قصهی نوجوان
آرام هوش�مند :میالد از مدرس��ه به خانهی
پدربزرگ رف��ت .دید باز ه��م پدربزرگ روی
تخت��ش خوابی��ده و ماس��ک اکس��یژن روی
صورتش اس��ت .کنار تختش کپسول بزرگی
بود .آن را میشناخت؛ کپس��ول اکسیژن بود.
غمگین ش��د .در این ش��رایط پدربزرگ دیگر
نمیتوانست با او بازی کند ،پارک بیاید و قصه بگوید .کنار پدربزرگ
نشست و غمگین به او نگاه کرد؛ به ماسک اکسیژن بیرنگ و لولهی
خیلی باریکی که از جنس همان ماسک به آن وصل بود .مادربزرگ از
آشپزخانه میالد را میدید که در فکر بود .او را صدا زد که به آشپزخانه
برود .از مادربزرگش پرسید :مادرجون! چرا باز پدربزرگ مریض شده؟
 هروقت هوا آلوده میشود ،پدربزرگ هم نمیتواند خوب نفس بکشد.قلبش مریض است و هوای آلوده برایش ضرر دارد .شهرهای بزرگ پر از
ماشین هستند؛ ماشینها دود میکنند و دودها آسمان را تیره میکنند.
مردم با نفس کشیدن ،این دودها را به ریههاشان میبرند و بیمار میشوند.

️شانزدهم فروردین هزار و سیصد و شصت
فاطمه از خ��واب که بیدار ش��د ،بیقرارتر از همیش��ه ب��ود .در دلش انگار
رختش��ویخانه راه انداخته بودند .با آن حالش مدام در خانه راه میرفت.
دکتر گفته بود که تمام این مدت باید در اس��تراحت مطلق باش��د و هیچ
اضطرابی نداشته باشد ولی در این برهه از زمان نگرانی مهمان ناخواندهای
است در دل تمام مردم این شهر بهخصوص فاطمه .ابراهیم چند ماهی بود
که س��رکار نمیرفت و حجرهی اجدادیاش را سپرده بود دست شاگردها.
هفتهای یکبار زهرهخان��وم (مادر فاطمه) به منزلش��ان میآمد که کنار
دخترش باشد و ابراهیم سرکی به حجره بکشد تا حس��اب و کتاب امور از
دستش در نرود و شاگردها خیال نکنند به تفرجگاه آمدهاند و بساط بخور و
بخواب پهن کنند .امروز هم ابراهیم رفته بود سری به حجره بزند .روزهایی
که ابراهیم نیست فاطمه کالفه و بیحوصله میشود .ابراهیم که از در بیرون
میرود ،دلشوره از پنجره وارد میشود .زهرهخانوم هم تنهایی از پس آرام
کردن فاطمه برنمیآید .برای همین این روزها مادر ابراهیم (عزیزخانوم) هم
حتما باید کنارشان باشد تا با حرفها و دعاهایش فاطمه را آرام کند ،تا زمانی
که ابراهیم برگردد .ولی فاطمه امروز با حرفهای عزیز هم آرام نمیش��ود.
مدام از پشت پنجره حیاط را نگاه میکند و منتظر ابراهیم است .عزیز برایش
ذکر میگوید و زهرهخانوم گلگاوزبان دم میکند .فاطمه میگوید« :امروز
خبری میشود .زنگ بزنید حجره ،بگویید ابراهیم برگردد .شهر ناامن است؛
هر آن ممکن است جنگندههای صدام شهر را بمبباران کنند .با هر بمبباران
کودکانی یتیم میشوند و زنانی بییاور و مردانی هم بیهمدم .جنگ انسانیت
نمیفهمد ،بزرگ و کوچک و زن و مرد نمیشناسد ،رحم ندارد ،نمیداند که
آیندهی روشن کودکی را بر سرش آوار میکند و روزگارش را سیاه .همین
چند وقت پیش شوهر نرگسخانوم رفت ه بود سر کار برای آوردن لقمهای نان
حالل .اما چه شد! بهجای نان خبر شهادتش رسید .کی میخواهد این ابر
سیاه از آسمان کشورمان برود؟! ابراهیم چرا برنمیگردد؟! من میدانم؛ به دلم
افتاده امروز موشکباران میشود.»...
فاطمه داش��ت از نگرانیهایش میگفت .شهادت ش��وهر نرگسخانوم-
همسایهشان -هم نگرانیاش را بیشتر میکرد .با خودش میگفت« :اتفاق
همیشه برای همسایه نمیافتد!» به اینها که فکر میکرد ،دیگر نمیتوانست
روی پاهایش بایستد و بیحال میش��د .جانش به جان ابراهیم بست ه بود؛
لحظهای زندگی بدون ابراهیم را حرام میدانست .ابراهیم هم پروانهوار دور
فاطمه میگش��ت .به حتم اگر #نظامی در این عصر زندگی میکرد ،جای
عشق #لیلی و #مجنون مثنوی #فاطمه و #ابراهیم را میسرود...
فاطمه هنوز هم نگران است و آرام و قرار ندارد تا اینکه صدای آژیر خطر به
صدا درمیآید و بند دل فاطمه پاره میشود .بلند داد میزند« :یا فاطمهی
زهرا ...بدبخت شدم!» عزیز هول میکند و با صدای بلند فریاد میزند« :یا امام
حسین ...فاطمه غش کرد .زهرهخانوم ،راحلهخانوم ...بیاید فاطمه غش کرد!»
با صدای #انفجار فاطمه از حال میرود .همسایهها جمع میشوند و فاطمه
را به بیمارستان میبرند .نگرانی اصال برایش خوب نیست .شاید بالیی سرش
بیاید .با حجره تماس میگیرند .محمد میگوید« :چند ساعتی است آقا از
حجره رفته ».حال بد فاطمه کم بود ،نگرانی برای ابراهیم هم اضافه میشود.
عزیز در خان��ه میماند تا به محض آم��دن ابراهیم ،به او خب��ر بدهد که به
بیمارستان برود .عزیز هم حال خوبی ندارد .در دلش میگوید« :نکند فاطمه
به دلش افتاده اتفاقی میافتد ،بالیی به سر پسرم آمده؟! پس کجاست این
بچه؟! یا امام حسین! پسرم را به تو سپردم .به دل فاطمه رحم کن!»
صدای در میآید .عزیز با واهمه چادر بر سرش میکشد و به سمت در میرود.
عزیز :وای خدا را شکر .مادر ،جانبهلبمان کردی! کجایی پس؟
ابراهیم :س�لام عزیزجان .نذر داش��تم ،رفت ه بودم ادایش کنم .چرا اینقدر
نگرانی؟
عزیز :مادر ،فاطمه امروز خیلی بیقراری کرد .صدای آژیر خطر و انفجار را که
شنید ،از حال رفت .با زهرهخانوم و راحلهخانوم و شوهرش رفتند بیمارستان.
ب نمیشود.
زودتر خودت را برسان .تا تو را نبیند ،خو 
ابراهیم :یا ابالفضل ...فاطم ه چیزی شده؟!
ابراهیم سراسیمه سوار ماشین شد و خودش را به بیمارستان رساند .با نگرانی
در راهروهای بیمارستان میدوید و از هر دکتری حال فاطمه را میپرسید تا
اینکه آقاجمشید او را دید و صدایش کرد« :آقاابراهیم ،آقاابراهیم ...بیایید
اینجا .بردنش اتاق عمل .نگران نباشید ،االن دکتر میآید».
ابراهیم :حالش چطوره؟!
جمشید :چیزی از حالش نگفتند ،فقط گفتند باید برود اتاق عمل.
ابراهیم :آقاجمشید شرمنده ،شما هم به زحمت افتادید .خدا خیرت بدهد.
خیلی لطف کردی.
جمشید :این حرفها چیست برادر؟! همسایگی برای همین وقتهاست
دیگر .راحلهخانوم و زهرهخانوم کنار اتاق عمل هس��تند .من اینجا منتظر
میمانم .اگر کاری بود ،خبر کنید.
ابراهیم :خدا از برادری کمت نکند.
یک ساعت گذشت ولی برای ابراهیم قدر ده ساعت بود .دائم راه میرفت و با
خدا صحبت میکرد و گاهی هم گریه میکرد .دیگر طاقت نیاورد« :پس چرا
فاطمه را نمیآورند؟ مادر اتفاقی افتاده که به من نمیگویید؟»
زهرهخانوم :مثال چه شده باشد؟! اینقدر نگران نباش پسرم .طبیعی است
کمی طول بکشد .بیا اینجا بنشین و ذکر بگو تا کمی آرام شوی .برای فاطمه
هم دعا کن.
ن با عزیز تماس گرفتم ،گفتم که بردنش اتاق عمل.
ابراهیم :از بیمارس��تا 
گفت نذر سفرهی حضرت اباالفضل میکند و گره امالبنین میزند و فاتحه
میفرستد تا بال دور شود.
ت بهدعا و راز و نیاز
زهرهخانوم :خدا عزیز را خیر دهد .همیشه برای همه دس 

میالد و ماشین سحرآمیز
میالد همانطورکه نهار میخورد ،به فکر رفت که چه کار میتواند کند
تا پدربزرگ زودتر خوب شود؟
ناگهان صدای فوفوفو توجهش را جلب کرد .به دنبال صدا به پذیرایی
رفت و مادربزرگ را در حال جارو کردن دید .کناری ایستاد و نگاه کرد.
جاروبرقی آشغالها را میخورد.
میالد از بچگی با جاروبرقی آش��نا بود ول��ی آن روز صدای جاروبرقی
فکرش را مشغول کرده بود .کنار جاروبرقی قرمز مادر بزرگ نشست
و با دقت بیش��تری به آن نگاه کرد .جاروبرقی آشغالهایی را که روی
فرش بود ،میخورد .میالد از مادر بزرگش پرسید :جاروبرقی با خوردن
آشغالها مریض نمیشود؟
مادربزرگ خندید و جاروبرقی را خاموش کرد و به میالد گفت :پسرم!

این یک #وس��یله اس��ت .جاروبرقی ،یخچال ،آبمیوهگیر و ...جاندار
نیستند و مریض نمیش��وند .آنها وسایل برقی هس��تند که خراب
میشوند ،نه مریض!
میالد پرسید :پس این همه #آشغال که میخورد ،کجا میرود؟
#مادربزرگ باز خندید؛ تا حدی که با ص��دای خندهی او #پدربزرگ
بیدار شد .ماسکش را برداشت و پرسید :چی شده؟
مادربزرگ سؤال #میالد را به پدربزرگ گفت و همه با هم خندیدند.
بعد به سمت جاروبرقی رفت و خرطوم جارو را درآورد و درش را باز کرد.
کیسهی زرد رنگ را بیرون آورد ،به میالد نش��ان داد و گفت :همهی
آشغالها توی این کیسهاند و وقتی پر ش��د ،ما آن را خالی میکنیم،
توی سطل زباله.

«صبیهیآسیدمیرزا» قسمت پایانی

ذریهی هاشم

داستانی به قلم فاطمه عباسعلیزاده
است و همیشه هم دعاهایش مستجاب میشود .پسرم بد به دلت راه نده،
امیدت به خدا باشد.
باالخره دکتر میآید« :همراه فاطمه موس��وی کجاس��ت؟» ابراهیم از جا
میپرد و با نگرانی به سمت دکتر میرود« :بفرمایید ،من همسرش هستم».
دکتر نگاه مهربانی میکند و میگوید« :مبارک باشد .خدا به شما یک پسر
کاکلزری هدیه داده».
صدای #الحمدهلل بلند میشود .اشک در چشمها حلقه میزند .ابراهیم فکر
میکند خواب میبیند .چندین سال است منتظر دیدن همچین روزی بود.
دکترها از بچهدار شدن فاطمه و ابراهیم قطع امید کرده بودند ولی حاال نذر و
نیازهایشان جواب داده و صاحب فرزند شده بودند.
ابراهیم اشکهایش را پاک میکند و میگوید « :فاطمه ...همسرم حالش
چطور اس��ت؟» دکتر میگوید« :عالی! چند دقیقهی دیگر میتوانید او را
ببینید ».ابراهیم در این فاصله با منزل تماس میگیرد و این مژده را به عزیز
میرساند .وقتی برمیگردد ،فاطمه را میآورند .ابراهیم کنار بستر فاطمه
مینشیند و با چشمان اش��کآلود ،فقط نگاهش میکند .فاطمه که از این
حال ابراهیم خندهاش گرفته ،میگوی��د« :ابراهیم خوبی؟! چرا اینطوری
نگاهم میکنی؟!»
ابراهیم :مثل فرشتهها شدهای فاطمه ،فقط بال نداری! اینهمه معصومیت
چطور در یک صورت جمع شده؟! دوست دارم فقط نگاهت کنم .فرشتهی
من ،مادر شدنت مبارک.
فاطمه :ابراهیم چرا مثل بچهها شدهای و اشک میریزی عزیز من؟!
ابراهیم دستان فاطمه را میبوسد و میگوید« :اشک شوق است فاطمهجان».
فاطمه هم دستان ابراهیم را میگیرد و میگوید« :پدر شدن تو هم مبارک
باباابراهیم».
پرستار در میزند و وارد اتاق میشود« :بفرمایید ،این هم پسر خوشگلتون.
انشاءاهلل خوشقدم باشد ».ابراهیم تش��کر میکند و پسرش را در آغوش
میگیرد .واقعا زیباست .انگار تازه باورکرده #پدر شدهاست .نزدیک فاطمه
میرود تا او هم پسرش را ببیند .هر دویشان محو پسرشان شدهاند و بغض
کردهاند و حرفی نمیزنند .نگاهشان که به هم میافتد ،میخندند و اشک
میریزند...
ابراهیم :شانس بیاوریم صورتش به تو برود.
فاطمه :و اخالق و مرامش هم به تو .دوست داری اسمش را چه بگذاریم؟
ابراهیم :هرچه تو دوست داشته باشی.
فاطمه :من دوست دارم تو انتخاب کنی.
ابراهیم :راستش به دلم افتاده که نامش را عباس بگذاریم.
فاطمه :بسیار خوب .انشاءااهلل که نامدار باشد.
آن ش��ب زهرهخانوم کنار فاطم��ه میماند و ابراهیم همراه آقاجمش��ید و
راحلهخانوم به خانه باز میگردد .بعد از مدتها نگرانی و دلش��وره ،امشب
اولین شبی بود که رنگ آرامش را میدید .در فکر این بود که فردا در حجره
چه کارهایی باید انجام دهد .با فارغ شدن فاطمه ،زندگی روی روال همیشگی
میافتاد و این دلیل خوشحالی ابراهیم بود .بعد از #نماز کنار عزیز مشغول
خوردن شام میشود .رادیو مثل همیشه روشن است و گویندهی خبر دربارهی
اوضاع جنوب کشور صحبت میکند« :رژیم بعث در مرزهای ایران پیشروی
کردهاست .بسیاری از خانهها ویران ش��ده و تعداد شهدا هر لحظه افزایش
مییابد .از هممیهنان گرامی تقاضا داریم جهت کمک به جبههی #حق اقالم
زیر را در مساجد محل جمعآوری کنند.»...
ابراهیم به فکر فرو میرود« :این آرامش ناشی از مرگ انسانیت در من نیست؟!
پس چی شد آن دغدغهها؟! چطور سربازی هستم که مأموریتم را فراموش
کردهام؟! وای بر تو ابراهیم که در این اوضاع ،ذهنت به دنبال خوشی خودت
میرود و.»...
فاطمه به منزل میآید .چن��د روز اول زهرهخانوم کنارش هس��ت تا قلق
بچهداری دستش بیاید و راه بیفتد .فاطمه که عاشق بچهداری است ،بعد از
گذشت ده روز ،دیگر حتی به کمک ابراهیم هم نیاز ندارد و خودش همهی
کارها را انجام میدهد.
امشب ابراهیم کمی دیرتر به خانه میآید .اندازهی یک ولیمه خرید کرده .یک
دستهگل هم در دستش است .فاطمه به استقبالش میرود« :سالم آقا! خسته
ی شده که ما بیخبریم؟!»
نباشید .خیر باشد ،عروسیای ،حاجیخورانی چیز 
ابراهیم :سالم فاطمهجان .شما هم خسته نباشی .انشاءاهلل که خیر است ولی
نه ،هیچکدام از این خبرها نیست .بفرمایید برای شماست.
فاطمه :بهبه! چه دستهگل زیبایی .دست شما درد نکند .بیا بنشین برایت یک
چای دارچینی بریزم ،خستگیات در برود .بعد تعریف کن ماجرای اینهمه
خرید چیست.
ابراهیم :آخ که چه میچسبد این چای دارچینی شما بانو .ولی قبلش برویم
سالمی به قندعسل بابا عرض کنیم.
فاطمه :تازه خوابش برده .فقط خواهش میکنم سروصدا نکن تا با گریههایش
خانه را روی سرش نگذاشته...

ابراهیم تا بعد شام حرفی دربارهی علت این خریدها نمیزند .مدام در فکر
است .نمیداند چطور حرفش را بگوید تا فاطمه راضی شود .تا میآید حرفی
بزند میگوید« :هیچی!»
فاطمه :دارم نگران میشوم! چیزی شده ابراهیم؟
ابراهیم :نه فاطمهجان ،نگران نشو .یک موضوعی هس��ت که باید با تو در
میان بگذارم.
فاطمه :خب بسماهلل.
ابراهیم :خدابیامرز پدرم همیشه از اجدادش با افتخار یاد میکرد بهخصوص
از پدرش هاشم .راهپیماییهای قبل انقالب بود که مادرم مدام میگفت« :در
خیابان گرد ناامنی پاچیدهاند ،کجا میروی مرتضی؟ بمان خانه مرد ،سن و
سالی از تو گذشته .جوان بیست ساله نیستی که شور انقالب گرفتهای .آخر
عمری بالیی سرت میآیدها!» پدرم جواب میداد :خانمجان! فراموش نکن
من فرزند #هاشم هستم .پدرم تا فهمید اجنبیها پا به کشورش گذاشتهاند،
همقطار میرزاکوچک ش��د و غیرتش اجازه نداد هموطنانش زیر بار ستم
بروند .حال من چطور در برابر این ظلم س��کوت کن��م؟! خودت میگویی
سنی از من گذشته .امروز نمیرم ،فردا با عزرائیل سر یک سفره نشستهام.
آنوقت وقتی مالئک از من میپرسند زمان قیام علیه کفر کجا بودی و چرا
س��ید اوالد پیغمبر را یاری نکردی ،چه جوابی بدهم؟! پدر من #شهید راه
آزادی وطنش شد .ننگی از این باالتر نیست که در این روزگار که دست بر
حنجرهی مردم گذاشتهاند تا از حق نگویند ،من شمشیری نباشم که دست
ظلم را قطع کند .اینهمه از قیام امام حسین علیه ظلم و کفر گفتیم و برای
تنهاییاش گریستیم؛ حال امروز که خودمان وسط گودیم ،باید امتحان را
درست پس بدهیم.
فاطمه :خدابیامرزد آقاجان را .البته شهدا که آمرزیدهاند .یادم میآید که چه
ارادتی به هاشم و اجدادش داشت .از پدربزرگش آسیدمیرزا هم زیاد برایمان
میگفت .همیشه ه م نگران حجره بود که یادگار آسیدمیرزا از رونق نیفتد.
روزهای آخر که ما تازه عقد کرد ه بودیم ،مدام از عش��قش به نوهی پسری
میگفت .کاش زنده بود و نوهاش را که خیلی انتظارش را میکشید ،میدید.
ابراهیم :آقاجان خوشی باالتری را انتخاب کرد .االن ،هم نوهاش را میبیند،
هم پیش خداوند روزی میخورد .بحث سر انتخاب است .فاطمهجان! ما هم
وقت انتخابمان رسیده .میترسم جا بمانیم .نزدیک یکسال میشود که
صدام به ایران حمله کرده و خواب راحت را از هموطنان ما گرفته .عزیزانمان
در جنوب ،خانهخراب شدهاند و فرزندانشان یتیم و آواره..
فاطمه :نمیدانم این دهانهای آغشته به خون شهدای ما با کدامیک از
مطهرات پاک میشود؟
ابراهیم :ما که خودمان را فرزندان خمینی میدانیم و خیال میکنیم
ن نگران
بیداریم ،چه کار کردهایم؟! از زمانی که جنگ شروع شد ،م 
س�لامتی تو بودم .باید کنارت میماندم تا فارغ شوی و االن ده
روز میشود که پس��رمان به دنیا آمده و شکر خدا هر دو سالم
هستید .این بیغیرتی است که من در تهران بمانم ولی برادران
و خواهرانم زیر آتش دشمن بسوزند .راستش من اینجا آرام
نیستم .فکر میکنم دینی بر گردن من هست...
صدای گریهی عباس میآید .ابراهیم در نگاه فاطمه ناراحتی
را میبیند .فاطمه به اتاق میرود و ابراهیم وضو میگیرد و
سجادهاش را پهن میکند و مشغول خواندن نماز میشود.
دائم گریه میکند ،ولی نمیداند ک��ه دل فاطمه راضی
میشود یا نه...
فاطمه دلش آشوب است؛ بدون ابراهیم چطور زندگی
کند؟! چطور پسرش را بزرگ کند؟! اگر راضی به رفتن
ابراهیم شود ،یعنی تمام روزهای عاشقانهای که با هم
گذراندهان��د ،یک خاطره میش��ود و روزهای خوش
آینده یک حسرت؟!
س��اعتی بعد فاطمه از اتاق بی��رون میآید و کنار
س��جادهی ابراهیم مینشیند .دس��ت ابراهیم را
میگیرد .س��رش پایین است .دس��ت ابراهیم با
اشک چش��م فاطمه خیس میشود .تاب دیدن
اش��کهای خانمش را ندارد .فاطمه با صدای
بغضآلود میگوید :روز عقدمان پیمان بستیم
که در این مسیر برای هم بال پرواز باشیم .من
فکرهایم را کردهام .مانع رفتنت نمیش��وم.
برو و ش��یرینی بزم ای��ن رزم را بچش .برو
ابراهیمجان که امروز وقت امتحان است.
خیلی مراقب خ��ودت باش .دعا میکنم
سالمت برگردی ،ولی اگر شهید شدی،
عهدمان یادت نرود .انشاءاهلل نزد ارباب
روسفید باشی...
یویک سال بعد
️س 
فاطمه بعد از نمازظهرش با دلشوره

غروب بود و میالد حوصلهاش س��ر رفته بود .دیگر از ب��ازی و پارک با
پدربزرگ خبری نبود .به اتاق رفت .لبهی تخت نشست و به این فکر
کرد که ای کاش ماش��ین س��حرآمیزی بود که مثل جاروبرقی هوای
آلوده را پاک میک��رد .مثال هوای آلوده و دوده��ا را میبلعید و هوای
پاک پس میداد.
به سراغ دفتر نقاشیاش رفت و ماشینی کشید که مثل هلیکوپتر باالی
سرش بال داشت و میچرخید و شبیه #جاروبرقی عمل میکرد؛ دودها
را میخورد و هوای پاک تولید میکرد.
میالد نقاشیاش را به پدربزرگش نشان داد .پدربزرگ پیشانی میالد را
بوسید و خوشحال بود از اینکه میالد به فکر سالم کردن هوای شهرش
است .گفت :ما میتوانیم با رعایت کردن خیلی کارها به آلوده نشدن
هوا کمک کنیم.
او به پدربزرگش ق��ول داد خوب درس بخواند تا بتواند این وس��یله را
#اختراع کند؛ تا دیگر هیچکس به خاطر آلودگی #هوا در خانه زندانی
نباشد...

تلفن را برمیدارد و شمارهی عباس را میگیرد« :خدا کند جواب دهد ،مردم
از دلشوره!»
عباس :سالم مادر!
فاطمه :وای خدا را شکر .سالم پسرم .خوبی؟
عباس :سالم مادرجان! شما خوبی؟ هاجر و علیاکبر چطور؟
فاطمه :ما خوبیم مادرجان! نمیخواهی برگردی؟
عباس :برایم دعا کن مادر! فقط شرمنده که نمیتوانم بیشتر از این صحبت
کنم .خیلی زود باید عازم خط بشویم .تو قول بده مراقب خودت باشی ،من
هم قول میدهم رفتم حرم حضرت زینب ،دعایت کنم! از طرف من روی
علیاکبر را ببوس! به هاجر هم حسابی سالم برسان!
ک هفته بعد
️ی 
فاطمهخانوم بین دو نماز روی همان سجادهای که
ابراهیم از بازاررضای مشهد برایش خریده بود،
به عکسهای علیاکبر در بهش��تزهرا
س��ر مزار پدربزرگش نگاه میکند
که همین االن عروس��ش هاجر
برای��ش فرس��تاده .ناگه��ان
چشمش به پیامی در تلگرام
میافت��د و آن را باز میکند.
عکس عباس اس��ت در حال
سلفی با حرم حضرت زینب،
در حالی که پرچ��م ایران را
ه��م روی دوش��ش انداخته.
فاطمهخانوم سجدهی شکر
میکن��د و همانج��ا روی
مهر ،گریهکنان به این فکر
میکند که چقدر صورت
#عباس در این عکس به
#ابراهیم رفته...
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