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تنها یک ماه با هم زیر یک سقف زندگی کردیم .این یک ماه
از طرفی پررنگ است و لحظه به لحظهاش ماندگار ،از طرفی
هم آنقدر کوت��اه که نمیدانم چه چی��زی باید دربارهاش
بگویم .در اص��ل خیلی فرصت نش��د که بخواهی��م با هم
#خاطره بسازیم...
تازه عقد کرده بودیم .برای ش��ب چله ،حسین آمد خانهی
پدرم .کمی میوه گرفته بود و یک گلدان گل .بعد که رفتیم
س��ر خانه و زندگی خودمان ،گل را همانجا خانهی پدرم
گذاشتم بماند .چند روزی نگذش��ته بود که حسین رفت
جبهه و من هم که تحمل تنهایی برایم سخت بود ،برگشتم
خانهی پدرم .گلدانی که حسین برایم خریده بود هم روی
طاقچه بود و مرتب چش��مم دنبالش میک��رد .جوری که
وقتی نگاهم به گل��دان میافتاد ،انگار دارم خود حس��ین
را میبینم .ی��ک روز اما بدون هیچ دلیل��ی ،گلدان از روی
طاقچه افتاد و شکس��ت .همان موقع دلم شور افتاد .فوری
رفتم و صدقه کنار گذاش��تم .بعدها بهواسطهی خاطرات
دوستانش متوجه شدم درست در همان ساعتی که گلدان
شکسته بود ،حسین هم به شهادت رسیده بود .تا مدتها
از آن گل مراقبت کردم اما باالخره یک روز خشک شد .بعد
از آن هیچ وقت آن مدل گل را نخریدم .حتی اسم گل را هم
نمیدانس��تم .آن #گل برای من اسمش #حسین بود؛ گل
حسین .همهی جانم به آن گل بسته بود...
حسین برای من ارزش زیادی قائل بود .کال به خانمها زیاد
احترام میگذاش��ت و اصال روحیهی مردساالرانه نداشت.
شبی از شبهای بعد از عروسی به خانهی خواهرم دعوت
شده بودیم که با خانهی ما ،فقط چند کوچه فاصله داشت.
تا آخر شب ،خانهی خواهرم ماندیم و همین که خواستیم
خداحافظی کنیم و برگردیم خانهی خودمان ،متوجه شدیم
که همهی این چند ساعت قبل ،داش��ته باران میباریده و
زمین هم گل شده چهجور .تا دم در خانه ،حسین من را بغل
کرد .میخندید و میگفت« :دوس��ت ن��دارم پاهایت گلی
شود» .هنوز صدای خندههایش در گوشم هست...
لحظهی خداحافظی را خوب به خاطر دارم .دلم به رفتنش
رضا نمیش��د .خودش هم سردرد بدی ش��ده بود .گفت:
«اگر تو بگویی نرو ،نمیروم اما آن دنیا جلوی حضرت زهرا
شکایتت را میکنم» .با این حرفش جا خوردم .دیدم دیگر
نمیشود مانعش شد .گفتم« :من صدها زندگی شیرین را
فدای یک نگاه حضرت زهرا میکنم» .این را گفتم و رفت.
با خیال راحت رف��ت .رفت و دو ماه بع��د درون یک تابوت
برگشت...
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زمانی که حس��ین در جبه��ه بود ،ه��ر روز برای��ش نامه
مینوشتم؛ حتی تا همان زمان شهادتش .به حدی به این
کار معتقد بودم ک��ه اگر یک روز مش��کلی پیش میآمد و
نمیتوانستم برایش دست به قلم شوم ،فردای آن روز حتما
قضایش را به جا میآوردم و دو تا نامه برایش مینوش��تم.
احوال روزهایم را برایش شرح میدادم و نیز سعی میکردم
که به او حال خوب تزریق کنم .میگفتم« :جنگ به زودی
تمام میشود و تو بر میگردی و ما میتوانیم دوباره در کنار
هم زندگی کنیم» .هر چند روز نامهها را جمع میکردم و
برایش پست میکردم .جواب نامههایم را هم به بهترین نحو
ممکن میداد .میگفت« :از دیدن نامههایت انرژی میگیرم
و حالم خوب میش��ود» .تعریف میکرد ی��ک روز حالش
نامطلوب بوده و سردرد شدیدی داشته .همان موقع نامهی
من به دستش میرسد .قسم میخورد بعد از خواندن نامه،
نهتنها س��ردردش به طور کامل رفع شده بود بلکه دوباره
آمادهی رزم شده بود...
دلم برای حسین خیلی تنگ ش��ده بود اما نمیتوانستم تا
روستا به کنار مزارش بروم .به «بهشترضا» کنار مزار پدرم
(شهید محمدابراهیم شریفی) رفتم و به ایشان گفتم« :لطفا
به حسین بگو بیاید تا ببینمش .خیلی دلتنگش شدهام».
همان ش��ب خواب دیدم که در جبهه هستم و حسین هم
آنجاست .چند لحظه همدیگر را نگاه کردیم و بعد حسین
رفت .دقیق��ا همانی که میخواس��تم ش��د .فقط دلتنگ
دیدنش بودم؛ بامعرفتی کرد و آمد...

