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تو بارش بوسه های خدا بودی!
كه  ماجرای نماز شب اول قبری 

فاطمه برای خودش در حرم امام رضاعلیه السالم خواند
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كالمی از رهبر معظم انقالب )مدظله العالی(:

گر در پی ارتباط با خدا هستيد  ا
راهش قرآن است
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فرصت خــدادادی حیات، عرصه ای برای 
تعالی وشکوفایی روح و رسیدن به جایگاه 
واالی انسان، یعنی همان مقام خلیفه الهی 
است و دراین میان کم نیستند، افرادی که 
علی رغم همین اندک زمان عمر، عالی ترین 
کی به  وجوه کمال انسان را در این عرصه خا

نمایش می گذارند. 
پــرورش«،   »فاطمه  مرحومه  تردید  بــدون 
قــرآنــی دیــار نصف جهان،  نــوجــوان نخبه 
توانست  که  بــود  ازچــهــره هــای درخشانی 
پربرکت خویش  امــا  کــوتــاه،  در طــول عمر 
وحتی پس از آن، نه تنها در زمینه حفظ 
گیری قرآن و معارف اهل بیت)علیهم  و فرا
های  زمینه  از  دربسیاری  بلکه  الــســام(، 

عرصه  در  مخصوصا  و  معرفتی  و  علمی 
زیبایی  بــه  معصومیت  و  نجابت  و  عفت 
ــدرخــشــد و حــتــی پـــس ازعــمــرشــریــفــش  ب
بـــا اهـــــدای اعـــضـــای بـــدن خـــویـــش، ایــن 
ــر، ــقــش را بـــه زیـــبـــایـــی هـــرچـــه تـــمـــام ت  ن

از  که بگوییم تجلیل  کند. بجاست  کامل 
بلکه  شخص،  یک  بزرگداشت  تنها  نه  او 
ارج نهادن به مجاهدت و حرکتی پربرکت 
امـــروزه برای  که می تواند  نــورانــی اســت  و 
نسل نوجوان وجوان ما به عنوان بهترین 
الگوی تاش و موفقیت در زندگی و تمام 
فاطمه  کنون  ا شــود.  معرفی  آن  شئونات 
پــــرورش، ســتــاره دخـــت عــزیــزمــان غــروب 
باور  امــا  نیست،  ما  میان  در  دیگر  و  ــرده  ک

ــزار ســتــاره درخــشــان  ــزاران هـ ــ کــه ه داریـــم 
این میهن  دیگر در پهنه پرشکوه آسمان 
ک و مقدس درحال طلوع و نور افشانی  پا
کــدام از آنــان درجای  که بحق هر  هستند 
خود، الگویی شایسته برای فرزندان ایران 
اسامی به شمار می آیند. با تمام وجود و 
تواضع، به ساحت پدران ومادرانی که چنین 
سرمایه های عظیم و ارزشمندی را به این 
ک و میهمن عزیزمان ایران تقدیم   آب و خا
ادای  و  آورده  ــرو  ف سرتعظیم  کنند،  مــی 

احترام می کنیم. 
حامد رحمانی؛ 
 دبیرکمیته فرهنگ، عفاف و پوشش 
سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان

رهبر معظم انقاب در بیانات خود راجع به اهمیت همنشینی 
کــه ما هنــوز از قرآن  بــا قــرآن می فرماینــد: حقیقت این اســت 
خیلــی دوریــم و خیلی فاصلــه داریــم. دل هاى مــا باید قرآنی 
گر بتوانیــم با قرآن  بشــود. جــان ما باید بــا قرآن انس بگیــرد. ا
انــس بگیریــم، معــارف قــرآن را در دل و جــان خودمــان نفــوذ 
بدهیــم، زندگی مــا و جامعه  ما قرآنی خواهد شــد. احتیاج به 
که  گذارى ندارد. اصل این اســت  فعالیت و فشــار و سیاســت 
دلمــان، جانمــان و معرفتمــان حقیقتــا قرآنی باشــد. انس با 
قــرآن، آشــنایی بــا قــرآن، ما را نزدیــک می  کند. این جلســات 
که ما  قرآنی، این دوره هاى قرآنی، این مســابقات قرآنی، اینی 
 به تربیت قراء و حفاظ دل بستیم، به خاطر این است؛ این ها

همه اش مقدمه است، ولی مقدمات الزمی است. من باز هم 
که با قرآن انس بگیرید،  کنــم  بــه جوانان عزیزمان توصیه می 
کنید. »و ما جالس هذا القــران أحد اال قام  بــا قرآن مجالســت 
عنــه بزیادة او نقصــان، زیادة فی هــدى او نقصان من عمی«؛ 
کنید، یک پرده  که شــما با قرآن نشســت و برخاست  هر بارى 
از پرده هــاى جهالــت شــما برداشــته مــی شــود؛ یک چشــمه 
کند و  گشــایش پیدا می  از چشــمه هاى نورانیت در دل شــما 
جارى می شــود. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، 
تدبــر در قــرآن، ایــن ها الزم اســت. انس با قــرآن دل هاى ما را 
کرد. هرچــه در دنیاى اســام  بــا معــارف قرآن آشــناتر خواهــد 
کمبــود هســت، بــر اثــر دورى از معــارف الهــی و معــارف قرآنــی 
اســت. قــرآن، کتاب حکمت اســت، کتاب علم اســت، کتاب 
حیات اســت. حیات امت ها و ملت ها در آشــنایی با معارف 
قــرآن و عمل به مقتضاى این معــارف و عمل به احکام قرآنی 
گر طالب عدالتند و از ظلم بیزارند، راه مبارزه   است. انسان ها ا
گر طالب علمند  بــا ظلم را بایــد از قرآن فرا بگیرند. انســان ها ا
گاهــی و علــم مــی خواهنــد زندگــی را  و بــه وســیله  معرفــت و آ
کنند،  رونق ببخشــند و راحت و رفاه را براى خودشــان تامین 
گر  راهــش به وســیله  قــرآن نشــان داده می شــود. انســان ها ا
در پــی ارتباط بــا خداى متعال و صفاى معنوى و آشــنایی با 
مقــام قرب الهی هســتند، راهش قرآن اســت. ضعــف ما امت 
کج تابی هــاى مــا در مســائل  مســلمان، عقب ماندگــی مــا ، 
اخاقــی و زندگــی، همه   این ها ناشــی از دورى از قرآن اســت. 
کــه مــا را از لحــاظ مــاده و معنــا اعتــا  نقــش قــرآن ایــن اســت 
کار را قــرآن می کند. کســانی که با تاریخ آشــنا  ببخشــد و ایــن 
هستند، نمونه هایش را در تاریخ دیدند و ما مردم این زمان، 
کنیم.  در زمــان خودمــان داریم نمونه هایش را مشــاهده می 

یک نمونه، همین شــما ملت عزیز ایران هستید...به همین 
که ما یک قدم به ســمت قرآن، به سمت معارف قرآنی  اندازه 
برداشتیم -که آنچه که ما به سمت قرآن حرکت کردیم، واقعا یک 
قدم هم بیشتر نیست- خداى متعال به ما عزت داده است، 
گاهی و بصیرت داده است، به  به ما حیات داده است، به ما آ
 ما قدرت و قوت بخشیده است. قرآن را مرتب بخوانید. اینکه 
می بینید روایت اســت بعضی  ائمه در ماه رمضان هر ســه روز 
یــا هــر هفــت روز در غیر ماه رمضــان هــر 15 روز یا هــر10روز یک 
کردنــد، دلیــل و فلســفه ای دارد. ما بــه قرآن  ختــم قــرآن می 
کاری را بر خواندن قرآن مقدم نکنید؛ به این  نیاز داریم. هیچ 
که بناســت روزی یک حزب قرآن بخوانید، آن را با تامل  معنا 
کار یا  گر فرضا 10 دقیقه طول بکشد، نگویید  و تدبر بخوانید و ا
 درس یا مطالعه دارم. هیچ کاری، از این واجب تر نیست. این

 10 دقیقه یا ربع ساعت را برای خواندن قرآن بگذارید.

ــشــور، فاطمه  ک مــوســس جــامــعــة الـــقـــرآن 
شهدا  دســتــه  در  شــهــیــده ای  را  پــــرورش 
کسی راه شهدا  گر  دانست و بیان داشت: ا
کند، عقیده صحیح داشته باشد،  را طی 
گام بــردارد، استقامت داشته  در راه شهدا 
باشد و با آن عقیده از دنیا برود، این مومن، 

شهید است.
سیدمحمدمهدی  دکتر  االســـام  حجت 
کشور  القرآن  جامعة  موسس  طباطبایی، 
حافظ  رحــلــت  سالگرد  اولــیــن  مــراســم  در 
قرآن، فاطمه پرورش اظهار داشت: ایشان 
نــدارد،  جلساتی  چنین  برگزاری  به  نیازی 
که به امثال فاطمه پرورش  این ما هستیم 
نیاز داریم. او با بیان اینکه در بزرگداشت و 
و  اخــاق  افعال،  با  باید  ایشان  الگوسازی 
کرد: وقتی  سیره او آشنا شوید، خاطرنشان 

کسی بزرگ می شود، این دنیا برای قلب 
ــرای فاطمه  او تنگ می شــود و ایــن امــر ب
پرورش رخ داد. حجت االسام طباطبایی 
که برخی افراد انتخاب  با بیان این مطلب 
گفت: بعضی ها در  شده خدایی هستند، 
کشته می شوند، ولی عنداهلل  میدان نبرد 
شهید نیستند، برخی نیز در رختخواب از 
بین می روند، ولی شهید هستند »والذین 
و  الصدیقون  هم  الئک  رسله  و  باهلل  آمنوا 
الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم«.

وی، فاطمه پرورش را شهیده ای در دسته 
کسی راه  گر  شهدا دانست و بیان داشت: ا
داشته  صحیح  عقیده  کند،  طی  را  شهدا 
گام بــردارد، استقامت  باشد، در راه شهدا 
بــرود،  دنیا  از  عقیده  آن  با  و  باشد  داشته 
این مومن، شهید اســت. حجت االسام 

سکنات،  و  حــرکــات  افــعــال،  طباطبایی، 
آمــوزی  بــه والــدیــن، علم  احــتــرام نسبت 
مسابقات  در  متعدد  رتــبــه هــای  کسب  و 
پــرورش  فاطمه  ویژگی های  از  را  مختلف 
کرد و اذعان داشت: امثال فاطمه  عنوان 
پـــرورش بــا ایــن ویــژگــی هــای برتر اخاقی، 
به  گرچه در معرکه  ا که  شهیدانی هستند 
را  شهادت  اجر  ولی  نرسیده اند،  شهادت 

کسب کرده اند.
کوتاه فاطمه در طول  وی با اشاره به عمر 
دوران زندگی اش گفت: من تعجب می کنم 
کسی با این سن و سال، این مناجات ها را 
با خدای خود داشته و اینگونه برای او قلم 
زده است. او با بیان اینکه فاطمه پرورش 
ــقــااهلل بــرســد و عشقش  مــی خــواســت بــه ل
کسی بخواهد  گر  کرد: ا خدایی بود، اظهار 
به ماقات پروردگار برسد و در خواستنش 
برایش  زمین  بــاشــد،  داشــتــه  نیت  صــدق 
که دنیا  کند  تنگ می شود و احساس می 
زندان است، لذا روحش تاب نمی آورد و به 

سوی خداوند پرواز می کند.
خاتمه  در  کشور  الــقــرآن  جامعة  موسس   
قــرآن وعده  کــرد: خــداونــد در  خاطرنشان 
داده است: »ال یعذب اهلل قلبه مع القرآن؛ 

قلبی که در آن قرآن باشد، نمی سوزد.«

برای تمام دختران آسمانی

فاطمه؛ الگوی تالش و موفقيت

كشور: موسس جامعة القرآن 

  »فاطمه پرورش« را بايد
 يک شهيده دانست
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منت،  بــی  نــامــیــد.  بــایــد  ــاران  ــ ب را  فاطمه 
کرد.  مهربانی اش را از هیچ کس دریغ نمی 
باشید،  شـــده  همکام  او  ــا  ب بـــار  یــک  گـــر   ا
هیچ وقت طعم محبتش از یادت نمی رود. 
بــا چشمانش!  ــود  ب ــده  آرامـــش عجین ش
آرام ترین بودی.  انگار  کرد  که می  نگاهت 
صبوری و حیا را از فاطمه باید درس گرفت. 
گذشت را نیز ... صوت زیبای قرآنش، انگار 
که زمینی نبود. همیشه به فاطمه بودنش 
 می بالید و دلش می خواست خدا فاطمه وار
گفتار  و  رفتار  بیاموزد.  او  به  هم  را  زیستن 
بــود. در عین حفظ  قــرآن  از  گرفته  الگو  او 
آراســتــه و زیبا  حجاب و عــفــاف، ظــاهــری 
داشت. سادگی و متانت روح بزرگش همه 
و  خیرخواهی  بــود.  کــرده  خــود  شیفته  را 
و  گونه بخل، حسد  از هر  او  ــودن  ب عــاری 
کینه ... زبانزد همگان بود. عاشق یادگیری 
کرد و  بود و به آنچه آموخته بود عمل می 
بود.  و علمی مسلط  اعتقادی  بر مباحث 
 فاطمه پرورش از عطیه های الهی بود که در 
سن  در  او  شد.  سال1374متولد  ماه  دی 
سه سالگی در  طرح شکوفه های دارالقرآن 
دبستانی  پیش  دوره  و  شد  آشنا  ــرآن  ق با 
)ع(  هــادی  امــام  را در مجتمع  و دبستان 
قرآنی،  مختلف  مسابقات  در  و  گــذرانــیــد 

علمی، ورزشی و هنری حائز رتبه های برتر 
شد. فاطمه همچنین با قبولی در آزمون 
ســازمــان اســتــعــدادهــای درخــشــان، وارد 
او  شد.  امین  فرزانگان  راهنمایی  مدرسه 
کاس دوم راهنمایی، در سن  البته پس از 
13 سالگی در جامعة القران اصفهان حافظ 
کل قرآن شد. در نوشته های او عشق وافر 
به خدا و اهل بیت)ع( بسیار مشهود بود 
خود  سرمشق  را  شهدا  سیره  و  زنــدگــی  و 
قرار داده بود. فاطمه از سال87سه مرتبه 
موفق به سفر عتبات عالیات و تیرماه 91 به 

اتفاق نخبگان قرآنی کشور مشرف به زیارت 
حج عمره شد. او عاشق امام رئوف امام رضا 
)ع( بود و بیش از 50 سفر به زیارت حضرت 
 نــائــل شـــد. فــاطــمــه پــــرورش از ســـال 88

ــادی در رشته حفظ و  زی رتبه هــای قرآنی 
کشور  ترتیل در سطح شهرستان، استان و 
دوم  رتبه  کسب  جمله  از  آورد،  دســت  به 
کشوری اوقــاف و  حفظ 20جــزء مسابقات 
کسب رتبه سوم مسابقات کشوری بسیج و 
کانون ملی نخبگان  در نتیجه به عضویت 
کشور درآمــد. او در سال 91حائز  رتبه دوم 

ــران شــد. وی رتبه های  ســتــاره دخــت ایـ
علمی، المپیاد ادبــی، ســرود و تواشیح در 
کسب  سطح ناحیه، شهرستان و استان را 
اجتماعی  هـــای  فعالیت  در  و  بـــود  ــرده  کـ
از جمله رییس شورای  مشارکت داشــت. 
دانش آموزی دوره راهنمایی، دبیرستان، 
انجمن  اتحادیه  پیشگامان،  بسیج  عضو 
کانون فرهنگی مدرس و ... بود. اسامی، 

او در آخرین بهار زندگی اش موفق به اخذ 
حدیث  و  قرآنی  علوم  کارشناسی  ــدرک  م

شد. 
بــلــنــد،  روحـــــی  دارای  پــــــرورش  ــاطــمــه  ف
و  مــودب  وقـــار،  با  و  با حیا  قلبی مهربان، 
کــام   حــرمــت شــنــاس والـــدیـــن و در یــک 
دانش آموزی در تراز جمهوری اسامی بود. 
عمرش  از  بهار  از 18  بیش  که  حالی  در  او 
دبیرستان  ســوم  ســال  در  و  بــود  نگذشته 
در رشته تجربی مشغول به تحصیل بود، 
هشتم خرداد 93،  همانند صاحب نامش 
مرگ  ــار  دچـ مظلومانه  مــنــزل،  حــریــق  در 
مغزی شد و بنا به خواسته قبلی خودش، 
اعضای بدنش، حیات بخش انسان های 

دیگر شد. 
»هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبـــت است بر جـریده عالـــم ثبـات ما«

همیشــه  کــه  نیســت  قــرار  فرزانه فرجی

بــاران از دل ابرهــای ســیاه و عصبــی و 
گرفت،  که دلت  بغض آلود ببارد، همین 
کســی  رفتــن  از  بخواهــی  کــه  همیــن 
کمی بیشتر از یک دهه با او  که  بنویسی 
او  و  هســتی  تــو  و  داری  ســنی  فاصلــه 
حتــی  ببــاری  تــا  اســت  کافــی  نیســت، 
بیشــتر از همــان ابرهای ســیاه عصبی و 

بغض آلود...
و هوای دلم بارانی شــد وقتی خواســتم 
که به قد  بنویســم از فاطمه؛ فاطمه ای 
18ســال مهمــان زمین بــود، فاطمه ای 
که آسمان خیلی زود دلش برایش تنگ 

شد و با خودش برد...
گفت: می شود  که می  دوســتی داشــتم 
از چشــم آدم ها رســید به دلشــان و دل 
فاطمــه و دل قشــنگ فاطمــه خاصــه 
می شــد ال به الی نــگاه هایش، نگاهی 
که پشــت برق همیشــگی چشــم هایش 
کــه بــرای هــر دل نــا آرامی  آرامشــی بــود 
کــرد و  الالیــی قــرار را خــوب زمزمــه مــی 
انگار بــرای حیای نگاهش غروب جایی 

نداشت.
فاطمــه بــود و هــوای فاطمــه وار زندگی 
کــردن بــه ســر داشــت. مــی شــد خیلــی 
بــه صــوت  را ســپرد  راحــت دســت دل 
که قرآن می خواند   زیبایش، لحظــه ای 
که دلت  کــه دل را ببر هــر جایی  گفــت  و 

هوای آنجا به سر دارد.
حــال دلش، حال دل اطرافیان را خوب 
که می شــد  کرد. پــر از انــرژی های ناب  مــی 
ایــن  اصــا  گرفــت.  فاطمــه  از  خالــص 
 حــال خوبش دســت به دســت به همه 

می رسید.
دلم برایش تنگ شد. دلم برای بودنش 
تنگ شــد. دلم برای ساده بودن هایش، 
بــرای شــوخی هــای بــه موقعــش و دلم 

برای دلش تنگ شد...
بــاران بود شــاید هم نه، بارانی می شــد 
کمــان را آســان  تــا بهانــه دیــدن رنگیــن 

کنیم. کنارش حس 
 فاطمه، چشم هایت را می بستی و دلت را 
کاش  می ســپردی به خدای باران. راستی 
یک بار از  آن خلوت هایت با خدا زیر بارش 
رحمتــش حرف مــی زدی، حــرف می زدی 
گره می زنی  که دســت هایت را  گفتی  و می 
 بــه دانــه دانه بــاران و یکی یکــی می چینی 
دانــه هــا را در دلــت بــا همــان حــال خــوب 
کنار هر دانه، دعایی برای  همیشــگی ات و 
که تا خدا  استجابت تا آســمان می فرستی 

برسد.
 از همان دعاهای صاف و  زاللی که شب های
 قدر برای تک تک آدم هایی که می شناختی

و نمی شــناختی زیر لب اسمشــان را زمزمه 
می کردی.

فاطمه
فاطمه

فاطمه... 
تکــرار اســمت چه حال خوبــی می دهد 
کــه بــی قرار  کنــج دلــم  بــه دلــم؛ جایــی 

حیای تمام نشدنی ات می شود.
کنم نفسم سخت باال می آید  حس می 
و مــن ایــن حــال را خــوب مــی شناســم 
گذاشــتی  وقــت دلتنگــی، غریبانــه تنها 
که با شنیدن اسمت آتش  همه  آنهایی 

دلشان شعله ورتر می شود. 
گم می شــوند بی تو ال به الی  خیلی ها 
تمــام خاطــره هــای مشترکشــان بــا تــو، 
میــان حرف های دوســت داشــتنی ات 
کلمــه هــا را  وقتــی بــا هنرمنــدی تمــام 

کــه واژه ها  چنــان به هــم می رســاندی 
جور دیگری به دل می نشست.

روزهــای  از  عبــور  در  زیبــا  چــه  روزگار  و 
کودکــی ات تــو را رســاند بــه یــک بلــوغ 
 مخملی و چه بزرگ تر از ســن تقویمی ات
کــه  مــا  از  خواســتی  زود  چــه  و   بــودی 
دل هایمــان قطعــه قطعــه شــود و غزلی 
از جنــس خداحافظــی بخوانــد، امــا نه، 
که تو هنوز  کنیم، چرا خداحافظــی نمی 

هم هستی... 
گرفتند،  بعــد از تو ســه نفر جانی دوبــاره 
از تو و از ســخاوت مثال زدنی ات. باران 
یعنی همین؛ یعنی بی منت باریدن. تو 
که   همان دانه های دل آســمان هستی 

بی منت هنوز هم می باری...
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تقدیم به روح بلند و دل آسمانی ات 

تو بارش بوسه های خدا بودی!

برشی از زندگینامه نوجوان نخبه قرآنی

ستاره دخت ایران كه بود؟

تکرار اسمت 
چه حال 

 خوبی 
 می دهد 
 به دلم؛ 

جایی کنج 
 دلم که

 بی قرار حیای 
 تمام 

نشدنی ات 
می شود

 فاطمه 
 پرورش
 پس از 

کالس دوم 
 راهنمایی،
  در سن 

13 سالگی در 
جامعة القران 

اصفهان 
 حافظ

کل قرآن شد  
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 رابطه  دوستی تان با فاطمه چگونه 
شکل گرفت؟

دوســتان  نوربخــش)از  ساراســادات 
جامعة القــرآن فاطمه پرورش(: ســال 
در  فاطمــه  و  مــن  آشــنایی  نقطــه   ،86
جامعــة القــرآن بــود. من آن زمــان دوره 
فاطمــه  و  می گذرانــدم  را  قــرآن  حفــظ 
 هنــوز بــرای حفــظ اقدامــی نکــرده بود. 
ســه ســالی با هم اختاف سنی داشتیم 
که رابِط رابطه دوســتی  امــا تنها چیــزی 
که این  مــن و فاطمــه بود، محبتی بــود 
گرفت بدون قید و شرط!  وســط شــکل 
کــردم نه  که نــه مــن از او دریغ  محبتــی 
او از مــن و همان باعث شــد فاطمه هم 
ســال 87 شروع به حفظ حضوری قرآن 

کند. 
يــاران  ح  طــر کريمی)مســوول  ناهیــد 
کانــون نخبــگان جوان(: من بــا فاطمه 
کامــی و دوطرفــه  جــان خیلــی ارتبــاط 
نداشــتم و آنچه شــناخت مــن از او بود، 
بیشــتر بــه واســطه دیــد نظارتــی من آن 
کانون  کــه در  هــم به دلیــل مســوولیتی 
از  بــود.  آمــده  نخبــگان داشــتم، پدیــد 
طرف دیگر، فاطمه دختر مربی پرورشی 
مــن بــود و مــن خیلــی دوســت داشــتم 

که چطور پرورش یافته است.  بدانم 

كنار هم بودید را  كه   لحظاتی 
چگونه می گذراندید؟

کــه  نوربخــش: لحظاتــی  ساراســادات 
کســی جــز خودمان  بــا هــم بودیــم را به 
اختصاص  ندادیم. شاید تنها حسرتی که 
که نــه من و نه  برایــم نمانده این اســت 
کنار هم بودن مان،  گاه از  فاطمه، هیچ 
راحــت نگذشــتیم و از لحظــه لحظــه آن 

کردیم.  نهایت استفاده را 

 راز موفقیت فاطمه را در چه 
می دانید؟) از نخبه بودن تا حافظ 

قرآن شدنش(
زهــرا عالفچیــان) از دوســتان فاطمــه 
پــرورش در مدرســه فرزانــگان امیــن(: 
و  مــادر  و  پــدر  از  اطاعــت  مــن  نظــر  بــه 
که بــه آنها می  گذاشــت،  احتــرام زیــادی 

راز موفقیت فاطمه بود.
ســارا ســادات نوربخــش: فاطمه هیچ 
قالب برتری نداشت، اما حواسش جمع تر 
از ما بود. اهل تفکر بود و حرف هایش را 
بــدون فکــر نمــی زد. از آن آدم هایی بود 
که هر حرفش را می سنجید بعد به زبان 
می آورد و به نظر من همین موضوع راه 

کرده بود. موفقیتش را باز 
فرزانگان  مدرسه  )مدیر  نیلچیان  فریبا 
داد،  رشد  را  فاطمه  که  چیزی  آن  امین(: 
بــه نظر  ــود.  ب بــودنــش در چند بعد  موفق 
که اعتقاد به حضور خدا دارد و  کسی  من 
نگران قضاوت خداست، بی شک در ابعاد 

مختلف رشد خواهد کرد.

ارتباط فاطمه با مادرش معمولی 
بود یا متفاوت؟

جامعــة  دوســتان  از  مهــدوی)  نیلوفــر 
محبــت  پــرورش(:  فاطمــه  القــرآن 
کــم  عمیقــی بیــن فاطمــه و مــادرش حا
کنــار آن دوســت داشــتن ها،  بــود و در 
احتــرام عجیبی به ایشــان می گذاشــت. 
مــن ایــن موضــوع را بــه عینــه در ســفر 
داشــتیم  هــم  بــا  کــه  مشــهدی  آخــر 
کــه مــادر  دیــدم. مثــا یــک زمان هایــی 
فاطمــه حــرم بودنــد و مــا هتــل، وقتــی 
گشــتند و وارد اتاق  ایشــان از حــرم برمــی 
می شــدند، فاطمــه با احتــرام، تمام قد 
جلــوی ایشــان بلنــد می شــد و حتــی بــا 
کرد.  مادرش دســت و روبوســی هم می 
ایــن موضــوع برای من خیلــی جالب به 
کنــار حفــظ جایــگاه  نظرآمــد؛ اینکــه در 
مــادر و دختــری، محبــت عجیبــی بیــن 

کم بود. آنها حا
صفیــه جوزدانــی )مربــی حفــظ قــرآن 
گر به مادرش  فاطمه پرورش(: فاطمه ا
کــرد.  مــی   عمــل  حتمــا  مــی داد  قولــی 
گر به قیمــت جداشــدن از جمع  حتــی ا
دوســتانش بــود. جلــب رضایــت پــدر و 

مادر برایش بسیار مهم بود. 

 خبر داشتید اهل نوشتن است؟
نیلوفــر مهــدوی: نــه. فقط مــی دیدیم 
یــک دفترچه دارد بــا خودکارهای رنگی 
کــه هرازگاهــی ســراغش مــی رود و اجازه 
هم نمی داد کسی ببیند چه می نویسد. 

 چقدر سرزندگی و نشاط را در ظاهر 
فاطمه می شد دید؟

کريمــی: فاطمه نســبت به همه  ناهیــد 
فکــر  اهــل  مــی داد.  نشــان  شــوق  چیــز 
کــردن بــودن و بهتریــن جواب هــا را بــه 
اســاتیدش می داد. اصا روحیه افسرده 
و خســته ای نداشــت. نســبت بــه همــه 
چیز ذوق و شوق خاصی داشت. خیلی 
زیاد احساسی یا بهتر بگویم احساساتی 
بود و حسش را به دیگران خوب منتقل 
کرد. به نظر من قشنگ ترین چیزی  می 
کــه در فاطمه بود، انبســاط روح فاطمه 
پرانــرژی  و  شــاد  روحیــه  فاطمــه  بــود. 
داشــت و هیجانــش را بــه راحتــی ابــراز 

می کرد.
 

 خاطره متفاوتی از آخرین سفر 
فاطمه كه به گمانم سفر به مشهد 

بوده است، به یاد دارید؟
که با هم  نیلوفر مهدوی: اسفند92بود 
رفتیــم مشــهد از طــرف جامعــة القــرآن. 
و  گرفــت  بــاران  کــه  بودیــم  حــرم  تــوی 
ایــن اتفــاق فاطمــه را خیلی خوشــحال 
کرد  کــه دســت هایش را بــاز  کــرد؛ آنقــدر 
بــاال  آســمان  ســمت  بــه  را  صورتــش  و 
گفتن شــکر خدا.  کرد به  گرفت و شــروع 

گرفتــم. بعــد رو بــه من  عکســش را هــم 
گفــت: »بــاران، بارش بوســه های  کــرد و 
خداســت.« خاطره دیگر هم از آن ســفر 
 کــه تقریبا چندماهی قبل از فوتش بود،
داخــل  خواســت  مــن  از  کــه  بــود  ایــن 
اول  شــب  نمــاز  خودمــان  بــرای  حــرم 
را  حرفــی  چنیــن  وقتــی  بخوانیــم.  قبــر 

کــرد،  ح  زد و چنیــن خواســته ای را مطــر
مــن جا خــوردم. وقتــی از فاطمــه دلیل 
کجــا  گفــت: »از  کارش را پرســیدم،  ایــن 
کســی برای ما نماز شــب اول قبر  معلوم 
بخوانــد، بگــذار حداقل خودمــان برای 
آن  بخوانیــم.«  را  نمــاز  ایــن  خودمــان  
شــب با هم در صحن انقاب، نماز شب 

کــه بــا هم   اول قبــر خواندیــم. هــر بــاری 
گفت  حرم می رفتیم را می شــمرد و می 
ببین امام رضــا چند بار بعد از فوت من 

باید به دیدارم بیاید. 
بروز و ظهــور حال معنوی خوب فاطمه 
را در مکان های مذهبی به خوبی می شد 

دید.

یک دورهمی متفاوت در جمع دوستان مرحومه »فاطمه پرورش« 

اطاعت از پدر و مادر، راز موفقيت فاطمه بود

 

قشنگ ترین 
 چیزی که 
در فاطمه 

بود، انبساط 
روح فاطمه 
بود. فاطمه 
 روحیه شاد 

و پرانرژی 
داشت و 

 هیجانش را 
 به راحتی 

ابراز می کرد 

یـــک دور همـــی متفـــاوت. دور هـــم بودنـــی بـــه  زینب تاج الدین
قـــرار،  کمـــی بیشـــتر.  انـــدازه فاصلـــه ســـه نســـل و شـــاید هـــم 
گفـــت بـــه  ســـاعت پنـــج و نیـــم بعدازظهـــر روز جمعـــه بـــود. می شـــد 
موقـــع آمدنـــد، آن هـــم یکـــی یکـــی. از »خانـــم نیلچیـــان« مدیـــر 
کانـــون  گرفتـــه تـــا خانـــم »کریمـــی« مربـــی  دبیرســـتان فرزانـــگان امیـــن 
نخبـــگان، »خانـــم جوزدانـــی« و رفقـــای »جامعـــه القـــرآِن« فاطمـــه، 
کمـــی بیشـــتر از  ـــا از او بگوینـــد. خـــوش و بـــش اولیـــه  آمـــده بودنـــد ت
کـــه بعـــد از  حـــد معمـــول بـــود، امـــا دیدنـــی و شـــنیدنی. دونفـــری 
ــد،  ــده بودنـ ــر را دیـ ــاره همدیگـ ــه دوبـ ــطه فاطمـ ــه واسـ ــا بـ ماه هـ
کـــه صـــدای خنده هـــای نـــه چنـــدان  نجواهـــای آرامـــی داشـــتند 
گاه نـــگاه را بـــه ســـمت خـــود می کشـــید. ســـادگی  بلندشـــان ناخـــودآ
سال هاســـت  انـــگار  کـــه  مـــوج  مـــی زد  چنـــان  کالمشـــان  در 
بـــود  از انرژی هـــای دوســـت داشـــتنی  پـــر  آنهـــا را.  می شناســـیم 
فضـــا؛ از جنـــس انرژی هـــای بچه هـــای دهـــه هفتـــادی. »مـــادر« 
ـــود. قـــاب عکـــس را جایـــی در منتهـــی الیـــه  عکـــس فاطمـــه را آورده ب
ســـمت راســـت میـــز قـــرار داد. نگاهـــش میخکـــوب  می کـــرد آدم 
گذشـــت. یـــک "بســـم اهلل ..."  کنـــارش  را. نمی شـــد بـــی تفـــاوت از 
کنیـــم و چـــه شـــروعی بـــود.  کافـــی بـــود تـــا بـــا معرفـــی بچه هـــا، شـــروع 
نـــام  بـــه  قرعـــه  کشـــید.  طـــول  معرفـــی  دقیقـــه ای  ســـه  دو، 
ـــاد. فاصلـــه بیـــن لبخنـــد روی لبانـــش و بغضـــی  »ساراســـادات« افت
ــه.  ــر از یکـــی دو ثانیـ کمتـ ــه ای  ــرد. فاصلـ کـ ــاز  ــر  بـ ــاره سـ ــه یکبـ ــه بـ کـ

گذاشـــت روی  نمی خواســـت اشـــک هایش را ببینیـــم. ســـرش را 
ــکوتی  ــی داد. سـ ــکان مـ ــی تـ کمـ ــز را  ــانه اش میـ ــای شـ ــز. تکان هـ میـ
مـــرور  داشـــت  شـــاید  کـــه  بغض هایـــی  شـــدن  پـــاره  بـــا   تـــوام 
کـــم  کـــه می خواســـت از فاطمـــه بگویـــد و  کـــرد هـــر آنچـــه  مـــی 
مـــی آورد از بیانـــش. تمامـــی نداشـــت ایـــن بغـــض، تمامـــی نداشـــت 
گوشـــه  کـــه از  کـــه می شـــد دانه هـــای دل دوســـتان فاطمـــه را دیـــد 
گونه هایشـــان  روی  از  و  یکـــی  می افتـــاد  یکـــی  چشم هایشـــان 
نـــگاه  ک می شـــد.  پـــا گوشـــه دســـت  بـــا  عاقبـــت  و  می لغزیـــد 
بیـــن  جایـــی  بـــود؛  دور  نگاه هـــا  همـــه  از  فاطمـــه  »مـــادر« 
کـــرد  گـــم مـــی  ـــاق داشـــت خـــودش را  موزائیک هـــای خـــال خالـــی ات
فاطمـــه  مدرســـه  مدیـــر  و   ... می باریـــد  گـــر  ا کـــه  نبـــارد  کـــه 
و  مـــادر  نـــگاه  بیـــن  نگاهـــش  رفـــت.  فـــرو  هـــم  در  ابروهایـــش 
ـــا چنـــد دقیقـــه  کـــه ت ـــا برقـــی  کـــرد... ب دوســـتان فاطمـــه دو دو مـــی 
ــرور  ــود. روز، روز مـ ــم هایش نبـ ــه الی چشـ ــری از آن ال بـ پیـــش خبـ
خاطره هـــای تلـــخ و شـــیرین بـــود. روز مـــرور اشـــک ها و لبخندهـــا، 
گفتـــن از مالقات هـــای عجیـــب  گفتـــن از خـــرداد ســـال 93، روز  روز 
گفتـــن از  جایـــی در بخـــش مراقبت هـــای ویـــژه بیمارســـتان، روز 
جنـــس  از  دختـــری  رفتـــن  از  گفتـــن  روز  و  ختم هـــا  و  توســـل ها 

گفتن از رفتن فاطمه...!  آفتاب... روز 
آنچـــه در ادامـــه می خوانیـــد گفـــت و شـــنودهایی اســـت که در یک 
 دورهمـــی ســـاده بـــا دوســـتان فاطمـــه پـــرورش، مـــادر و مربیـــان او 

كه فاطمه برای خودش در حرم امام رضا)ع( خواند ماجرای نماز شب اول قبری 
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کــه بــا هم   اول قبــر خواندیــم. هــر بــاری 
گفت  حرم می رفتیم را می شــمرد و می 
ببین امام رضــا چند بار بعد از فوت من 

باید به دیدارم بیاید. 
بروز و ظهــور حال معنوی خوب فاطمه 
را در مکان های مذهبی به خوبی می شد 

دید.

 وقتی فاطمه نماز شب اول قبر برای 
خود خوانده؛ یعنی به مرگ هم فکر 

می كرده است!
خانم شهشــهانی)مادر فاطمــه پرورش 
و مدیرجامعــة القــرآن اصفهــان(: فاطمه 
خیلی از مرگ صحبــت می کرد، البته نه آن 
که ناشــی از افســردگی و ناامیدی  صحبتی 

جــواب  کــردن  پیدا دنبــال  بیشــتر  باشــد؛ 
کــه مقتضــی نوجوانــی اش  ســواالتش بــود 

برایش پیش آمده بود.
که برای خودش  با این حال وقتی شنیدم 
نمــاز شــب اول قبــر خوانــده، برایــم خیلــی 
که با این ســن و ســال، به چه  عجیــب بود 

مسائلی توجه می کرده است.  

 نکات تربیتی تا چه اندازه در زندگی 
فاطمه رعایت شده بود؟ 

فریبــا نیلچیــان: بــه عقیــده مــن چنــد 
عامــل مهــم در تربیــت افراد وجــود دارد 
کــه می تــوان بــه وراثــت، محیــط و خود 
گر مطیع بود نه  کرد. فاطمه ا فرد اشاره 
از سراحســاس و بی فکری، بلکه فاطمه 
که احساس را تحت الشعاع  مطیعی بود 
کســانی  قرار مــی داد. پدر و مادر فاطمه 
گــر در راه تربیت فاطمه قدم  که ا بودنــد 
کردند تــا او را بچه ای  گذاشــتند،  تــاش 
کــه هــم بعــد علمــی قوی  کننــد  تربیــت 
داشــته باشــد، هــم بــه تربیــت دینــی او 
کننــد و هــم ابعــاد دیگــر زندگی را  توجــه 
در او پررنــگ نماینــد. آنها فاطمه را یک 
بعــدی تربیــت نکردند و مانع شــرکت او 
در مشــارکت هــای اجتماعــی نشــدند. 
که  مــا نبایــد غافــل از ایــن نکته باشــیم 
زیــاد  تواننــد  مــی  فاطمه هــا  و  فاطمــه 
گــر پدر و مادرهــا در تربیت آنها  باشــند، ا

کنند. گاه عمل  آ
که فاطمه در بیمارستان  آن چند روزی 
کــه از پدر و مادر او دیدم،  بــود من آنچه 
چیــزی جــز نجابت نبود. بــه عقیده من 
مطیــع بــودن فرزنــد از عبدبــودن پــدر و 

مادر ناشی می شود. 
ایــن را مــن در بیمارســتان و در شــرایط 
که  ســخت روحــی پــدر و مــادری دیــدم 
وقتی صدای اذان بلند می شــد، نماز را 
در اول وقــت آن هم نه در بیمارســتان، 
بلکه در نزدیک ترین مسجد و به جماعت 
اقامه می کردند  و همین خانواده و همین 
پــدر و مــادر وقتــی هــم پزشــکان اعــام 
کــه از نظــر علمــی دیگــر امــکان  کردنــد 
بازگشــــت فــاطـــمه نـیـســـت و می شـــود 
اعضای او را اهدا کرد، یک تصمیم سریع 
و منطقــی و دســته جمعی بــرای اهدای 

گرفتند.  اعضای دخترشان 

گفته شده. فکر   از ادب فاطمه زیاد 
می كنید این ادب ناشی از چه بود؟

فریبــا نیلچیــان: ادب یعنــی حــق همه 
کردن و ادب فاطمه ناشی  چیز را رعایت 

از تربیت صحیح خانواده بود. 
کــه پــدر و مــادر شــرایطی را فراهــم  ایــن 
باشــد،  عامــل  هــم  فاطمــه  کــه  کردنــد 
هــم حافــظ و هم قــاری قــرآن و اینگونه 
صفــات  از  ای  مجموعــه  کــه  می شــود 
مثبــت در او جمــع و فاطمه از هر بعدی 
که  همــه اینها  درســت تربیــت می شــود 
ناشی از حضور و تربیت او در خانواده ای 

سالم و متعادل بوده است. 

 خبر داشتید فاطمه فرم اهدای 
كرده است؟ عضو پر 

و  مــن  بلــه  نوربخــش:  ســادات  ســارا 
کردیم  فاطمه با هم فرم اهدای عضو پر 
کار حس خوبی داشتیم.  و هر دو از این 

البته فاطمه یک بار هم با پدر و مادرش 
کرده بود.  فرم پر 

 ارتباط فاطمه با شهدا چطور بود؟
خانم شهشهانی: شب های قدر ترجیح 
گســتان  را در  ابوحمــزه  مــی داد دعــای 
کنار شــهدا  که در  شــهدا بخوانــد؛ آنقدر 
حــال خوبــی داشــت. هــر وقــت هــم به 
گلستان شــهدا می رفتیم، اول به زیارت 
آیت اهلل شمس آبادی می رفت و بعد سر 

قبر شهید تورجی  زاده.

 این مدت خواب فاطمه را دیده اید؟
افــراد  مــدت  ایــن  خانــم شهشــهانی: 
زیــادی خــواب فاطمــه را دیدنــد. مــن 
یکــی از آن خــواب هــا را برایتــان تعریــف 
می کنــم. یکــی از اقــوام ما در قــم خواب 
کــه فاطمــه بــر روی منبــری  دیــده بــود 
که لباس ســفید پوشیده  بلند در حالی 
نشســته. از او می پرســد: »فاطمه اینجا 
چه خبر است؟« و فاطمه از مراسم عقد 
خــود خبر مــی دهد. از او ســراغ داماد را 
نشــانش می دهــد  بــا دســت   می گیــرد. 
و مــی گویــــد اسـمــــش محمدرضــاست؛ 

محمدرضا تورجی زاده!

كه خاص   جمله ای به یاد دارید 
فاطمه باشد؟

نیلوفــر مهــدوی: شــاد باشــید و آفتابی 
اما سام...

كنید...  فاطمه را تعریف 
کمال  ساراســادات نوربخــش: فاطمــه در 
تواضــع و فروتنــی بــود. وقتــی می خواســت 
کــه  کنــد، بهتریــن چیــزی  کســی را معرفــی 
می توانست از آدم ها بگوید را برای توصیف 

کار می برد.  او به 
محبــت را بــا محبت جــواب مــی داد؛ کاری 
کســی  کــه طــرف مقابلــش چــه  نداشــت 
است. با همه مهربان بود و آرامش عمیقی 
راحــت  خیلــی  کــه  داشــت  وجــودش  در 
می توانســتی آن را بــا جــان و دل متوجــه 

شوی. 
که  نیلوفر مهدوی: فاطمه دختری بود 
جاذبــه قوی داشــت. او تمــام ابعاد یک 
کامل را در خود داشــت  انســان خوب و 
کنار هم، شــخصیت  گی ها در  و ایــن ویژ

فاطمه را ساخته بودند.
که فاطمه را  کريمی: اولین باری  ناهیــد 
دیدم، یک دختر خوش ســیما، مودب، 
پرانــرژی و مثبت به نظــرم آمد. من فکر 
می کنــم فاطمــه عهــدی با خــدای خود 
داشــت و خیلی حواسش جمع آن بود. 
فرصت هایــش  تمــام  از  کــه  بــود  آدمــی 

استفاده می کرد. 
کر بود و دوســت  از طرف دیگر خیلی شــا
دارد  کــه  نعمت هایــی  تمــام  از  داشــت 

بهترین استفاده را ببرد.

یک دورهمی متفاوت در جمع دوستان مرحومه »فاطمه پرورش« 

اطاعت از پدر و مادر، راز موفقيت فاطمه بود

 

ادب يعنی حق 
همه چیز را 

رعايت کردن 
و ادب فاطمه 

ناشی از 
تربیت صحیح 
خانواده بود. 
که پدر و  این 
مادر شرايطی 
کردند  را فراهم 
که فاطمه هم 
عامل باشد، 
هم حافظ و 

هم قاری قرآن 

گذاشـــت روی  نمی خواســـت اشـــک هایش را ببینیـــم. ســـرش را 
ــکوتی  ــی داد. سـ ــکان مـ ــی تـ کمـ ــز را  ــانه اش میـ ــای شـ ــز. تکان هـ میـ
مـــرور  داشـــت  شـــاید  کـــه  بغض هایـــی  شـــدن  پـــاره  بـــا   تـــوام 
کـــم  کـــه می خواســـت از فاطمـــه بگویـــد و  کـــرد هـــر آنچـــه  مـــی 
مـــی آورد از بیانـــش. تمامـــی نداشـــت ایـــن بغـــض، تمامـــی نداشـــت 
گوشـــه  کـــه از  کـــه می شـــد دانه هـــای دل دوســـتان فاطمـــه را دیـــد 
گونه هایشـــان  روی  از  و  یکـــی  می افتـــاد  یکـــی  چشم هایشـــان 
نـــگاه  ک می شـــد.  پـــا گوشـــه دســـت  بـــا  عاقبـــت  و  می لغزیـــد 
بیـــن  جایـــی  بـــود؛  دور  نگاه هـــا  همـــه  از  فاطمـــه  »مـــادر« 
کـــرد  گـــم مـــی  ـــاق داشـــت خـــودش را  موزائیک هـــای خـــال خالـــی ات
فاطمـــه  مدرســـه  مدیـــر  و   ... می باریـــد  گـــر  ا کـــه  نبـــارد  کـــه 
و  مـــادر  نـــگاه  بیـــن  نگاهـــش  رفـــت.  فـــرو  هـــم  در  ابروهایـــش 
ـــا چنـــد دقیقـــه  کـــه ت ـــا برقـــی  کـــرد... ب دوســـتان فاطمـــه دو دو مـــی 
ــرور  ــود. روز، روز مـ ــم هایش نبـ ــه الی چشـ ــری از آن ال بـ پیـــش خبـ
خاطره هـــای تلـــخ و شـــیرین بـــود. روز مـــرور اشـــک ها و لبخندهـــا، 
گفتـــن از مالقات هـــای عجیـــب  گفتـــن از خـــرداد ســـال 93، روز  روز 
گفتـــن از  جایـــی در بخـــش مراقبت هـــای ویـــژه بیمارســـتان، روز 
جنـــس  از  دختـــری  رفتـــن  از  گفتـــن  روز  و  ختم هـــا  و  توســـل ها 

گفتن از رفتن فاطمه...!  آفتاب... روز 
آنچـــه در ادامـــه می خوانیـــد گفـــت و شـــنودهایی اســـت که در یک 
 دورهمـــی ســـاده بـــا دوســـتان فاطمـــه پـــرورش، مـــادر و مربیـــان او 

صورت گرفت.

كه فاطمه برای خودش در حرم امام رضا)ع( خواند ماجرای نماز شب اول قبری 
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بـــه نـــامـــش و بـــه یـــــادش ...یــــــک حــرف 
تکراری،  چند  هر  شــروع!  بــرای  کلیشه ای 
اما همچنان پر از رمز و راز و پر از سخن ... 
که مهمانیم! در شهر خدا.  دو روزی است 
شهر رمضان! من البته از آن مهمان هایم 
که هنوز اندر خم داالن ورودی ایستاده اند 
 و در انتظار یک اجازه صاحبخانه این پا و

حرف  ُپــر  اســت  روزی  دو  می کنند!  پا  آن   
کرده و  شــده ام! باز مغزم شروع به تــراوش 
این  زاینده شــده اســت  و  چه پر محصول 
را نمی دانم... چرخ دنده های  بار! سرش 
ذهــنــم عجیب فــعــال شــده انــد! زیـــاد فکر 
می کنند. البته هنوز نه خیلی زیــاد! زیاده 
خواه شده اند! مرگ نزدیک است...خیلی 
کنار مــن! قــدم به  نــزدیــک! همین جا در 
قدم، شانه به شانه راه می آید با آدمی، با هر 
نفس قوی تر می شود... با هر نفس بیشتر 

نزدیک می شود... شاید هر لحظه هوس 
نمی دانم  بکند...  را  کشیدنم  آغــوش  در 
مــی شــوم.  دلــتــنــگــش  عجیب  ــاهــی  گ  ...
می شود،  دلم»تنگ«  که  موقع ها  همان 
حتی  کــه  َتــنــگ!  ُتنگی  همچو  مــی شــود، 
نفس کشیدن، ماهی قرمز کوچک را ساقط 
کــه نــاتــوان  کـــرد. هــمــان موقع ها  خــواهــد 
کوچک  دنیای  عظمت  برابر  در  می شوم 
بزرگ ناچیز توانا! ناتوان در برابر بازی های 
آدم هایش  دنیا.  بچه گانه  بازی های  دنیا، 
نابالغی  بــزرگــی،  بــزرگ شــدن هــای شــان!  و 
کــودکــان،  ــی آورد! بــه خــدا قسم دنــیــای  ــ م
عاقانه ترین  بچگی  است!  عاقان  دنیای 
کس...هر آنکه روزی  دوران است. برای هر 
کشید،  گذاشت، نفسی  روی زمین قدمی 
قدمش،  جایی  روزی،  و  زد  هــم  بــر  پلکی 
ک  خا ایــن  از  گــوشــه  در  پلکش  نفسش، 

ک !! متوقف شد و سپس...خا
که تنگ شود، عقل و ذهن و دست و  دلم 
کام و همه و  گوش و قدم و  زبان و چشم و 
همه را با خود تنگ می کند. همان موقع ها 
ک گرفته  تلنگری می زند به شیشه های خا
ذهنم. توسط که؟ نمی دانم! شاید »امید«، 
شــایــد »عـــشـــق«، شــایــد »شـــــادی« شاید 
شاید  »مهربانی«،  شاید  »اســتــعــدادهــا«، 
»یک غریبه آشنا«، »تو«، شاید هم »احسن 
الخالقین«! نمی دانم... می آید، می گوید 
چه  نــظــرم  ــت؟!  ــس ه اجــــازه  صاحبخانه 
مساعد، چه نامساعد، می آید! برای ورود 
به یک مخروبه نیازی به در زدن نیست! در 
خود با تلنگری نقش زمین می شود. شاید 
آن ویرانه منتظر مهمانی است... کسی چه 
می داند...؟ آن تازه وارد ناخوانده می گوید: 
که  این همه سیاهی برای چیست؟ آنگاه 

هنوز »تو « هستی! من هستم! نور هست.
ک هست. جوانه خواهیم  آب هست... خا
گر اوضاع دل خیلی  زد! گاهی وقت ها هم، ا
گمنام  خراب باشد، همان غریبه مهربان 
راه  را،  دل  می کند  جارویی  و  آب  می آید، 
ناودان ها را باز می کند! ... ناودان چشم! 
اشک ها سرازیر می شوند. اشک معطر به 
تربت دل! می آید... می رود...سایه مرگ 
کنار می زند. مرگ را در  را از پنجره های دل 
گوشه ای می نشاند. اسب سرکشش را رام 
می کند و به او می گوید: می دانی که هنوز به 
این خانه دعوت نشده ای. ناخوانده خود 

را دعوت نکن. 
آشــوب هــای ایــن دل بــا دســت تــو درســت 
گاه غمی در این خانه  شدنی نیستند! هر 
دیدی، بدان عاجش به دست تو نیست. 
ایــن خانه  تــو روزی مهمان دعــوت شــده 
خانه  ایــن  در  شد...پیشاپیش،  خواهی 
نیمکت  بــر روی  مــرگ   ! نــکــن...  سرکشی 
کــنــار خــانــه دل مــی نــشــیــنــد! دل  چــوبــی 
است!  مستاجر  نیست!  صاحبخانه  خود 
کس دیگری است! دعوتنامه  صاحبخانه 
مـــرگ را هـــم خـــود صــاحــبــخــانــه خــواهــد 
کسی چه می داند  فرستاد...! چه زمان؟! 
.. شاید امــروز، شاید همین دقیقه، شاید 
فردا، پس فردا، سه ماه بعد .. شاید هم 90 

سال دیگر! کسی چه می داند؟
ــد... همین جـــا! پشت  ــ ــزدیــک ش مـــرگ ن
نیمکت  یـــک  روی  بـــر  دل!  ــانـــه  خـ در 
ــــشــــد... روزهـــــــا را  ــوبـــی انـــتـــظـــار مــــی ک چـ
دلم نـــدارد...  پایان  شمارش  این   نشمار! 
ــودک ذهــنــم زیــاد  کـ ــواه اســــت؟!  ــاده خـ ــ زی
شیطانی می کند؟! بکند..! روز مبادا همین 
 ... امــروز، همین لحظه  جاست...همین 
گر  همین جا! همه چیز در دستان توست. ا
بخواهی! »وقتی تو نیستی نه هست های 
روز  بایدها...هر  نه  بایدند،  چونان که   ما 

بی تو روز مباداست!«
بیستم تیرماه 1392، دوم رمضان 1435
 حرف های ما هنوز ناتمام..!

می خواهم از قلب تو بگویم وقتی مأوا 
و مأمن آیه آیه قرآن بود و تو چه زیبا دلت را 
کور  گره  گره زدی به کام خدا... آن هم یک 
از  وقتی  بــود  دیدنی  حالت  نشدنی.  بــاز  و 
ــتــی از  خــودت و خــدا حــرف می زدی...وق

خدا حرف می زدی...!

می خواهم از پوشش تو بگویم وقتی 
کبود  چادرت پر از عطر یاس بود، عطر یاس 
و مادر پهلو شکسته برایت دعا می خواند؛ 
ــودت...از جنس ترنم  از جنس خـ دعایی 

باران!

می خواهم از ُحسن خلق تو بگویم 
وقتی هم آب بودی، هم آیینه و راست گفته 
که می شود رسید به شخصیت آدم ها از  اند 
زاللت  چهره  از  شود  می  هنوز  اخاقشان. 

خواند خط به خط خلق زیبایت را...!

وقتی  بگویم  تــو  ادب  از  مــی خــواهــم 
گاه  که نگاهت هیچ  کرد  فراموش نخواهیم 
و  کوتاه  مکث  یک  قد  به  نبود.  مستقیم 
دوبــاره سر به زیــر...و حاال عجیب دلتنگ 

آن نگاه پر از حرف هستیم!

می خواهم از حیای دخترانه تو بگویم 
وقتی سرچشمه ای بودی پر از اتفاق های 
خــوب، پر از حــال خــوب، پر از حرف های 
نیمه تمامی که تمامی نخواهد داشت بعد 
تو... چه مصداق بارزی بودی برای »حیا 

کلید همه خوبی هاست«!

تو  پخته  و  زیــبــا  قــلــم  از  مــی خــواهــم 
پـــایـــان  خواهد  نمـــی  دلــم  وقتی   بگویم 

نوشته های دوســت داشتنی و ســاده ات 
نقطه بگذارم. خواندن حرف های دلت را 
تو  برای  بار من  این  عجیب دوست دارم. 

می گویم. شاد باشی و آفتابی...!

در  قــدت  تمام  احترام  از  می خواهم 
مقابل پدر و مادر بگویم  وقتی زود دلتنگ 
می شــدی. دلتنگ دل بابا و دل مامان. 
کردن دست هایشان و  دلتنگ بوسه باران 

برای این دلتنگی، پایان، مفهومی ندارد. 
وقتی برای رفتن به مشهد، دست  مادر را 
بوسیدی و گفتی خوش به حالم! من حاال 

به امام رضا)ع( نزدیک ترم!

ــو با  ــای تـ ــبـ ــار زیـ ــتـ مـــی خـــواهـــم از رفـ
دوستت  هــنــوز  وقــتــی  بگویم  معلمانت 
گردنت  که حق استادی به  دارند، آنهایی 
بعید  که  ــودی  ب متفاوت  آنقدر  داشتند. 
که  کند تو را. احترامی  کسی فراموش  است 
ال به الی حرف هایشان موج می زند از تو 

برای آنها!

می خواهم از موفقیت تو در تحصیل و 
علم آمــوزی بگویم وقتی بارانی می شود 
که  چــشــم هــای مــعــلــمــان مــدرســه آنــگــاه 
ــرور  تــیــزهــوشــی هــای مــثــال زدنـــــی ات را م
می کنند و جای مباحثه های داغ تو هنوز در 

کاس هایشان خالی است! 
کم  ــگــویــیــم  مـــا از هـــرچـــه درمـــــــورد تـــو ب
کنار  می شویم  تسلیم  ما  گفته ایم...آری، 
که قرار است از تو بگویند و  همه واژه هایی 
که به قلب  کردی  فقط می گوییم:»تو چه 
همگان جا داری/ آنچه خوبان همه دارند 

تو یک جا داری...«

دلی از دل نوشت  های فاطمه پرورش

دعوتنامه مرگ را 
صاحبخانه خواهد فرستاد

كه سهمشان از نبود فاطمه، صبوری شد حرف های دل پدر و مادری 

كجا بايد دنبال تو گشت؟

مرگ نزديک 
است...خیلی 

نزديک! 
همین جا در 

کنار من! قدم 
به قدم، شانه 

به شانه راه 
می آيد با 

آدمی، با هر 
نفس قوی تر 
می شود... با 

هر نفس 
بیشتر نزديک 

می شود

ما از هرچه 
در مورد تو 

 بگوییم
کم گفته ایم...

آری، ما 
تسلیم 

می شویم 
کنار همه 

واژه هایی که 
قرار است از تو 

بگويند

كسی چه می داند؟! چه زمان؟! 
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کــه وارد  در شــب حادثه، زمانی  مائده ُقبه

حیاط منزل شدم، همه جا تاریک و خیس 
بــود و بــوی دود و ســوختگی فضــا را پرکرده 
بود. مادر فاطمه آشــفته و پریشان حال در 
ایوان منزل نشســته بود. مدتــی در آغوش 
کامی از خانم  کردیــم بدون هیچ  گریه  هم 
شهشــهانی، جویای احوال فاطمه شــدم. 
فقط یک کام گفتند:»سپردمش به خدا!« 
که در وسط حیاط بیهوش و  همان لحظه 
بــی رمــق دیدمــش، ســپردمش بــه خــدا. 
کی از آن بود که فاطمه در حمام  شواهد حا
محبوس شده، به داخل ساختمان رفتم و 
کردم، از  بــا نور موبایل داخل حمــام را نگاه 
همــان لحظــه ایــن صحنــه شــباهت های 
گاه  واقعه  شهادت  عجیبی داشت وناخودآ
کرد.  بانــوی دوعالــم را در ذهن تداعــی می 
در، آتش، ســوختگی، دود و فاطمه  هجده 
ساله؛ دلم لرزید، خدایا انتهای این شباهت 
هــای  صحنــه  کــردِن  تجســم  کجاســت؟ 
اضطرار و کمک خواهی فاطمه با شکســته 
شــدن آیینه در، سنگ پا و آثار خون دست 
کار دشــواری نبود.  فاطمــه بر روی شیشــه 
دیگــر طاقــت نداشــتم، دل آشــوب فاطمه 
شــدم و می خواســتم فاطمه را ببینم، ولی 
کاری  نبــود.  ممکــن  شــب  در   ماقــات 
نمــی توانســتم بکنــم اال دعا و اســتغاثه به 
درگاه خــدا. همه با هم وســط حیاط خانه 
بــرای فاطمه دســت به دعا برداشــتیم. زیر 
 آســمان یکــی قــرآن مــی خوانــد، یکــی دعا 
می کرد، یکی نماز استغاثه؛ هر کس تنها به 

درگاه خدا ملتمسانه دعا می کرد...

هوا روشن شد و صبح اول ماه شعبان، 
راهــی بیمارســتان امیرالمومنیــن شــدیم؛ 
بخش ICU. از پشت شیشه چهره معصوم 
آرام  شــد.  هویــدا  فاطمــه  گــون  فرشــته  و 

خوابیده بود، بی حرکت زیر دستگاه ها.
خدایــا اینجا، جای دختر پرانرژی و شــادی 
کــردم بــا فاطمــه بــه  مثــل او نبــود. شــروع 
کــه برگردد.  کردم  کــردن، التماس  صحبت 
لحظــه بــه لحظــه منتظــر مــی ماندیــم تــا 
پزشــکی از در ICU بیــرون بیایــد و وضعیت 
کنــد. یکی پس  فاطمــه را بــرای ما تشــریح 
کنید  گفتنــد برایش دعا  از دیگــری اول می 
گفتند:  و بعــد ســری تکان می دادنــد و می 
کام  هــر  بــا  نــدارد!«  خوبــی  »وضععیــت 
پزشــک ها بنــدی از بند دل مــن و مادرش 
 پــاره مــی شــد. دســت هــم را محکم فشــار 

می دادیم و اشک می ریختیم...
اجازه دادند برای دقایقی کنار فاطمه بروم. 
لباس مخصوص اتاق ICU را پوشیدم و وارد 
شدم. فاطمه شبیه یک فرشته آسمانی با 
آرامــش روی تخــت آرمیده بود. دســتانش 
گفتم فاطمه جان  گرفتــم، بوســیدمش،   را 

می دانم که هم می شنوی و هم می بینی، 
که چه  کســی متوجه هســتی   تــو بهتر از هر 
که با رفتنت غم بزرگی  گــذرد، می دانی  می 
 بــر دل ما و بــه خصوص پدر و مــادرت باقی 
که  گــذاری، ولی ظاهــرا زیبایــی هایی  مــی 
نشــانت داده اند مســتت کرده که چشم بر 
کــرده ای، تو  همه ما بســته ای و عزم رفتن 
که بازگردی، حق هم  خــودت نمی خواهی 
گل بــودی و چون گل هم زندگی  داری، تــو 
ک و مطهــر، بند بند وجــودت با  کــردی؛ پــا
گــره خــورده بــود، اخاقت،  آیــه هــای قرآن 
و خــدا  عطــر  از  پــر  ات  زندگــی   منشــت، 
اهل بیت )علیه السام( بود، قطعا جایگاهی 
 کــه نشــانت داده انــد نــزد خــود اهــل بیــت 
)علیه السام( و صاحب نامت بانوی دوعالم 
اســت، خــوب معلوم و مشــخص اســت که 
برتری آن دنیا بر این دنیا برتو واضح و معلوم 
که دیگر تمایلی به بازگشت نداری و  گشــته 
مهیای رفتن شده ای، من شنیده ام کسی 
گــر ذره ای تمایــل بــه  کمــا مــی رود ا کــه در 
بازگشــت داشــته باشــد خودش هم تاش 
کنــد و با حضور نزدیکانش نوســانات و  می 
تغییراتــی در او به وجود می آید، ولی عزیزم 

که تو هیچ تمایلی به بازگشــت نداری  انگار 
کــه در ایــن آرامش مطلق به ســر مــی بری و 
خــودت هم بــه رفتنــت رضایــت داده ای و 
ایــن رضایت از رضایت خدا سرچشــمه می 
گیرد... لحظه ای به نظرم آمد که شاید این 
آخریــن ماقــات مــن و فاطمه باشــد، پس 
بایــد فرصت را غنیمت بشــمارم و از فاطمه 
بخواهیــم که دســت مرا هم بگیرد. ســرم را 
کنار گوش فاطمه گذاشــتم و برایش حمد، 
توحید و قدر خواندم. خوشا به احوالت، تو 
کن و  ســعادتمند شــدی، مرا هم شــفاعت 
که چون  بــرای هر دو دختر من هم دعا کن 
تو با قرآن مانوس شوند. دیگر فرصتم تمام 
شــد، تمــام صــورت فاطمــه را غرقــه بوســه 
کــردم و در فضایــی حــزن آلود و غــم انگیز با 
کــه در  کــردم. روزنــه هــای امیــدی  او وداع 
 وجــود مــا بود، با چنــد جملــه ای از جناب

حجــت االســام حاج شــیخ جعفــر ناصری 
که ایشــان فرمودند این عزیز  خاموش شــد 
رویــش به آخرت اســت و پشــتش بــه دنیا، 
برای شفای او تاش بی مورد است. ظاهرا 
صاح هم همین است و تقدیر الهی اینگونه 

رقم خورده.

از  و خبــر  گذشــت  روزهــا و شــب هــا 
اهــدای اعضــای فاطمــه و ایــن تصمیــم 
بــزرگ خانواده  به میان آمــد، اما پدر و مادر 
فاطمه با صابت و ایمانی وصف نشــدنی 
کردنــد. قــرار بــود   رضایــت خــود را اعــام 
سه شــنبه از بیمارستان امیرالمومنین )ع( 
به بیمارســتان الزهراء )س( منتقل شــود و 
چهارشنبه عمل پیوند انجام بگیرد. صبح 
روز چهارشنبه آرام و قرار نداشتیم. قرار بود 
)س(  الزهــراء  بیمارســتان  در  کــس  هیــچ 
حضــور پیــدا نکنــد، امــا دیــدم نمــی توانم 
کــردم فاطمه صدایم  بمانم، احســاس می 
مــی زنــد. یــادآوری تنهایــی فاطمــه در آن 
لحظات قلبم را فشــار می داد، برخاســتم و 
سراســیمه بــه بیمارســتان رفتم. پشــت در 
اتاقش از پرستار اجازه خواستم به بالینش 
بروم،ولی متاسفانه به خاطر عمل پیوند و 
مراقبت های قبل از عمل ماقاتش ممنوع 

شده بود.
باالخــره انتظارم ســرآمد و فاطمــه را آوردند 
و مــن بــرای آخریــن بــار چنــد لحظــه ای 
دستش را گرفتم و بوسیدمش و فقط طلب 
گفتم فاطمه جان برو  کردم. به او  شفاعت 
عزیــزم، نترس، خدای مهربان از هر کس بر 
که داری  تو مهربان تر اســت، پس آرام باش 
کــه  نــزد مهربان تریــن مــی روی، عزیزدلــم 
در پایــان زندگیــت هم نتوانســتی مهربان و 
دلسوز نباشی و تمام وجودت را بخشیدی 

تا دیگران باشند!

فاطمه بر روی دوش حافظان و قاریان 
و دوســتدارانش آمد و با دســتان برادرانش 
وارد منزلــگاه ابدی اش شــد. بــرادر بزرگش 
که سفارش شده  قبل از او وارد شد و آدابی 

است انجام داد. 
برای بار آخر صورت چون ماهش را از باالی 
ک قبــر قــرار  قبــر دیــدم، صورتــش روی خــا
کــه بــا خــود از داخل  گرفــت، ســنگ هایی 
قبــر آورده بــودم و هفت مرتبه انــا انزلناه به 
آن خوانــده بودم را داخــل قبر می انداختم 
گر پنهان شدن این فرشته مهربان  و نظاره 
ک بــودم. فاطمــه رفــت و  زیــر خروارهــا خــا
گلــش اثراتی بی نظیر بر  کوتــاِه چون  بــا عمر 
جامعه قرآنی و خیل عظیمی از جوان ها به 
 جا گذاشــت و ستاره دخت ایران ستاره ای
شد ابدی برای کسانی که او را می شناختند 
و شناختند و خواهند شناخت. هم نوایی 
دعای عهد دوســتان فاطمه فضا را بیشــتر 
که  کرد؛ دعای عهد  از پیش معنوی و الهی 
فاطمه در وقت حیاتش با آن بسیار مانوس 
بوده و عاقه زیادی به آن داشته و در پایان 
کــه با آن  مراســم تدفینش با همــان نوایی 
در دنیا مانوس بود در منزل ابدی اش مأوا 

گرفت.

كه ستاره دخت ایران  روزی 
ستاره ای شد ابدی

آخرین وداع...

برای آخرین 
 بار چند 

لحظه ای 
دستش 

گرفتم و  را 
بوسیدمش 

و فقط طلب 
شفاعت کردم 

گفتم  به او 
فاطمه جان 
برو عزیزم، 

نترس، خدای 
مهربان از 
هر کس بر 

تو مهربان تر 
است 

روایتی از آخرین لحظات حیات فاطمه پرورش

اصفهــان، میــدان امــام حســین )علیــه الســالم(خیابان طالقانــی
کس  32219070 مقابل ارگ جهان نما  تلفن  32218182  فا

ــی نـــــــــــــژاد  ســـــردبـــــیـــــر مـــجـــتـــبـــی شـــــــــاه مـــــــــرادی  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــدی جـ ــ ــ ــه ــ ــ ــر  م ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر مـــــــســـــــوول دکـ ــ ــ ــدی ــ ــ ــب امــــــتــــــیــــــاز  شـــــــــهـــــــــرداری اصـــــــفـــــــهـــــــان   م ــ ــ ــاح ــ ــ ص
دبیر  ویژه نامه زینب تاج الدین  طراح گرافیک محمدحسن لطیفی به سفارش  سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان باتشکر از خانواده محترم پرورش




