
  درختان گردو و گالبی منتظر دستان مھربان تو ھستند
 يکی از عزيزان را از ما می گيرد، سازواره ی دفاعی ما سعی می کند دليل، ،وقتی مرگ

وقتی پدرم .  ما تسلی و تسکين يابيمحکمت، منطق، عدالت و يا معنائی در اين مرگ ببيند تا
ن تسلی را به خود می دادم که او فوت کرد، علی رغم اينکه به شدت غمگين شدم، اما اي

 خر عمرش زمينگير و نيازمند کمکعمر طوالنی در عزت کرد و در اين سالھای آ
ھيچکس ره زمينگير و دس اِش خدايا : " ھميشه در زندگی دعا می کردپدرم. ديگران بود

  .ھمه عزيزان، به ويژه زينب، از او به بھترين وجه پرستاری کردند" !نکن). محتاج(
ھر .  ھيچ دليل، حکمت، منطق، عدالت و يا معنائی می توان در مرگ زينب يافت، آيااما

  .چه می انديشم، ھيچ نکته تسلی بخش و تسکين دھنده نمی يابم
  .بابک و مازيار بيش از ھر زمانی به مادر احتياج دارند. به فرزندانش فکر می کنم
 مگر  نوجوان ديد، کافی نبود؟ر، داغ دخت جوانمادرش داغ شوھر. به مادرش فکر می کنم
  قدر است؟ مگر يک مادر چقدر بايد داغ ببيند؟مقاومت يک مادر چ

پس از اينھمه سال دوش به دوش ھم دوندگی کردن حال چگونه . به شوھرش فکر می کنم
  تنھا ادامه دھد؟ با ھمه خاطرات خوب و بد گذشته چه کند؟

  :!نب جان، زيبه خود زينب فکر می کنم و به او می گويم
  .پروردی منتظر نوازش دستان مھربان تو ھستندبی که درختان گردو و گال
  . گرد گيری ھميشگی توست چشم براهخانه نوئی که ساختی

  .مغازه ای که تازه تعمير کردی منتظر است که آن را بگشائی
  .پسرانت می خواھند با تو از راز عشق ھای نخستين شان بگويند

  . نشد تمامشوھرت ھنوز گفت و شنودش با تو
  و حيرتما ھنوز. پدر جوانت و خواھر نوجوانت تازگی به سفر رفتند! زينب جان

  . از سر نگذرانديمسفر راسرگردانی آن 
مگر به خاطر نداری که اوايل پائيز فصل برداشت است، چرا ما را تنھا ! زينب جان

  .گذاشتی؟ تو که از زير کار در رو نبودی
بی تو با تاريکی فراگير .  و روشنائی خانه ما بودی مگر نمی دانی که تو ستون!زينب جان
  چه کنيم؟

اما، مرگ يک پيام بسيار . در مرگ ھيچ منطق، معنی، عدالت و يا دليلی نمی توان يافت
آسيب پذير است و چنگال مرگ می به غايت انسان بسيار شکننده و : روشن و گويا دارد

ھر انسانی . ن استثنا برای ھمه سخت استزندگی بدو. ن عزيزی را از ما بربايدتواند ھر آ
ھمديگر دوست . بايد در دوران حيات قدر ھم را بدانيم. بدون استثنا به ديگران نياز دارد

 قدری آسانتر، قدری زيباتر و ديگر برای ھم رابداريم و دست ھم را بگيريم، تا زندگی
  .قدری شادتر کنيم
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