اثار نوشتاری

«صلی اهلل علیک یا فاطمه الزهرا»

(داستان)

دل مهربان بابای مدرسه

زنگ تفریح شد .همة بچه ها به سمت حیاط مدرسه آمدند .من با دوستم علی از کالس خارج شدیم .وقتی
نزدیک دفتر مدیر شددددیم .دیدچ بچه ها دور آقای مدیر را ترفتود و با او تدد کت می کوود .تل ،رفتمف تا بفهمم
م،ض،ع از چه قرار است .از بچه ها پرسیدچف آقای مدیر چه می ت،ید؟ آنها تفتود :قرار است بچه هایی را که نمره
معدل و ان ضکاط آنها از  81به باال ا ستف اردو بکرند .وقتی این را شویدچ در فکر فرو رفتم .با خ،دچ تفتم من که
معدلم از این نمره پایین تر است و نمی ت،انم به اردو بروچ.
چود روزی این فکرف من را به خ،د مشددل،ل کرد .خیلی دلم می خ،اسددت به این اردو برچ چ،ن تا حاال اردو
نرفته ب،دچ .وقتی به خانه رفتم به مادرچ ت فتم که پیش مدیرمان برود و از او خ،اهش کود که من را همراه بچه
ها به اردو بفرستد .مادرچ خ،اهشم را فک،ل کردف اما مدیر نپذیرفت و تفت :ما یک ق،انیوی داریم و باید آن ق،انین
را اترا کویم.
وقتی آن را شویدچ ناراحت شدچ .از بابای مدرسه که همان خدمتگزار استف خ،ا ستم از مدیر تقاضا کود که
من را همراه آنها بفرسددتد .اما او هم حرم مدیر را زد .خیلی ناراحت شدددچ و مرت به خ،دچ می تفتم ای کا
تال

می کردچ تا نمره هایم خ،ب می شد .اما حاال دیرهف ولی دست از التماس و پافشاری برنداشتم .تا ایوکه روز

م،ع،د فرا رسید.
تددکح روز تمعه در تایی که قرار تذاشددته ب،دند من هم رفتم .بچه ها همه با شدد،ر و هیدان در آندا تم
شده ب،دند .هر کداچ همراه پدر و مادرشان با خ،ش الی به آندا آمده ب،دند .من هم یک ت،شه با ناراحتی ایستاده
ب،دچ و آنها را با ح سرت نگاه می کردچ .وقتی بابای مدر سه من را دید .تفت :پ سر! ت ،چرا ایودا آمدی؟ مگر به ت،
نگفتم نمی ت،انی بیاییف من دوباره به التماس افتادچ و از او خ،ا ستم که به مدیر بگ،ید .شاید حرم بابای مدر سه
را قک،ل کود.
بابای مدر سه دلش به رحم آمد و تفت :امیدت به خدا با شد .من می روچ و می ت،یم اما اتر قک،ل نکرد من
نمی ت،انم کاری کوم و رفت .من هم همیوط،ر دلم ش،ر می زد .کاشکی آقای مدیر قک،ل کود.
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چود دقیقه ای نگذشت که دیدچ بابای مدرسه به س،ی من می آیدف ضربان قلکم تود می شد .همین ت،ر به
او خیره شدچ و موتظر ت،اب ب،دچ.
بابای مدر سه با ل ن آرامی تفت :پ سرچ مدیر مدر سه قک،ل کرده اما به شرطی که سعی کوی از این به بعد
خ،ب درس بخ،انی و با معدل باال قک،ل ش،ی.
همیوط،ر حیرت زده تفتم :چشم چشمف حتماً حتماًف سعی می کوم.
بابای مدرسه دستی به سرچ کشید و تفت :برو وسایلت را بیار.
وقتی داخل ات،ب،س شدیم .بابای مدرسه ح،اسش به من ب،دف که چقدر خ،ش ال هستم! از ایوکه او واسطه
شددد تا من به اردو برچ از او خیلی تشددکر کردچ .به اردوتاه که رسددیدچ تا ت،انسددتم به بابای مدرسدده در کارهایش
کمک کردچ .وقتی ظهر شددد .یکی از بچه ها با تدددای بلود اگان تفت .نماز را به تماعت خ،اندیم .بعد از خ،اندن
نماز تماعتف بابای مدر سه به من تفت :پ سر بگذار برایت چیزی تعریف کوم که تا عمر داری فرام،
هم با دل و تان به حرم های او ت،

نکوی .من

می کردچ.

او تفت :پ سرچ وقتی خداوند ما را به این دنیا آورد از ما فقط بودتی و اطاعت می خ،ا ستف بع ضی آدمها به
این خ،ا ست خدا خ،ب عمل کردند و خداوند آنها را در تایگاه باالیی قرار داد و به آنها مقامی دادف تا سرپر ستی
مردچ را به عهده بگیرند.
اما بعضددی از مردچ هم خطا کردند و از اطاعت خداوند سددرپیچی کردند و عهدی که با خدا بسددته ب،دند را
فرام،

کردند.

خداوندف برای هدایت مردچف پیامکر اکرچ تل،ات اهلل علیه و آله و ائمه علیهم ال سالچ را برای ما قرار داده تا با
کمک و هدایت آنها از خدا غافل نکاشیم.
پ سرچ! وقتی پدرچ زنده ب،دف می تفت :هر م،ق خ،ا ستی دعا کوی و حاتت بگیریف د ست به دامان ح ضرت
فاط مه علیها السالچ بش ،چرا که همه فرزندانشان هم برای اتابت دعایشان به حضرت تدیقه ککری مت،سل می
شدند و خداوند به خاطر م کتی که به ای شان دارد دعایش را م ستداب می کود .حاال بلود ش ،آ شپزخانه برویم و
وسایل ناهار را برای بچه ها آماده کویم.
ملرب شدف بعد از خ،اندن نماز تماعتف پی شوماز مقداری برای بچه ها ت کت کرد و ما را به درس خ،اندن
و کمک در کارهای خیر تش،یق کرد و در آخر هم اشاره به ایاچ فاطمیه کرد و مقداری رات به آن ت کت کرد.
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وقتی تددکح شددد به بابای مدرسدده تفتم .در ایاچ فاطمیه چه اتفاقی افتاده؟ بابای مدرسدده تفت :پسددرچف من
خ،دچ هر سال ایاچ فاطمیه ده روز مدلس می تیرچ .اتر دوست داشتی به خانة ما بیا.
حاال برایت می ت،یم که در این ایاچ چه اتفاقی افتاده .من وقتی اندازة ت ،ب،دچف پدرچ این ده روز را مدلس
می ترفت و او برایم می تفت :اهل بیت پیامکرف همیشه م،رد ظلم دشموان قرار ترفتود .در این ایاچ دختر پیامکر
اکرچ تل،ات اهلل علیه و آله وقتی پدر

را از دست داد .دشموان به خانة دختر پیامکر ریختود و حضرت را مدروح

کردند.
برای ترفتن بیعت از همسددر ف حضددرت علی علیه السددالچف در خانه ا

را آتش زدند .آنها خیلی به خاندان

پیامکرف ب ی احترامی کردند تا تائیکه ح ضرت فاطمه علیها ال سالچ را به شهادت ر ساندند و ما به خاطر د شموی با
دشموان اهل بیت این مدالس را می تیریم و بر مظل،میت آنها مراسم س،ت،اری برپا می کویم.
وقتی بابای مدرسه از مظل،میت و از مدروح شدن حضرت فاطمه علیها السالچ ت کت می کردف چشم هایش
پر از ا شک شده ب،د و من هم ناخ،دآتاه ا شکهایم سرازیر شد .بین ما سک،ت حکمفرما شد .پس از مدتی من
سک،ت را شکستم و تفتم:
د خدا را شکر می کوم که به این اردو آمده و در کوار شما ب،دچف من خیلی چیزها از شما یاد ترفتم .درست است
که من پدر ندارچف اما وقتی در کوار شددما هسددتم خیلی خ،شد الم .پیشددوهادی را که دادید با مادرچ در میان می
تذارچ و انشاء اهلل در ایاچ فاطمیه در مدلستان شرکت می کوم و در پذیرایی مهمانها به شما کمک می کوم.
دددد آفری ن پ سرچف ان شاء اهلل روز قیامتف ح ضرت فاطمه سالچ اهلل علیها شفاعت ما را بکود و خداوند از تواهان ما
بگذرد.
بعد از تماچ شدن اردو به خانه برتشتیم.ایاچ فاطمیه فرا رسید .یک روز مادرچ یک کیسه قود خ،رد شده به
دست من داد و با هم به خانه بابای مدرسه رفتیم .قود را به بابای مدرسه دادچ و تفتم :که این را در مدلس
فاطمیه مصرم کوید .او تشکر کرد و تفت :انشاء اهلل خداوند ما را از دوستداران و خدمتگزاران اهل بیت قرار
بدهد و فرج اماچ زمان که موتقم خ،ن سیدالشهدا و مادر

تدیقه ککری است را برساند.
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