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سپاه پاسداران ختر  از اعزام دوشنبه، مرِد میانسال تنومند ِ مهربان ِ افغان، به جنگ سوريه، کمتر از دو هفته نگذشته بود، که
 یم کردند. مخروبه ای که 

ی
مرگش را به خانواده اش رسانید. دوشنبه، همرس و سه فرزندش در یک خانه ی نچندان امن زندگ

 را بر کام ساکنانش بیش از پیش تلخ تر یم کرد. حال، زن مانده بود و سه فرزند و سوگ مرگ ِ همرسی که به امید 
ی

زندگ
 گذاشته بود بعد از دریافت اقامت دایم در ا

ر
یران جانش را قمار کرده بود. اندوخته ای که دوشنبه براى زن و سه فرزندش باق

مدتر به اتمام رسید و زن بایستر برای انجام امور اداری به مسجد محله یم رفت تا بعد از یط کردن مراحل اداری از حمایت 
 ا.مایل دولت ایران بهره مند شود

ه زن جوان دست دو پرسش ر  ادرش پاک کرد و چچسبانید، اشک هایش را با گوشه ی ماهه اش را به سینه  ٨ا گرفت، دختر
 ا.سالنه سالنه راهي مسجد محل شد

 امن سالم علیکم حاج آقا. همرس من در سوریه شهید شد. آمدم خدمتتون برای کارهای ثبت •

 ! الساعه یم رسم خدمتتان ،کار خوتر کردی آمدی جانم. برو داخل دفتر مسجد   •

م و حیا سیع داشت پیکرش را زیر چادر مندرس گل گیل اش پنهان زن کند. آخرین هدیه ای که از همرسش   جوان از فرط شر
ن چادر بود. آخوند مسجد وارد د ن کارش نشس فتر داشت همی   ت. شد و پشت مت 

د. شهیدان  روزی خب... خب... هراس نداشته باش که جای همرست در بهشت است و در درگاه خداوند  • یم گت 
 کتن 

ی
خشش زیباتي پروردگار عالم در بماشاهللا هم جواتن هم زیبا.  .زنده اند جانم! در هر صورت شما هم باید زندگ

تا یکماه هر روز دو بستم که  در همان نگاه اول که شما را دیدم با خود عهد  داشته است. نم التفات خایصبه تو جا
 !سپاسگذاری کنم خاصش به من و خودت برای عنایت رکعت نماز شکر بخوانم و از درگاه پروردگار عالم

ی بردارد. زن از جایش آخوند  ن کار بلند شد و به آرایم از دفتر   صندیل چرخدارش را چرخانید تا از داخل کمد پشت شش چت 
د و خروج زن نشده بو سخت کرده بود. آخوند متوجه  زن جوان را برای کشیدن  نفسآخوند خارج شد. گلوله ی بغض 

 ا... ادامه یم داد رف زدن ح به همچنان

ت نگهداری یم کنم...نیم ذارم بهت سخت •
َ
ز
َ
ن نباش...  خودم ا هم پول بهت یم دم هم بگذره...نگران هیچ چت 

... هم دل خدا شاد یم شه هم دل پیغمتر خدا... تو هم یه شپناه پیدا یم کتن   یم کتن
ی

هر  ...خونه...شاهانه زندگ
 یم توتن بچه بیاری تا دلت خواست چند 

نبود. گام هایش اما به سستر صبح  تار کرده بود که قادر به دیدن مقابل خود  پر از اشک زن جوان طوری دید او را  چشمان
دیگر احساس ضعف و تنهاتي نیم کرد. آخر او در مست  کلیساتي بود که چند  .نبود. زن جوان تصمییم تازه در ش داشت

 آن طرف تر کوچه

هاتي در مورد محبت مسیح شنیده بود
ن  ا.بود. زن جوان فقط چت 
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