   .شدممی  دوباره  در  بعثت  بیمارستان  در 
 م ماند. شب را علی تا صبح کنار آن  بستری شدم.اورژانس 

 
معصوم  خواهرم  روز  آن  ازدواج  فردای  از  بعد  که  ه 

آمد  مریم بود  همراهم    جانب از    خیالم   رفت.  علی  و   همیشه 
که باشد به آنها    دانستم با علیرضامی   .ی راحت شدکم   مهدی
گذردبدن دلم  ،می  برایشان  می   اما  و  باشم  هم  خودم  خواست 

و معصومه کسی نیست برای مهدی  »  م:غذا درست کنم گفت 
 ,تورو خدا بگو مرا مرخص کنند  ،علیرضا غذا درست کنه

بروممی باشم  پیش  خواهم  معصو «آنها  و    هم .  کرد  اخمی 
به فکر خودت باش»   :گفت  قاآعلی    راحت  خیالت  کمی هم 

باش حالت که بهتر    چند روز اینجا   .حواسش به مهدی هست
 .«درست کنغذا برایشان ستیاو خ شد و هرچه

د  دو  بستری  در  رگیشب  بعثت  گاهی    شدم.  بیمارستان 
معصوم می   پیشم  مدآمی   علی و    سر   خانه   به  رفتمی  هماند 
  . گشت شب جمعه بود که علی آمدمی   دوباره شب بر  زد.می
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بود لباس  پوشیده  سفید  چرانمی  های  وقتی؟  دانم  آن    اما  در 
ریخت  لباس دلم  کردم  اضطراب  . دیدمش  پیدا    . عجیبی 
می  امروز که  بود  باری  دومین  برایاین  هم   معصومه  آمد 

آن قدر زیاد گرفته بود که معصومه از کباب .غذا گرفته بود
.ها   کرد  تقسیم  همراهانشان  و  ها  تختی  هم  را   بین  احوالم 

 . پرسید
اینجا »  :گفتم کنند  مرخص  را  من  بگو  خدا  تورو    بهترم 

پیش تو و   خانه باشم  خواهدمیدلم    .گیردمی   بیشتر آدم دلش
 . «مهدی

خیالت  مهدی»  :گفت است  خوب  دفترچه    راحت  حالش 
شما باید اینجا باشی تا کمی   .بیمه اش راهم درست کرده ام  

تابی کنی  شد که بی نقرار    کنند.می  مرخصت  هتر شدیکه ب
فه .«خانمپروانه   بعدها  بودم من  گفته  معصومه  به  که    : یدم 

پروانه(( جان  تو  دیگربرمی   ,جان  دوروز  باش  مواظبش 
خرم می  اکسیژن  دستگاه  یه  برایش  هم   ((گردم  .معصومه 

 برای اینکه من نگران نباشم چیزی به من نگفته بود. 
داشتنمی دوست  چرا  نخیره    مدانم  و  کنم  شوم  گاهش 

ندیده بودم  دقیقه   .شانگار چند سال بود که  د بعد مان  ایچند 
موقعی که خواست    ؛رفت  ی سفارش خداحافظی کرد و از کل

از اتاق خارج شود دوبار برگشت انگار می خواست چیزی  
فقط   .اما  رفت  بیرون  اتاق  از  معصومه  همین  برای  بگوید 

ا وقطره  کرد  جاری  نگاهم  چشمانش  گوشه  از  اشک  ی 
 :»به خداسپردمت«.  شدوگفت

رفت، علی  علیرضا  »  م:گفتوقتی  اینکه  مثل  معصومه 
بمی کرد  باسهایشل  برود,منطقه  ه  خواهد  عوض   ,هرا 

بود شده  اصالح  هم  و    دلداریم  معصومه  .«صورتش  داد 
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می  حتراخیالت  »گفت:   می اگر  برود   .«گفتخواست 
 خوابم  اما هنوز  بود  ۱۲ساعت    شدم.نمی  رام آانم چرا  دنمی
  مهدی »  :زنگ زدم به مهدی احوالپرسی کردم گفتم  .بردنمی

 «؟!و جان بابا ک 
  رفته اضطراب که علی    وقتی شنیدم  .«رفتبابا  »گفت:  

گرفت فرا  را  وجودم  خودت  »:  گفتم.  عجیبی  مواظب  پس 
 . «مرد شدیاز تو جمع است که  . بابا خیالشباش

داشتم غریبی  حس  کردم  قطع  را  تلفن    دلم   .وقتی 
شدم و از این تخت بیمارستان  می  ایخواست مثل پروانهمی
و می  رها پیشمی  شدم  بود  دلم  .یمهد  رفتم  خیلی    .گرفته 

 . خوابم نبرد تاصبح  م،شده بود  دلتنگ مهدی و علی
مریم سید  صبح  همسرش  شمال   امیرو  بودند  از  .  آمده 

گفتم و  شدم  خوشحال  خیلی  شنیدم  شکرت  خدایا  »  :وقتی 
تاب تو شده    چرا اینقدر بی !  اما علی.  دیگه تنها نیستمهدی  
بار.  ام!؟ این  شب    !.«شوممین  آرام  چرا  صبحدو  در   تا 

نمی  خوابم  و  بودم  دعا  .  بردبیمارستان  چه  بلد و  هر  قران 
می  که    ی اتفاق  خواهدمیکردم  می   احساس  . مخواندبودم  بیفتد 

نا آرام و بی قرار  بد بود    ماسترس برای  .مهستاینطور  خیلی 
اما دل    دادند ها دائما  دلداری میبرای همین معصومه و بچه 

 . یم خودش نیستتنها چیزی است که تسل زادمیآد
هم دائما  با او    و مهدی  مریم  حرف زدم.   چند بار با علی
. کردمی  سفارش  هابه آن   مرا  دائما    هم   علی  .در ارتباط بودند

دقیقه  میچند  او صحبت  با  که  به  می  آرام  مکردای  اما  شدم 
همان اضطراب    دوباره  ,کردممی  محض اینکه تلفن را قطع

 .آمدمی سراغم



 59  /حس غریب پروانگی

 

  ن علی آمد  از دوستان  یکشنبه بود چند نفریعصر روز  
داد مرخص  بود که دکتر اجازه اردیبهشت ۱۳روز  .مالقات
زیاددانشگاه    مریم  .شوم و  برای  بما  توانستمی ن  داشت  ند 
آمد و وسایلم را جمع و جور    معصومه  برگشت شمال.  همین
انجام»  :گفت  ,کرد کارهای ترخیص  روم می  شود منمی   تا 

 .«آماده کنمناهار را 
خانه    ۱ساعت   به  و  شدم  مرخص  که  بود  از ظهر  بعد 

  گفت: بعد از ظهر بود که برادرم آمد و   ۲رفتم ساعت حدود  
 .«پروانه میهمان داریم»

ام  بیمارستان آمده   از  من که تازهالان!؟  »  :با تعجب گفتم 
مهمان    خودم و خانه نامرتب است الان چه وقت  سرو وضع

 !«استآمدن 
 «امام جمعه آقای محمدی است: »گفت 
 !« اینجا !امام جمعه» :گفتم تعجب کردم بیشتر 

  : شده بود گفتمستاصل  هایم  جواب و برادرم که از سوال  
هستید گفتند    مارعلی آقا اینجا نیست و شما هم بی  اند  شنیده»

 . «برویم احوالپرسی
آخر خانه نامرتب است من چند روزی نبودم اما  »  :گفتم

 . «دآمدنخوب خوش 
گفتم  یمهد زدم  صدا  ک »  :را  میوه  برو  و  شیرینی  می 
آقای مصطفی ».هم آمد  دیدم یکی از دوستان علی  که  ،«بخر

 . «طهوری
نکردم شنیدن  »  :گفتم  تعجب  امام   و   نیستعلی  حتما  

بیایدهم    جمعه است  انجام    اندآمده   قرار  هست  کاری  اگر 
 . «دهند

حرف آرام  آرام  مهدی  با  و  می   دیدم  را  زند  علی  سراغ 
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 . «زدم با حرف بابا  دیشب»: گویدمی هم مهدی. گیردمی
گویند اتفاقی  می دوخته بودم که آنها به هم چه چشمانم را 
 م:چند دقیقه ای گذشت که خواهرم معصوم هم آمد گفت! افتاده

دستپاچه شد    ؟!«چرا پشیمان شدی دوباره برگشتی  معصوم»
دستت  »  :گفتم  .«کمک کنم  ید آمدمارددیدم مهمان  »  و گفت: 

 .«همش مضطرب بودمدرد نکنه 
مرتب   کمک کرد و آماده شدم خانه را هم کمی  همعصوم 

علی   ،کردیم ودوستان  همکاران  های  خانم  از  چندنفری 
تعجب نکردم  .ازجمله خواهر شهیدان پولکی آمدند خانه مان  

عیادت   اند  آمده  :»حتما  گ ،گفتم  که  کمی  شت ذ«.اما 
 حرفهایشان کمی متعجبم کرد همه اش از شهادت حرف می

  که ))  :ی گفتند .بعد از چند دقیقه گفتندزدند وهرکدام چیزی م 
با دیدن آن   .((چند نفر سپاهی همراهشان آمدندامام جمعه و  

یعنی همه اینها آمدن احوال  »  م:گفت   .نفر تعجبم بیشتر شدچند 
بپرسند هم آ  خوش؟!  «مرا  گفتم  به    نشستند.  همدگویی 

پ وسایل  بهترین  گفتم :»برو  کابینت   یرایی راذمعصومه  از 
 بیاور« . بالا

سنگ   علی  دوستان  برای  داشتم  دوست  تمام  همیشه 
ارم احترام خاصی برایشان قائل بودم.دیدم دوستان علی  ذبگ

باخودم نبود  اند رفتارشان معمولی  گفتم :»حتما    کمی گرفته 
بعد از چند    !؟«اینطور گرفته اند  علی مجروح شده است که

انا الیه راجعون»  :جمعه گفت  امام  ،دقیقه سکوت  «انا هلل و 
صدای آقای محمدی در    , همین جمله را که شنیدم شوکه شدم

یعنی    .گلویم را گرفتبغض    «و ....هلل    انا »  :پیچیدمی  گوشم
اتفاقی لحظه  !؟افتاده  چه  جلوی  یک  علی  چشمانم    تصویر 
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خواست کسی  می  دلم  من ...!  علی. وای علی ...!  ستنقش ب 
فریاد قلبم  ته  از  و  نبود  حسین  »زدم  می   آنجا  خیلی  «)ع(یا 

کنمحفظ    کردم  سعی صورتم   هایماشک  .ظاهر  روی  آرام 
 . کردم گریه. چشمانم را بستم و آرام جاری شد

بود گذشته  ساعت  چند  یا  دقیقه  حال  نمی   ،چند  در  دانم 
نبودم ازآجمله   آخرین  . خودم  که  ماندهای  یادم  روز    است   ن 

بود جمله  درآ بعد   .همان  دیگر  تمام    ,نبودم  جانش  لحظه  یک 
ید  آنمی   دیگر یادم باعلی جلوی چشمانم مرور شد.  خاطراتم  
رفتندو  مدند  چندنفرآ فکرمی  فقط  ، چندنفر  کردم    داشتم 
باشدمگرمی افتاده  اتفاقی  برایش  علی  آن    !شود  بود  محال 

اینکه   تصور  که  داشتم  ایمان  علی  وشجاعت  قدرت  به  قدر 
 .کردمنمی کوچکترین اتفاقی برایش بیفتد را 

سفید   لباس  همان  با  علی  تصویر  دیدگان آخرین    م جلوی 
. انج  علی  رفتنت  کرداین بار با همیشه فرق می»:  گفتم.  بود

قرار بی  و  اضطراب  همه  این  نبود  خود    دلم .  «مای بی 
دیگر خواست  می که  این    دیدمشنمی  حالا  را سال    ۲۸تمام 

بگویم و  بزنم  راه  »  :فریاد  نیمه  رفیق  که  تو   !بودینعلی 
نفس   مگر که  شبی  همان  ندادی  قول  من  شماره  هایم  به  به 

قول دادی که    م؟!گرفت  را به خواهش  افتاده بود دست هایت
کنی کفن  و  غسل  مرا  دادی  تو   ؟!خودت  قول  من  من   ، به 

بودم  روی کرده  حساب  تو  یک   اما  ، قول  به  آزارت  که    تو 
  چه   ؟کنی   مرا غسل  توانستیرسید چطور میهم نمی  مورچه

مانی و می  روم و تو می  به خیالم من  !بودم من  خوش خیال
های بر روی شانه ام  خسته های  زندگی را از روی شانه بار  

   .گذارممی صبورت
م  ههای تکیده بازحالا تو رفتی من با دلی شکسته و شانه 
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کنم بیاورم؟!  باید صبوری  تاب  را  نبودنت  هم   دیگر ؟!  باز 
سرم    بگذار  ،بالهایش خسته شدهدیگر  ات    پروانه  ، توانمنمی

سینه روی  این  تستبرهای  را  همه  و  های  سال  بگذارم 
 . «را برایت بگویم دلتنگی

این بود که یک بار دیگر فرصت دیدنش  ام  تنها دلخوشی 
دارم چندسال  آن  .را  دقیقه  لحظه    گذشت،  برایم  چند  یک 
علی که نبود غم علی    فقط  .پروانه هم دنبال علی پرزدانگار  

قلبم مثل پازلی شده بود که    مریم و مهدی ...  غصه   به کنار،
پیش دخترم    ای را تکه  گذاشته بودم.  را در جایی اش  هر تکه

بود رفته  اینجا  از  دیشب  همین  که  را  ،مریم  ای  بیش    تکه 
بیش  را    ای  تکه  ؟کردمی  مهدی عزیزم که الان تنها چه کار

پنج در  که  بودین  و علی  رسیده  آرزویش  به  خدایا  .  عراق 
 .را تاب بیاورمها خواهم تا بتوانم این ساعتمی آرامشی

دخترم امی  مدآمی   داشت  مریم  سید    همین   .همسرش  ربا 
کردم نمی   باور  . دیشب بود که از هم خداحافظی کرده بودیم

یک   ,ی بزرگ باشدبینم همراهش غم می  این بار که مریم را
صدبرابر  ام  مد انگار غصه در ذهنم آلحظه تصویر مریم که  

نیست  شد   علی  بشنود  مریم  روزی  اینکه  و  حال  چه 
شانه .بشود بیاید  نفر  یک  الان  همین  کند  محکم  هایم  خدا  را 

   .تکان بدهد تا ازخواب بیدارشوم
انگارمی  مبهمی   صداهای بازهم  و   شنیدم  بودم  خواب 

انگار    .حضورنداشتمنجا  آ لحظه  جمع   یکییک  داخل  از 
مریم رسید»  :گفتمی  داشت بوای  آه  «.  من  مدم  خودم  اگر 

مریم    میدانستم  .رودمی   هم  مریمم  ،همان پروانه همیشه نباشم
 .دنیای دخترم بابا علی بود مثل من قوی نیست
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اوهم مثل من شد  نمی  باورش   ،مریم رسید خدایا کمکم کن  
ما رفتهنمی  باور خانه  علی  بال   است.  کرد  یک  رفتن علی 

دیدن غم نگاه مریم و مهدی بال دیگرم   را شکست و پروانه  
که    .را کمی  مریم حالا  بود  شدم  کنارم  حواسم    آرام  بیشتر 

 .پیش مهدی بود
  است.   شده  دانست علی شهیدمینهمدان  به    تا آمدن  مریم

پدرت  به به  که  بودند  گفته  متوجه    .شده  یزخم   او  که  حالا 
باید سریع خودم را جمع   .حال خوبی نداشت  صال  اشده بود  
مثل همه . هایم را داشته باشمهوای بچه باید .کردممی  و جور

سال مادرمها  این  شهدا  مانند  ،مانند  همه  صبور   همسران 
آتشباشم درون  از  بود  سخت  د   .  بودم  اما   هایمت سگرفته 

روح بود  آن سرد  باید  ولی  نداشت  جانی  انگار  آرامها  م   را 
 . کردم سعی کردم آرامش خود را حفظ کنممی
به آرزویش رسیده  اش  شبانه های  گریه   جواب  .بود  علی 
گرفته   را  کردن هایش به خدا و رفقای شهیدش  التماس  ،را
  . شهادتیده بود تا به اینجا برسد به  و ها دهمه این سال.  بود

دلدار گرفتم  آغوش  در  را  دادممریم  شب   مثل  .یش  همان 
برایش    ،بردگرفت و خوابش نمیبهانه علی را می  که  هایی

 . کردم تا آرام شودمی خواندم موهایش را نوازشقصه می
و مهدی را به   او   مثل همان روزی که علی قول داده بود

شده بود و از    سد غرق ها در  یکی از بچه   اما  ،گردش ببرد
همینز  ارا  و  ا  خواستند   علی برای  بیاورد  بیرون    علی   سد 
مهدی   و مریم    ، نتوانست آنها را به گردش ببرد  شد و   بدقول

  ؛ بد قول بابا علی»  ند:گفتمی   دندکرمی  و گریهند  ناراحت بود
بودن  گرم  می می   گفته  خودش  با  را  ما  و  چرا    بردآید  پس 

دادم«نیامد دلداریشان  بابای»  وگفتم:  ؟!  من   شما  عزیزان 
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  . به همه باشد  انباید همیشه حواسشها  قهرمان  است،  قهرمان
کند کمک  زود  آمد  پیش  برایش  مشکلی  کسی  باید    بابا  اگر 

  خودم هر جا که خواستید   شوید  آماده  م،من هست  اما  رفتمی
 . «ماآید پیش می هم که آمدتا بابا  برممی

کشیدم  هعلی همه جور»:  گفتم باید   .جورت رو    الان هم 
بکشم.    جور را  کنم  باید نبودنت    ، کنمنمی گله    آرامشان 

که    ؛ نیستمهم    ناراحت  ،ندارم   شکایتی خواستم  خودم 
مهدی را    .اما انگار تو جلوتر از من رسیدی  ،همراهت باشم

 . «به دوستان علی سپردم تا هوایش را داشته باشند
علی   قبل  پیکر  آوردند  که  که را  دادند  اطالع  ما  به    ش 

ببینیمای  خصوصی پاهایم را به زور شد  نمی  باورم   .شان را 
ش  دم انگار که خیلی وقت است ندی  .دمکشیمی  بر روی زمین

همه    اضطراب  .رفتممی   و حالا بعد از سالها باید به دیدارش
. درب  شنیدمتپشهای قلبم را می  صدای  ،وجودم را گرفته بود

 . آرام آرامعلی خوابیده بود  کردند، را که باز تابوت
حائهایم  اشک  دیمثل  خوب  از  مانع  که  بود  شده    م ن دلی 

خوب می   دلم  .شدمی تا  نداشتم  اشکی  حتی    خواست 
نگاهمی مریم  م.کن  شتوانستم  و  خوب    مهدی  دیدم  که  را 

می داد.  کردمدرکشان  دست  از  کرده   نغم  تجربه  بارها  را 
خوب  معنی  ،بودم را  شدن  پدر  به  تس د  فهمیدممی  بی  ی 

کشیدم علی  گفتم  زیر  ؛صورت  تنهایم »  :لب  نبود  قرار 
عزیزم    ی!عل  بگذاری بشی  راه  نیمه  رفیق  نبود  ما  اقرار 

آرزوی به  که  تو    .مبارک  تشهادت  .رسیدی  تخوشحالم 
 . «تو راضی باش  .خوشحال باش

که  ها  بچه  کمی  آمبولانس  رو  داخل  را  علی  کردم  آرام 
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خیلی  .  گذاشتند مریم  شدیم  آمبولانس  سوار  هم  مریم  و  من 
می بی  میتابی  و  می»  :گفتکرد  بامن  برو با  خواهم  .  «مبا 

کنم خودم هم همراهش رفتم آرامش  به    .نتوانستم  تا رسیدن 

حسین امام  گریه    کنار    پادگان  فقط  آنجا  تا  بودیم  علی 
پیکر علی را به سردخانه آنجا    ،پادگان  دیموقتی رسی.  میکرد

  .منتقل کردند
د از  هم  که  و سیدرضاموسوی  بود  آنجا  علیرضا  ستان 

دلداری را  بابا  مریم»:  گفتمی   .دادمی  مریم  الان   جان 
پیش    خدا غصه خوردن ندارد رفت  سراسر آرامش است. به 

ما    .«ما هم رفته بودیم  رفقای شهیدش کاش بعد برای اینکه 
خیالت راحت تمام اجزای پیکر علی  »  :را دلداری دهد گفت

سالم  بدنش  و  هست  از    .«ههم  یکی  فهمیدم  بعدا   البته  که 
 است.   پاهایش قطع شده و همراه پیکرش بوده

ایشان را در قطعه شهدای    قرار شد  بعد از غسل و کفن
بسپارند به خاک  بهشت  تشییع رفتیم  وقتی  .باغ  خیل    ,برای 

را علیرضا  می  جمعیت  بدرقه  برای  که  بودنددیدم    . آمده 
جمعیت   قدر اما آن  ؛نبود مناسببود که حال و روزم  درست

همه آدم ناخودآگاه به یاد حرف  آن  دیدن  از  جمع شده بود که  
 افتادم.  چند سال پیش علیرضا

آمد و گفت  بعد از تولد مریم  سالمم جواب  »  :چند روز 
 این  !بینیمی  علی)):  اشکهایم جاری شد گفتم  .«دندهرا نمی

را جمعیت  با    ،پیر  ،بچه  ،زن  ، مرد  !؟بینیمی  همه  جوان 
تو   فقط  ،و غیرمذهبی  مذهبی  ،بی حجاب ،  حجاب به خاطر 
 .  ((بدرقه کنندتا بهشت اند تا تو را آمده  ،اندآمده 

گفتم کنی  خدا)):یادته  راضی  کفایت  را  را   تو 
این همه آدم آمده اند    ؟ ((خدا توکل کن  به  گفتم:  تهیاد ؟کندمی
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تو  به  بده.  بگویند  سالم  تا  اینها همه .  جوابشان را  علی جان 
توس صادقانه  کارهای  و می  .تجواب  با  می  رفتی  نشستی 

شدی مهم  می   داشتن هم کالمن  که ظاهر موجهی  جوان هایی
برای است  تنبود  سرت    ممکن  بگویندپشت   :یگفتمی   !چه 

  . اند  ببین همه آمده  «.بیاورم هنر استه  را به را  اگر اینها»
 .گفتممی  اما من همه این حرفها رو در دلم به علی

لحظه   آن  در  میها  انگار  بودم  فکر علی  او  هم  خواستم 
باشد می  .راضی  علی  آنکه  از  که  می  ومنرود  غافل  دیدم 

مگر  .رودمی   جانم خدایا  آخر  دیدارهای  و  آخر   لحظات 
کردم که علی  ی  نم راخدایا فکرش    م!نشود دیگر او را نبی می
منمی و  دل   .مانممی  رود  درد  او  با  باید  بار  آخرین    برای 
پور حاللش   شمسی  خانم»:  یکی از دوستانش گفت.  مکردمی
بودم  مقابل  .«کنید ایستاده  شد  تابوتش  را  م خم   روی  چادرم 

تر حالا راحت را  ها  آخرین حرف کشیدم.  علی    سرم و تابوت
بگویممی دوستش دارم  بگویم   ، توانستم  این    ,که چقدر  چقدر 
بود   نبودشها  سال سخت  را ــانتظ  چقدر؛برایم  آمدنش    ار 
در زمان آرام و  ،  قصرشیرین  ، در کردستان  وقتی   ، کشیدممی

شهدا  در  ,ناآرام وقتی  عراق  خاک  در  گرما  و   را  سرما 
می سال  شهدایی  .کردتفحص  بیها  که  و  آنجا   گمنام  نشان 

صبح    شب  بودند.،  افتاده  تا  مهدی  و  مریم  که  تب  هایی 
را   آمدم همه اینها.  خواندممی  بالای سرشان دعا  و   دکردنمی

اما    به گالیه علی تو زودتر به خدا  »  :گفتم  .نیامد  دلمبگویم 
من از  زودتر  آماده    ،رسیدی  را  خودم  که  باورم  برخالف 

این بچه  بعد از  به تو بسپارمهایم  کرده بودم  تو مستحق  .  را 
بودی کن ،  شهادت  دعا  مبارک  شهادتت  جانم  از  تر  عزیز 
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 . «نمانمزیاد بعد از تو 
د  علی دسترا  به  که    .بردندمی   ست  قلبی  و  ماندم  من 

تندترتپش  علی  رفتن  با  شکسته می   هایش  و    مراسم   ،ترشد 
چند بار با  .  ای مهدی را داشتندو دوستانش ه.  باشکوهی بود

پرسیدم یعنی علی  می  اما دوباره  علی خداحافظی کرده بودم
 رفت؟!
آمدیم  خانه  به  که  کردم  احساس  زمانی  را  چند    .سختی 

بود شلوغ  دوروبرمان  زندگی    .روزی  هرکس  خوب  اما 
دارد را  سرخودش  شد  کمیکه    نما.  ماندیم  خلوت  و    ما 

علیجای خاطرات  که  خانه  داشت.  جای  مهدی    را  و  مریم 
می را  علی  شماره  میگاهی  گوشی زنگ  اما  گرفتند  خورد 

نبود جواب شان را بدهد پیام    به  شب آخر مریم  . کسی  علی 
بود   برای  باداده  که  بخر  هایی  سوغاتی  همان  از  برایم  با 

 ؟ «خواهیتو بگو چه می» :علی گفته بود ی.مهدی خرید
به  یک به یک   مریم سفارش    شپدر  هر چه خواسته بود 

او هم بود.  تو   داده  که  هایی  این  برای  بود  خواهی می  گفته 
بگیرم کامیون  یک  با  رابطه  .باید  حالا بچه   دوستانه  هایش 

روز پدر برایش    را که مریم  کارم را سخت کرده بود کفشی
دائما  خریده را  یک  .  مکردمی   نگاه  بود  نکرد  فرصت  حتی 

نفسم بپوشد  را  آنها  به    انگار  رفت،گ می   بار  میلی  دیگر 
نداشتم کردن  بچه   .زندگی  خاطر  به  تحملها  اما   باید 

 .کردممی
□□□ 



 



 

 

 

7 
 

مراسمهفتمش  شب   از  آمدم  بعد  خانه  داشتم  .  به  دوست 
ی که برا  ازدواجمان  روزهای اولمثل همان    ،برایش بنویسم 

می   ،تیم نوشمی   نامه  هم که  وقتی  و  یا  بگویم  چیزی  خواستم 
نامه می   خجالت برایش  صحبتش    نوشتم. می  ایکشیدم  یاد 

که نبود »:  گفتمی   افتادم  حرم  مدافع  شهدای  هیچ    نداگر 
نداشت وجود  منطقه  در  دفاع   هم  علی.  «امنیتی  رزمنده 

هم بود،  حرم  مقدس  ورزشکار  ،مدافع   هم،  قهرمان  و  هم 
گر بود  تفحص  همه  .  نور  خداوند    را  لیاقتی  ها شاننانگار 

 . یک به یک به او هدیه کرده بود
  نوشتم:   برایش  گونه  این  ششب فراق   مینشب در هفت  آن 
کرد و    توان باورنبودنت را به سختی می   ندعلی جان هرچ»

عزیز که نامت در یاد ما  تحمل نمود اما خوش به حالت ای  
 ،وزدمی  آید و به هر سو کهچون پیراهنی به اهتزاز در می

و ها  تمام کوچه یاد آور است. نامت را بر  تو را  یاد  ذره    ذره
 .ن باشیاسرزمین م و  تا تو پاسبان شهر    ،نویسممی  معبرها

 و آوردمی است که با خود شفا اردیبهشت باران  ،یادت ،تنام 
می پهن  جا  همه  را  تو.  کندزندگی  نام  بی های  جاده به    از 

این پس  در  که  اند  پایانی  نشسته  بادسفرهااز    ،نامه  و   ی 
ای نامباروت و خون که در شناسنامه  تاریخ پیوسته    ن  به  به 

هایم  نفس . مکرده ا  پیدا واژه تو خود را    ام و ازده رسیها  آسمان
امروز درخاک  بی  اگر  توست.  اند  زنده  هراس  نام    در   از 
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  که تقدیر   کاش  ای  .گرفتیرا در نظر می  خدا  تمام کارها فقط
برمی گشت برمی***    جهان  قهرمان  برنده  برگ  .          گشتبا 

 . «خدا بر شهیداندرود 
میحرف را  اشکهایمهایم  و  جاری    نوشتم  شدند  میآرام 

بدون تو   دنیا  ،نه  خانه  است.  چقدر این خانه بدون تو دلگیر
 است.  دلگیر
گریه  رفتممی  هاساعت  و  دست  .آخرین  کردممی  اتاقش 

کردم:"گفتم کجا؟  بارها زیر لب زمزمه می  نوشته علی را 
گفتا   کی؟  که  جنون.گفتم  گفتا  چرا...؟  خون.گفتم  به  گفتا 

.گفتم   رفت." کنون...  و  .خندید  گفتم  نرو...  بار  ن ای»  :یک 
حالم  اش  من همه.  همش غم و غصه بیماری  !ای بودخانه  چه

تنگی است  خانه رابعد  .  «بی حسی دارمو  نفس    خراب  این 
دره    دست وپا کرده بودیم خانه ای در،از سال ها مستاجری  

که بودم  بیگ. خوش حال  اسباب    مراد  نبودیم  مجبور  دیگر 
کنیم هم   ,کشی  من  نداشتم  وشکایتی  گله  وقت  هیچ  هرچند 

دنیانبودم   وابسته  از  ،مانند علی  .یکی  بودم  باعلی هم عقیده 
اما  شود  اقتصادی  کارهای  وارد  که  داد  پیشنهاد  دوستانش 
.من  ندارد  سازگاری  کارها  بااین  من  گفت روحیه  می  علی 

اما حالا بدون علی هیچ  ل بودم هم برای تصمیمش احترام قائ
 . جا برایم آرامش نداشت 

گفتمیک شب   دیدم  بالاخره  »  :خواب علی را  دلم  عزیز 
از   چقدر خوشحالم  گفت  علی   . «دیدنتآمدی  و  کرد  : نگاهم 

خریدم» تو  برای  را  خانه  این  بگویم  آمدم  عزیزم    ن ببی  آره 
داردهای  چیز   چه من  ها  ن ای»  :گفتم  «!زیبایی  مال  همه 

لی اسم  ع  «!دارد  چه چیزهای عجیبی  !چقدر قشنگن  !هستند
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یکی یکی  را  یادممی   وسایل  من  اما    : گفتم  .دنام نمی  گفت 
از    که  .شان را یادداشت کنمبگذار کاغذ و قلم بیاورم تا اسم 

این به بعد باید علی را    از  .خواب بوداش  همه  ،خواب پریدم 
 . دیدممی در خواب

کرده بود و  را قفل  اتاقش    مهدی  ،منهای  بعد از بیقراری
خودش  دکلی با  و می   را  که  می  برد  تابی قدر    آندانست    بی 
نفسممی تا  بدتر.  گیردمی   کنم  حالم  روز  به  .  شدمی   روز 
که    1/7/95 بود.بود  شده  مراسم   بدتر  در  داشتم  دوست 

حرم  شهدای باشم  زارع  شهیدان  ،مدافع  الوانی  حالم  .  و  اما 
 اما  مهدی  نم.آن بود که بتوانم در مجلسی بنشیخراب تر از  

همسایه   تنها  ،رفت خانم  فاطمه  کم   مانماندم  و  برایم آمد  ی 
  . با هم حرف زدیمپیشم ماند و کمی  و مدتی  آورد  عرق نعنا  

تنها  دوست وقتی  علی  می   داشتم  اتاق  به  سری  بروم  شوم 
کلید هم  و  قفل کرده بود    اتاق را  بزنم اما طبق معمول مهدی

 . پسر آرام و کم حرفی بود مهدی .خودش برده بود با
اما   .«آرامو  صبور    اخالقش به تو رفته»  :گفتمی  لیع 

به تو    مهدی  ،ها به خودت رفتنبچه  نه هردو »:  گفتممن می
  پر جنب و  کنی و آرامی و مریم وقتیمی  رفته وقتی سکوت

فعالی و  داشتیم رادر    .«جوش  کیش  به  که  خاطرات سفری 
به دل دریا علی  ذهنم مرور شد مریم قایق رابرداشت وزد 

 چقدر نگرانش شده بود . 
ب به  داشتم  که  باهرحالی  باید  برای  هرجمعه  بهشت  اغ 

درهمین دیدارها بودکه علیرضا برایم  زیارت علی می رفتم.
سرمزارش خواستنی تراز قبل شد .یک روز که رفته بودم  

بلن  وبلند  نشسته  ایشان  برسرمزار  جوانی  دختر  گریه  دیدم  د 
 ؟ شماخانم ایشان هستید   :پرسیدمی کند .کنار ایشان نشستم،
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ایشان رادرراهیان نوری که رفته بودم  )) :گفتم :بله .گفت
توانستم   وبه سختی  بودم  مستضعفی  خانواده  از  .من  شناختم 

وبوس نگه داشت  گشت اتبرای راهیان نور بروم.در مسیربر
باذ مشغول خرید سوغاتی شدند  ودوستانم  وق وشوق زیادی 

اماازآنجا که من پولی نداشتم درگوشه ای ایستادم وباحسرت  
آنهارانگاه می کردم که احساس کردم کسی آرام از کنارم رد 
شد .وقتی کمی دقت کردم دیدم آقای شمسی پور بدون اینکه  

بگویند   گ ،چیزی  کنارم  پول  ورفتنداذمقداری  ازاین  ((شت   .
آن مدتی که هرروز علی مقدار ماجراها کم ندیده بودم مثل  

همه   این  جان  گفتم:علی  می  خانه  آورد  می  سبزی  زیادی 
که   است  :»خانمی  گفت  می  آید  می  کارمان  چه  به  سبزی 
اداره خانه اش از همین راه است «.من هم از علی یاد گرفته 

باشم برای همی می بودم دست ببخشش داشته  ن معمولا اگر 
آن راتهیه کنم    دیدم جایی وسیله ای کم دارند سعی می کردم

 (1) ودر اختیارشان قرار بدهم.
خاطر آبان  ۱۲ به  روزی  چند  آمد  مریم  که  بود  ماه 

 ۲  ساعت  .ناراحتی که داشتم در بیمارستان بستری شده بودم
مامان جان دیشب  »آمد. گفت:    م نصف شب مریم برای دیدن
آوردم  مدم برای تو هدیه مریم آ»: خواب بابامو دیدم بهم گفت

تولد  خواهممی  مامان  .«مگر تولدت نیستو   را سر    مجشن 
 .  باغ بهشت بگیرم بابا درمزار 

 
معصومه برازنده: اکثر اوقات خواهرم لباس هایی که می خرید را بدون  -1

اینکه بپوشد می بخشید.حتی وسایل نوی خانه را, سراغشان را که می گرفتیم  
 می گفت: فالن مسجد یا فالن کس احتیاج داشت در اختیارش قرار دادم. 
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سوغاتی   که  بود  خواسته  او  از  مریم  که  آخر  شب  یاد 
افتادم سو  بیاورد  وقت   وقت علی  تی هایی که هیچغابرایش 

بخرد دخترش  برای  کرده   حالا  .نکرد  عمل  قولش  به  اما 
 کردممی   . خدا خداتولد مریم برای دیدنش آمده بوددر  است و 

بتوان مرخص شوم   خدا را    باشم.  مریم و مهدیدر کنار    متا 
مزار   کنار  در  را  دخترم  تولد  شب  و  شدم  مرخص  شکر 

مزار پدرش با    سالگی دخترم روی  ۲۷  شمع  . پدرش گرفتیم
شدبغض   خاموش  دخترم  حضرت    .نهفته  زیارت 
برگشتیم  )ص(رسول خانه  به  و  خواندم  برایش  م را  ریم  . 

 . و مهدیام من مانده و  لدوباره برگشت شما
برای زیارت    خواست  اربعین بود که مهدیهای  نزدیکی 

تنها نرو »  :بود گفتمن راضیدلم زیاد  .  اربعین به کربال برود
بیایمی  اگر همراهت  هم  من  بگذار  بروی    . «مخواهی 

می  پدرش  با  مهدی  پدرش امسال  اما    .رفتچندسالی  جای 
بود خالی  او  بودم.  کنار  مهدی  فکر   .ناراحت  وقتی  اما 

ترسیدم برایش دردسر  می  کردمشرایط جسمانی خودم را می 
آمد و با من   "آقای شهبازی"از دوستان علی    یکی  . ایجاد کنم

راه گلویم را گرفته    بغض  ،گذار مهدی برودبحرف زد که  
 .مهدی برود شدم بود راضی

 . «من و پدرت دعا کن برای»: گفتم
کردم. بدرقه  جای  مهدی را  خالی بود   شآمدم خانه    خیلی 

 . معنای واقعی تنها شده بودمبه 
از   بعد .اید کنارم باشدیشب ب سپرده بود اش به خاله  مهدی

تا   چند    برسدظهر به مهدی زنگ زدم و احوالش را گرفتم 
زدمه  گردیبار   زنگ  آلبوم    .م  و  نشستم  بیاید  معصومه  تا 

داشتیم یک به  عکسها رو نگاه کردم خاطراتی را که با علی  
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 مرور کردم.در ذهنم یک 
: افتادم یاد آن روزی که یک قوطی را به من داد و گفت

داخلش» کاکائو  ببین  کن  کاکائو   .است  نگاه  را   این 
ببین   خریدیم  شما  چطورهمخصوص  هم «طعمش  من   !

پریقوطی   بیرون  داخلش  از  چیزی  یک  کردم  باز  از را  د 
کلی ها  بعدش با بچه   اولش ترسیدم ولی   . یک متر پریدمترس  
زیاد  از  .یمخندید کارها  مار  می  این  یک  هم  بار  یک  کرد 

که خیلی شبیه مار واقعی بود داده بود دست مریم    پالستیکی
از    ف من آوردرا اطرار  م مامریم ه  ,تا بیاید و مرا بترساند

ترسیدم  مار  دیدن داد    خیلی  و  مریم  جیغ  که  انداختم  راه 
است مریم  خطرناک  اما  کن  گفتمی   دنبالم  ولش  و    : دوید 

پالستیکی  مار  که  این» مامان  ببین  نیست    علی !«واقعی 
  کردند دویدیم میمی   که دنبال هم  ی هم نگاه من و مریممهدو 

 دند. خندیمی  بلند بلند
کم   لبخند  خاطرات  این  روی  یادآوری    لبانم   رنگی 
دوست داشت چیزی  نشاند.می بخواهم  خیلی  او  بدون   از  تا 

 برایت هرچه  ر کنپروانه ام )):گفتمی   تعلل برایم فراهم کند
بیفتید  می ندلم  .((فراهم کنم  خواهیمی اما  خواست به زحمت 
ل خودم می   تر  بتا  به  و  در  می  کردم  آماده  چیز  همه  آمدم 

 .کنارم بود
علی   شهادت  بعد  ناراحتی    توانم  ،از  بود  شده  کم  خیلی 

بیماری به  هم  بودقبل  قلبی  شده  اضافه  داشتم  که  اکثر    .ی 
بد حالم  بیمارستان می   اوقات  در  روزی  چند  باید  و  شد 

کننده    شدم.می   بستری تا درمان  بود  مسکن  داروهای  بیشتر 
م  که هر شب اشهد   شدمی   قدر حالم بد  گاهی اوقات آن.  دردم
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   .مدخوانرا می
از بیمارستان رفتن و دارو خوردن و بستری شدن    دیگر

  اندازم دیگران را به زحمت بی از اینکه دائما   .خسته شده بودم
تحمل  ،بودم  عذابدر   مریم  و  مهدی  خاطر  به  باید   اما 
کننده.کردم  می حال  خبر خودش  آن روزها    تنها  که در  ای 
  وقتی شنیدم خیلی .  شدمی  بود که مریم داشت مادر  دم اینشنی

شدم. ب»:  گفتم  خوشحال  مادر  دارم  من  جان   زرگعلی 
جایتمی کوچک است    خالی  شوم  مریم  زودی ام بینی  به  ن 

  بینی را می  مانه تو الان  »  م:گفتاما بعد می  .«شودمادر می
به ما استو  مریم  .حواست  حالا .  «در غربت باش  مواظب 
دنیا  می  مان لحظه شماریههم  به  تا بچه مریم زودتر  کردیم 

شد   این  .بیاید باعث  مریم  فرزند  دیدن  شوق  و  ذوق  امیدها 
شود بهتر  حالم  وقتی  از  .چند  ،تعدادی  علی  بعدازشهادت 

وبامریم   بودند  گرفته  مراسمی  برایش  شمال  در  دوستانش 
من  به  وقتی  .مریم  بروند  دیدارش  به  که  گیرند  می  تماس 
مناسب  زیاد  وروزم  حال  بااینکه  شدم  خوشحال  خیلی  گفت 

شمال  ا،نبود   برویم  وماهم  بگیرد  ماشینی  خواستم  زمهدی 
نها خوش  آخودم به   خواستم وقتی دوستان علی می  آیند  می.

از   مطهری  باشم.آقای  زحماتشان  وقدردان  بگویم  آمد 
 خاطرات علی گفت .

وهمرزمانش   شنیدن دوستان  زبان  از  علی  خاطرات 
باافتخار وغرور رابرایم داشت .ازاینکه سالها   حسی همراه 

بود  کن زبانزد  پاکش  وقلب  بلندش  روح  که  بودم  مردی  ار 
 آرام می شدم. 

به گفتنش   برایم  ،شنیدن خاطراتی که علی عادت نداشت 
بود.او جزء شاید روحیه    دلنشین  و  بود  اطالعاتی  نیروهای 
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شد برایمان از کارها وماموریت    امانت داربودنش مانع می
خاطرات   این  شنیدن  حالا  بگوید.هرچند  حسرتی  هایش 

 . . .. رابرایم رقم می زد که ای کاش علی رابهتر می شناختم
کربالی   از  می4وقتی  حرف  گفت   باحسرت  ومی  زد 

کربالی   گ   4:»بعداز  برمن  سال  همین شت؛ذصد  برای 
بنویسند:"دلتنگ   مزارش  سنگ  روی  بود  کرده  سفارش 

کربالی   بفهمم  .  4شهدای  توانستم خوب  نمی  شاید آن زمان 
گوید   می  چه  های  ،علی  دلتنگی  خاطرات  شنیدن  حالا  ولی 

های  دلتنگی  و  عملیات  آن  در  دوستانش  پرکشیدن  از  علی 
.حاج   بود  کرده  بهتر  کمی  رابرایم  درکش  او  برای  خودم 

که گفت  شبی  از  مطهری  سخت  ))  :کریم  خاطرشرایط  به 
تامی توانست درآموزش ها به بچه هایش  4ی  عملیات کربال

وخطا اشتباه  تاجای  گرفت  می  همین  سخت  برای  نباشد  یی 
پای   جلوی  راناخوداگاه  دستی  های  نارنجک  اوقات  گاهی 

م  ها  واقعی  بچه  شرایط  در  تا  انداخت  بهترین    ی  بتوانند 
نارنجکی   شبها  این  از  .دریکی  دهند  راانجام  العمل  عکس 
راکه پرتاب می کند درکنارفانوسی قرار می گیرد واحتمال  

پو  شمسی  .شهید  رود  بالامی  وخطر  نارنجک  رانفجار 
رامی   ایشان  انفجار  موج  که  اندازد  می  دورتر  رادرجایی 
ایشان همیشه زبانزد   به موقع  العمل وشجاعت  گیرد .عکس 

بود زدنی  از((ومثال  علی  وقتی  فهمیدم  می  دلتنگی    .حالا 
برای که خود    مهایش  بود  دوستانی  پیش  دلش  می زد  حرف 

دیگ آنها  از  خیلی  و  سپردند  اروند  خروشان  امواج  ر  رابه 
علی  های  نی  سوزناک  صدای  هنوز  شد  برنگشتند.می 

 رادرلابه لای نیزارهاشنید. 
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آفرینی هایش در   سکوت می کردم می شنیدم از حماسه 
های   وسنگالخ  ها  وروز صخره  شب  چطور  که  کردستان 

تا پیمود  رامی  که    کردستان  دوستانی  از  ونشانی  رد 
می رفت وهم    کند.   پیدا  جامانده اند را(  1) کالر«  »درعملیات  

صحبت می شد باکردهایی که اورامانند خودشان وجزیی از  
دل   باآنهاهم  قدر  آن  دانستند.علیرضاگاهی  می  خودشان 
همدان  ،بچه  داد  تشخیص  بود  سخت  که  شد  می  وهمزبان 

یا  ولباس کردی    خوب کردی حرف می زد   کردستان.  است 
هم   ،این  اصیل  کرد  یک  مانند  شد  می  پوشید  می  که  هم 

بود.  بی  جزهنرهای علی  تشیع   شمار  روز  در  همین  برای 
 م بدرقه کننده داشت. هجنازه اش از کردستان 

نبودن هایش رامی فهمیدم. دلش می خواست    حالا معنی 
حال   خوش  فرزندانشان  از  رابانشانی  انتظار  چشم  مادران 

شهید مادر  کرد  تالش  .خیلی  اصغر  کند   (2) سماوات  علی 
بیاورد. بیرون  انتظاری  شفیعیراازچشم  شهید  دنبال   (3)به 
بود   .شنیده  گشت  می  در  اشدربه  بیقراری   خانواده   خیلی 

کن پابند  نمی  علی  کردند  می  فکر  که  ها  بعضی  د.برخالف 
 28از    این را  نبود .  خانه نیست من می گویم علی پابند دنیا

او  با  زندگی  بودم.   سال  از    تا   ازکرمانشاه  فهمیده  کردستان 

 
کیلومتری عراق  60در عمق 1370فروردین سال 12عملیات کالر در  - 1
کردهای  ه منظور پیشگیری از حمله منافقان , کمک به انتفاضه شعبانیه ب

 مسلمان عراق انجام شد. 
به شهادت  1370شهید علی لصغر سماوات در عملیات کالر در سال - 2

 رسیدند.
  1393به شهادت رسیدند و در سال  1360شهید رضا شفیعی در سال  -  3

 پیکرشان تفحص و به آغوش خانواده برگشت.
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ودرنهایت   سلیمانیه  تا  ودمشق  حلب  تاقصرشیرین،از  شنام 
عراق   ا،پنجوین  های  گام  ردپای  شد  ومجاهدانه  می  ستوار 

 اش رادید . 
اگر در خانه گاهی آرام وقرارنداشت نه اینکه خانه محل  

می من  که  نبود  برایمان   آرامشش  بود  درخانه  وقتی  دیدم 
حیه تو بیشتر شبیهه  سنگ تمام می گذاشت .می گفتم علی رو 

می ومی    ورزشکارهاست  مگه«؟می  خندید  :»چطور  گفت 
:»فکرنکنم راخوب    گفتم  خانه  کارهای  تو  مثل  نظامی  هیچ 

همه   به  هنرمندانه  قدر  کندواین  درست  ،صبحانه  دهد  انجام 
 .«کارها سروسامان بدهد

بیقراری علی برای این بود که گاهی شب ها   آرامی  و  نا
دستهای   زمانی  خواب  که  بیند  رامی  هایی  غواص  بسته 
بودند. دوستـبعض  همراهش  خواب  ها  شب  جامانده  ــی  ان 

 ان می شود و ـبیقرارش  و   می بیند  پنجوینش را  انیه و ـدرسلیم 
راهی راهیان نور می   گاهی اوقات هوس روایت می کند و 

ازچ   .شود داعش خواب  جنایات  دیدن  مانش  شیک زمان هم 
و  گیرد  رفتنش    می  کند  بیقرار  در  ،می  به  در  همین  برای 

برای رفتن به سوریه  دنبال سردارهمدانی بود تارضایتش را
حتی به بچه هایی    ,علی نمی توانست بی تفاوت باشد  بگیرد.

نداشتند ورزشی  لباس  چندین  ,که  خودش  باهزینه  خودش 
کرد. تقسیم  آنها  وبین  خرید  ورزشی  لباس  از   دست  شنیدن 

بیشتر می کرد هم تسکین برای دیدارش    علی هم عطشم را
 نفس های خسته ام می شد. 

  به     مدتی بود که آرزو داشتم برای زیارت امام حسین 
بروم. می  کربال  بودند  مخالف  همه  است »:  گفتنداما  ممکن 
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سفرای  تبرای باشد  ن  داشته  دست  »  :گفتم.  «ضرر  شفا 
بروم   خواهدمی شود دلم  می  همانهرچه او بخواهد    خداست.
کرد  با  .«زیارت موافقت  بالاخره  نامم  نداصرار  را    و 
حس و   خیلی  .بعد از چند روز هم به آرزویم رسیدم  ،نوشتند 

امام  گنبد  به  نگاهم  وقتی  داشتم  عجیبی  و   حسینحال 

ابوالفضل را فراموش هایم  تمام غم و غصه   افتاد  حضرت 
  چندین   . ندارمدر دنیا    غصه ای  که انگار هیچ  طوری  ؛کردم

  ت نماز رکع   چندین  م.علیرضا به زیارت رفتاز  بار به نیابت
را به    مهایبچه .  عاشورا هم برایش خواندم  زیارتچندبار    و 

حسین آخرین  منست ادمی   سپردم    امام  است   سفرم  ممکن 
 . باشد

این»  :گفتم نیبچه   خودتان گفتید شما صاحب  ستی پس  ها 
خودتان به  را  تو  شد  خیالم  .«سپارممی  امانتهای    . راحت 

سپرده بودم که محال بود دست رد   یمهدی و مریم را به آقای
هایم  د از خدا شما هوای بچه بع »  گفتم:  بزنند.  بر سینه کسی
 . «را داشته باشید

از   اما ؛بعد از سفر کربال از نظر روحی حالم مساعد بود

بدتر روز  به  روز  جسمی  و  »  :گفتندمی   .شدمی  نظر  آب 

ر  هوای شرایط  هایت آنجا  است  یه  کرده  بدتر  دیگر   .«را 
داروی ویلچر  کرد.نمی  افاقه   هیچ  با  اواخر  سر   همین  مرا 

بردند هر طوری که بود باید هر پنجشنبه  ار علیرضا میمز

علیرضا چند    رفتم.می   دیدار  یک هر  چند روزی   وقت  بار 

 م. شدمی  شد مرخصو کمی که حالم بهتر می مشد می بستری

سنگ    شخواست سیسمونی مریم را بخرم و برایمی   دلم 

بگذار می.  متمام  اصرار  نمریم  شما  مامان   خواهدمیکرد 
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 .خرممی  هرچه که لازم باشد خودمیدبیای
باشممی  من  ؛نه»  :مگفت  کنارت  در  لباسهای    .«خواهم 

ب هرچی که لازم بود از  .  وسواس خریداری کردم  ابچه را 
دست   یک  غیره  و  بازی  خودم    لباس اسباب  برای  هم  زیبا 

به دنیا آمد  ات  خواهم روزی که بچه  می   مریم»  . گفتم:خریدم
 . «لباس را بپوشم این
کند  خواستم  یم ن علمی   .تنهاست  احساس  اگر  ی  دانستم 

کرد اما حالا که نمی  کوتاهی  شهایبود مثل همیشه برای بچه 
مریم وقتی لباس را در    دادم.اش را انجام می نبود من وظیفه

دید   که    . خوشحال بودذوق کرد که حالم بهتر شده استتنم 
 . مادرش دوباره روبه راه شده است

بررسی   چند  را  وسایل  کسر    کردمبار  و  کم  چیزی  تا 
باشد را  ساک  .نداشته  بیمارستا  لباس  به  بود  قرار  که    ن هم 

چی   ببرم هر  و  گانه  بچه  لباس  دست  دو  یکی  کردم    آماده 
بود. بود    گفته   .کردم  مریمبه  لازم را هم  های  سفارش   لازم 
 . دختر استاش که بچه 
 . «دوست دارم نامش را فاطمه بگذاریم» :گفتم
امیر  مامان»گفت: ز  دلنارا    نامش  داریم تصمیم  با 
 . «بگذاریم
می»گفتم: صدایش    بگذار  خوای  هرچی  فاطمه  من  اما 

بدونی  زنم.می تا  باشد  خودت  مثل  کند  چی   خدا  دستت    از 
 . «کشیدم

خدا بچه می   خدا  وقتی  بیاید اش  کردم  دنیا  به  است    قرار 
و  باشد  حال  خوب  ی  وقتی  .روزم  خودم  به  شب  آن  که  ؛اد 

بیاید دنیا  به  دلم برای  می   قرار بود مهدی  تنها بودم  افتادم و 
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 مگر خدا هوای»  :گفتممی   با خودمباز  اما  .  سوختمی  مریم
نداشترم  اصال    ؟!ا  دارد  هم  را  دخترم  همه   وقتی  هوای 

  . «نداشته باشدیگر غم و غصه    کارها را به او به بسپاری
 . دادممی  دلداری یاد خدا با خودم را
بد شد  ماه مریم بود که دوباره حالم  بارداری    . های آخر 
هر   د. سر سازگاری با من نداشتن  مهاینفس نه    و   بمقل   نه  دیگر

احساس نفس می   لحظه  آخرین  ها بچه   .کشممی  راها  کردم 
می می  اصرار شوی  بستری  برویم  مامان    نه! »م:  گفتکردند 

دیگر جدا شومنمی  من  شما  از  شما می  .خواهم  پیش  خواهم 
 « .خودمی باشم در خانه 

بینم.این روزها خواب علی را زیاد  دیدم که    می  خواب 
در پشت بام    بود  مان داربست زده بودن او ایستادهکنار خانه 

کنارها  عراقی  .کردمی  منگاهو   داد  ش در  فریاد بودند.    و 
عراقیمی مواظب  و  نکن  نگاه  من  به  کنارت ها  زدم  باش 

با عجله به طرفش    کرد.می   و انگار فقط به من نگاهاهستند  
مواظب باش که از   ,هاخواستم بگویم علی عراقی می   دویدم

   .مشد خواب بیدار
دیدم    چند  از شهادت علی هم خواب  قبل  حضرت    روز 

ما خانه  بودند  آمده  کردم  ,آقا  تعریف  علی  برای   .خواب را 
گفت و  زد  خواب  «  راستخی  انشاهللا  »  :لبخندی  های به 
اعتقاد   زیاد  نشانه   هرکدام  داشتم.خودم  داشتندبرایم    . های 

میمی هم  من  زودی  به  ورم   .رومدانستم  شدت  به    پاهایم 
بخورم. تکان  ازجایم  توانستم  ونمی  بود  در    کرده  که  آبی 

  بود ختم قرآن را   وضو گرفتم ،سالها  برداشتم و  کنارم بود را
عمرم قران  ختم  .آخرین  دادم  می  انجام  مرتب  به    را  باید 

از کردم.نیابت  خدا  علی شروع  قدر فرصت    خواستم   از  آن 
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 داشته باشم تا بتوانم تمامش کنم. 
دوباره   حالم  که  شد،روزی  مهدی  مریم  بد    اصرار   و 

بیمارستان  م   دکردن به  حببرندرا  اصال ریفشان  .   نشدم 
بحث  نمی آنها  با  بگویم  توانستم  و  بگذارید  ,  خواهم  می نکنم 
حواسم    ودند.مریم و مهدی هردو مضطرب بجا باشم.    همین

مریم   وضعیتشپیش  آن  با  برای    .بود  دلم  دیگر  طرفی  از 
معصومه می سوخت یک دستش در دستان من بود ودست 

کرد. می  بیقراری  که  مریم  به  پرستار   دیگرش  صدای 
دستان معصومه را که  گفت    راشنیدم  ومی  کرد  جدا  من  از 

 مواظب مریم باشد. 
  ، ن چیزی نیست مادرجا  مریم»  :صدای ضعیفی گفتمبا  

بچه و  خودت  باشمواظب  مهدی«ات  که    .  کردم  نگاه  را 
م   هایشاشک  صورت  روی  بر  . ریختمی  عصومشآرام 

آرام را  پاک    دستم  را  هایش  اشک  بردم  صورتش  طرف 
 .«باش تمواظب خواهر» :گفتم کردم
ار این  ب  بود و کم کم بایدام  دیگر آخرین لحظات زندگی  

م  ا همه خاطرات زندگی    کردم.ها را از خودم جدا می سختی 
دیدگانم مقابل  از  فیلم  یک  آن   در  .شدمی   رد  مثل  میان همه 

علی  دنبال  آخر  می  .گشتممی   خاطرات  لحظات  در  خواستم 
روز   از شهادت علی حال و  بعد و کنارم باشد. بیایدام زندگی
دیدم  فرزندا دادمنم رامی  می  حالا    .ودلداریشان  دانستم  نمی 

.... من  از  برد    بعد  می  پناه  هایش  دلنوشته  به  مریم  حتما 
باهم   وپدرش  من  برای  مریم  .شاید  سکوتش  به  ومهدی 

 بنویسد.شاید بنویسد:
آن روزها را چگونه  »    دانم  چگونه  ,  ام  ه به امروز رساند نمی 
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کردم  پدر    تحمل  از  که  یادگاری  آخرین  ماند برای دیدن    ، را   مان 
 ؟!... شود می   خونی هم یادگاری ی  چکمه و  مگر پیراهن    آخر 

خوابیده بود   مدیدم که رو به رویقدر آرام  بابا را آنوقتی 
 . کشیدنش باورم نشدپر 

می   وقتی پیکرش  دنبال  گریهبه  و  باورم می  رفتم  کردم 
 .... شدن

سخت    دآوردن  رااش  پارهخونی و    و چکمه  وقتی پیراهن 
آن سختی   گذشت. ثانیه از  که یک  سالاش  هایی  است    هزار 

 ...  ولی باز باورم نشد
اش  نیطولا  منتظر بودم بابا از ماموریت   شه اانگار هم  

 . ...برگردد
ماموریت این  از  زیادهای  بابا  ما حت  رفت...می   طولانی 

 . این بار بیشتر طول کشیده است
این بار  .  باز هم انگار چیزی از او آوردند  ,پیراهنش  بعد

صفحه  که  بوداش  ساعتش  هنوز  .  شکسته  انگار  که  گوشی 
با ازصدای  خط  با  طرف  فقط    .آمدمی   شآن  که  انگشتری 

 .دنآورد را هم آورمی وضو از دستش بیرون   موقع
شد  باز هم می . بابا آمد ولی هنوز خودش نیامده بود  بوی 

که   کرد    ، شدیم می   دلتنگ و شدیم  می   دلتنگ . هی  آیدمیباور 
نمیولی   باورمان  زنگ باز  هی  خط  زدممی  شد  های به 
هیخاموش خالی   ش.  اتاق  چقدرمی اش  نگاه   باور  کردیم 

انگار است  سخت  چیزها  از  طول  سال   حتی  ،بعضی  ها 
 . و یا حتی گاهی تا ابد دکشمی

دلتنگی  باب  برای  انتظارمو  ها  وسط  مادر    ا،برگشت 
 ...  دلتنگ شد و خسته ،مریض شد

 ... بابای خانه  که شدم باز هم باورم نشد حتی وقتی 
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گفتم خودم  خیلی  بابا  :به  است  دیگر    مگر   ،نیامده  وقت 
ها شب   ه است.چه بود که اینقدر طول کشید  شماموریت آخر

پیام برایش  گاهی  چند  از  وقتمی   هر  هیچ  ولی   فرستادم 
است  حتما    ند،خوانمی داشته  کار  یا  نداشت  خدایا    ...وقت 

را دوباره   مدوش  کمکم کن زودتر بیاید و امانت سنگین روی
 خودش بردارد. 

مادر   ۱۱ساعت  شد.    1397مهرماه    ۲۹صبح      صبح 
چشم    طاقت دیدن  ؛دستش را محکم گرفته بودمگریست.  می
شدم   نداشتم پا رااش پیاپیهای به سقف و گریه  هشد خیرهباز 

تلخ  رفتم سمت پنجره چقدر هوای شاید  .  است  صبح امروز 
 .... خدا کند برگردد. امروز بابا از ماموریت برگشت

می  داریماگر  حالی  چه  امروز  اصال     شاید .  دانست 
را  ماموریت را  .  رفتمین  آخر  سرم  حین  همین  در 

است شده  خبر  چه  عقب  ممتد   !؟برگرداندم  بوق  صدای 
جدستگاه تخت  معیتی  !!  سمت  به  پرستاری  ایستگاه  از  که 

 . در اتاق باز شد کشند!؟می راها چرا پرده  د.مامان دویدن
دو،   چهار  یک،  هم  ...سه،  چند  نبیشتر    شاید  فهمیدم 

پرستار   فرند،ن و  بردندمامان    تختسمت    دکتر  و    هجوم 
 چی شد ... فهمیدم ندیگر  

لحظه  هما  با  یک ن  دیگر  که  شد  باورم    بر  باآن 
الا   گردد،نمی دنبالشنمی  مادر  و  دوری    . رفت  جای  حتما  

تنهایی   این همه  پاشد خودش    دلتنگیو رفته که مامان وسط 
آخرین  .  آید نمی، گر باور کردم که نیست. دی رفت سراغ بابا 
 . ماموریتش بود 
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باورم    تلخ  رماه مه  ۲۹صبح    ۱۱ساعت    یکشنبه  روز 
 .شد

 

  خیره و  مبهوت   نگاه من و مهدی  . مادر آرام خوابیده بود 
 . مادر شده بود   مهتابی  به صورت

  مادر   ،مادر هم رفت  هم پدر    ؛ به فاصله کمیزود چقدر   
تر   عاشق  یا تو  آ  بودی  که  بودیپدر  هم  قرار  بی    د!؟ نقدر 

شدی آرام  هم  کنار  در  زود  مهدی    کمی  !د.چقدر  و  من  به 
 ... ؟! بدون شما.  کردیدمی  فکر 

شدن    دریایی حال  م و  یپروانگی را از مادرم آموخت  حس
که عطر هردویشان    حالا  را از پدر.  ای  ماندیم و خانه  ما 

روز بعد از رفتن مادرم به دنیا    40  درست   دارد. دخترمرا  
تنش  یی هالباس  . آمد مادرم  مکنمی   را  بوی  دارد  که    . را 

ماند ابد    کنم حسرت دیدن دوچیز تا نمی  کتمان دیدن    ,بردلم 
با  بودم    پدرم  خریده  هدیه  پدر  روز  برایش  که  هایی  کفش 

بود خریده  که  لباسی  با  آمدن    تا  ومادرم  دنیا  به  روز  در 
صبوری  فرزندم. مهدی  و  نبودنتمی   من  روزهای    ان کنیم 

ایمان    چرا  ، را   جایگاهی   از   ، ن هستیدگرمانظاره داریم  که 
 . که به خدا نزدیک است

 

بــابرگ برنــده   ***گشــتیم   ای کاش که تقدیر جهان بر
 .گشتقهرمان برمی
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 و اما : 

شنبه  ] یک  فهمیدم    مهرماه    29روز  خدا  وقتی  آغوش  در 

گفتم ای  گرفته  غریب،  :»آرام  پروانه  ناتمامت   ای  قصه 

داده ای ،دلم می  ـان نـام ـسهنوز سرو   مهدی را  مام کن.ــرات

نوه ات  راــ تول  خواست کنیم.  د    تازه همدیگررا   هم روایت 

ایم.کرد  پیدا از صبوریت  ه  می   دارم  حرف  مرممان  برای 

درلباسی که برای جشن تولد    دوست داشتم شادی ات را  زنم

دلم می خواست قصه عاشقی ات   .نو ه ات خریده بودی ببینم

 از  و صبوریت را  چشم انتظاری ها  فداکاری هایت را،  را،

خودت های   زبان  اشک  رد  که  هایی  یاداشت  از  نه  بشنوم 

به جا مانده است. انگار فصل کوچ پروانه   زلالت برآن  اما 

 [ رسیده است. ها
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 شهید شمسی پور, پروانه برازنده, پدر شهید شمسی پور
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 خانم برازنده در گروه سرود 

 

 
 برازندهمادر شهید شمسی پور, شهید شمسی پور, خانم 
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در  پور  مهدی شمسی  و  مریم  برازنده,  پروانه  پور,  علیرضا شمسی 

 سفر راهیان نور شلمچه 
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 همسر شهید شمسی پور در انتخاب همسر چه بود؟ یکی از معیارهای مهم -1

 تمکن مالی همسر -افزایش ایمان خود                                        ب به کمک -الف

 صداقتشجاعت و داشتن  -د                                 یالت عالیه               داشتن تحص -ج

 به همسر شهید شمسی پور گفت چه بود؟ در خواب( ع)رضاجمله معروفی که امام  -2

 بچه ها در دستت امانتند -ب                                   علیرضا مال توست               -الف

 الف و ج صحیح هستند -د                                 هوای علیرضا را داشته باش       -ج

 امیداشت چه بود؟ه او را به تکاپو و فعالیت مدام  ومهمترین روحیه شهید شمسی پور ک -3

 روحیه شوخ طبعی -ب                                                       روحیه ورزشی -الف

 دوستیروحیه وطن  -د                                                روحیه جهادی           -ج

 چه بود؟ <<دهند یدر خیابان جواب سالم مرا نمکه >>شهید شمسی پور در جمله  شهید واکنش همسر  -4

 این مسئله به دلیل عدم حضور شما در کنار خانواده ات است -الف

 حضور نداشتی عقداینکه است که در محضر بخاطر -ب

                   رضایت خدا مهم است  -ج

 یک جا بدست آوردرضایت خدا مهم است و رضایت همه بنده ها را نمیشود  -د

  خانم پروانه برازنده قسمتی از حقوق خود را صرف کدام کار فرهنگی و تربیتی می کرد؟ -5

 صرف خرید کتاب می کرد -ب                                       صرف لوازم ورزشی می کرد -الف

 ب و ج صحیح است -د                                           ک می کردبه مستمندان کم -ج

 چرا همسر شهید شمسی پور شهید را در جریان بعضی از مشکالت خانواده قرار نمی داد؟ -6

 نمی خواست او نگران و مضطرب شود -الف

 هوای همسرش را داشته باشد ( ع)می خواست به دستور امام رضا -ب

 همسرش بدون نگرانی و دغدغه به کارش برسدمی خواست -ج

 هرسه گزینه صحیح است -د
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 الف و ب صحیح است -د      ما از این انقالب سهم داریم                   می گفت  -ج

این سال ها وظیفه ات را انجام دادی کمی استراحت ) عکس العمل شهید شمسی پور در مقابل جمله همسرش که گفته بود  -8

 چه بود؟( کن 

 استراحت بماند بعد از شهادت -ب                    کار ما در مقابل کار شهدا اندک است             -الف

 گزینه ها صحیح است متما-د            بچه های نازنینی تکه تکه شدند          4در کربالی  -ج

 مسئولیت شهید شمسی پور در سوریه چه بود؟ -9

 مانده گردان فاطمیونفر -ب              فرمانده تفحص شهدا                                        -الف

 الف و ب صحیح است -د              فرمانده گردان زینبیون                                       -ج

 چه فرموده بود؟( اعتراض به هم کالم شدن با افراد غیر موجه)شهید شمسی پور در مقابل جمله -11

 دنبال جذب حداکثری هستم -ب                         اگر انها را به راه بیاورم هنر است           -الف

 هیچکدام -د         خدا را راضی کنم کفایت می کند                              -ج

 در ارتباط با شهید بیان می کند؟ همسر شهید شمسی پور کدام  گزینه را -11

 ورزشکار و قهرمان -ب                  رزمنده دفاع مقدس                                      -الف

 هر سه گزینه -د                                    مدافع حرم و جستجوگر نور -ج

 کتاب حس غریب پروانگی خاطرات چه کسی است؟ -12

 خاطرات لیال گودرزی  -ب                        خاطرات شهید شمسی پور                    -الف

 خاطرات هشت سال دفاع مقدس -د                     خاطرات همسر شهید شمسی پور               -ج

 خداحافظی کرد؟ ود با همسرش با چه حالتی از اوشهید شمسی پور در آخرین دیدار خ -13

 به همسر خود نگاه کرد و قطره ای اشک از گوشه چشمانش جاری شد -الف

 تن کرده بود به همسرش گفت به خدا سپردمت در حالی که لباس سفیدی به -ب

 <<به خدا سپردمت>>و گفت  به همسر خود نگاه کرد و قطره اشکی از چشمانش جاری شد -ج

 هر سه گزینه -د

 


