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 یشاما هنوز چشمهای خوابیده بود. ناگاه با صدای پدر ، بیدار شد. آرام در گوشه ا

هوم زد که معنایشان برای فرزند  نامفبسته بود. پدر باصدای بم وگرفته اش ، حرفایی 

اما  داشت .  یبود. صدای مادر را که شنید گوش هایش راتیز کرد. مادر صدای آرام

فرزند نمی دانست  حرف های آنها چقدر طول بوی شادمانی نمی داد .  حرف هایش 

ت یا شاید دلش می خواس گویی چیزی نشنیده باشد. و کشید که  دوباره خوابش برد.

تا اینکه با تکان های شدیدی ازخواب بیدار شد . ل کند چیزی نشنیده است . خیا

یم رباید ب !بیدار شو  "وحشت کرده بود . صدای مادر را شنید که مضطرب می گفت:

 "بیمارستان 

 ظاتی بعد صدای خمیازه ی بلند پدر وغرغر کردن هایش را!حول
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 ببرد. اما زود خوابش برد.دلش می خواست خودش می توانست مادر را بیمارستان 

کرد  احساس ، صدایی شبیه به جیغ  .پیکر کم جانش را لرزاند، ناگاه صدای بلندی 

در مشت می فشرند. صدای کمک خواستن مکرر به گوشش می قلب کوچکش را 

اده شو پی "آلود گفت :  تا اینکه پدر با صدای خوابرسید. نمی دانست چه خبر است. 

 "رسیدیم 

 فرزند مشخص بود که وارد محیط  متفاوتی شده اند.  این برا ی

 "دکتر "وقتی پدر داد زد :

دکتر  وقت هر .چند باری بیمارستان رفته بودنددریافت که به بیمارستان رسیده اند. 

مادر می ترسید این را از صدای تپش های نامنظم قلبش می شد فهمید. این ، می آمد 

داشت . فرزند دوست نداشت   مادر درد ت بود .متفاوخیلی سوالهای دکتر  بار اما 
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دستان گرمش را  روی دستان مادر بگذارد ، و بکشد. دلش می خواست ،   مادر درد

 اما نمی توانست . آخر نمی دانست دستان مادر کجاهستند . ،و را آرام کندا

را به آرامی حرکت داد.  نازکش   و پنجه ی، کوچکش را به سختی بازکرد مشت ها ی

 اما دستان مادر را پیدا نکرد. 

 تأکید کرد مراقب مادر باشند . پرستار ها را صدا زد و فریاد   با  ناگاه دکتر

اه صبر نه م "لحظاتی بعد صدای نا آشنایی چون نسیم صبحگاه شروع به وزیدن کرد : 

ببین هنوز نیامده چطور مادر را به جنب  دیگر هم تحمل کن .ی چند دقیقه  ،کردی 

 "وجوش انداخته ! حتما مشتاقی زودتر ببینیش مگرنه؟ 

فرزند گوش هایش را تیز کرد تا جواب مادر را بشنود . حاال که داشت دیدار نزدیک  

 می شد . با تمام وجود می خواست ، احساس مادر را بداند.
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 سکوت کرده بود.  مادر   اما

 ده باشد !شاید خوابش بر

فرزند نمی دانست چقدر طول کشید اما مدتی بعد با صدای پر تالطم قلب مادر ،از 

خواب بیدار شد . صدا های زیادی می آمد .ازمیان انبوه صدا ها ، صدای دکتر راشنید 

 "د!بیا ییدبه همسرش بگ"که باعصبانیت گفت: 

  صحبت کرد و شروع بهکمی بعد صدا ها کم تر شد. صدای پدر را شنید که با مادر 

را قطع کرد و با تأسفی که در کالمش  نا گاه دکتر حرفهایشا ن  .شد حال مادر را جویا 

ان سرتصریح وقاطع صحبت کنم ...... هم هشغلم ایجاب می کن "گفت:  د،می خروشی

ه از که ونده ی پزشکی اش مشکل سابقه داریپر طبق ه،مشکل جدی برای زایمان دار

 "ده .......اومراش پیش زایمان قبلی ب
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 "...اما ممی دانی وما اینا ر "را قطع کرد و گفت:  پدر با نگرانی حرف های دکتر

ید  ما تنها باید انتخاب کنه مشکل خیلی جد ی نید !ونه نمی د "دکتر با عصبانیت گفت: 

 "مادر یا بچه ! ، م یدبنیم جان یکی را نجات می تو

صبرکنید ! همسرم . همسرم را  "هنوز دکتر یک قدم دور نشده بود که پدر گفت : 

 "دید.بنجات 

 "چند برگه هست که باید امضاء کنید. "دکتر با لحنی آرام تر گفت: 

ی را داشت که از قامتی به اندازه ی بلور جام   در آن لحظه دل کوچک فرزند ، حکم 

ای کاش پدر اجازه می داد ، دکتر  با خود فکر کرد : .  افتاده باشدتمام هستی پایین 

یک قدم دور تر شود . آن وقت شاید می شد تصور کرد . تنها به اندازه ی یک قدم 

 فرزند را دوست دارد. 
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طفل بی چاره اگر می توانست می گریست . وقتی همه رفتند .مادر هم ساکت شد 

 می زد . از او دلجویی می کرد  ای کاش مادر با او حرف.گویی خوابش برده باشد. 

ال اقل اکنون که قرار بود اینقدر زود برود . کاش کسی بود که به او می گفت متأسف  

او تمام مدت زندگی اش یک آرزو داشت . با خود فکر کرد :کاش می شد قبل است. 

از ناراحتی از مرگ به آرزویش برسد. اما گویی رسیدن به آرزویش ممکن نبود. 

ه حاال کتا مادر بتواند آسوده بخوابد .  ،بی حرکت  می برد . اما آرام بود وخوابش ن

قرار بود برود ، می خواست از تمام لحظاتش استفاده کند . می خواست تمام تپش های 

باز ، در قلب کوچکش با مادر حرف  و قلب مادر را بشنود. نفس هایش را بشمارد 

 بزند.

 هم دارد؟  درد با خود اندیشید : آیا مرگ 
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به شکم مادر می زدند ،  ش برادر یا ر زیادی از درد نداشت . فقط وقتی خواهر تصوّ

جهانی  رد  با خود اندیشید : شاید اینطور بهتر باشد .آخر آن بیروندرد را می فهمید . 

اما همه منتظر مادر بودند  . یست، کسی منتظرش ن ردری از آن نداکه هیچ تصوّ

 .دوستش داشتند مثل خود فرزند.

 که دستی بر شکمش کشید . فرزند سریع سرش کمی بعد گویی مادر بیدا رشده بود . 

می کرد. دلش می خواست  را به شکم مادر چسباند .گرمای دست مادر را احسا س

و هنوز ت "به مادر گفت : ناگاه کسی وارد اتاق شد . ومادر هیچ گاه دستش را بر ندارد. 

 "مت می زنم و راحت فارغ می شویرُاینجایی؟ االن سوزن فشار به سِ

فت گ به او  چیزی بگوید بیرون رفت. لحظاتی بعد دکتر آمد . و آنکه مادر زپیش ا و 

 وقتش رسیده است. که مادر را آماده کنند
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با خدا حرف زد و قلب غم زده اش  فرزند فهمید این لحظات آخر است. در انتها ی

بعد حاضر بود به جای  در خواست کرد قبل از مرگ  به تنها آرزویش برسد .

 مادر بمیرد. 

 وحشت افتاد. و  نا آرام شد. فرزند هم به هیجان   ناگاه تپش ها ی قلب مادر دوباره

دلش می خواست دست مادر را بگیرد . دوباره آرزویش را در ذهن خویش 

 مجسم کرد .

ر رپس از اصرار های مک.فضا حاکم بود همه ی عجیبی بر  هم ر را صدازدند . ناگاه دکت

ب این بار قلقرار بود . پرستارها دکتر لحظاتی اتاق را ترک کرد . فرزند بی

شاید حاال که تنها شدند مادر  کوچکش چون قلب مادر در اضطراب می تپید . 

تار بود با عجله گفت: پرسگویی کسی آمد . همان اما دوباره  با او حرف بزند .

 به حرفهای مادر توجهی نکرد و  "ی فارغ می ش هاالن دیگ "
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 .بعد از چند لحظه فرزند دیگر چیزی نفهمید  

 درد شدیدی از خواب بیدار شد .اینبار می توانست فریاد بزند . با  نا گاه 

 یکدیگر را صدا می زدند . گریه کرد . داد کشید. پرستارها با هیجان 

دوست داشت کنار مادر باشد اما مدام دست  فرزند می ترسید چشم هایش را بازکند .

 .  می گفتنداز زیبایی اش  همه به هم نشانش می داند وبه دست می شد . 

صدای مادر را که شنید آرام  اما او نگران بود می خواست بداند حال  مادر چطور است.

 "سالم "چشم هایش را بازکرد . مادر بامهربانی به او گفت : 

 آرزویش ی مادر را ببیند .دیگر می توانست چهره حاالآری این صدای مادر بود .

 بود .  برآورده شده 
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یا حاال دیگر آماده ام  خدا درمیان  اشک هایش لبخند زد و در انتها ی قلبش گفت : 

 ی خواهی من راببر!اگر م

 قادر ، با حفاظت از جان مادر و خداوند مهربان و خدا چیز دیگری بود . ت اما خواس

 فرزند ، بار دیگر لطف ورحمتش را به همگان نشان داد.

مادر فرزند را در آغوش گرفت . فرزند با خود  می اندیشید که این زیبا ترین لحظه  

  ی آمد اما دلش نمی خواست بخوابد ی زندگی اش خواهد بود . با اینکه خوابش م

دوست داشت هنوز به مادر نگاه کند . تا اینکه مادر چشمان خود را بست ! 

 مادر اوقتی فرزند بیدار شد . فرزند هم آرام چشم برهم گذاشت . کمی بعد و

خواست فرزند را با خود ببرد .  اما پرستار وارد شد و را در آغوش  گرفت . 

  به موهای بلندبا دستان کوچکش  و ند سرش را روی دست مادر تکان دادفرز
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اما گویی هنوز به اندازه ی کافی قدرت نداشت تا از خواسته    . چنگ زدمادر 

  هایش دفاع کند. 

 "کجا می بریدش؟ "مادر نگران پرسید : 

تنفس   "مادر جدا کرد وگفت : موهای طالیی زا  پرستار دستان کوچک فرزند را

باید تحت برای اطمینان از سالمتی اش چند روزی  نوزادتان مشکل دارد.

 "شما مرخص هستیداما  مراقبت باشد .

حمایت کند . می خواست  واست مادر از او خدلش می فرزند به مادر چشم دوخت .

 پس فرزند شروع به گریهمادر فقط به او نگاه کرد.   مادر مانع پرستار شود  اما

 وارد اتاق جدیدی شدند . فرزند و پرستار  کرد.دیری نپایید که
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فرزند خیلی از این پرستارها به سمتش آمدند ، دورش جمع شدند .  در همان هنگام 

ع کرد . مادرش را می خواست . لب هایش حالت بدش می آمد . خودش را جم

اشک درچشمانش  موج می زد .اما پیش از آنکه  را جلو آورد بغض کرده بود . 

از آن روز به بعد چندین شبانه گریه کند ، او را در دستگاه عجیبی گذاشتند. 

مادر را می دید . وتنها زمانی آرام روز در آن دستگاه بود . فقط یک بار در روز 

 فت که در آغوش مادر بود.می گر

 با خود برد . انتظار به سر رسید . مادر آمد و او را چند روز بعد

چطوری  هستند . پدرش چطوری ش  برادر که خواهر وفرزند فکر می کرد  در راه 

مانند  آیا او را دوست خواهند داشت ؟ آیا همه ی آدم های دنیای بیرون ست؟ 

فرزند در این فکر ها بود که تکان شدیدی  او را به خود   مهربان هستند؟ مادر

 .آورد 
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ترسید اما گریه نکرد. فقط با تعجب به اطراف نگاه کرد.دست کوچکی او را از آغوش 

 مادر پایین کشید،پس از لحظاتی سر باریکی با موهای فر وشانه نزده ، جلو آمد، 

 "این مال ماست؟"با صدای نحیفی پرسید: و 

 "خواهر کوچولوته  دختر زیبا این  ،بله ایزابل "مادر با مهربانی پاسخ داد : 

 زاد کشید و دوباره وایزابل با کنجکاوی انگشتش را بر دماغ ن

 "اسمش چیه ؟ " پرسید: 

  "اماری"گفت :  ،مادر در حالی که آرام صورتش را بر صورت نوزاد کوچک می گذاشت

را روی تخت گذاشت و به طرف   ماریا ، مادر. ین هنگام زنگ در به صدا در آمد در هم

ناگاه حشره ای که مدتی بود باالی سر ماریا می چرخید ، روی لپ نرم  در رفت.

و نازکش نشست. ماریا به خواهرش چشم دوخت و با نگاهش از او کمک 
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 روی صورت لطیفحشره  خواست. اما ایزابل مقابلش نشست و به او خیره شد .

به سرعت نیشش را بر چانه ی ظریف او فرو کرد. صدای جیغ  ، خزید و ماریا

برادرش هم که تازه از مدرسه ماریا بلند شد. مادر با عجله به سمت اتاق دوید. 

در آغوش گرم  دیری نپایید که ماریاآمده بود پشت سر مادر وارد اتاق شد. 

کوچکش را  ی مادر نزدیک کرد و دماغشانه  مادر ، آرام گرفت ، سرش را به

پس از تمام شدن هق هق گریه اش، چشم هایش را  به یقه ی مادر سایید. 

 بست.

قد کشید و  توانا تر شد در حالی که  لطافت   ماریا اما نه به سادگی ،سالها گذشت 

اما   همه را دوست داشت . از همه بیشتر مادر را ! .قلبش را حفظ کرده بود

ایش قوی بار آمدن را رقم زده بود. هر روز صبح مادر به مدرسه می تقدیر بر

 ماریا ازه ی شیرینی فروشی اش می رفت . رفت و درس می داد پدر هم به مغ
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دنبال مادر بی قراری می کرد. تا ساعت هر صبح هم زمان با آنها بیدار می شد. 

را در آغوش  دور نمی شد. لباس های مادر   در  ها پس از رفتن مادر از کنار

با کسی کاری نداشت . کسی .اشک می ریختمی بویید و آهسته  ، می گرفت

 هم به او کاری نداشت . خودش آرام می شد.

 چنگ زدن در خانه وقتی ایزابل خوراکی ها یا اسباب بازی های ماریا را می خواست . 

تنها وقتی وادار به دعوا نمی کرد.  ها و موکشیدن های پی در پی اش ماریا را 

 می دویدند دنبال هم  ماریا عصبانی می شد. ایزابل عکس مادر را برمی داشت ، 

گوش مالی حسابی به آنها می داد.  ه تازه خسته از سر کار آمده بود ،پدر کو 

برادرش می آمد  بعدوقت ماریا آرام می رفت مقابل آیینه  و گریه می کرد  آن

 کنارش آنقدر ماریا را قلقلک می داد تا وسط گریه شروع به خندیدن می کرد.

ای هوقتی مادر به خانه می آمد آنقدر خسته بود که حوصله ی شنیدن شکایت 
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صبوری غرغر های تمام ناشدنی ایزابل را تحمل می  بچه ها را نداشته باشد اما با

در را می دید می رفت گوشه ای می نشست ماریا هم وقتی خستگی های ماکرد. 

 او همیشه از بودن با آدم ها تنها می شدو با خدا حرف می زد. 

 نه !بودن از با خدا  اما  

می گفتند در شوخی های دسته جمعی  ها مدر سه که رفت دوست زیادی نداشت .بچه

شان شرکت نمی کند. ایزابل هم همیشه به همین خاطر مسخره اش می کرد. 

اما ماریا سنگ زدن به قورباقه ها و اسم های عجیب گذاشتن روی هم کالسی 

از این اشتباهات دسته جمعی به  های رنگین پوستش را شوخی نمی دانست و

چرا آدم ها او را از خود دور  د فکر می کرد همیشه با خوشدت دوری می کرد. 

 می کنند بعدها فهمید حسادت هم وجود دارد. 



 به قلم : سیده کوثر غفاری – من اکفر نیستم  داستان 

 

18 
 

مدت ها وقتی مادر به  ایزابل و ماریا شب بخیر می گفت و چراغ اتاق را خاموش می 

برشکسته شدن پدر و مهاجرتشان از انگلیس به  کرد، ایزابل برای ماریا داستان

برای مادر  که خطر بزرگیو  دنیا آمدن ماریا  هب داستان .آمریکا  را می گفت

 پیش آمده بود. 

 ماریا بود.  موجب تمام سختی های خانواده شان همیشه   امادر داستانهای ایزابل 

گاهی هم می شد که ایزابل کالس فوق العاده در مدرسه داشته باشد و برادرش ماریا 

را با خود سر کار پدر ببرد. در چنین روز هایی برادرش برایش حرف های 

امیدوارکننده و فوق العاده ای می زد. از اعتماد به خدا می گفت و هدف ، او می 

 است. گفت هدف هر انسانی ، قهرمان زندگی خود بودن 
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ک کوچکی درست می کرد و رویش با ماریا کی گاهی هم با دستان خودش برا ی

 کالت اسم ماریا را می نوشت.ش

 ، بورسیهام تحصیل در کالجدوامی نداشت برادرش پس از اتم یاما این خوشبخت

 رشته پزشکی  در حالی که چند ترم از تحصیلش در .و بعدانگلستان شد 

 اببه اجبار دولت وارد ارتش شد. و به جنگ  بود ،دانشگاه آکسفورد گذشته 

فقط چند ماهی یکبار نامه ای از او دریافت می  گونهافغانستان فرستاده شد. این

هیچ گاه ماریا و قلب مهربانش را از قلم نمی انداخت. تا  . اما در همان نامه شد

طرف برادرش ین نامه از ا  اینکه یک روز نامه ی مهمی به خانه ی آنها رسید اما

 و نامه ای بود از طرف ارتش . ماریا به ایزابل اصرار کرد بی اجازه ی پدر نبود .

مادر نامه را بازنکنند و صبر کنند تا آنها به خانه بیایند اما ایزابل مثل همیشه 

پس از  و  امه را بازکرد. ن خطاب کرد و آمریکاییماریا را با تمسخر ، دخترک 



 به قلم : سیده کوثر غفاری – من اکفر نیستم  داستان 

 

21 
 

چند لحظه چشمان  ریز و سبزش گرد شدند با بهت به ماریا نگاه کرد و بی آنکه 

پاسخ سوال های مکرر ماریا را بدهد ، خودش را در آغوش ماریا انداخت وبلند 

 بلند فریاد زد. 

نامه را از دستان ایزابل بیرون کشید و شروع به خواندن  ،ماریا وحشت زده و نگران

 میشل ... حترم سربازکرد: خانواده ی م

ماریا کوچک تر از آن بود که از نامه نگاری اداری سر در بیاورد. پس در نامه اسم 

 .... برادرش را جستجوکرد 

سرباز وظیفه میشل در حال خدمت از دستور مافوق اطاعت نکرده و پست خود را 

 ترک کرده لذا....
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از برادرش نبود. نمی دانست چکار بازهم سر در نیاورد . تا پایان نامه هم دیگر اسمی 

 کند.

 "؟میشل تو درد سر افتاده"به ناچار شانه های  ایزابل را تکان داد و پرسید :  

 "میشل مرده ! "ناباوری پاسخ داد:   ایزابل در حالی که به سکسکه افتاده بود با

لویش را گبا بغضی که  ماریا حس می کرد نفسش بند آمده بی اختیار بر زمین افتاد و

 "دروغ می گی مثل همیشه! "پاره کرده بود گفت:

در همان لحظه مادر و پدر وارد شدند در حالی که لبخند می زدند و در دستان شان 

 پر از  جعبه بود.

دعوا  و گریه کافیه ببینید برای تولد میشل ! هی  "گفت: ها پدر با لبخند رو به بچه 

 "چی خریدیم.
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لین بار در حسی دردناک یکدیگر را در آغوش گرفتند و بلند ماریا و ایزابل برای او

 بلند گریه کردند. 

پدر بهت زده به مادر خیره شد که نامه را بر زمین پیدا کرده بود و میخ کوب شده 

 بود...

سال بعد در سالگرد شنیدن آن خبر وحشتناک  ، ماریا پس از گلباران سنگ قبر  شش

 جمله ی ،هزارمین بار یا شاید هم بیشترخالی  از پیکر برادرش ، برای 

 .  رو ی سنگ را زمزمه کرد: یادبود  سرباز ی که هرگز باز نگشت  

آن شب ماریا به سخت توانست بخوابد به یاد برادرش و تمام لحظات خوبی که با هم 

شتند به شدت گریه کرد و آرام رو تختی اش را در دهانش می فشرد تا کسی اد

اما وقتی خوابید ، خواب فوق العاده زیبایی دید. صدای هق هق اش را نشنود. 
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مد . مهربان و در خواب مردی مهربان و نورانی را دید که به گمانش مسیح آ

 .مژده دادف زد و اتفاق مهمی را در سرنوشتش به او صمیمی با ماریا حر

یک هدف که  وقتی ماریا بیدار شد حس متفاوتی از زندگی داشت . ی آن روزفردا 

 می بایست به دنبالش برود و سرنوشتش را تغییر دهد.

ی در باره ی سبک زندگ برای اولین بار شروع به تحقیق کرد ، از اساتیدش در کالج ، 

کرد اما اغلب با برخورد ها ی خشن و تعصب  گرایانه مواجه می پرس و جو می 

  شد.

تا اینکه در  یکشنبه ای بارانی مقابل کلیسا با صحنه ی جالبی مواجه شد . یک دختر 

ا ب محجبه با روسری سفید و آغوشی مملو از گلهای رز و یاس به سمتش آمد و
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ه دست ماریا داد. لبخند دلنشینی که بر لب داشت  یک شاخه گل رز قرمز ب

 حس لطیفی وجود ماریا را در بر گرفت . مکثی کرد و مؤدبانه پرسید : 

 " چرا به مردم گل هدیه می کنی؟"

 "امروز روز تولد بهترین آدم دنیاست. "پاسخ داد: مهربانی  دختر محجبه با 

 "تولد کی؟ "ماریا با کنجکاوی پرسید :

 دختر مهربان با خوشحالی نفس عمیقی کشید و 

 "حضرت  محمد )ص( فرستاده ی خدا  "گفت :

 "پیامبر اسالم ؟ "ماریا تأملی کرد و آهسته گفت :

رتب می کرد به نشانه ی تأیید سرش دختر مهربان در حالی که گلها را در دستانش م

 تکان داد.را 
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 "چند دقیقه با هم صحبت کنیم؟ممکنه  "ماریا نگاهی به اطراف انداخت و گفت :

 "بله البته!"دختر مهربان دست ماریا را با محبت گرفت و پاسخ داد : 

و در حالی که ماریا را به سمت چراغ های بلند آن سوی خیابان هدایت می کرد ادامه 

 "اسم من فاطیماست. "داد :

 "ماریا !"ماریا در حالی که با او دست می داد گفت : 

فاطیما در گوشه ای روی صندلی های پارک آن طرف خیابان نشستند و مشغول ماریا و 

 به صحبت شدند .

فاطیما با خوشرویی تمام سوال های مختلفی که ذهن ماریا را درگیر کرده بود ، یکی 

یکی پاسخ می داد . و ماریا احساس می کرد به نقطه ای از فهم و علم رسیده که 

 ی کند.او را برای دانستن تشنه تر م
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 خب فاطیما ممکنه برام بیشتر توضیح بدی ؟ -

بله ، ببین در طول سال های طوالنی  هرچه قدرت درک و فهم انسان باال تر  -

رفت ، خداوند دین را برای بشر کامل تر نمود در حالی که هر پیامبر تصدیق 

کننده کتب الهی پیامبران پیش از خود بود و مژده دهنده آخرین پیامبر. که 

مسیح )ع( هم از نام های آخرین پیامبر،  ستوده و احمد که اسم های  عیسی

 پیامبر اسالم هستند سخن گفته و به حوارییون مژده داده ! 

 تو تابه حال قرآن خوندی؟

 نه ، کتاب مقدس شما مسلمانهاست درسته؟ -

 بله و هم اسم تو یک سوره در قرآن هست -

 ماریا؟ -

 بله ، مریم نام مادر حضرت عیسی )ع(  -
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من در سایت های اینترنتی و کتب مختلف تحقیق کردم اما هیچ چیز آرامم  -

نکرد ، بودا ، شیوا،و.. هیچ کدام روحم رو صاف نمیکنه انگار چیزی گم کرده ام 

که هیچ جا پیدا نمیشه اما حرف های تو عجیب روی من تاثیر گذاشت. راستش 

 من از اسالم چهره ی درستی در ذهن ندارم .

و از امام  بکن فردا ظهر بیا مسجد ، که محل عبادت ما مسلمانهاستیک کاری -

 جماعت مون سوالهات رو بپرس.

 خیلی خوبه حتما میام-

 از آشنایی ات خوشحال شدم ماریا-

 منم همین طور ، بای-

 خداحافظ-
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آن شب ماریا صدای تپش های قلبش را به وضوح می شنید شوری را در وجودش 

 بی سابقه بود.ی اش لمس می کرد که در زندگ

دای صفردا ظهر ماریا با خوشحالی و هیجان به آدرسی که از فاطیما گرفته بود ، رفت.  

آرامش بخشی از گلدسته ی مسجد بلند بود. ماریا مفهوم  جمالتی را که می 

شنید  نمی دانست فقط درک می کرد که دارد به لحظه مهمی از سرنوشت خود 

ه تماشای صف یکدست عبادت کنندگان خیره شد پس برای دقایقی ب  می رسد.

 ناگاه صدای آشنایی او را به خود آورد.

 ماریا ! سالم-

 فاطیما خوشحالم می بینمت تو کجا بودی ؟ توی صف  عبادت ندیدمت-
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صف نماز !؟ اوه برای اینکه اینجا صف مرد هاست ما خانم ها در پشت این پرده ی  -

 بلند نماز می خونیم . سفید و

 امام جماعت کدومه؟آهان -

 همون مرد جوان که جلوی همه ایستاده-

 چیز سیاهه!؟یک  اونکه روی سرش -

 آره خودشه بیا بریم سواالت رو بپرس ، عمامه سیاه- 

 من کمی هیجان زده ام و اضطراب دارم -

 نگران نباش اون مرد خوشرو و صبوریه تمام سوالهات رو بپرس -

جماعت رفتند. فاطیما با وقار نگاهش را پایین انداخت وسالم سپس هردو به سمت امام 

 کرد.
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 امام جماعت هم با وقار و خوش رفتاری تمام به فاطیما و ماریا سالم کرد.

 این دختر خانم محترم  "فاطیما دست ماریا را گرفت و رو به امام جماعت گفت:

 "می خواد در مورد اسالم بدونه.

 تکان داد اما از فرط شوق نتوانست چیزی بگوید. به نشانه ی تأیید سرشماریا 

دین اسالم ومسیحیت مهمترین "امام جماعت لبخندی زد و با احترام رو به ماریا گفت:

اعتقاد به عروج عیسی به آسمان و اشتراکی که دارند یکتا پرستی ست ، 

ود و اما انسان موج مشترک ماست! عقایدهم از بازگشتش هنگام آخرالزمان 

ن او پس دی ارزشمند در جهان هستی ست و میل به پیشرفت وکمال داره بسیار

نه مانع او ، اسالم کامل ترین  ک حالش برای کمال وپیشرفت باشههم باید کم

اسالم به ما میگه چطور بخوریم  راهنمای کمال وپیشرفت انسانه، دین الهی و
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وفادار  بورزیم ووبپوشیم و بنوشیم تا سالم بمونیم چطور به خانواده مون عشق 

باشیم تا پاک زندگی کنیم و آرامش داشته باشیم . ، شرافت و آزادگی و یاری 

 خب اگر سوالی داری رساندن به یکدیگر ، اینها همه ارمغان اسالم به بشریته!

 بپرس!

م سمی شنا ش موج می زد گفت : من آدم هایی روبا تردید و خجالتی که در کالمماریا 

اما  نماز می خونن حتی  در کنار خانه ی خدا زندگی می کننکه حجاب دارن، 

 آدم های بدی هستند و کارهای بدی می کنند.

 این ها باعث شده اند چهره ی اسالم در ذهن من و امثال من جالب نباشه!

همچین افرادی هستند اما مسلمان نیستند حتی اگر "امام جماعت آهی کشید وگفت: 

 انجام بدن،اعمال ظاهری مسلمانان رو 
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ببین دخترم اسالم در کتاب آسمانی ما قرآن و احادیث پیامبرمون حضرت محمد)ص(  

به خوبی معرفی شده هرکس مثل قرآن و پیامبراسالم رفتار کرد مسلمان 

 "حقیقیه وگرنه در هر چیزی حتی کاال های مصرفی تغلبی و اصل وجود داره !

نکرده بود. تأملی کرد و با آرامشی که  ماریا هیچ وقت این چنین در مورد اسالم  فکر

 گفت: ممکنه یک جلد قرآن به زبان انگلیسی به من بدید؟ ،به دست آورده بود

فاطیما که گویی از قبل برای چنین درخواستی آماده بود قرآن سبز رنگی را که با 

 داد.هدیه  خوشحالی بر قلبش می فشرد ، جلو آورد و به ماریا 

ماریا هر روز پنهانی قرآن می خواند و با حقیقت اسالم بیشتر آشنا از آن روز به بعد 

تا اینکه یک روز تصمیم گرفت هم به حضرت  عیسی )ع( و هم به  .می شد

گویی نیمه گم شده ی وجودش را یافته ایمان داشته باشد.، حضرت محمد)ص(
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او احساس می کرد بی  اکنون برای خود هدف بزرگی انتخاب کرده بود. و

ری ها وغم هایش ، زیر سایه ی کالم دلنشین خدا، از او دور شده اند . او قرا

دیگر تنها نبود دوست صمیمی و با صداقتی مثل فاطیما داشت که می توانست با 

 او درس بخواند ، گردش کند و درد دل!

نگاه نگران ماریا در خانه اما یک روز وقتی به خانه آمد رفتار همه عجیب شده بود. 

و چون قرآنش را در دستان ایزابل دید همه چیز را فهمید. همه آماده چرخید 

 ناباوری پرسید: مادر با حیرت ومحاکمه ی او بودند. ی

 "تو واقعا مسلمان شدی؟" 

ماریا جلو رفت . دست پدر را بوسید و بعد پیشانی مادر را ، با مهربانی به آن دو نگاه 

ای کسانی که به حق گرویدید ، اینک خداترس و متقی شوید  )) " :خواندکرد و 



 به قلم : سیده کوثر غفاری – من اکفر نیستم  داستان 

 

34 
 

به رسولش )محمد مصطفی)ص(( ایمان آورید تا خدا شما را از رحمتش دو   و

 یکی بر ایمان به دین بر ایمان رسوالن پیشین ویکی )بهره نصیب گرداند. 

و نوری شما را عطاکند که بِدان  نور راه )بهشت ابد(  رسول ختمی مرتبت(

  "((.1گناهان شما درگذرد ، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است پیمایید و از

این جز کالم خدا نمی تونه  "اشک در چشمان مادر حلقه بست و زیر لب زمزمه کرد : 

 "باشه!

  پدر اما به ماریا خیره مانده بود .

 

 

 سوره حدید ،قرآن کریم 82آیه  -1
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 چطور؟  "ناگاه ایزابل که دست هایش را بر گوش هایش گذاشته بود ، فریاد زد : 

می خوای موجب تمسخر همه بشی ؟می خوای روسری بزنی تا وسط خیابون ازسرت 

 "بکشنش و به سمتت آشغال پرتاب کنن؟

  "نه، می خوام درست زندگی کنم "ناراحتی سری تکان داد و گفت :  با   ماریا

بعد دست مادر را  ایزابل مثل دیوانه ها جلو پرید و سیلی بر صورت ماریا زد.ناگاه 

 به طرف اتاق رفت. کشید و

ماریا روسری سفیدی که خریده بود را از کیفش بیرون آورد جلوی آیینه آن را پوشید 

و ماریا وضآفتاب ،چند ساعت بعد ،قبل از غروب و لبخند میهمان لبانش شد. 

به  نسبت شد.بعد از نماز احساس کرد محبت بیشتر ی گرفت و مشغول نماز

 پس رفت تا در جمع آنها باشد . خانواده اش در قلبش موج می زند. 
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ود. طرف دیگرش پدر نشسته ب ومادر مقابل تلوزیون نشسته بود یک طرفش ایزابل 

امروز حسابی خسته "کسی متوجه حضور او نشد. مادر شروع به صحبت کرد :

خدا رو شکر که هنوز عتراض نداریم با این وضعیت اقتصادی شدم اما جای ا

 ".... اخراجمون نکردن

مادر از همه چیز و همه جا گفت تا به ماریا رسید . ماریا همین که اسمش را شنید 

 سراپا گوش شد تا نظر مادر را راجع به خودش بداند.

یر کنیم. رفتارش تغی در مورد ماریا نمی دونم باید چکار اما "مادر مکثی کرد و گفت :

 به ما هم احترام بیشتری می ذاره  کرده دیگه گوشه گیر و غمگین نیست.

 "مگرنه پیتر؟
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که تا آن موقع در این مورد حرفی نزده بود لب ا زلب گشود گویا می خواست پدر اما 

شما ها اخبار را نشنیدید؟ فیلم ها و  "تندی گفت : چیزی بگوید که ایزابل با

تلوزیون را ندیدید اصال سری به سایت های اینترنت و آمار های آن مستندهای 

 زدید؟

 "بذاریم ماریا مثل اونها بشه نه نباید

اگه یه دزد وارد مغازه ام بشه و اسلحه اش  "پدر نیم نگاهی به ایزابل انداخت وگفت: 

 درو به سمتم نشونه بگیره در حالی که جمالتی از انجیل رو فریاد میزنه ، من بای

 "از مسیحیت متنفر بشم؟یا از عیسی؟

 از اول هم ... ن او "ایزابل با عصبانیت بلند شد و با چهره ای برافروخته گفت :
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ید حرف هاش رو مادر به خطر بیفته !حاال می خوای من ازش متنفرم ! اون باعث شد

 "باور کنید؟

اینطور فریاد زدن مادر سرش را پایین انداخته بود اما پدر اینبار مصمم بود جواب 

سال  بیست "های ایزابل را بدهد پس بلند شد، مقابل ایزابل ایستاد و گفت :

پیش... وقتی مادرت تو رو شش ماهه باردار بود ، دکتر به ما گفت تو به یه 

بیماری نادر مبتال هستی که وجودت جان مادرت رو به خطر می اندازه ، بیماری 

، بعد از به دنیا اومدنت مادرت هم بیمار شد  اته، از همون موقع باهکه االن داری

ما و هیچ وقت درمان نشد. چهارسال بعد وقتی مادرت ماریا رو باردار بود ، 

 تصمیم گرفتیم....

 مدن ماریا ! و زنده موندن مادرت دنیا او به من به خواست خدا ایمان آوردم بعد از سالم
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 ناگاه ماریا بی اختیار پدر را صدا زد.

ل که متوجه حضور ماریا شد سر در گم و ناراحت سرش را به اطراف چرخاند و ایزاب

 به سمت اتاق رفت ،  ماریا را هل داد و خودش را روی تخت انداخت.  با گریه

شب که شد همه تظاهر کردند اتفاقی نیافتاده و دلیل بی میلی شان را به شام بد مزه 

 بودن غذای مادر، جلوه دادند.

برو "ماریا آرام و مهربان دستی بر شانه ی مادر کشید و گفت : همه به جز ماریا! 

 "استراحت کن مامان من میز رو جمع می کنم وظرفها رو می شورم

 ماریا همینطور که ظرف ها مادر بی آنکه چیزی بگوید بلند شد و به طرف اتاق رفت.

اط خانه پدر بزرگ با را می شست به یاد گذشته افتاد همان وقت ها که در حی

همان روزی که هیچ کدام از  هم کالسی هایش  ازی می کرد ، یادمیشل آب ب
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حاضر نشدند در کالس علوم  با او هم گروه شوند. همان روز که معلمش بخاطر 

نداشتن گروه اجازه نداد ماریا امتحان بدهد ومیشل مثل همیشه آمد و از او دفاع 

مدرسه ماریا جلوی معلم  ال بیشتر نداشت آمدکرد. با اینکه خودش دوازده س

اگر تنها ماندن جرم است بیایید خورشید را محاکمه  "ایستاد و گفت : ها ومدیر

 کنیم و عیسی مسیح را !

چه قانونی می گوید خواهرم حق ندارد امتحان بدهد چون هم کالسی هایش افکار 

 "بزرگش را درک نمی کنند؟

مثل همیشه با  و ماریا بتواند امتحانش را بدهد حرف های آن روز میشل باعث شد

ل در راه خانه ، همواره در شبهترین نمره قبول شود .اما حرف های آن روز می

 قلب و ذهن ماریا خواهد ماند.
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 برادر ! چرا هیچ کس منو نمی خواد؟ -

 می دونی تو هم اسم چه کسی هستی؟ -

 مریم مقدس)س( -

 د معب به به مریم مقدس الهام کرده بود بله ! می دونی یک روز که خداوند دانا  -

 خدا رو عبادت کنه چی شد؟بره و 

 چی شد؟ -

اون به دستور خدا رفت در معبد و خدا رو عبادت کرد ، کاهنان معبد به زودی  -

 متوجه حضورش شدن !

 وای بعدش چی شد میشل؟ -

 اما وقتی شوهر خاله اش زکریا از اون در باره ی ماجرای پیش آمده او رو زدن ! -

 پرسید ، مریم مقدس می دونی چی گفت؟
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 بهم بگو میشل ، مریم چی گفت؟ -

مریم مقدس با خوشحالی گفت که هنگام عبادت خدا در معبد ، دو صف از  -

فرشته ها رو دیده که در سمت راست و چپش با او خدا ی پاک ویکتا رو عبادت 

 می کردن

 وای خدای من  -

و باید مثل مریم مقدس ، شجاع من خیلی دوستت دارم  تتو خواهر کوچیک منی  -

 شی  و از هیچکس به جز خدا نترسی!با

ماریا تمام این خاطرات را به یاد می آورد و اشک می ریخت برادرش آدم بزرگی 

بود. انسان بزرگی که به گفته هایش عمل کرده بود و تا پا ی جان بر اعتقاداتش 

به یک مدرسه  برای  در حمله سربازان هم گروهش  همان وقتی که، مانده بود 

  .کمک به کودکی که تیرخورده بود، مآخذه شد و مافوقش به او شلیک کرد
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تا اینکه مادر جلو  ماریا آنقدر غرق در افکارش بود که متوجه حضور مادر نشد.

ر آغوش آمد ، ماریا سرش را بر شانه مادر گذاشت و گریست. مادر ماریا را د

 "برایم از اسالم می گویی؟ "رد و گفت:نزدیک ک واکشید دهانش را به گوش 

 

   پایان

 

 


