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کارها،نیازبهآموزشويادگیریضروریاست؛واینطور برایانجامدادنبعضی
کندو کهدارد،بتوانددرهرعرصهایورود کسبادانشمحدودی کههر نیست
کاروبعضی کهبعضیپیرامونروشانجام بهموفقیتهمبرسد.آموزشهایی
کسی رانندگیاست.طبیعتًا کاراست.مثالسادهاش آن انجام قوانین پیرامون
گازودندهنداشته کالجو کارموتوراتومبیلونقش گاهیواطالعیازطرز کههیچآ
باشد،هیچگاهنمیتوانداتومبیلرابهحرکتدرآورد؛البتهآشناییبااهمیتوطرز

کارترمزهمدربسیارازمواقع،انسانراازخطرمرگحتمی،نجاتمیدهد.
کار کافینیستبايدعالوهبرآشناییباطرز امايادگیریرانندگی،برایرانندهشدن
اتومبیل،قوانینرانندگیرادانست.برایهمینتفاوتبسیاریزيادیاستبین
کسانیکهکناردستپدروبرادر،فقطرانندگیرايادمیگیرندبدونآشناییباقوانین؛
باکسانیکهدورۀآموزشرانندگیرادرآموزشگاههامیگذرانند.دستۀاول،ماشینرا
بهحرکتدرمیآورندولیبهخاطرعدمآشناییباقوانین،بسیارخطرسازخواهندبود؛

کاروحرکترايادگرفتوهمقوانینرا. امادستۀدوم،خیر.پسبايدهمطرز
چگونه اينکه است. رانندگی مانند نگاهی از همسرداری، و زناشویی زندگی
با چگونه را مشترک زندگی شروع و عروسی و عقد مراحل و کنیم خواستگاری



موفقیتپشتسربگذاريم،يکمسئلهاست؛واينکهقوانینهمسرداریچیستو
کجاهابايدمراعاتشوند،مسئلهایديگروبهمراتبمهمتر.

بايدواقعبینانهنگاهکنیم.متاسفانهآمارطالق،داردروزبهروزباالترمیرود،تاآنجا
کهبررسیمیکنیم،میبینیم کهحتیتنهبهتنۀآمارازدواجمیزند.مواردطالقرا
کهشايدقسمتاولرا درصدباالییازمواردطالق،درزندگیهاییاتفاقمیافتد
دربهترینحالتانجامدادهاند.خواستگاریبهيادماندنیونامزدیپرازخاطرهو
عقدوعروسیمنحصربهفرد؛اماعدمآشناییباقوانینهمسرداری،باعثشدهتا
زندگیشانرویآرامشنبیندومحکومشودبهشکستوطالق.قوانینیهمچون

نوعرفتارباهمسروشوهروحتیمسائلجنسی.
روايت بیستوهشت قالب در که کتابی شماست. روی پیش آرامش، لحظۀ
داستانی،شیوۀصحیحهمسرداری،وراهکارهایرفتارباشوهروهمسررااززبان
کرده؛و معصومین؟مهع؟بیان؛وفرمايشاتنورانیآنانراباسبکزندگیمامقايسه
سبکزندگیما،گاههماهنگباراهنماییهایآنهاستوگاهناهماهنگ.لحظۀ
کنیدوببینید کالهتانراقاضی آرامشرابادقتبخوانیدوپسازپايانهرقطعه،

سبکزندگیشماچگونهاست؛هماهنگياناهماهنگ؟!



لحظۀ اولتغییر رشته
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لحظۀ آرامش اٮݠݓ ششم همسرداریݡکـٮݠݑ

کههمديگرراديدند.روزاولترماولبینهمۀ آن اولینباردردانشکدهبود
سیمکشیوبرقوالکترونیک، پسرهایعشقمهندسیودخترانشیفتۀ 
کهبههیچکسنگاهنکردوصاف همانيکدخترسربهزیرومحجوببود
که بود روز همان از استاد. روبروی اول رديف صندلی روی نشست آمد
کردروزهایتحصیلمجالیباشدبرایشناختنش. دلبستهاششدونیت
و وقار آن دادند نشانش کارگاهها و آزمايشگاهها بود. هم خوبی مجال
کردند.بعداز متانتروزاولهمیشگیاست.بهسالسومنرسیده،ازدواج
گرداولدانشکدهبودوتوانستبالفاصله ازدواجهمهمسرشهمچنانشا
کارشناسیارشدپذیرفتهشود.اوهمتوانستدريک بدونآزموندرمقطع
کههنوز کند؛شغلی دفترخدماتمهندسیشغلیمتناسببارشتهاشپیدا

همآنرادارد.
زندگیاش از وجود تمام با او میشود، مادر دارد همسرش که روزها این
از بعد يادمیآوردهمسرش به واحساسخوشبختیمیکند. راضیاست
کدبانویخانهاشباشدو گفتهبوددلشمیخواهدخانِم غالتحصیلی فار
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گفتۀ همسرشتعجب دوستنداردشاغلشود.يادشمیآيدچقدرازاین
که کردهبوددستکمبهخاطرهمۀ آنسالهایی کردهوحتیبهاواصرار
باجدّيتدرسخواندهجاییمشغولشود؛اماهمسرشقبولنکردهبود
که کاربیرونازخانهآنهمدررشتۀ مهندسی گفتهبوددوستنداردبا و
از و کند راخسته رادارد،خودش اقتضائاتوسختیهایخاصخودش
گفتهبودمهندسیخواندهچونباتماموجودرشتهاش امورخانهبازبماند.
که هم  حاال و میبرده لذت درسهايش خواندن از و داشته دوست را
کردهبهرشتۀمادری،رشتۀجديدشراخیلیبیشتراز رشتهاششدهتغییر
کند. قبلیدوستداردومیخواهدباتمامتوانبرایموفقیتدرآنتالش

کارهایی و پروژه اصالحات و نقشهکشیها بودند کرده توافق باهم
کارهایفیزيکیو کهدرخانهقابلانجاماستمالاوباشدو ازایندست
کهخبرباردارشدنشرابه سختمهندسمآبانه،مالآقایخانه.وقتیهم
گفتهبود:منمیخواهمبهمادریام اومیداد،نقشههاراتحويلشدادهو

برسم.اینبارهمبرایشانههایتو!

لحظــــــۀ اولتغییر رشته چند لحظه زندگی
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را داشتند. خودشان خزانۀ  بهترین زوج دنیا بودند و بهترین بزرگ تر دنیا 
از  که  بودند  آورده  را  تلّمذ سؤالشان  و  به رسم ادب  اما  بودند؛  الهی  علم 
پیامبرشان، از بزرگ ترشان بپرسند. امیرالمؤمنین؟ع؟ و فاطمه؟اهع؟ در مورد 
تقسیم کارهای خانه از رسول خدا؟ص؟ دستورالعمل خواستند. می خواستند 
تقسیم  باید  چگونه  خانه  وظایف  که  کنند  خبردار  را  شیعیانشان  تمامی 
بشود. پیامبر؟ص؟ کارهای داخل خانه را به عهدۀ فاطمه؟اهع؟ گذاشت و کار 
کوثر یکی یکدانه اش،  که  بیرون را بر عهدۀ امیرالمؤمنین؟ع؟. آن وقت بود 
گفت: »خدا می داند چقدر از این که رسول خدا؟ص؟ بار  سرور زنان عالم، 

دوش مردان را از شانه های من برداشت، خوشحال شدم«.
قرب االسناد، صفحه 52



لحظۀ دومخانم پرستار
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بهجانش بیماری که است متمادی روز چندین میسوزد. تب گرمای در
افتادهورمقشراگرفته.گاهآتشدرجانششعلهمیکشدوگاهدندانهايش
ازسرمابههممیخورد.آخرینذرههایانرژیاشهمتحلیلرفته؛وناتوان
کیسهایپرازانواعقرصوشربتوسوزنبهدستش گوشهایافتاده.دکتر
کندتادورۀ بیماریسپری گفتهچارهایجزتحملنداردوبايدصبر دادهو

شودوحالشروبهبهبودبگذارد.
کرده،برروحاوهم اینآنفوالنزایسختعالوهبراینکهجسمشراضعیف
تندخو کهپیشازاینبهلبخندومهرشهرهبود،حاال گذاشتهاست.او اثر
گزیربیماری گاليهمیگذراند؛واینخاصیتنا کالفهتمامروزرابهنالهو و
کممیکند.لحظهایعطشداردولحظۀ ديگردلش کهتوانروحرا است

آشوباستولحظۀ بعدبدنشبهرعشهمیافتد.
دراینمیانسختترینمسئولیتبردوشتنهاپرستاراوست،همسرش.
کنارش او بیداری لحظات آخرین تا آفتاب طلوع از که جوانی همسر
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لحظــــــۀ دومخانم پرستار چند لحظه زندگی

و پاشويهاشمیکند راعوضمیکند، نمدارش مینشیند،دستمالتببِر
داروهارادرگلويشمیریزد.درتماملحظاتیکهجانیبرایانجامکارهايش
آب میگذارد، دهانش به غذا قاشق که اوست مهربان همسر این ندارد
خنکبهاومیدهدوساعتبهساعتدرجۀ تبشراچکمیکندومواظب

همۀ احوالاوست.
دستورهای انجام و کرده بداخالقش و کالفه بیماری، میداند خودش
متوالیاشازتوانهمسرشخارجاست.میداندبهقولقديمیهامريضداری
کنارآمدنباآدمیکهيکهفتهاستگوشۀ خانه کارهرکسنیست؛میداند
افتادهوفقطغرمیزندحوصلهوصبرفراوانمیخواهد؛میداندوشرمندۀ 
همسریاستکهيکبارحتیخمبهابرونیاوردهاستبهاعتراضیوگاليهای.
که گربهترشودنهبهمددداروهاواستراحت خودشخوبمیداندحالشا
بهيقیناثرمحبتبیدريغاوستوچقدردردلسپاسگزاراستازخدابرای

داشتنچنینهمسریکهدراینروزهایسخت،پرستاراوست.
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پدر بزرگوارش مدتی طوالنی بیمار بود و او خوب می دانست سختی های 
بیماری را.دشواری های پرستاری از بیمار را با چشم خود دیده بود و خوب 
خبر داشت چه حوصله و صبری می طلبد رسیدگی به یک بیمار. می دانست 
این رسیدگی اگر از جانب همسر باشد، چه شعفی ایجاد می کند در جان 
از معجزۀ عشق خبر داشت که فرمود: »هر  امام محمد باقر؟ع؟  مردش. 
را به  زنی که هفت روز شوهرش را خدمت کند، خداوند هفت در دوزخ 
روی او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید تا از هر در که خواهد 
مگر  بنوشاند؛  شوهرش  به  آب  جرعه ای  که  نیست  زنی  هیچ  شود.  وارد 
آن که این عمل او برایش بهتر از یک سال باشد که روزهایش را روزه بگیرد 

و شب هایش را به عبادت سپری کند«.
وسائل الشیعه، جلد 20، صفحه 172



لحظۀ سومکاغذ مچاله
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که ماليمی موسیقی میکند.صدای نگاه کارگاه به اتاقش وسیع پنجرۀ از
دراتاقپخشمیشود،درهمهمۀکارگرانپشتدستگاههاگمشدهاست.
از يکی رئیس و زده هم به که جبروتی و جالل این از میرود غنج دلش
بزرگترینکارخانههاینساجیشده.چشمهايشرامیبنددويادبیست
راباکمکهمسرشراه سالپیشمیافتدکهکارگاهکوچکدوزندگیاش
پایدستگاههای باهمسرش تاصبح که يادشبهاییمیافتد انداخت.

قديمیبیداربودندتاتولیدیکوچکشانپابگیرد.
يادآرزوهایهمسرشوخواستههایریزودرشتفرزندانشمیافتدکههمه
راناديدهگرفتهبودتاپولهايشرابرایپیشرفتکارگاهجمعکند.بادیبه
غبغبشمیاندازدوباخودشفکرمیکنداگرآنهمهسختگیرینکردهبود

وپولهايشراپساندازنکردهبود،هیچوقتبهاينجانمیرسید.
بیرون را کاغذ رالمسمیکند. کاغذمچالهای و دستدرجیبشمیکند
میآوردوآهازنهادشبلندمیشود.لیستخريداست.يادشمیافتدقرار



19

لحظــــــۀ سومکاغذ مچاله چند لحظه زندگی

کوچکیداشته کارخانه،درخانهجشن استبهمناسبتراهاندازیفازدوم
نیامدهاند،لیست ازمدرسه تابچهها کرده کید تأ باشندوهمسرشچقدر
کاغذمیکندوبلندبلندباخودشحرف کند.زیرچشمینگاهیبه راتهیه
کهالزمنیست،ساالدرامیشودباآبغورههمخورد! میزند:سسمایونز
کههست!سهمدلمیوه؟!تخمهوآجیلو...ایوای! شیرينی؟!شکالت

اخمهايشدرهممیرود.صدایزنشدرگوششمیپیچدکهچندوقت
يکبارباناراحتیاعتراضمیکردکهوقتیخداازمالدنیابهاوبخشیده،
نبايدخّستبهخرجبدهدوزندگیرااینقدربهخانوادهاشسختبگیرد.
برای را کهپولها کهدلسوزانهنصیحتشمیکرد بعدهمصدایپدرش،

روزهاییکههیچوقتنمیبیند،جمعنکند.
يادهمۀدفعاتیمیافتدکههمسرشازسختگیریهایاوگاليهکردهبود؛
امادلشراضینمیشود.فکرمیکندهمسروبچههايشدنبالحیفومیل
کردنسرمايۀاوهستند.باهمینخیالهالیسترادرسطلزبالهمیاندازد.
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امتش  به  می خواست  امت.  راهنمای  و  بود  رحمت  پیامبر  محمد؟ص؟ 
کدام ها نه. مردمش خیال  نشان بدهد کدام آدم ها از اهالی دین اویند و 
می کردند مرد باید ضرب شست نشان بدهد به خانواده اش تا مرد باشد؛ 
تنگ نظری  و  باید در سخت گیری  را  و دین داری  مردانگی  خیال می کردند 
و  درهم کشیده  چهرۀ  با  می کردند،  خواهشی  اگر  زنانشان  کنند.  جستجو 
بهانه های عجیب وغریب از حرف زدن پشیمانشان می کردند؛ او اما پیامبر 
مهربانی و لبخند بود. او بود که معنای اصیل مسلمانی را پیش چشمشان 
گذاشت و گفت: »از ما نیست کسی که خداوند به زندگی او وسعت دهد 

و ]با این حال[ او بر خانواده اش سخت بگیرد«.
عوالی اللئالی، جلد 1، صفحه 255



لحظۀ چهارمروسری فیروزه ای
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برای و میمالد نان روی را عسل و کره نشستهاند. صبحانه سفرۀ  سر
بچههاست،لقمهمیگیرد مدرسۀ  کردنلقمۀ  کهمشغولآماده همسرش
ودردهانشمیگذارد.زنازاوتشکرمیکندوراهیاتاقبچههامیشودتا

کیفشانبگذارد. تغذيهشانرادر
صدایبوقسرويسکارخانهبلندمیشود.مردچايشراکهتانیمهسرکشیده
کیفشرابرمیدارد.بهاتاقبچههاسرکمیکشدتاهمسرش رهامیکندو
کیف کردن کند؛اماحواسهمسرشپیشمرتب راببیندوازاوخداحافظی
بدرقهاشمیکند.نفسعمیقی بايکخداحافظیسرسری و دخترهاست

میکشد.زیرلبخداحافظیمیکند؛امادلشپیشهمسرشمیماند.
فکر همسرش به مهرهها و چرخدندهها حرکت هیاهوی بین کارخانه در
کهدلشبرایهمدمزندگیاشتنگشدهودوست میکند.ازآنروزهاست
بادستپربهخانهبرگرددو او کاریتمامشودو داردهرچهزودترساعت
کنارشبنشیندوازاتفاقاتروزودرسومدرسۀ  لبخندهمسرشراببیند.
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تمام که کارش میرود. غنج فکرها این از دلش بزند. گپ او با بچهها
مايحتاج میشود. کارخانه کارکنان فروشگاه راهی شوقوذوق با میشود
فیروزهای روسری آخر دم و میکند تهیه دارد ذهن در که آنجا تا را خانه

زیباییبرایهمسرشمیخردوبااشتیاقراهیخانهمیشود.
کلیدخانهرابههمراهدارد؛امازنگمیزند.دوستداردهمسرشدِرخانه
باردختر این و میزند زنگ دوباره نمیشود. کند.خبری باز رويش به را

کوچکشدررابازمیکندوباديدنخريدهاازخوشحالیجیغمیکشد.
میشنود جواب و میگیرد را خانه مادر سراغ و میزند لبخند دخترش به
کهپایتلویزیوناست!نگاهیبهتلویزیونمیکندوهمسرشرامیبیند
کاناپهسرکمیکشدودرحالیکههمۀ هوشوحواسشپیش کهازپشت
سريالاست،سالمشکستهبستهایتحويلشمیدهد.باناراحتیروسری
فیروزهایازکیسۀخريدهابیرونمیکشدوبیسروصدابهاتاقخوابمیرود

کهخاکمیخورند،میگذارد. کنارسایرهديههایی کمدش ودر
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مرد، حرف هایش را آورده است پیش پیامبرش. آمده است تا از همسرش 
کند. می گوید: »همسری دارم  کارهایش سوال  تعریف و از جایگاه و ارزش 
که بیرون  از خانه  که هر وقت وارد خانه می شوم، به استقبالم می آید و 
اگر  می گوید:  می بیند،  اندوهگین  را  من  وقتی  می کند.  بدرقه ام  می روم، 
گرفته  برای رزق و روزی غصه می خوری، بدان  که خداوند آن را به عهده 
از  کند!« دلش  زیاد  را  اندوهت  آخرتت غصه می خوری، خدا  برای  اگر  و 
او می گویند: »برای  به  پیامبرش شاد می شود وقتی رسول خدا؟ص؟  پاسخ 
که  کارگزاران خداست  از  این زن یکی  کارگزارانی ]در زمین[ است و  خدا 

پاداش او برابر با نیمی از پاداش شهید است«.
من ال یحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۸۹



لحظۀ پنجمسنگِر خانه
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درخانهراهمیرود.ازایناتاقبهآناتاقوازآشپزخانهبهپذیرایی.فايده
را رومیزی آن و بکشد رادستمال گلدان این که ديگرهم بار هزار ندارد.
گرفته دلش نمیآيد. سرجا حوصلهاش نمیشود. باز ُخلقش کند، صاف

کردهاندتااورادرخودببلعند. استودرودیوارخانهانگاردستبهيکی
دوتایی قابعکس به و پایینمیدهد است رسیده گلو تا که را بغضش

خودشوهمسرشنگاهمیکند.
برایچندمینبارتقويمرویدیواررانگاهمیکندوهنوزباورشنمیشود
این باحساب که تاريخعروسیشاندوسالهمنگذشته.دوسالی از که
پر دلش است. کرده سپری خانه در تنها را روزش سیزده و سیصد روز،
کهزبانشانراخوبمیداند.باخودش میکشدبرایآنچشمهایمهربان
کدامدرگیریزیرآتشخمپارههاو فکرمیکندصاحباینچشمها،اآلندر
کیمیجنگد؟دلشمیریزد. گلویتشنهوسروصورتخا مسلسلهاداردبا

لبمیگزدوبرايش»فاهللخیرحافظًاوهوارحمالراحمین«میخواند.
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کهمیگفتحرمحضرتزينب؟اهع؟ناموس يادحرفهایهمسرشمیافتد
شیعهاستونبايدبگذارنددستناپاکداعشبهآنبرسد.چشمهايش
بهيادضريحنازنینحضرتزينب؟اهع؟موجبرمیدارد؛اماایندلتنگیو
که بهسختیهایی که بار هر برنمیدارد. ازسرش يکریز،دست دلواپسِی
حسرت قبل از بیشتر میکند، فکر میکشند رزمندگان سایر و همسرش
کهچرااینتوفیقنصیباونشدهوچرابايدازاینثوابهایویژه میخورد

وبزرگمحرومباشد.
که رادارد این واقعادلوجرئت که کهخلوتمیکندمیبیند باخودش

کنارمردشبايستدوبرایدينشبجنگد. اسلحهبهدستبگیردو
اذيتش اینقدر خانه سکوت تا میکند روشن را تلویزیون و میشود بلند
کهدردست کتابی نکند.روحانیجوانیروبرویمجرینشستهوازروی
که را روايت و میکند زيادتر را تلویزیون صدای میخواند. روايتی دارد،

میشنود،بیآنکهبفهمدجانشآراممیشود...
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پیامبر؟ص؟ از دل های مردان و زنان امتش خبر داشت و می دانست زن ها 
چقدر عذاب می کشند وقتی مردانشان به جنگ می روند. می دانست این 
زن هایی  داشت  خبر  می کند.  آزرده  را  زن  نازک  جان  تنهایی،  و  دل تنگی 
بجنگند  راه خدا  در  مردهایشان  پا به پای  تا  پر می کشد  دلشان  که  هستند 
که  و ثواب بی کران جهاد فی سبیل اهلل نصیب آن ها هم بشود. همین شد 
گفتند:  او  به  و  آمدند  اسالم سراغش  از همسران مجاهدان  وقتی جمعی 
»ای رسول خدا؟ص؟ مردان با جهاد در راه خدا فضیلت بزرگی را از آِن خود 
در  مجاهدان  ثواب  آن  با  بتوانیم  که  نداریم  کاری  زن ها  ما  اما  کرده اند؛ 
بدانند  و  بگیرد  آرام  دلشان  که  گفت  باشیم«؛ جمله ای  داشته  را  راه خدا 
خداوند چه بی مضایقه و آسان در ثواب جهاد شریکشان می کند. فرمود: 
»خدمت و کاِر هر یک از شما در خانه اش، ]پاداش[ عمل مجاهدین در راه 

خدا را خواهد داشت«.
روضةالواعظین، جلد 2، صفحه ۳7۶



لحظۀ ششمغریبه
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کاغذ انبوهی آمده اداره به که ازصبح وسرکهمیجوشد. دلشمثلسیر
نزده هیچکدامشاندست به هنوز او اما انباشتهشده؛ میزش روی نامه و
میشود. خیره نامعلومی نقطۀ  به و مینشیند میز پشت ساعتی است.
اتاقشقدممیزندوساعتیديگر ساعتیديگرناخنمیجودوبیقراردر

وپایینمیکند. بیهدفصفحۀ گوشیاشراباال
گوشیهمسرشديده،دنیارویسرشخرابشده. ازوقتیآنپیامهارادر
خودش از مدام باشد. نیاورده هجوم ذهنش به که نیست خیالی و فکر
میپرسدآنمردغریبهایکهتصویرپروفايلشباآنلبخنددلفريبتصنعی
گردنبندطالدادمیزدآدمدرستینیست،چرابههمسرشپیام ويقۀ بازو

کرده؟ کجاشمارۀ همسراوراپیدا داده؟اصاًلاینمردِکنامرداز
ذهنش میکند تقال میان این در او و میخورند چرخ ذهنش در سؤالها
نگفته؟ او به دارد:چراهمسرشچیزی نگه دور اساسی ازيکپرسش را
گرهمسرشبهواقعنسبتیباآنمرد کها دستوپامیزندبهاینفکرنکند
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ندارد،چراپیامهایعاشقانهاشرانگهداشته؟چراپنهانکاری؟احساس
کند،دیوانهمیشود.برگۀ مرخصیساعتیرا گربیشازاینتعلل میکندا

رویمیزرئیسشمیگذاردوباعجلهبهسمتخانهمیرود.
که کلیدمیاندازدوتهدلشخداخدامیکند بهخانهمیرسدوبیسروصدا
و ته و بزند موبايلش گوشی به بتواندسری و باشد همسرشهنوزخواب

تویماجرارادربیاورد.
گريهمتوقفشمیکند.ازالیدرهمسرش آرامپابهخانهمیگذاردوصدای
رامیبیندکهدرآشپزخانهپشتبهاونشستهوبیآنکهمتوجهحضوراوشده
گريهبامادرشحرفمیزند.میگويدمیخواهدبادخترخالهاش باشد،با
کهمردانغریبههمدر گروهاينترنتی کند،چونبیاجازهاورادريک دعوا
کردهوباعثشدهيکمردغریبهمزاحماوشود. آنعضوبودهانداضافه
میشنودکهبهمادرشمیگويدشبهمهچیزرابهشوهرغیرتیاشمیگويد

کفدستشبگذارد. تاحقآنمرتیکۀ مزاحمرا
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مانند همیشه  و  پیامبر؟ص؟ جمع شده اند  و اصحاب دور  یاران  از  جمعی 
و  کند  باز  را  مبارکش  دهان  حضرت  که  منتظرند  شنیدن.  برای  منتظرند 
کند. منتظرند برایشان بگوید  گوش جانشان نجوا  رازهای خوشبختی را در 
از  را  بهره  بیشترین  و  است  خوشبخت تر  همه  از  عالم  این  در  مرد  کدام 
دنیا، چه کسی برده است؟ پیامبر؟ص؟ لب به سخن باز می کند و می گوید: 
»برای مرد مسلمان، بعد از ]نعمت[ مسلمانی بهره ای برتر از این نیست 
کند مسرور و شادمان  که همسر مسلمانی داشته باشد که وقتی به او نگاه 
شود؛ و از فرمان او اطاعت کند؛ و در غیاب همسرش، هم حافظ ]پاکدامنی[ 

خودش باشد و  هم حافظ اموال همسرش«.
کافی، جلد 5، صفحه ۳27



لحظۀ هفتمزیر باران
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صدایخندهشانتاچندمیزآنطرفترمیرود.دورمیِزهمیشگیشاندر
کافیشاپمعروفشهرجمعشدهاندتاديداریتازهکنند.تازمانیکهيادش
بودهاند. برقرار دوستانه قرارهای این دبیرستان روزهای همان از میآيد
بادوستانقديمی!فرصتیاستبرای اوينداینديدارها دلخوشیبزرگ
دردودلکردنوفرارکردنازدغدغههایزندگیوبیرونآمدنازفکرناهار
راحت خیال با اينکه برای است مجالی بچهها. مشق درسو و شام و

چندساعتیرابرایخودشباشدوخوشبگذراند.
که کهبیاجازۀشوهرشبهاینقرارمیآيددلنگرانمیشود البتههربار

کهاینبیخبرازخانهخارجشدنش،لوبرود. گهاناتفاقیبیفتد مبادانا
میفهمد و میشود ساعت جمع حواسش تازه میشود بلند که میز سر از
گذشته خوِب خاطرات مرور در آنقدر و بارانی؛ هوا و است غروب حوالی
غرقبودهکهمتوجهگذرزماننشدهاست.دستمیجنباندوخداحافظی
رامختصرمیکندتازودتربهخانهبرگرددوبرایدخترشکهحوالیهمین
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ساعتازمدرسهبرمیگردد،شامدرستکند.باعجلهتاکسیمیگیردوتااز
ترافیکخیابانهایخیسبگذرد،ساعتیديگرمیگذردوصدایاذانکه
کردهاست. کمیزيادهروی کهانگاردربیخیالی بلندمیشود،تازهمیفهمد
پیشخودشحسابمیکندکههمزمانبادخترشبهخانهمیرسدوبايد
قیدغذایمفصلرابزندوبرایشامبهيکغذایحاضریاکتفاکند؛امابه

خانهکهمیرسدجامیخورد.
دوختهاند. در به چشم دلواپس و کالفه که میبیند را دخترش و همسر
کهقرار گفتهبود کهدخترشپیشازرفتنبهمدرسه گهانيادشمیآيد نا
استدوساعتزودترازروزهایقبلبهخانهبرگردد،چوندوزنگآخررا

کردهاند. برایبرگزاریشورایدبیرانتعطیلاعالم
کردندربرایدخترشان،زیربارانازمغازه شرمندهبههمسرشکهبرایباز
کهچقدرازاین تاخانهآمدهاستنگاهمیکندودرچشمهايشمیخواند

بیرونرفتنبیخبرشدلآزردهاست.
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چند باری شکایت هایی از مردان امتش شنیده است که از زنان خودسرشان 
کرده اند  گالیه مندند. مردان آمده اند و پیش پیامبر؟ص؟ شکایت  شاکی و 
که برخی اوقات همسرانشان بدون آن که برای بیرون رفتن از خانه از آن ها 
تا  و  می شوند  خارج  خانه  از  می خواهد  دلشان  وقت  هر  بگیرند،  اجازه 
که از آخرت خبر  که باب میلشان باشد، بیرون می مانند. پیامبر؟ص؟  وقتی 
دارد و در معراج دیده  است عذاب ها را، از عاقبتی که زنان امتش با دستان 
خود برای خود می سازند، باخبرشان می کند. دوست ندارد حتی یک نفر از 
امت او عذاب شوند و برای همین، محکم و رسا اعالم می کند: »زن اجازه 
از  بدون اجازه  زنی  اگر  و  اجازۀ شوهر؛  با  مگر  از خانه خارج شود،  ندارد 
خانه خارج شد، فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت او را 

که به خانه برگردد«. لعنت می کنند تا زمانی 
مکارم االخالق، صفحه 214



لحظۀ هشتمگل سِر نگین دار
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کهبیدار زدهوافتادهبهجانخانه.ازصبحعلیالطلوع آستینهايشراباال
دنبالشان يکنفس میکند. جمع را بچهها ريختوپاشهای دارد شده،
کمد کردهوبرایبارهزارمدر دويدهواسباببازیهاراازرویزمینجمع
معدن که را تختشان زیر و کرده مرتب را لباسهايشان کشوی گذاشته.
سراغ رفته هم بعد کشیده. جارو است، رنگارنگ کیهای خورا پوست

کشیدهاست. کابینتهاراازنوچیدهودستمال آشپزخانهوتمام
کرده. کنارشآماده شاممفصلیتدارکديدهومخلفاتخوشمزهایهمدر
جانی ديگر است. کرده مرتب و کشیده جارو را خانه تمام هم دستآخر

برايشنماندهوخستهوبیرمقرویمبلافتادهاست.
بهبچههاکهپسازبازیوشیطنتهایهمیشگیروبرويشغرقخواباند،
کافیاستتالبخندرویلبهايشبنشیند نگاهمیکند.همینيکنگاه
واحساسخوشبختیزیرپوستشبدود.بااینکهخستگیتمامانرژیاش
گرفته،دلشمیخواهدوقتیهمسرشازراهمیرسدآراستهوزیباباشد. را
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همتمیکندوازجابلندمیشودتاروبرویآينهبايستدودستیبهموهايش
کهبهچشمهایخستهاشنگاهمیکند،فکرمیکندچقدر ببرد.همانطور

کارهایروزمرۀ گاهطاقتفرسارادوستدارد! همین
فکرمیکندچهلذتیمیبردوقتیخانه،اینآشیانۀ گرمزندگیاشرامثل
دستۀ گلمرتبمیکندوکدبانوییمیشودبرایخلقخوشمزهترینغذاها.
ازراه بهجیغهایازسرخوشحالیبچههايشفکرمیکندوقتیپدرخانه

برسدوسفرۀ خوشرنگولعابشامپهنشود.
گلسریبهموهايشمیزند.فکرمیکند راشانهمیکشدو آرامموهايش
کنین کهدانهدانهسا اینخوداوست گلسرنگیندارطالیی، مثلهمین
کنارهمنگهمیدارد.فکرمیکندبهلحظهایکههمسرشاینهمه خانهرا
را قدرشناسیاش و سپاسگزاری وهمۀ  ببیند را وخوشسلیقگی آراستگی
کند.خستگیازنگاهشمیرود. بریزددرچشمهايش؛واوراعاشقانهنگاه

ازپنجرهبهآسماننگاهمیکندوخداراشکرمیکند.
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کرده  که ذهنش را مشغول  آمده است خدمت پیامبر؟ص؟. مساله ای دارد 
است؛ سؤال از ارزش و پاداش گردگیری های روزمرۀ خانه و جارو کشیدن ها و 
ّم سلمه. دلش می خواهد 

ُ
ظرف شستن ها خودش را رسانده است به ذهن ا

بداند چه فضیلتی پشت خانه داری روزمره اش هست؟ از پیامبرش دربارۀ 
فضیلت خدمت کردن زنان در خانه می پرسد و دلش گرم می شود به پاسخ 
به قصد  که در خانۀ شوهرش  زنی  که می فرماید: »هر  حضرت رسول؟ص؟ 
مرتب کردن آن چیزی را جابه جا کند، خداوند به او نظر می کند؛ و خداوند 

کند، عذابش نمی کند«. به هر کس نظر 
امالی شیخ صدوق، صفحه 411



لحظۀ نهمهم خانۀ بهشت
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بیرون خوابوبیداری مرز از را او همراهش تلفن آشنای زنگ صدای
شدن بیدار از قبل و میگردد گوشی دنبال به کورمالکورمال میکشد.
گوشیچشمانشرامیزندواز بچههازنگهشدارراخاموشمیکند.نور
الیچشماننیمهبازشبرنامۀ اوقاتشرعیراچکمیکندومیبیندهنوز
چنددقیقهایبهاذانصبحماندهاست.بهآسماننگاهمیکندودردلخدا

کهتوانستهبهموقعبیدارشود. راشکرمیگويد
کهآرامخوابیدهاست بههمسرشنگاهمیکند.بهعزیزترینفردزندگیاش
کاِرروزانهراحتیدرخوابهممیتواندرچهرهاشديد.فکرو وخستگی
گريکروزاینچهرۀ نازنینرا خیالبهذهنشهجوممیآورد.فکرمیکندا
که نبیند،میمیرد؛وچقدرنفسهايشبهضربانقلباینمردزحمتکشی

گرنباشدزندگیبرايشبیمعناست. پدرفرزنداناوست،بنداستوا
پِس از میکند خیال دیرتر. روزهای به و دورتر نقاط به میبرد را ذهنش
امتحانهایسختایندنیابرآمدهوراهیبهشتشدهاست.بعدپیش
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کنارشنباشد،چقدر گردربهشتتنهاباشدوهمسرش ا خودشمیگويد
گلويش رادر اودلتنگخواهدشد.حتیخیالدوِرجدایی،بغض برای
جامیدهد.هرقدراولتاآخرزندگیاشرانگاهمیکندنتیجهایجزاین
کهبا کهبهترینوعزیزتریننعمتدنیايشهمینهمسریاست نمیگیرد

کند. تماموجوددوستشداردونمیخواهدحتیيکروزبیاوسر
کهخبر نگاهمیکند گوشیاش بهساعت تنهاییمیگیرد. ازخیال دلش
میداند آنکه با ندارد. زيادی فرصت و است نزديک اذانصبح میدهد
گذاشته،دلشنمیآيدقرارشانرا همسرشروزسختوپرکاریراپشتسر
کهبههمقولدادهاندبهنوبتهمديگررابرای بههمبزند.يکسالاست

کند. کنند.دلشنمیخواهدزیرقولشبزندواورادلخور نمازشببیدار
با و میدهد تکانش و میزند شانهاش به دستی آرام و میشود نزديکش
مهربانیصدايشمیزندتابیدارشود.هرطورفکرمیکنددلشنمیخواهد

درخانهاشدربهشتتنهاباشد.
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هدایت  به  است  حریص  امتش.  برای  است  مهربان  طبیبی  پیامبر؟ص؟ 
که اسالم را در جان ودلشان زنده نگه داشته اند و از پِس  این قوم. قومی 
مشتاق  برسند.  متقین  بهشت  به  تا  برآمده اند  دنیا  سخت  امتحان های 
که همه شان را در بهشت ببیند. برایشان از رحمت خدا می گوید و  است 
آن مردی  بر  یادشان می دهد: »رحمت خداوند  را  و رسم همسرداری  راه 
کند و آن ها  که نیمه شب برخیزد و نماز بخواند؛ سپس خانواده اش را بیدار 
نماز  برخیزد و  نیمه شب  که  زنی  آن  بر  نماز بخوانند. رحمت خداوند  نیز 

کند و او نیز نماز بخواند«. بگزارد؛ سپس شوهرش را بیدار 
 کنز العّمال، جلد 7، صفحه 7۹۳، حدیث 214۳۸



لحظۀ دهمدوستت دارم
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بلدنیست؛ اینکهنخواهد؛نه!اصاًل دستخودشنیست.نمیتواند.نه
کهيادشبدهد.هرچهعمربیستوپنجسالهاشرامرور کسینبوده يعنی

میکندمیبیندهیچفرصتینداشتهتااینراهورسِمسادهرابلدشود.
هنوزدوسالشنشدهبودکهمادرشبهرحمتخدارفتواوماندوپدرشکه
کند،بهخرجشنرفت کهدوبارهازدواج گوششخواندند هرچهديگرانبه
کهسايۀ نامادری کرد.پیشترهاازپدرشممنونبود واورابیمادر،بزرگ
راباالیسرشنیاورده؛امااینروزهاازاودلگیراست.پیشخودشخیال
گرپدرشهماناوایلباخانمخوبیازدواجمیکرد،اواینفرصترا میکندا
کهطعممحبتمادریرابچشدودرتمامعمرحسرتبهدلنماند. داشت
این درطول مادردومیمیآورد،دستکممیتوانست او برای پدرش گر ا

کمکاوچیزیيادبگیردازظرافتهایروحيکزن. زندگیبا
کهباهزارزحمتموفقشدهاستزندگیراشروعوبادختردلخواهش حاال
زندگی لنگمیزند!فهمیده ُکمیتعاطفهاش کند،فهمیدهچقدر نامزد
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ابرازعالقه يادگیری فرصت اینسالها تمام در پدرش با دونفره مردانۀ 
کردهبهابرازمحبتهاییازجنس گرفتهاست.انگارعادت ومهرراازاو
کند پنهان قدرشناسانهاش نگاههای پشت را عالقهاش اينکه مردانه.
تا کند جاری چشمهايش در بریزد، کالمش در آنکه بهجای را عشق و

مخاطب،خودآنرابخواند.
کهشورواشتیاقشنیدن»دوستتدارم«رادرنگاهنامزدشمیخواند؛  حاال
امارویبهزبانآوردنآنرانداردوشیوۀ ابرازشرابلدنیست،ازخودش
تمام با تنهایی اینسالهای بهتالفیهمۀ  دلگیراست.دلشمیخواهد
وجودعشقشرابهپایهمسرشبریزدتااوهمعاشقانهجوابشرابدهدو

زندگیاشپربشودازعشق.نمیخواهدازخودشناامیدشود.
به که میخرد زیبایی دفترچهيادداشت میکند. روشن را ذهنش فکری
همسرشهديهدهد.صفحۀاولدفترچهرابازمیکندوخودکاربهدست
شروعبهنوشتنمیکند.نوشتِن»دوستتدارم«برايشخیلیآسانتراست.
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که مردان امتش، عمری را در جنگ ها به سر برده اند و تا بوده،  می داند 
باخبر  زن  یک  لطیف  روح  ظرافت های  از  و  دیده اند  خونریزی  و  خون 
که  نداده است  یاد  باابهت،  مرداِن خشِن  این  به  کسی  نیستند. می داند 
زنی  با  گفتگو  برای  بگردند  کلمات  زیباترین  و  نرم ترین  دنبال  باید  گاهی 
لّین  قول  همان  با  باز  محمد؟ص؟  حضرت  پهلوان!  نه  است،  ریحانه  که 
بدهد.  نشانشان  را  عشق  رسم  و  راه  تا  می شود  دست به کار  پیغمبری، 
گفتار مرد به همسرش  برایشان از رازهای پنهان قلب زنان می گوید: »این 

که »من تو را دوست دارم« هرگز از قلب زن بیرون نمی رود«.
کافی، جلد 5، صفحه 5۶۹



لحظۀ یازدهملحظۀ آرامش
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این در حداقل میخواهد او از لبخند با که همسرش دست از را سینی
کنارسفرهمیگذارد. کند،میگیردو کمیباز لحظههااخمهايشرا

که کامیونی راننده زیردست بچگی روزهای همان از میآيد يادش تا
کردهومیکند،چپوراستسیلیوتوسریخوردهتابهقول گردیاشرا شا
قديمیهاکاربلدوسربهراهشود.درمدرسههایآنروزگارهمکهکمنچشیده
استطعمتعلیمیوترکههایدرختآلبالوواناررا!وهمۀاینهابهجای
کهبرایهمهآشناست!همۀ  تربیتپدرومادرهایقديمهم خود؛شیوۀ
اینهاوسختیهایهمانروزگاردستبهدستهمدادهاندتاازخلقوخوی

کهمیخآهنینهمدرآنراهینداشتهباشد. اوسنگخاراییبسازند
ازهمسروفرزندانش که بازمیکند را تادهانش خودشهمخوبمیداند
چیزیبخواهد،خشونتواقتدارمردانهمیریزددرصدايشوهیچخواهشو
عطوفتیپشتلحنشنیست.بااینهمهامايکبارهمازهمسرشبیاحترامی
وتنگحوصلگینديدهاست.تابودهاطاعتبودهومحبتبیدريغ.ازنگاه
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خستۀ همسرشمیفهمدکهدلآزردهمیشودازاینهمهتندخویی؛اماآنقدر
دوستشداردوبرايشاحترامقائلاستکهلببهشکايتبازنمیکند.

نمیداد.پیشخودشمیگفت اهمیت اینقضیه به پیشازاینچندان
که  اماحاال کرده؛ کجخلق را او زمانه دستخودشنیستوسختیهای
هفتسیننشستهوبهروزهایرفتهاشنگاهمیکند،انگارتازه سرسفرۀ 
است گذشته باد و برق مثل عمرش از سال چهل شده خبردار شصتش
این تمامی ايجاد برای باشد کرده قدردانی همسرش از بهخوبی بیآنکه
گرنبوداینهمهاطاعتوحوصلهوتحمل لحظههایآرامش.فکرمیکندا
کشیدهمیشدوفضایخانه کهبهجروبحث گفتگوها همسرش،چهبسیار

رامتشنجمیکرد.
کهدلشرا انگارایندمدمۀ تحویلسالبرايشفرصتمغتنمیشدهباشد
کند.لبخند،بیارادهصورتشراپرمیکندوقرآنرابهدستمیگیرد زیرورو

تااولینعیدیزندگیاشرابههمنفسمهربانزندگیاشبدهد.
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که خود همسری فقیه، پرهیزگار و شایسته به نام حمیده  امام صادق؟ع؟ 
دارد، خوب می داند نقش زن را در جاری کردن لحظه های آرامش در یک 
زندگی های  داشتن  به  شوند  زبانزد  شیعیانش  تمامی  دارد  دوست  خانه. 
مردی  به  وقتی  بدانند  تا  بگوید  شیعه  زنان  به  می خواهد  الهی.  و  آرام 
جواب بله می دهند و در وادی همسری قدم می گذارند، چگونه رفتارشان 
»ملعون  کند.می گوید:  شقاوت مند  یا  و  سعادت مند  را  آن ها  می تواند 
است، ملعون، آن زنی که شوهر خود را بیازارد و غمگین کند؛ و خوشبخت 
است، خوشبخت، آن زنی که شوهر خود را احترام نهد و آزارش ندهد و در 

همه حال از وى فرمان برد«.
کنزالفوائد، جلد 1، صفحه 150



لحظۀ دوازدهمپیرمرد دوره گرد
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کهسرخیحوالیغروب،منظرۀ خیرهکنندهای نگاهیبهآسمانمیاندازد
بهآنبخشیدهاست.باپشتدستعرقراازپیشانیاشمیگیردوازچال
تعويض وچموخم میزند راصدا گردش شا میآيد. بیرون کثیف و چرب

قطعهرابرايشمرورمیکندوادامۀ کاررابهاومیسپارد.
که میاندازد ناخنهايش اطراف به نگاهی و میشويد را رويش و دست
کردهاست.نفسعمیقی سیاهیروغنسالهاستاطرافآنهاجاخوش

میکشدوسواردوچرخهاشمیشودتابهخانهبرود.
کهبرخالفروالمعمولخلوت نانواییسنگکمیرسد درمسیرخانهبه
کناری را دوچرخه است. ايستاده نان انتظار به پیرمرد يک تنها و است
لبخند  میبیند که را او پیرمرد برگردد. خانه به تازه نان با تا میگذارد
کناردستدارد،نشانشمیدهدومیگويدفروشندۀ  کهدر کیرا میزند.سا
بهترین از تا بعدهمچند و اودکلنمیفروشد و کهعطر است دورهگردی
ادوکلنهايشراباقیمتمناسببهاوپیشنهادمیدهد.يکلحظهترغیب
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ولی میکند فکری شود. خانه وارد عطر بوی با را روزی چند که میشود
کهخريدهاییازایندستخرجاضافیاستوارزششرا بهنتیجهمیرسد

ندارد.ازپیرمردتشکرمیکند،نانشرابرمیداردوراهیخانهمیشود.
موهای از میکند. باز را در لب بر لبخند همسرش میرسد، که خانه به
نمدارشعطرشکوفههایبادامبهمشاممیرسد.ابروهايشرارنگکرده
کهاندکیاخم وزیباییچهرۀ سادهاش،چندبرابرشدهاست.ازچشمانش
و نشسته درست را صورتش هم امروز انگار که میخواند دارند، مهربان

سیاهیروغنهنوزبرچهرهاشبهجامانده.
تا میرود و میکند عوض را لباسهايش میدود. صورتش در شرمندگی
سرتاپای به آينه در بشويد. را صورتش و دست دقیقتر بار این و دوباره
خودشنگاهمیکند.بهزیرپوشرنگورورفتهاش،بهپیژامۀ گلوگشادش
وصورتکثیفش؛وهمانلحظهدوبارهعطرموهایهمسرشمشامشراپر
میکند.باخودشمیگويدکهایکاشفرداپیرمرددورهگردرادوبارهببیند.
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مردان  دارد  دوست  باشد.  گرم  شیعیانش  خانوادۀ  کانون  دارد  دوست 
می خواهد  دلش  باشند.  همسرانشان  افتخار  و  دلگرمی  مایۀ  جدش  امت 
آراسته ترین و باوقارترین مردان جهان، مردان مسلمان امت جدش باشند که 
همسرانشان از دیدنشان لذت می برند و دلشان می رود برای این همه وقار و 
خوش پوشی. امام باقر؟ع؟ می خواهد که مردان هم از آراستگی شان غفلت 
را در  آرایش  که مردان دوست دارند زینت و  نکنند. می گوید: »همان گونه 
زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت و آرایش را در مردانشان ببینند«.

 مکارم االخالق، صفحه ۸0



لحظۀ سیزدهمروزهای روشن
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کهتمامسالراباانتظارواشتیاقسرمیکرد ازهمانروزهایدورنوجوانی
تابرسدبهايامالبیضماهرجبوروزهایمهمانیدرخانۀخدا.دلبستۀ 
کهسهروزرابرودبستدِرخانۀ خدابنشیند اعتکافبود.دلشپرمیکشید
که وآرزوهايشرادانهدانهبچیندجلویچشمهایاو.دلشغنجمیرفت
که کنجدنجمسجد آن کنند وپهن بردارند را کوچکشان زیرانداز پدر، با
اوفرصت و باباعلیمؤذنش،خالینگهشمیداشتند؛ احترام به همیشه

داشتهباشددرخلوتخودشباخداسراغیازدلشبگیرد.
اینقدربیقرار،دِلمنتظرش شايدبهخاطرهمۀ اینخاطراتاستکهحاال
رویدستشماندهونمیداندچهکند.بههمسرشنگاهمیکندکهبیماری
گفته کهپزشک کرده.آنطور گرفتهورنگرويشرازرد طراوتچهرهاشرا
سهروزکاملبايددرتختخواببماندواستراحتمطلقداشتهباشدتاقوای
ازدسترفتهاشبرگرددوازبدروزگار،اینسهروزمصادفشدهباهمانسه

کهاودرتمامسالچشمبهراهشبودهاست. روزی
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عالمهم همسرشدوختهاست.میداندهمۀ  چشمدرچشمهایبستۀ 
کاسۀ سوپی کنارشباشندبرایهمسرش،اونمیشود.مادرهمسرشبا که
زنچشمهای بیدارمیکند. را بهآرامیدخترش و راهمیرسد از دردست
خستهاشرابهاومیدوزدوباصداییضعیفازدلیِلخانهماندنشسؤال
کنارش کناراوبودنسرکارنرفته؛تامادرش گربهخاطر ا میکند.میگويد
هستنگراننباشد؛امامردتهدلشمیداندکهدِلهمسرشازاینبودنو

گرموخوشحالاستوچقدراحساسامنیتمیکند. نرفتنچقدر
میخواند. را پیامک میپراند. جا از را او همراهش تلفن پیامک صدای
کهفالکسچایوقندوشکررافراموشنکند.دوباره کرده پدرشيادآوری
همسرش نگفته. پدر به چیزی همسرش بیماری از  هنوز میلرزد. دلش
گهان بیرمقنگاهشمیکندوبهسختیلبخندمیزندومیپرسدکهچرانا
میگیرد. را تصمیمش اما نمیگويد؛ چیزی کرد. تغییر چهرهاش رنگ
روزهایروشِنامسال،مسجدشخانهاستوهمراهش،همراهزندگیاش.
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خبر رسیده بود که حرف هایش را اشتباه فهمیده اند. خانواده شان را به امان 
بشوند  زاهد  که  بیابان  و  کوه  در  کرده اند  کز  رفته اند  و  کرده اند  رها  خدا 
پشت وپناه  آن که  به جای  کج فهم،  مردان  این  بود  رسیده  خبر  دین دار.  و 
به  نه  حواسشان  و  دوششان  روی  شده اند  باری  باشند،  خانواده شان 
دخل و  خرج خانه است، نه به امورات منزل و بچه ها. پیامبر؟ص؟ دل آزرده 
برایشان:  شد  فصل الخطاب  که  گفت  جمله ای  کج فهمی.  این همه  از  بود 
از  دوست داشتنی تر  بزرگ،  خدای  نزد  خانواده اش  کنار  در  مرد  »نشستن 

اعتکاف ]و نشستن[ در این مسجد من است«.
 تنبیه الخواطر و نزهه النواظر، جلد 2، صفحه 122



لحظۀ چهاردهمورساچه
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نشستهاستروبرویآينهوموهايشراسشوارمیکشد.طرهایراکهبهتازگی
کوتاهیرانصفهنیمه کرده،فرمیکندومیدواندرویصورتش.شال بلوند
کند. رویسرمیکشدوسوهانرابرمیداردتامانیکورناخنهايشراتازه
کهدستانشراجلویصورتشمیگیردودورونزديکشانمیکند همانطور
کهمشغول نگاهمیکند بهمردش زیرچشمی ببیند، بهتر را کش تابرقال
انتخابکراواتیاستکهبهپیراهنجديدشبیايد.میبیندکهکراواتهارا
دانهدانهتانیمهمیبنددوبازدلشرامیزنندوپرتشانمیکندرویتخت.
گرۀ  کهبازهم کمکمیخواهد.میدانست کالفهمیشودوازاو دستآخر

خوشتیپشدنمردشبهدستاوبازمیشود.
کادوی که کراواتصورتیخالخالیجديدی میخنددوبهطرفشمیرود.
گره بعد میزند. گره مردش گردن دور ماهرانه و برمیدارد بوده خودش
او از رضايتمندانه مرد میکند. نگاه او به خرسندانه و میکند تنگتر را
به او  حاال بیندازد. برق را ورنیاش کفشهای تا میرود و میکند تشکر
کهرویمیز سختترینانتخابخودرسیدهاست.بهرديفادوکلنهایی
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گاهبهطرفيکیشانمیرود آرايششچیدهشدهاند،نگاهمیکند.دستش
ودوبارهمنصرفمیشود.عطریرانگاهمیکندوفکرمیکندخنکیاشبه
کنارش بیرغبت و برمیدارد را نمیآيد.ديگری زمستانی اینهوایسرد
ادوکلن به میخورد چشمش کالفگی اوج در میشود. خسته میگذارد.
کهخالهاشبهتازگیازفرانسهبرايشآورده.مشتاقانهدر بنفشی ورساچۀ 
فرومیبرد. ريههايش در را آن دلپذیر رايحۀ  و بازمیکند را ادوکلن بلوری

برقرضايتدرچشمهايشمیدرخشد.
گردنشمیپاشد.مقداریهم رابازمیکندوعطررارویيقهو پرشالش
گررویمچ کهعطرا رویمچدستشاسپریمیکند،چونپیشترخوانده
حاال میشود. کنده پرا اطراف در بهآرامی نبض، باضربان بنشیند، دست
کفشهایپاشنهبلندقرمزومشکیاشرامیپوشد ازخودشراضیاست.
وبانگاهشازمردشدرموردتیپامروزسؤالمیکند.مرد،خريدارانهبه
رابهنشانۀتأییدتکان اونگاهمیکند.چشمکیمیزندوسرش سرتاپای

میدهد.بازويشرادربازویاوقفلمیکندوبهراهمیافتند.
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گفته این غیرت است  که مرد است و غیرت مردانه.  گفته است  برایشان 
از  او را دور نگه دارد  که مرد را وامی دارد حواسش پی ناموسش باشد و 
که مرد، باید چهارچشمی مراقب همسرش  کرده  تأکید  چشم نامحرمان. 
باشد و مثل یک گل از او مواظبت کند تا دست بیگانه ای به طمع چیدنش 
گناه با همسرش  که اگر مردی در  دراز نشود. می خواهد به آن ها بفهماند 
انتظارش است.  راه بیاید، بی گناه نخواهد بود و عذابی بسیار سخت در 
تصویر  بصیرت،  با  چشمان  و  پیامبری  علم  آن  با  می خواهد  پیامبر؟ص؟ 
دقیق تری پیش چشمشان بگذارد. هشدارشان می دهد: »اگر زن با زینت و 
عطر از خانه خارج شود و شوهرش هم رضایت داشته باشد، در مقابل هر 

که آن زن برمی دارد، خانه ای از آتش برای مرد بنا می کنند«. قدمی 
جامع االخبار، صفحه 15۸



لحظۀ پانزدهمز.ز
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دوستانشمداممسخرهاشمیکنندوبهجایاينکهاسمشراصدابزنند،
لقبیکهبرايشگذاشتهاندراتکرارمیکنند:»ز.ز«؛همان»زنذلیل«معروف!
وقتیدورهمجمعمیشوند،اولینسوژهبرایدستانداختنوخنديدن،
گفتگو کردن گرم برای میگردند خندهداری مطلب دنبال وقتی اوست.
هم نه! نداند؛ اینکه نه هم خودش او. سراغ میروند خاطرات، مرور و
دلشان هرچقدر که داده جواز بهشان میخندد! پابهپايشان میداند،هم
اینها باهمۀ  کنند. محافلش نقل و بگذارند بار را کلهپاچهاش خواست
کندوسفتوسختسرحرفشماندهو حاضرنیستيکقدمعقبنشینی

کند! کار کهدرخانه میگويدمردآنکسیاست
ازراهکهمیرسد،برخالفبیشترهمکیشانشجورابهايشراگوشهایپرت
نمیکند؛بلکهآنهاراصافمیبردمیاندازددرسبدکنارماشینلباسشویی.
کهچروک لباسهايشراهممرتبومنظمبهچوبلباسیآویزانمیکند
گردنهمسرشنیفتد.بعدهميکدِلسیربا نشوندوزحمتاتوکاریبه
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کارهايش گرمشودوبگذارندمادرخانهبه بچههابازیمیکندتاسرشان
کمکهمسرشمیرود.ظرف کارهایخانههمبه گاهیدر برسد؛وحتی
کهازانجام کارینیست کردننخودلوبیا! گردگیریوحتیپاک شستن،

کندبهابهتمردانهاشبرمیخورد. آنامتناعداشتهباشدوخیال
بچهها، درسومشق به رسیدگی گرفتار صبح آغاز از همسرش میبیند
که گلیاست کههمسرش پختوپزورتقوفتقامورمنزلاست؛ومیداند
خستگیپژمردهاشمیکند؛برایهمینباجانودلآنچهازدستشبربیايد
کهحضوردرجمع کمکبهاوانجاممیدهد.بارهاپیشآمدهاست برای
کندتادرخانه کندويابرنامۀسفرشرالغو مجردیدوستانشراتعطیل

کمکحالهمسرشباشد. بماندو
گذشته؛خودش سدههای به مربوط است عتیقهای میگويند دوستانش
که است دوستداشتنی کوچک ریزهکاریهای همین میداند خوب اما
بهانهایمیشودبرایاینکهبههمسرشنشانبدهدچقدردوستشدارد.

لحظــــــۀ پانزدهمز.ز چند لحظه زندگی
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دیگ  کنار  که  پیامبر؟ص؟  دختر  یگانه  فاطمه؟اهع؟،  نازنینش  همسر  کنار 
با  می کند.امیرالمومنین؟ع؟  پاک  عدس  و  نشسته  است،  آشپزی  مشغول 
که پیش خودشان فکر می کردند  بعضی مردها فرق داشت. با مرد هایی 
باید فقط در جنگ، دست به کار باشند و خیلی عجیب است که مرد با آن 
بگذارد  لوبیا  و  نخود  سینی  یا  کند!  پاک  سبزی  و  بنشیند  انبوه،  ریش های 
را  که سنگ ها  ریگ ها! همانطور  و  کردن سنگ  به سوا  بنشیند  و  جلویش 
خانه  وارد  پیامبر؟ص؟  و  می تابد  خانه  در  نوری  می کند،  جدا  عدس ها  از 
می شود. رسول خدا؟ص؟ نگاهی به آسمانی ترین زوج دنیا می کند و صدای 
دل نشینش، خانه را پر می کند: »یا علی! هیچ مردی به همسرش در خانه 
ثواب  که در بدن دارد،  ازای هر دانه مویی  به  اینکه  کمک نمی کند مگر 
روزه  را  روز هایش  که[  ]یک سالی  می شود،  ثبت  او  برای  یک سال  عبادت 

داشته و شب هایش را به نماز ایستاده است«.
جامع االخبار، صفحه 10۳



لحظۀ شانزدهمنیم دیگر من
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که کارهرکسینیست.هرکسی کهتشخیصشان ازآندوقلوهاییهستند
گذشتهها ياد اعترافمیکند. واقعیت این به راديده، بزرگش اووخواهر
کودکیانسعجیبیباهمداشتندودلشاننمیخواست میافتد.ازهمان
بر و کنند ازدواج باهم همزمان کردند عهد شوند. جدا هم از دنیا آخر تا
کردندتادوبرادردوقلومثلخودشان سرعهدشانهمماندند.آنقدرصبر
پیداشدندوعروسیشانشهرهشددرشهر.حاال،همخواهرند،همجاری!
کوچکتراستوسايۀ خواهربزرگترباالی خوشحالاستازاينکهخواهر

کوچکتربودنبهقدرچندثانیهباشد! گراین سرشاست؛حتیا
کوچکترینتفاوتیباخواهربزرگشندارد،امادرباطناخالقش درظاهر
زمینتاآسمانباُقلشفرقمیکند.خواهربزرگترهمصبرشزيادتراست،
هممتانتشوهمخوشروییاش.همیناستکهزندگیاشبسیارآرامتراز
زندگیاومیگذرد.بینبرادرهاهماوکهخوشاخالقتراست،نصیبخواهر
گرزندگیخواهربزرگترش بزرگترشده.همۀ اینهارامیداند.میداندکها
گاهیوقتها اما آنهاست؛ زیباست،حاصلصبروخوشروییهردوی
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حسادتآراممیخزدزیرپوستشودرچشمهايشزبانهمیکشد.آنوقت،
شوهرخواهرشرامیگذاردجلویرويشومدامخوبیهايشرابهرخشوهر
خودشمیکشدودرمقابلدانهدانهویژگیهایبدریزودرشتاوراازدلش
کمی خودش گر ا که میداند میکوبد. سرش بر را آنها و میکشد بیرون
کند،زندگیاشمیشودقشنگترینزندگیدنیا؛اماحاضر اخالقشرابهتر
کوچکترینعیوبشرا نیستچشمشرااززندگیخواهرشبردارد.آنقدر
که بزرگجلوهمیدهدومدامازظاهروتیپخوببرادرشتعريفمیکند
شوهرشازتمامزندگیشاندلزدهشده؛وحسادتآرامآرامدارددردلاو
کهبالیجانزندگیاش همجوانهمیزندوبرادرشرامثلرقیبیمیبیند

شده.
گرفته فکروذکرششدهمقايسۀ ایندوبرادردرهمهچیز؛ازوضعظاهری
کاسبی؛ووحواسشنیستبا کارو تااخالقورفتاروحتیشغلودرآمدو
همینمقايسههایپیشپاافتادۀ تلخ،داردبادستانخودش،چهبالییبر

سرخودوزندگیاشمیآورد.
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شیطان را خوب می شناسد. می داند یک نگاه آلوده به نامحرم کافی است 
تا راهی باشد برای ورود شیطان به قلب ها. می داند شیطان  که وارد شود، 
امتش  خیر  که  است  پیامبری  او  می رود.  آرامش  و  اعتماد  می رود.  ایمان 
تا  می دهد  انذار  را  آن ها  و  می کند  نصیحت  را  امتش  زنان  می خواهد.  را 
آن ها خشم  بر  که خدا  کسانی  کنند و نشوند مصداق  را جمع  حواسشان 
کارهایی آنان را از مسیر نورانی خدا خارج  که انجام چه  گرفته. می داند 
زنان  به  خطاب  پیامبر؟ص؟  می کشاند.  گمراهی  تاریکی های  به  و  می کند 
که  و دختران مسلمان می گوید: »خشم خدای بزرگ و بلندمرتبه، بر زنی 
که محرم او نیست پر  کسی  چشم خود را از ]نگاه به[ غیر شوهر خود یا 

کند، شدید است«.
 بحاراالنوار، جلد 7۳، صفحه ۳۶۶



لحظۀ هفدهماندوه چشم ها
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روزهای اولین همان از نداشته! دلماندهای بر آرزوِی میآيد يادش تا
آماده و حاضر برايش میکرده اراده و میخواسته چه هر همیشه زندگی
کهپدرثروتمندشتمام میکردند.روزگارطوریبروفقمراددلشچرخیده
کندوجلویچشمهايشبچیند. خواستههایریزودرشتشرادردمتهیه
کهلباسهای کهدربینتمامهمساالنشتنهادختریبود هنوزبهياددارد
تولدهايش مناسبت به را شهر جواهرات گرانترین و میپوشید خارجی

هديهمیگرفتوازهمهمهمتر؛عروسکسخنگوداشت.
شهربودهبهداراییوبرازندگی.اینروزگاِربروفقمرادهم همیشهشهرۀ 
به بست دل عاشقانه سريالهای مثل درست که روز آن تا داشت ادامه
کهعصرهابعد کهازداردنیافقطيکپرايدداشت سادهترینپسردانشکده
ازکالسباآنمسافرکشیمیکرد!يکیيکدانۀ پدربودوآنقدرنازشخريدار
کمک کندزیربالوپراینداماددستخالیرابگیردو کهپدرقبول داشت

کندزندگیعاشقانۀ دخترشپابگیرد.
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حاالسهسالازاولینروززندگیمشترکشمیگذرد.خودشخوبمیداند
درتمامدنیانمیتواندهیچمردیرابیشترازهمسرشدوستداشتهباشد.
رابخواندوبیآنکه بلداستسکوتچشمهايش که میداندفقطاوست
کهحاضر چیزیبگويدخواستههایدلشرابفهمد.میفهمدفقطاوست
کند؛امازیربارمنتپدرشنباشدوهدايای کار استبهخاطرشسهشیفته
فقط میداند بسازد. خودش را زندگیشان تا نکند قبول را گرانقیمتش
اوستکهاورانهبهخاطرثروتپدرش،بلکهبهخاطرخودشخواستهاست.
بااینهمهامابعضیوقتهايکیيکدانهبودنشکاردستشمیدهد.بعضی
کهآورده،چشمشرامیگیردوحواسشرااز وقتهازرقوبرقجهیزيهای
کهدردلداردپرتمیکند.آنوقتمنتهايشرامیگذاردالبهالی عشقی
حرفهايشوبههمسرشتحویلمیدهد.اینطوروقتهاهمسرشهیچ
سکوت در میزند، موج آنها در اندوه که چشمهایی با فقط نمیگويد.

کهحرفهایبسیاریپشتشدارد. تماشايشمیکند؛سکوتی
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از  عشق  نمی خواهد  دلش  شود.  ضایع  مردمش  اعمال  نمی خواهد  دلش 
گاهی حواسشان پرت می شود و با بعضی  میان آن ها برود. می داند زن ها 
حساسیت های  می داند  می کنند.  لگد  را  مردشان  غرور  رفتارها  و  گفتارها 
گزنده  را  نرمشان  زبان  و  می دهد  دستشان  کار  وقت ها  بعضی  زنانه 
و  تمام طالها  زن  »اگر  نصیحتشان می کند:  دلسوزانه،  پیامبر؟ص؟  می کند. 
بیاورد، آن وقت یک روز سر شوهرش  را به خانۀ شوهرش  نقره های زمین 
که هستی؟ این ها مال من است؛ در این صورت  منت بگذارد و بگوید تو 
اجر و عمل زن از بین می رود؛ اگرچه از عابدترین مردم باشد؛ مگر اینکه 

کند«. کند و برگردد و از شوهرش عذرخواهی  توبه 
 مکارم االخالق، صفحه 202



لحظۀ هجدهمتلفن
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کند؛امامردچایشیرین صبحزودبیدارشدهتابرایشوهرشصبحانهآماده
کیفشرابرمیداردوباعجلهبهطرفدرمیرود. صبحانهراخوردهنخورده
دلآزردهنگاهشمیکندومیپرسدچراهمیشهاینقدرهولاستبرایسرکار
رفتنوچراصبحانهایراکهاوبرايشآمادهکرده،درستنمیخورد.مردشاما
مثلهمیشهدرجوابشلبخندمیزندومهربانانهازاوتشکرمیکندوتوضیح
میدهدکهدیرششدهوبايدخیلیعجلهکندتاازسرويسشرکتجانماند.

کاشبرایبودن که گزنده.طعنهمیزند اخمشعمیقترمیشودوزبانش
باخانوادههمهمینقدرذوقوشوقوعجلهداشت.صدایمردغمگین
خانه عقبافتادۀ  کرايۀ  کهغصۀ يادآوریمیکند او به ودلآزرده میشود
باز را اخمهايش اما دارد؛ را فرزندشان تولديکسالگی وهزينههایجشن

نمیکندوجوابخداحافظیآرامشوهرشراباسکوتمیدهد.
دلودماغهیچکاریراندارد.دوساعتیازرفتنشوهرشگذشتهاستولیاوهنوز
پشتمیزصبحانهنشسته.مدامباخودشزمزمهمیکندکههمۀ زندگیمردش
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کار.پیشخودشغصهمیخوردوزندگیاشرابازندگیديگرانمقايسه شده
میکند.دوستداردتامردشهممانندديگرمردهااوراهرماهبهمسافرتهای

کوتاهببردوچندوقتبهچندوقتبرنامههایتفريحیباهمداشتهباشند.
تهدلشمیداندمردهرچهتالشمیکند،برایآرامشورفاهاوست.میداند
کهجوانوپرانرژیاستبهخودشسخت بايداینچندسالاولزندگیرا
اما مبادا؛ روز برای کنند جمع پساندازی بتوانند تا کند تالش و بگیرد

نمیخواهدبهحرفدلشگوشکند.
بیحوصلهتلفنرابرمیداردتابهدوستصمیمیاشزنگبزندوکمیدردودل
کند.بوقدومنخورده،دوستشگوشیرابرمیداردوسالمشراجوابنداده،
گوشکردنو ازنیمساعتی ازحالخراِبدلشمیگويد.بعد هقهقکنان
دلداریدادن،تلفنراقطعمیکندوبهشوهردوستشفکرمیکندبهخاطر
کرده کاراخراجشدهوچندروزیاستخانۀ دوستشراغمخانه کمکاریاز

است.لبخندیمیزندوخدارابابتخوشبختیاششکرمیکند.
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این  کردن شیعیان واقعی است. می خواهد شیعیانش بدانند  اهل تربیت 
که اگر کمی ظرافت و تدبیر به خرج دهد، می تواند زمام زندگی  زن است 
را به دست بگیرد. می خواهد یادشان بدهد زن باید مطیع همسرش باشد 
زنان  به  می خواهد  بگیرد.  پاسخ  هم  را  خودش  خواسته های  بتواند  تا 
امید  و  آرامش  منبع  و  باشند  داشته  تدبیر  باید  آن ها  بدهد  یاد  مسلمان 
امت جدش  زنان  به  امام رضا؟ع؟ مشفقانه خطاب  باشند.  خانه هایشان 
می گوید: »ویل ]و عذاب سخت خداوند[ بر زنی که همسرش را خشمگین 

که همسرش از او راضی و خوشنود باشد«. کند و خوشا به سعادت زنی 
کنز الفوائد، جلد 1، صفحه 150



لحظۀ نوزدهمچشم های خیس
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منشی به نیمنگاهی گاهی میکند. گريه و است نشسته قاضی روبروی
نوشتناستوصدایتقتقدکمههای اتاقمشغول گوشۀ  که میاندازد
میگويد که قاضی جواب در میکند. پرت را حواسش ماشینتحریرش،

میکشدوشروعمیکند. منتظراقامۀ دعویاست،دماغشراباال
گاليه زورگوییهايش و خودخواهیها از مینالد، همسرش بد اخالق از
کهخیال میکندوازبیسلیقگیهايشاشکالمیگیرد.عیبهایمردشرا
که ازآنهادرجهاننیست،يکنفسمیشمارد.میگويد میکندبزرگتر
کهبهجایايجادآرامشوآسايش،مزاحمآرامشو ديگرازچنینزندگیای

آسايشاوستخستهشدهومیخواهدبهاینزندگیخاتمهدهد.
صدایی با و آرام شوهرش همینکه میدهد. شوهرش به را نوبت قاضی
که خستهشروعبهصحبتمیکند،يادغصههايشمیافتد.يادروزهایی
کردوسپردشدستاینمرد. مادرشباهزارآمالوآرزورختعروسیتنش
مردیکهداردپیشقاضیسربستهازاوشکايتمیکند.ازگاليههایمداوم
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که تکراریاشمیگويدوازمقايسههاوبهانهگیریهايشوازخواستههایی
کفافشانرانمیدهد. گذاشتهووسعمالیاو سربهآسمان

کهقطعمیشود،نصیحتهایقاضیشروعمیشود؛اماانگار صدایمرد
صدا،صدایقاضینیستوصدایمادرشاست.جنسصحبتهاهمان
زیر مادر، دلسوز و مهربان صدای با عروسی شب که همانهایی است.

گوششزمزمهشدواوهیچگاهآنهاراجدینگرفتهبود.
نبايد اينکه کند؛ خراب را زندگیشان بیجا توقعات بگذارد نبايد اینکه
کهنظرشمهماستوهرچهمیخواهدبايد کنددرزندگیتنهااوست فکر
آسمان تا زمین مادر و پدر سايۀ در زندگی با دونفره زندگِی اینکه بشود.
متفاوتاستوآدابخودشرادارد.اینکهمردهایخوبهیچگاهقصد
گرهمگاهیاتفاقیپیشآمدمیکند،نبايداز آزارواذيتزنانشانراندارندوا
آنبرداشتبدیبکنند.قاضیروینصیحتهارابهسمتمردمیبرد؛اما

اوباچشِمخیسنصیحتهایمادررابرایخودشزمزمهمیکند.
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می بیند زنان مسلمانی را که به همسرانشان سخت می گیرند. می بیند مدارا 
و مالیمت از دلشان رفته است و دیر نیست که زندگی شان به طوفان برسد. 
پیامبر؟ص؟ با آن چشم های روشن می بیند عذاب خدا نزدیک است به این 
زن ها. عذابی که می داند زنان امتش حتی فکرش را هم نمی کنند. خطر را 
گاه باشید هر زنی که با  نشانشان می دهد و از اسباب خشم خدا می گوید: »آ
شوهر خود مدارا نکند و او را به چیزی وا دارد که قدرت و توان آن را ندارد، 
هیچ کار نیکی از او قبول نخواهد شد و در حالی خدا را مالقات خواهد کرد 

که خداوند بر او خشمناک است«.
من ال یحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 1۶



لحظۀ بیستمکارمند



86

لحظۀ آرامش اٮݠݓ ششم همسرداریݡکـٮݠݑ

کهدنبال کالفهوخستهدرراهروهایبیمارستانراهمیرودوبهروزهایی
ازدواجبودفکرمیکند.ازاولهمتنهامعیارشهمینبود:»کارمندباشد!«
کارمند گرآدمزن کهپولحرفاولرامیزند،ا اعتقادداشتدراینزمانه
کندواسکناسرویاسکناسبگذارد.هرکجا داشتهباشد،میتواندترقی
بايد زن روز، امروِز و افتاده مد از زيادی خانهدار زن میگفت مینشست

کندوپولدربیاوردتاچرخزندگیبچرخد. کار پابهپایمرد
کهزندهماندنشرامدیوندستگاههایمختلفاستنگاهمیکند بهزنی
کهباعثشدامروزاوبهاینحالوروزبیفتد.به وفکرمیکندبهروزهایی
البته و میآمد او بر کار بابت که فشارهایی و بارداریهمسرش روزهای
وقتش میخواست همسرش که روزهایی به بود. او خود دلیلش تنها
مانع تشویقهايش با او اما بگذارد؛ کنار را کار و کند مادری صرف را
بايد ولی است، باردار هرچند »که بهانهها این با و شد خانهنشینیاش
او میکند!« ورم خانهنشینشود، گر ا و دارد نگه فعال و سرپا را خودش
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تازه بچهشان که روزهایی به کرد. کار سختیهای تحمل به مجبور را
کارشنبود؛اما بهدنیاآمدهبودوهمسرشحاضربهادامهدادنشغلو
کوتاهبیايدودرنهايِتتحملسختیو که بازاعتراضهایاوباعثشد

مشقت،همبهشغلشبرسد،همبهبچهداریوهمبهخانهداری.
به نیستش و هست و میرود راه آی.سی.یو اتاق در پشت که  حاال
کمکمیکنندنفسبکشد،این کهبههمسرش دستگاههاییوصلاست

کنارنمیرود. گذشتۀ تلخلحظهایازجلویچشمهايش
میداندخودشمقصراست.میداندبهخاطراصرارهایاو،آنقدردلواپسی
دخترکوچکشانودغدغههایشغلیوسختیهایخانهداریبههمسرش
کردهونیمههوشیار،يکماهاست کهبهسالنکشیده،سکته فشارآوردند
پای رفته پساندازشان تمام که  حاال است. معلق زندگی و مرگ مرز در
به و بودهاند دست از دور چقدر رؤياهايش میفهمد بیمارستان، مخارج

گنجارزشمندیراداردازدستمیدهد. خاطرهمینپولبیارزش،چه
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امت  هدایت  دنبال  به  می آورد،  زبان  به  که  نابی  جمالت  تک تک  در 
است. برگزیدۀ خدا شده برای آنکه راه هدایت را به مردم نشان بدهد. 
که خیال می کنند مردان از زنان برترند و مردها  نصیحت می کند مردمی را 
که زنانی  کنند. البته می داند  حق دارند به زنشان زور بگویند و استثمارش 
که در مراعات حال همسرشان، دقت نمی کنند. پیامبر؟ص؟ هر  هم هستند 
است می گوید:  انتظارشان  در  که  عاقبتی  از  برایشان  و  گاه می کند  آ را  دو 
بیازارد، خداوند نماز آن زن را قبول  را  که زنش وی  »هر ]مرد مسلمانی[ 
را  او  و  کند  کمک  شوهرش  به  که  زمانی  تا  نپذیرد  را  نیکش  کار  و  نکند 
خشنود سازد، هرچند آن زن همۀ عمرش روزه بگیرد؛ مرد نیز اگر زن خود 

گناه و عذاب را دارد«. کند، همین  را بیازارد و به او ستم 
وسائل الشیعه، جلد 20، صفحه 1۶۳
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کهبهخانهبرمیگردد کهبهمیدانترهبارمیرودتاشب ازصبحعلیالطلوع
ارزان که میآيند همه مرد؛ و زن وجوان، پیر میزند. سروکله نفر هزار با
بخرندوجنسخوبببرندوخدامیداندهرکدامشانچقدربهانۀ ریزودرشت
گرفتنازمیوههاوسبزیهاوپیازوسیبزمینیحتی! میتراشندبرایایراد
کیلوسیبی سالهاستکهعادتکردهصبرکندتاپیرزنهادانهبهدانهيک
کهمیخرندراوارسیکنندوباديدنکوچکترینلکه،عوضشکنند.عادت
کهسرصبحیدعواراهمیندازند کوتاهبیايددرمقابلبعضیها کردهاست
که تلخمیکنند؛چرا را اوقاتش آخرشب تا و ريحان پر پالسیدگیچند سر
میبايست و باشد اينجا تاشب بايد او که نیست کسیحواسش میداند

کند. اعصابشآرامباشدتاباخلقخدابهدرستیرفتار
کهظهروقتیبهخانهبرمیگرددديگرناوتوانی همسرشبهترازاومیداند
نداردودلشمیخواهدناهارراداغولبسوزبخوردوبخزدزیرپتو.میداند
گربچههازيادسر گرازراهبرسدوغذاآمادهنباشد،پکرمیشود.میداندا ا
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بهسرشبگذارند،کالفهمیشود.خوشحالاستکههمسرشاینمسائلرا
میداند؛اماخودشهمازاینرفتارشناراضیاست.

گاهیهرچهسعیمیکندخستگِیروزرابگذاردپشتدرخانهولبخندشرا
کشبدهد،نمیتواند.بیحوصلگیدرصدايشمیریزدواهالیخانه بیشتر
کدبانوی رامکدرمیکند.اینوقتهاهمسرشتنهادلخوشیاوست.این
باتدبیروقتهاییکهشستشخبردارمیشودشوهرشحوصلهندارد،بچهها
گوشۀ کاناپهتااوباخیالراحت رامیفرستدتویاتاقشان.بالشرامیگذارد
تا دو در مادرشمیریزد بهسبک را بعدچای و کند استراحت و بدهد لم
کالفگیراباچایپایین کناراومینشیند.آنوقت کمرباريکوآرام استکان

میبردوخلقشبازمیشودوشروعمیکندبهتعريفوقايعروز.
حوصلۀ  و آرامش اینهمه نبود گر ا میکند فکر خودش با وقتها گاهی
راتالفی کهمیخواستبداخالقیهايش گیرشمیافتاد کسی همسرشو
کند،زندگیاشمیشدنقلهمانمیدانترهباریکهسروتهشناپیداست!
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مردم بی احترامی اگر ببینند، تالفی می کنند. درشت اگر بشنوند، درشت تر 
رفته  یادشان  انگار  را.  لّین  رفته است قول  یادشان  انگار  پاسخ می دهند. 
باشد  مؤدب  هراتفاقی  در  برابر  در  همه جا  و  همیشه  باید  مسلمان  است 
امام  است.  زندگی اش  همراه  مخاطبش  که  زمانی  به ویژه  نرم خو،  و 
که  آن کسی است  کند مؤمن  یادآوری  به شیعیانش  صادق؟ع؟ می خواهد 
گرامی  را  تو  کس  »هر  می گوید:  درشتی.  از  درمی گذرد  و  می گوید  سالم 
داشت، تو نیز او را گرامی بدار و هر کس به تو بی احترامی کرد، خودت را 

در مرتبۀ او قرار مده ]و مانند او بی احترامی نکن[«.
 بحاراالنوار، جلد 75، صفحه 27۸
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محصول که تاريکی آيندۀ  به و میگذارد کنار را اشکش خیس دستمال
زدهاند، حرف شوهرش با خیلیها میکند. فکر است شوهرش نظرات
تا نشستهاند گفتگو و بحث به او با و گذاشتهاند وقت خیلیهاساعتها
امابیفايدهاست.مرغشيکپا کنند؛ شايدموفقشوندنظرشراعوض

دارد!میگويدتاآخرعمربچهنمیخواهد،يککالموتمام!
کودکانۀ  کهصدایخندههای راهیبهذهنشنمیرسد.دلشپرمیکشد
که را لباسشویی ماشین میکشد پر دلش بپیچد. خانهشان در بچهای

روشنمیکند،سبدیجداداشتهباشدبرایلباسهایبچه.
و ببافد راچهلگیس کهموهايش باشد دارددختریداشته چقدردوست
راباخودشببردپارکودلشغنج او کندو ناِزدخترانهتنش لباسهای
کردهبیاثربوده برودازتماشایسرسرهبازیاش؛اماچهفايده!هرتالشی
کتاب کهعصرهاتنهاروینیمکتقرمزپارکمینشیندو وچندسالاست

میخواندودرخیالشقصۀ دخترچهلگیسشرابالوپرمیدهد.
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نمیخواهد دلش میگويد اینکه به میکند؛ فکر شوهرش دلیلهای به
حريمدونفرۀ عاشقانهشانخرابشودوکسیازراهبرسدکهتوجههمسرش
راازاوبگیرد.بهاینکهتربیِتفرزندآساننیستومسئولیتآوراست؛وبه

اينکهزندگیوشغلشانجاییبرایفرزندنمیگذارد.
کههیچکسیمانعتوجهشبهاو کند کردهتاشوهرشراقانع هرقدرتالش
نمیشودوحتیخودشهمازپدرشدنلذتخواهدبرد؛واينکهمسئولیت
تربیتفرزندراکامالقبولمیکندوحاضراستبرایرسیدگیبهبچهازشغلش

استعفابدهدتاوقتبیشتریرادرخانهباشد؛بازبهنتیجهنرسیدهاست.
کهراجعبهبچهحرفزدرابهخاطرمیآوردودوبارهاشکاز آخرینباری
کردهبودو کهازتنهاییاششکايت گوشۀ چشمشجاریمیشود.زمانی
شوهرشپیشنهاددادهبودعوضدخترچهلگیسرؤياهايش،سرشرابا
کند.ازآنروزبهبعدبودکهتصمیمگرفت يکگربۀ ملوسکبیدردسرگرم

کند. گريهپر ديگرحرفیازبچهنزندوتنهاییهايشرافقطباخیالو
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برترین دختر  زندگی می کند.  او  سرچشمۀ خیروبرکت و رحمت، در خانۀ 
برای  پدری  لذت  و  دارد  خانه  در  را  فاطمه؟اهع؟  زنان  تمام  سرور  و  عالم 
کوثر را چشیده  است. امتش را دعوت می کند تا آن ها هم لذت پدر شدن 
فرزندشان  وقتی  ببیند  چشمشان  در  را  شادی  برق  می خواهد  بچشند.  را 
می خندد و بهشت به آن ها نزدیک تر می شود! می خواهد زندگی شان رونق 
و عشق بگیرد با صدای خنده های فرزندی که برکت آسمان را به خانه شان 
کنید؛ چراکه  می آورد. پیامبر؟ص؟ می گوید: »فرزند بخواهید و آن را طلب 

مایۀ روشنی چشم و شادی قلب است«.
 مکارم األخالق، صفحه 224



لحظۀ بیست و سومقدم نورسیده



98

لحظۀ آرامش اٮݠݓ ششم همسرداریݡکـٮݠݑ

کیف چندماههاش. دختر با شبانهاش خلوت نوبت و شده شب بازهم
مادرانه.عشقدردلشمیجوشدوقتی اینخلوتهایشبانۀ  از میکند
او، دستوپاشکستۀ  لبخندهای اولین و میگیرد آغوش در را فرزندش
جانشراتازهمیکنند.بااینهمهدلشمیخواهدمردزندگیاشخستگی
گاهینیمهشبدخترشانرادرآغوش يکریزاینروزهايشرابهتربفهمدو
میخواهد دلش کند. استراحت کمی بتواند هم او تا بخواباند و بگیرد
بهخانه زودتر کمی و تغییردهد را کاریاش همسرشدستکم،ساعت
کمکحالمادرجوانخانهباشد؛نهاینکهدرستمثلروزهای بیايدتا
و نامهها هیاهوی در بشود گم نداده، خ ر اتفاقی هیچ که انگار قبل،

کاریاش. سفارشات
کهآخرینفرزندخانوادۀ خوداستوهیچتجربهایاز دخترجوانیاست
گريهمیکندوشیر بچهداریندارد.نمیداندوقتینوزادشباتماموجود
کند.نمیدانددوایدلدردهایسخت همنمیخورد،بايدچطورآرامش
کندوقتیاوپاهايشرادرشکمشجمعمیکند کودکشچیستوبايدچه
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وجیغمیکشد.اینهمهبیتجربگیودلواپسی،وقتیباتنهابودنشجمع
میشود،اوراازپامیاندازد.خیالمیکردبعداززايمانروزهایآسانتری
کارروزانهخوابش کههمسرشسِرشبازخستگی  پیشرودارد؛اماحاال
کهدوستداردمدامدربغلمادرش میبردواومیماندوفرشتۀ کوچکی
خیلی بارداری ماه نه است. دلگیر و خسته سخت کند؛ حرکت و باشد
کنوزنهایرابهدلت کهفکرشرامیکرد.انگار گذشتهبود سختترازآن
وپایین کهثانیهایزمینشنگذاریوآنقدرلگدتبزندوباال بستهباشی
وپایینپريدنهاو کهنفستراببرد.اوچقدرعاشقبودبهاینباال برود

همیشهخیالمیکرددلشتنگمیشودبرایاینروزها.
گذاشتهاست،سختدلتنگ کهبارشرازمین  درستفکرمیکرد.حاال
است؛اماعالوهبردلتنگی،دردديگریهمآزارشمیدهد؛دلگیراست؛
است مانده تنها دخترش با که است غمگینی مادر روزها، این دلگیر.
این همۀ  میداند که خدایی مهرباِن نگاِه به است گرم فقط دلش و

شبهایبیدارراپابهپايشبیداراستونگاهشراازاوبرنمیدارد.
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گذاشته بود و تا آمده بود  گرفته بود. زایمان سختی را پشت سر  زن دلش 
کودک  کند، شب زنده داری و بی خوابی هایش برای مراقبت از  نفسی تازه 
که نشانش بدهد  شیرخوارش آغازشده بود. زن دنبال نگاه خدا می گشت 
که شنید، جانش  حواسش هست به این همه سختی. سخن پیامبر؟ص؟ را 
است  چنان  شود،  حامله  زن  »آنگاه که  بود:  گفته  پیامبر؟ص؟  گرفت.  آرام 
که با دهان روزه به جهاد مالی و جسمی در راه خدا بپردازد؛ و هنگامی که 
که کسی قادر به محاسبۀ  کند، برای او اجر و پاداش عظیمی است  زایمان 
آن نخواهد بود؛ آنگاه که به شیر دادن فرزند می پردازد، در هر مرتبه چنان 
کرده  آزاد  خدا  راه  در  را  پیامبر؟ع؟  اسماعیل  اوالد  از  بنده ای  که  است 
و  می زند  پهلویش  به  فرشته ای  گرفت،  شیر  از  را  بچه  آنگاه که  و  باشد؛ 

گناهانت آمرزیده شد«. که همۀ  می گوید: عمل را از سر بگیر 
امالی صدوق، صفحه 411
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سفرۀ  قرآِن میکند، باز جلويش را رحل همسرش. کنار مینشیند میآيد
عقدشانرامیگذاردرویرحلوباچشمهايشاشارهمیکند:بخوان!

داردباچشمانیمهرباننگاهشمیکند، کهحاال کهمردمهربانش میداند
کههمۀ آنچهازتالوتقرآنوتجويد گفته معلمقرآننیست.خودشهم
بلداست،برمیگرددبهروزهایکودکیودورانابتداییکهبعدازمدرسهدم
غروبآفتابمیرفتدرمسجدمینشستبهروخوانیبلندبلندوروحانی
کالسهایقرآن مسجدغلطهايشرامیگرفت.يکیدوتابستانراهمدر
گذراندهبودواینشدهبودهمۀ آموختهاشازقرآن؛امامیداندحاال مسجد
کهبرایانجامقرارعاشقانهشانقراراستقرآنبخواند،بهترینقاریدنیا
میشودودلشمیخواهدآيههاراتماموکمالبریزدتویصدايشتاازآنجا

راهبیفتندودرتمامخانهتکثیرشوند.
گنبدفیروزهایمسجد کهروبروی ذهنشمیرودبهدوسالقبل؛بهروزی
جمکراننشستهبودندومنتظربودندآقاسید،خطبۀ عقدشانرابخواند.
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گذاشتهبودجلویرویمرد کهرازعاشقانهشانرا پیشازشروعخطبهبود
کهدرعقدنامهنوشتهنشدهبودوهیچکسجز آيندهاش.راز،مهريهایبود
آندو،خبرازآننداشت.خواندنروزیيکصفحهقرآن؛کهبايدباصدای
کلماتنورانی که مردانۀ اودرخانهبپیچید.ازآنروزبهبعدروزینگذشته
گوشجانشرامیسپردبه خداخانهراروشننکند.هرروزبالذتوشوق
کنجدلشورویپرچادرنمازش،تاحالدلش کهآراممینشست صدایی

خوبشودودلگرمباشدبهزندگیشیرينش.
پنهان اینقرار قبول از بود شده خوشحال چقدر روز آن میآيد يادش
کامششیرین دوستداشتنی.يادشمیآيددردلشنقلپاشیدهبودندو

کهبهترینهديۀخدابودبهاو. شدهبودازاینانتخابآسمانی
گرفتهومنتظر کنارهمسرشنشستهودستهايشراتویدست که  حاال
است کهجایی زمین روی نه است،خیالمیکندخانهاش قرآن شنیدن

کهبهآسمانخیلینزديکاست. حوالیابرها.جایی
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جاودان؛  میراث  دو  مردمش.  برای  بود  گذاشته  میراث  دو  پیامبر؟ص؟ 
بال  دو  دو،  این  می دانست  بود.  گران بها  میراث  دو  آن  از  یکی  او،  و 
اگر  مردم  می دانست  بال.  یک  به  نمی شود  میسر  پرواز  و  آدمی اند  پرواز 
حواسشان به این دو امانت باشد، هرگز گمراه نمی شوند. امام صادق؟ع؟ 
که امانت پیامبرشان  فرزند همان پیامبر؟ص؟ است و مردم را پند می دهد 
که  کنند به آیات روشنش: »خانه ای  را دست بگیرند و خانه شان را نورانی 
گردد، برکتش افزون می شود،  قرآن در آن خوانده شود و خدا در آن یاد 

فرشتگان در آن حضور می یابند و شیاطین از آن دور می شوند«.
 کافی، جلد 2، صفحه 4۹۹
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میزند، برق آنها در شادی که چشمهایی با است. گرفته حقوق تازه
خريد لیست و میرساند خانه نزديک فروشگاه به را خودش بیمعطلی
خانمراتهیهمیکند.پیشخودشحسابمیکندپولقبوضآبوبرق
کناربگذارد،شايدچیزکیازحقوقشباقی گربدهدوخرجیخانهرا گازراا و
کوچکیبخرد.دلشازذوق کهبتواندبرایتولدهمسرشتکهطالی بماند

کودکانهایپرمیشودوبادستانیپرازخريدهابهسمتخانهمیرود.
از و مینشیند کنارش میدهد، جا کابینت در که را خريدها همسرش
کهزنبوببرد باقیماندۀ حقوقشمیپرسد.نمیخواهدرقمدقیقیبگويد
ونقشهاشبرایخريدهديهلوبرود.حرفراعوضمیکند.زنامادوباره
میپرسدواصرارداردسهمخرجیخانهاشبیشترباشدومیگويدمیخواهد

کهبهتازگیازقشمجنسآورده،چندتکهلباسبخرد. ازهمسايه
تعجبمیکند.میانههایهمینماهجاریبودکهزنباقیماندۀ حقوقشرا
گرفتهبودبرایخريدلباس.يادشمیاندازد؛امازنانکارمیکندومیگويد
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گیجاختالِفآنچهدرذهن گیجا قصدخريدداشته؛اماموفقنشدهاست.
کهبرایخريد داردباآنچههمسرشمیگويد،دلبهدريامیزندوپولیرا
هديهمدنظرداشتهبههمسرشمیدهدوپیشخودشحسابمیکندبا

پاداشماهآيندهاشنقشهاشراعملیمیکند.
کهحواسشجمِعهمسرشمیشود.میبیند گذشته ساعتیازوقتخواب
نور در و میکند دنبالش میرود. لباسهايش کمد سمت به پاورچین که
کهبهتازگیازهمسايهخريده،ته روشِنماه،میبیندچنددستلباسیرا
کشوپنهانمیکندوپولیکهازاوگرفته،درکیفپولدومشکهمخصوص

پساندازاست،میگذاردوبعدبهسرعتبهرختخواببرمیگردد.
فکریشده.ازطرفیحرفهایهمسرشرابهخاطرمیآوردوادعايشدر
کشو کهدر نخريدنلباسوازطرفیباچشمخودش،لباسهاینوراديده
پنهانشدهاند.هزارفکروخیالبهمغزشهجومآوردهاندواونمیداندبايد

کداميکازشکوترديدهايشبهایبیشتریبدهد. به
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و  انسیه  است  حوریه ای  که  همسری  نشسته.  بیمارش  همسر  بستر  کنار 
بیمار  چهرۀ  به  نگاهی  امیرالمومنین؟ع؟  مخلوقات.  تمامی  در  بی بدیل 
و رنجور همسرش حضرت زهرا؟اهع؟ می کند و غم در چهره اش می نشیند. 
من  بر  تو  دادن  »از دست  می گوید:  زندگی اش  مهربان  یار  به  سوگمندانه 
سخت است، انا هلل و انا الیه راجعون از مصیبتی که چه سخت و دردناک 
که صبرى در آن نیست  این مصیبتی است  و غم بار است! به خدا قسم، 
و نظیر ندارد«. بعد هم با همان دل پر از غم، از فاطمه اش می خواهد تا 
با پسرعموی  کوتاه  زندگی  اطهر؟اهع؟  زهرای  بگوید.  دارد  آنچه در دل  هر 
مهربانش را در ذهن می گذارند و در آن لحظات ویژه، اشاره به مساله ای 
که درسی است برای تمامی زنان امت پیامبر؟ص؟. می گوید:  مهم می کند 
و  نکردم  خیانت  و  نگفتم  دروغ  تو  به  هرگز  زندگی  طول  در  عمو!  »پسر 

هیچ گاه با تو مخالفت ننمودم.«
روضه الواعظین، جلد 1، صفحه 151



لحظۀ بیست و ششملباس مجلسی



110

لحظۀ آرامش اٮݠݓ ششم همسرداریݡکـٮݠݑ

بازار سمت به افتادهاند راه همسرش، دست در دست و است هفته آخر
از کنند. خريد برایهمسرش فقط امروز است کرده نیت لباسفروشها.
هماناولبازارگزينههارادانهبهدانهبررسیمیکنندوبهانتخابزنخريد
که میکنند؛شلوار،روسریومانتو؛اواماحواسشپیشحراجیهاییاست
لباسهاییدرطرحهاورنگهای لباسهایراحتیوخانگیمیفروشد.
کهاتفاقاتوجهخانمهایزيادیرابهخود مختلفباقیمتهایمناسب،
کردهاند؛اماحواسهمسراوفقطپیشپیراهنهایمجلسیاست. جلب
کهلباسهایراحتیرانگاهمیکند،همسرشرادرآنهاتصور همانطور
میکند.خیالمیکندآنبلوزآستینحلقهایفیروزهایخیلیبهاومیآيدو
بپوشد،چقدرقشنگ بادمپاییهایمشکیاش گر ا را آنشلوارکزرشکی

میشود.
دستیبهشانۀ همسرشمیزندوآرامبهاوپیشنهادمیدهدچندتکهلباس
کهبعضیرنگهاوطرحهاراخیلی خانگیهمبخرندوآرامتربهاومیگويد
گذرابهلباسهامیاندازدومیگويد میپسندد.همسرشبیحواسنگاهی
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امروز لباسخانگی!میگويد رامیدهدپای اینهمهپول کدامدیوانهای
فقطآمدهانددنباللباسمهمانیوبهتراستوقتشانراتلِفلباسهای

خانگینکنند.
دلگیرمیشود.تویذوقشخوردهاست.دلشمیخواهدببیندهمسرش
برایسلیقۀ اواحترامقائلاست؛امازنسختمشغولوارسیيکپیراهن
کهزیرلبباخودش تونیکسنگدوزیشدۀ گرانقیمتاستومیشنود
گردرمهمانیآخرهفتۀ خواهرشاینلباسراباکفشهای حرفمیزندکها

کند،چشمهمهرادرمیآورد. قرمزشِست
کهباهمسرشاندر غمگینودلآزردهباحسرتنگاهمیکندبهمردهایی
گفتگو حراجیروبروايستادهاندوباهمبرسرمدلورنگلباسهایخانگی
کهدردلشان میکنند.لبخندرضايتراتوینگاهمردهامیبیندومیداند
کهدوستدارند،میبینند. لباسی رادر کهزنشان برابرخوشحالند صدها
کهتراولهارارویپیشخوانفروشنده بعدهمنگاهیبههمسرشمیکند

میگذاردومعلوماستفقطوفقطدرفکروخیالمهمانیآخرهفتهاست.
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گوشش رسیده است. می داند مردها  گالیه های مردان از دور و نزدیک به 
دوست دارند همسرشان در خانه آراسته باشد و زیبایی هایش را برای آن ها 
کند؛ نه اینکه تنها وقتی می خواهند به مهمانی بروند و یا مهمانی  آشکار 
به  زیبا  و  لباس های خوش رنگ  و  کنند  زینت  را  خود  بیاید،  خانه شان  به 
زندگی شان  دارند، محرم ترین محرِم  که مردها دوست  کنند. می داند  تن 
که در ذهن خود تصور می کنند ببینند و چشمانشان به دنبال  را به گونه ای 
مخاطب  را  زنان  صادق؟ع؟  امام  نباشد.  نامحرمان  زیبایی های  به  نگاه 
که روش درست چیست و  صحبت هایش قرار می دهد و برایشان می گوید 
که هر وقت با  بانویی است  باید چگونه باشند: »بهتریِن زنان،  در خانه 
کند ]و از شوهر در مسائل  کند، لباس حیا را از خود دور  شوهرش خلوت 

جنسی، مضایقه نکند[ و وقتی لباس بپوشد، لباس حیا را هم بپوشد«.
کافی، جلد 5، صفحه ۳24
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روزیهزارباربهخودشلعنتمیفرستد.تايادشمیآيددرهمۀ زندگی
داشته سر در را نوههایی و بچهها وهوس است بوده گریزان تنهایی از
میآيد يادش تا کنند. بگومگو عیدی سر عیدها و بگیرند را دورش که
به اتوکرده لباِس صبحها که میخواسته درستوحسابی همدمی دلش
کهبروددرادارهبنشیندودرتمام کند دستشبدهدوبالبخندبدرقهاش
و میکند نگاه خودش به  حاال باشد. کیف سر شیرین لبخند آن از روز
کوپال تنهاییباهمۀ يالو میبیندآرزوهايشچقدردورازدستاند.حاال
کمرشزیرباربیکسیخمشدهاست. سنگینشرویشانههايشنشستهو
به را لبخندی هیچ رنگ است سال هزار انگار خالیاند. و ساکت اتاقها
به و میکشد دراز فلزی اینتختسخت روی وقتی نديدهاند. خودشان
اطرافشجريان گچبریهایسقفخیرهمیشود،احساسمیکندخألدر
به و بماند بیروح تلخ اتاق این در میتواند آنقدر میکند خیال دارد.
کندتابمیردوازحافظۀ زمینپاکشود.دوستانش کوتاهنگاه اینسقف
درخودهضم را آدم کمکم است؛ سالمندان اینخاصیتخانۀ  میگويند
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میکندوماهیتشراازاومیگیرد.فکرمیکندخودشمقصراصلیماجراست.
همسرشزنخوشقلبومهربانیبود.خودشهمقبولداشتکههرچند
کند ازاودلبری کلماتخوشرنگولعاب سادهوعامیبودوبلدنبودبا
نمیتوانست و نمیشناخت وسفیداب بکشد؛هرچندسرخاب را نازش و
گیسبلندشراهرروزبهرنگیدرآوردتابابطبعاوباشد؛امادرعوضدل
او کهموردپسند رامیکرد تالشش باهمانسادگی،همۀ  و روشنیداشت
کهموهايشانراهر باشد؛اوامادلشازآنزنهایشبهفرنگیمیخواست
کوتاهمیپوشندونازکردنبلدند. روز،بهيکمدلدرستمیکنندودامن
تا گفت بد بیآاليشش سادگی آن از آنقدر و ديد کم را همسرش آنقدر
دلزدهشدوبهسالنکشیده،عطایزندگیمشترکرابهلقايشبخشید.

و دورافتاده سالمندان خانۀ  این کشدار روزهای و است مانده او  حاال
کند گرباخانۀ سالمندانخداحافظی کههرشببهيادشمیآوردا کابوسی
کسیبفهمد،دريکیازهمان وبهخانۀ مجللشبرگردد،يکروزبیآنکه

اتاقهایبزرگمیمیردوآنقدردرآنجامیماندتاجنازهاشبوبگیرد.
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بهترین خلق خداست  داماد  است.  ادب  و  اخالق  تمام قد  الگوی  خودش، 
و نازنین ترین همسر دنیا را دارد. خوب می داند چطور باید تمام مالیمت و 
مهربانی اش را در چشم هایش بریزد وقتی می خواهد به همسر عزیزش نگاه 
کند و با او حرف بزند. چه کسی بهتر از او برای تقلید کردن و الگو قرار گرفتن؟ 
امیرالمؤمنین؟ع؟ راز خوشبختی اش را به شیعیانش می گوید؛ می گوید تا آن ها 
هم زندگی هایشان را باصفا کنند و در کنار همسرشان خوش باشند. می گوید: 

»با همسرت خوش رفتار باش تا زندگی ات باصفا گردد«.
من الیحضره الفقیه، جلد 4، صفحه ۳۹2



لحظۀ بیست و هشتبازگشت بهار
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روینیمکِتسرِدپارکنشسته،درپالتویبلندشفرورفتهوبهحلقهای
کردهخیرهشدهاست.دراینشبسردزمستانی کهدردستشجاخوش
سرنخ به برسد تا میزند ورق را ذهنش و است کرده خلوت خودش با
وعدۀ روی و برگشت ورق که بود تقويم صفحۀ کدام از بفهمد و ماجرا

کهنديد،هیچ؛عذابالیمهمنصیبششد. شیرینخدارا
که»خداوند کهبود،هروقتآيۀ معروفازدواجبهگوششمیخورد مجرد
بگیريد«، آرام آنها کنار تا آفريد خودتان جنس از همسرانی شما برای
گرمایعطشناکتابستانمیرفتزیر حسیمثلخوردنيکبستنیدر
و راهمیگرفت بهسرش وخیال فکر تنهامیشد، که باخودش زبانش.
فکرمیکردچهطعمیدارداینوعدۀ الهی.دلشمیخواستهرچهزودتر

کندوبرسدبهاینآرامشوعدهدادهشده. ازدواج
که مینشیند زنش کنار میرود خانه. به میرود و میگیرد پر ذهنش
کرده. پر را وصدایهقهقشخانه گرفته دردست را حتمًاسرش حاال
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افتاده خانه کف و خردشده که مینشیند عتیقهای گلدان کنار میرود
از میداند فقط کشید، اينجا به داستان که شد چطور نمیداند است.
دنبال هرکدام نشدند؛ »ما« سقف، يک زیر رفتند باهم که روزی اولین
»من«خودشانمیگشتندوخانهشانخانهنبود؛بلکهمیدانجنگبود.
دستبردارند دلشان خواستههای از نبودند حاضر هیچکدامشان میداند
برف بار زیر که پیری کاج به ديگری.چشممیدوزد بهدل بدهند ودل
هنوزسرسبزماندهاست.فکرمیکندچطورمیتواندبهارزندگیاشراازدل
روزی همان از میبیند میکند، فکر که خوب بکشد. بیرون زمستان این
گذاشت،صبرهمسرشهمتمامشدوبنای گاليههايشسربهآسمان که
لجبازیگذاشتوازهمانوقتبودکهخانهديگررنگآرامشبهخودنديد.
برفراازرویشانهاشمیتکاندوازجابلندمیشود.درمسیررسیدنبه
گلفروشیزيادوقتداردتاایناخمعمیقيکریزراازچهرهاشبتکاندو

لبخندیرویصورتشبکارد.میخواهدبهاررابهخانهبرگرداند.
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می خواهد راه رسیدن به آرامش و امنیت خاطر را به شیعیانش نشان بدهد. 
و  باشد  خوب  حالشان  زندگی  در  باید  چطور  بدهد  نشانشان  می خواهد 
خیالشان راحت. می خواهد بلد شوند عشق را به متن زندگی شان بکشند 
کمبودی نداشته باشند. امام صادق؟ع؟ می گوید: »پنج چیز است  و هرگز 
که هر کس یکی از آن ها را نداشته باشد، همواره در زندگی اش کمبود دارد 
و فکر و اندیشه اش دارای انحراف و دل نگران است: اول، تندرستی، دوم 
پرسید: همراِه  راوی  و چهارم همراِه هم رأی«.  فراوان  روزی  امنیت، سوم 
هم رأی کیست؟ امام فرمودند: »همسر و فرزند و هم نشین خوب؛ و پنجم 

که دربرگیرندۀ همه این هاست، رفاه و آسایش است«.
خصال، جلد 1، صفحه 2۸4


