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آفتاب، خسته و آرام، دامن خود را  از ديوار ي كه  زير  شاخه هاي پريشان مو، ايستاده بود باال مي كشيد. آبي كه پدر،  
بر كف حياط پاشيده بود، گرماي بجا مانده آفتاب را از آجرها مي گرفت، بخار مي شد،  هوا را تكان مي داد و نسيم آرام 

 ساخت.و دلنشيني با  بوي خاك رس مي 
در انتظار ورود پدر روي تختي، زير درخت اقاقيا بر زيلوئي  با نقش تركمن  نشسته بود، سر به درون خويش برده بود و 

پسرش را مي ديد كه با برادر كوچك خود در حال جست . در خيالش گردش مي كردنوزادي كه هم بازي پسرش باشد 
چكش را گرفته و به او راه رفتن مي آموخت.  دنياي افسانه اي و و خيز است و گاه او را مي ديد كه  دست خواهر كو

شيريني بود كه با  سليقه خود مي ساخت. در ال بالي افكار شيرينش گاه فكري مي روئيد كه خاطرش را آشفته مي كرد 
با قلبش و  و نشان نا خشنودي را بر چهره اش  مي نشاند.  لبهايش بي صدا تكان مي خورد،  دعائي را زمزمه مي كرد

همه چيز ما به خواست » فكر اينكه   تا تولد آسان و نوزاد سالم باشد.از غيب كمك مي طلبيد . او سخن مي گفت
، احساس شوم بد بياري را براي لحظه اي  در دلش پنهان كرد. دو دستش را به عالمت دعا پيش روي گرفت «خداست

 زبانش جاري شد.بر « خدايا راضي ام به رضاي تو»و وِرد آرام بخش 
از خاك سياه   ينگاهي كه از چشمان سرمه كشيده اش مي گذشت باغچه را جاروب كرد. جوانه هاي  سبز و لطيف

  مي روئيد.باغچه 
پدر، در پندنامه هاي قديمي  خوانده بود كه هر گاه ميله بكشد، يعني پلكهايش را با سرمه سياه كند، چشمانش قوت مي 

 ر نامه اعمالش نوشته ميشود. گيرد و كار نيكي نيز د
همه چيز رنگ و بوي بهار داشت. شكوفه هاي اقاقيا،  از غالف سبز خود، سر برون بود.   3131ارديبهشت سال  مبيست

مي آورد،  باد، نوزادان سپيد چهره سبز پوش را نوازش ميداد و عطر گلهاي جوان را در فضا مي پاشيد. گلهاي بالغ، كه 
ر دل داشت، از خوشه ها رها مي شد و در دامن زمين مي نشست، تا زمين، دايه وار، دانه ها را هر كدام دانه اي د

پرورش دهد و نسل اقاقيا پايدار بماند. گلي رقصان بر زانوي پدر فرود آمد، او گونه هاي گل را بگونه اي فشرد كه لب به 
«  بسم»ِانگيخت.  پرچمِ گل را ديد كه . شكل  خنده گشود و  زبانش نمايان شد و احساسي عرفاني  در ذهن پدر بر

 داشت و ياد آور نام خدا بود. آنرا  بدهان برد و شهد زندگي را چشيد كه شيرين بود.  
ون شهاب فرود چپرنده ها  در درياي  زالل آسمان، غوطه مي خوردند. دو كبوترسفيد طوقي، پس از گردشي در آسمان،  

كه پدر برايشان ساخته بود، دنبال هم دويدند. يكي در پيش و جفتش در پس. آن يكي آمدند و روي  پيشخوان النه اي 
 كه بهار است و طبيعت را بقا بايد بود.  "....غ بغوبَ"عشوه و ناز، ديگري  غرغر كنان و پر گشا،  بدنبالش بود. 

به پشت او نشست، هر دو بالي گنجشكي به تندي  از خرند سر ديوار به شاخه اقاقيا پريد. گنجشك ديگري در يك آن، 
 تكان دادند  جيك جيكي كردند،  مثل تير از ديدگاه پدر گريختند.  

 ناله مرغي كه  در مرغدان در حال تخم گذاري بود. در گوش پدر طنين انداخت . در همان آن  
پارچه به خود گرفت. موج بلندي از صدا، از دهانه اُرسي هاي سنگين و رنگارنگ به حياط ريخت و حواس پدر را يك 

، فضاي خانه را ملول و غم آلود كرده بود.  بچه ها را به همسايه سپرده بودند  دلخراش ساعتها بود كه اين صدا با آهنگي
 تا از آن چه در اين خانه مي گذشت، دور باشند. شوهر عمه را نيز به حرم فرستاده بودند تا  ناله هاي نا محرم را نشنود. 

مخت حياط وارد شد. اين در از قديم ايام به تماشاي رفت و آمد نسل هاي ز سراسيمه  از دهانه در، «عمه بزرگ» 
بسياري نشسته بود. عمه  در حالي كه بسوي حوض مي رفت، چادرش را از سر بر گرفت و گوشه تخت رها كرد.  

فرو برد و به سرعت بيرون كشيد. آب را از صحن  وسط حياط استكان آبي را كه در دستش بود، يك راست در حوض 
امام رضا بر گرفته بود و زير چادرش به خانه رسانده بود. عمه هر چندگاه،  استكاني آب، از حوضي كه وسط صحن 



مطهر بود،  به خانه مي آورد و به فرزندانش مي نوشاند. آنرا  داروي شفا بخشي مي دانست كه آنها را از گزند بدي ها در 
امان مي داشت،  زشتي ها را  از درون آنها مي شست  و پاكي  را بر سرشت آنها مي نشاند.  عمه  وسواس داشت كه 

با آب حوض كه كُر بود آب ي را كه تبرك بود آب در بين راه نجس شده باشد از اين رو وقتي به خانه مي رسيد، آن آب
 مي كشيد. 

به اتاقي كه صدا از آن بر مي خاست، برد. عمه كوچك كه منتظر آب حرم   عمه بزرگ، استكان آبي را كه كُر داده بود
اهلل و »بود، حريصانه استكان را بدست گرفت و به زائو نزديك شد. بي بي جان كه در حال نماز بود،، با صداي بلندي، 

 گفت و سرش را تكان داد و به عمه فهماند كه دست نگه دارد.« اكبر
جان، پهن بود. دم به دم نمازي  مي گزارد و در پس هر نمازي دست بدعا بر مي داشت و از  از روز پيش سجاده بي بي

ش كه به آخر رسيد، لب به سخن گشود و  ياد آور شد  زباشد.  نماالم خداي خود مي خواست كه زايمان سهل و بچه س
سا و آرامش بخشي را با آب حرم داروي  معجزه آ  كه قطعه اي از يك تربت حسيني، در آن آب متبرك حل كنند. عمه

،  دواي هر دردي است. مادرم كه از درد در طي يك شبانه نوشابه و تربت حسيني فراهم كرد و به زائو  فهماند كه  آن
روز بي تاب شده  بود،  به هر گفته اي دل مي سپرد و هر نسخه اي را بي چون و چرا مصرف مي كرد تا شايد از درد 

 از درون منفجر مي كرد بكاهد.  جانكاهي كه بدنش را
طعم خاك در نوش داروئي كه عمه ها فراهم كرده بودند،،  به مذاق زائو آشنا بود. زائو در دوران ويارش بارها خاك تربت 

 خورده بود. 
نداشتند  زن باردار، براي رشد جنين،، نياز به مواد معدني بويژه آهن دارد. در شهر ما بيشتر زنان حامله كه تغذيه سالم  

ويار خاك داشتند. يعني خاك خوار مي  شدند.  در خانه اي كه يك زن باردار بود، اثر دندان در گوشه و كنار مهرهاي 
 تربت و نيز نا پديد شدن مهرها يكي پس از ديگري، شگفت آور نبود.  

ل روبرو شده بود. بچه چموشي كه زايمان در خانه اي كه در كمر كوچه تپه خاك و  روبروي خانه گاودارها بود،  با مشك 
از نه ماه پيش در شكم زائو بود، بجاي آنكه سر به زير باشد، بجاي آنكه  سر بسوي راه دنيا داشته باشد پا در آنجا 

انگينِ حرم،  نه  دعاهاي اطرافيان،  نه ناله ها و نيايش هاي مادر و  نه استمداد از غيب پدر و نه  داشت. نه آب تربت
معصومه خاتون  و هيبت زدنهاي اين دالك كار كشته كه خود را ماماي پر تجربه و بي رقيب شهر مي دست سبك  

دانست، توانسته بود اين بچه گمراه را سر به راه كند. انگار نه انگار كه مهلت اقامتش در آن كيسه تنگ و تاريك، به 
ه همه مخلوقات در چنين لحظه اي سر به راه دنيا پايان رسيده بود. او  نمي خواست تن به تولد بسپارد.  در حالي ك

دارند،  او لجوجانه سر بسوي ديگر داشت. دست سبك و معجزه آفرين معصومه خاتون، كه از نوادگان پيغمبر بود،  در 
كه ساعتها شاهد اين ماجرا بود، به حياط رفت و فكري را كه « عروس عمو»برابر آن بچه لجوج كاري از پيش نمي برد. 

مدتي پيش در ذهنش گردش مي داد به زبان آورد. به پدر گفت كه يك ماماي يهودي در دالون جهودها زندگي مي  از
 خواهد كرد.نيز مي برد، ختنه را كند كه مهارتش زبانزد همگان است و اگر نوزاد پسر باشد، با همان قيچي كه ناف 

سال  از عروسي اش مي گذشت. يازده  13ه بود.  بهار از سر گدراند 84كه عروس عموي پدرم بود،  "عروس عمو"
 بود.فرزند مادر چهارشكم زائيده بود و حاال 

در خانه كوچه تپه خاك كه نيمي از قضاي حياطش با شاخه هاي يك درخت كهنسال اقاقيا پر شده بود بسياري زندگي 
همراه با پسر  "عروس عمو"گ و عيالش آقا بزرمي كردند. اين خانه ي موروثي شش خانوار را در خود جاي داده بود.  

داماد شده بود، در حاشيه اي در دو اتاق روي هم زندگي مي كردند در همان خانه پدر، عمو و عمه تازگي  بهبزرگش كه 
 هايم  با همسران و فرزندان خود نيز سكونت داشتند. 



. آقا بزرگ وقتي وي را كتك خورده بود ، عمري از آقا بزرگآن خانه بشمار مي رفتي ربه جعروس عمو  كه   زن با ت
 پنهان بماند. نام دختري او از نا محرمانصدا كنند تا   "عروس عمو"به همسري گرفته بود اعالم كرده بود كه زنش را 

خانه اش نا راضي در يك زن يهودي  از حضور  عروس عمو از پدر اجازه خواست كه به دنبال ماماي يهودي  برود.  پدر
 مهارت او مي ديد،  يهودي بودن را نا ديده انگاشت و اجازه داد.در گرو  را زن و بچه اش يسالمتكه كنون بود اما ا

فاصله دالون جهودها تا  سر از پا ناشناخته، براي پيدا كردن دستي كه معجزه مي آفريند راهي كوچه ها شد. عروس عمو 
 خانه ما فقط سه كوچه بود. 

بود كه سقفي بر آن سايه داشته الني واقع بود، دا« حسينيه آقا بزرگ»كه در پس كوچه اي پشت  "دالون جهودها"
مي چرخيد تا راه ي خود صبحها بر پاشنه و زمختي  باشد، كوچه اي بود دراز كه در آستانه ورود به آن، در چوبي بزرگ

كنان خانه هاي آن كوچه را  از آزار مسلمانها  در رفت و آمد يهوديان ساكن دالون را  بگشايد  و شبها بسته مي شد تا سا
امان دارد. ساكنان اين كوچه كه همه يهودي بودند،  مثل شاخه هاي يك درخت، از يك ريشه بودند و با هم پيوند و 

يا  بين خودشان زاد و ولد مي كردند و با دنياي خارج از دالون فقط رابطه پولي داشتند. بيشترشانآنها قرابت داشتند.  
 صراف و يا دالل  بودند. 

 
، به خانه اي در دالون جهودها مي برند. در آنجا مردان يهودي، گرد دزدندشايع بود كه جهودها بچه مسلمانها را مي  

اتاقي مي نشينند. بچه مسلمان را مي آورند. رگي از او را مي برند و همه به نوبت او را با نام محمد به سوي خود مي 
نسبت به بسياري ز خون او بياشامند. با چنين شايعاتي، مسلمانها و همسايگان يهوديشان نفرت و كينه هاي خوانند تا  ا

فضاي محله ما و دالون جهودها،  پر از  تنفر  و ترس و وحشت بود. هر گاه جهودي از كوچه ما . بهمين خاطر هم داشتند
دل داشتند، به  سرزنش و آزار آنها مي پرداختند و هرگاه را در يهودي ها مي گذشت، بچه هاي كينه توزي كه  ترس از 

ه مسلماني به چنگ يهودي ها مي افتاد، انتقام پس مي داد. چب  
خانم را به اطالع پدر رسانيد.  پدر با اينكه از نگاه  "سودابه"عروس عمو پيشاپيش ماما وارد حياط  شد و همراه آوردن  

مش نا خواسته به صورت زن يهودي افتاد. لبانش را به شكل تف انداختن، كردن به زن  نا محرم دوري مي جست، چش
بر لبانش   "پُت پُت  "دو بار  تكان داد تا گناهش را سبك كرده باشد. پدر همين كه چشمش به زني نا محرم مي افتاد، 

به معناي  گريز از گناه  جاري مي شد تا بيزاري خود را از گناهي كه چشمش مرتكب شده بود اعالم كند. اين كار را كه
 و اثبات بي گناهي بود، از مومنين شهر آموخته بود. 

شهر ما رايج بود كه وقتي چشم شان به نا محرم مي افتاد، بي درنگ با تف انداختن از گناه دين داران بين برخي از 
دوري مي جستند.  تف انداختن در برابر ديگران بي ادبي بود و  در محيط خانه و يا كار نا ممكن مي شد. به عالوه،  اگر 

ل مي شد. از اين رو  برخي  تف خشك و بي مايه را بنا بود  با ديدن هر زني تفي واقعي رها شود، غدد بزاقي دچار اختال
ابداع كرده بودند. با شيوه  تف خشك، هواي متراكم  از ميان لبان به هم فشرده، رها مي شد تا صدائي  بسازد و تف 

 انداختن را تداعي كند.  
ش معصومه خاتون،  هر ماماي يهودي بي درنگ دست بكار شد. در زير تهاجم نگاههاي كينه توزانه و  بي صداي رقيب

را فرا  . او ساعتي به تالش بي امانش ادامه داد تا اينكه  كبودي چهره زائوبردچه تجربه اندوخته بود، بي پروا به كار 
لرزشي در  پيكر او جاري شد. سودابه خانم، خطر را جدي تلقي كرد .دست خسته و بي حاصل خود را از تنگناي گرفت و 

بچه را كه هم چنان پشت به دنيا داشت،  در رحم تنگ و تاريك بحال خود رها كرد و  پذيرفت  راه دنيا بيرون كشيد و
بيمارستان روسها پرستاري كرده سالها در ياد كرد.  بانو هما پرستاري بود كه « بانو هما» كه اين كار  كار او نيست و از



او به اعتبار بيمارستان روسها و در هاله شهرت ود. تجربه آموخته ببه عنوان دستيار يك ماماي روسي  بود و مدتي نيز 
 آن ماماي روسي، به عنوان يك ماماي كارگشا، شهرت شاياني داشت.

كبرا ".  بود كه ورودش را اعالم مي كرد. دخترخاله اين  . حلقه در به صدا در آمدبا اينكه در حياط چارتاق باز بود، 
، دعا گويان وارد شد. شده بود زير بار زمان خمش پشتزني كه  لختي بعدرا همگي دختر خاله  صدامي كردند. ،  "خانم

از مرز چادري كه بر شانه  دش بيرون زده بود و چارقددر آن دويده بود،  از زير چارق يموهاي قرمزش كه  رگه هاي زرد
را بپوشاند وقتي راه مي  يشسفيدي زمستان زندگمي بست تا حنا مرتب وهايش را . اوميد رها شده بودزهايش مي لغ

رفت، حركت دست و پايش، گام برداشتن ملخ  را به ياد مي آورد. مي گفتند خوش قدم نيست و چشمش شور است. يك 
مي پيمود و به زيارت مي رفت.  او هميشه امام رضا را روز در ميان، از خانه اش كه در حاشيه شهر بود، پياده ، راه حرم 

وارد مي شد. دامادش يك پاسبان شيره اي  آس و مقدس شهر ي پر از درد از دامادش،  به بارگاه با خاطري اندوهبار و دل
دختر وقتي و خرج منقل ترياك مي كرد.        پاس بود كه هر چه مادر زنش داشت با حيله و نيرنگ از چنگش  در مي آورد

مي خود هاي دلش را با اشك  ريه مي كرد و غمبسان كودكي كه بغضش تركيده باشد، زار زار گ ،خاله به حرم مي رسيد
تي مكه بود و هميشه زير چادرش پنهان داشت  به غاحرم مي رسيد، كفني را كه سوگاه دستش به ضريح شست. هر 

  راهي صله رحم مي شد و راهش به خانهبيشتر  به دنبال كسب ثوابِضريح مي ماليد، آنگاه  با دلي صاف و خاطري آرام 
 . پدرم مي رسيد
،  توقعات بسيار داشت.  هر بار كه مي آمد، ياد آوري مي كرد كه پدر،  وظيفه خود را به هنگام مرگ پدرمدختر خاله از 

او  از ياد نبرد. دختر خاله از پدر مي خواست كه پول كفن و دفن او را به پردازد. اين وظيفه را نه از باب لطف و رحمت 
وقتي دخترش را تازه عروس كرده بود و راه   ،دن او مي دانست. سالها پيش از آنپدر مي طلبيد بلكه آنرا ديني بر گر

توانسته بود يك سماور ورشوئي را از دستبرد   ،يك مرد شيره اي شياد را، به عنوان داماد،  به زندگي اش گشوده بود
ه بود،  پولش را گرفته بود و دامادش در امان دارد و به پدرم بفروشد. پدر مي گفت وقتي  دختر خاله سماور را داد

كم تر از ارزش سماور بوده است. با اين حساب دختر خاله خود را كه گرفته بود را كه پولي بر اين باور بود دخترخاله 
طول زمان چنان ارزش پيدا كرده كه حاال  جواب گوي هزينه كفن و  دفن طلبكار مي دانست و مي گفت طلب او در 

ش اين بود مي باشد.  دختر خاله كه كاري جز بستن توشه آخرت نداشت،  دغدغه خاطرام مقدس اميك ميت در صحن 
به خانه ما مي آمد چنان ياد مرگ را  او هر وقتشود. الشخورها طعمه مبادا پس از مرگ، جنازه اش بر زمين بماند و كه 

 خواهد سپرد.زرائيل عزنده مي كرد كه گوئي تا چند لحظه ديگر جان به 
مي گذشت، يكراست به سراغ پدر كوچه تپه خاك له كه گوشهايش سنگين بود،  بي خبر از ماجرائي كه در خانه دختر خا

ن هنگام  سر آ رفت و ياد سماور و كفن و دفن را زنده كرد. خاطر پدر، از ديدن زني كه خوش قدم نيست، آنهم در 
نوشت ساز،  كدر شد.  پدر با اوقات تلخي به او فهماند كه االن وقت ادعاي مالي نيست، وقت دعا براي زائو است. دختر 

خاله فقط اوقات تلخي پدر را با چشمانش خواند و حرفهاي او را نا شنيده، غرغر كنان از همان راهي كه آمده بود، 
 برگشت. 

در خانه ي  كوچه تپه خاك،  همه خيابان شده  بود، عمو،  به دنبال بانو هما راهي وس عر  عمه همراهدر حالي كه 
 دست روي دست گذاشته بودند و زائو با درد بي امان درون خويش تنها بود. 

فضاي محله را  آغشته كرده بود. گويا همسايه دلسوزي  ي كه از خانه همسايه اي بلند شده بود بوي دوددر اين ميان، 
 نيت آسان كردن زايمان پشگل ماچه االغ مي سوزاند.به 

پدر، هرچه دعا بود خوانده بود. هر چه ثنا مي دانست گفته بود و به هر چه نذر و نياز بود، پيمان بسته بود.  وسوسه اينكه  
ز چارچوب در چشم دخترخاله شور است و آه پير گيراست،  نگراني او را دو چندان كرد.  همين كه دختر خاله پايش را ا



بيرون گذاشت، پدر بسوي مرغ داني رفت. تخم مرغ تازه اي را كه هنوز گرماي تن مرغ در آن روان بود، از روي كاه 
را كه براي دفع  شوري چشم بود به ئي برداشت و مداد سورمه اي ويژه اش را از جيب جليقه اش بيرون كشيد. دعا

تخم مرغ نقش بسته بود، قدرت جدار وس خطهاي زيبائي كه بر كش و ق نگاشت.آرامي بر پوست نازك تخم مرغ  
خواهرش را صدا زد و تخم مرغ را به او سپرد. عمه كوچك با پدر، جادوئي اين شيوه نكبت زدائي را به رخ مي كشيد.  

ر شير به دعا، وظيفه اش را در يافت. دانست كه نكبت زدائي بايد كرد.  تشتك كوچكي را از زيزين ديدن تخم مرغ م
سماوري كه از روز قبل  يكريز جوشيده بود، بر داشت، آبش را از پنجره بيرون ريخت. دستور داد زائو را بر زانو نگه دارند. 
در حاليكه اتاق در دود اسپند فرو رفته بود و همه به سرفه افتاده بودند، زير بازوهاي زائو را كه داشت از دود خفه مي شد،  

تخم مرغ را در ميان انگشتان شست و  "كردند، عمه تشتك را بين پاهاي زائو بر زمين  گذاشت. گرفتند و او را جابجا
لعنت بر چشمي كه شور است، كورباد چشمي كه حسود است. بتركد  هر »نشانه، مهار كرد و  با صداي بلند خواند: 

كه احساس مي كرد كه تخم چشم آنگاه چشمانش را بست، لبانش را بر هم فشرد و در حالي«  چشمي كه نا پاك است
دختر خاله  د آشنا كه به شور چشمي معروف  بودند نام برد. همين كه نام نيك حسود پليد را با انگشتانش مي فشارد. از چ

زبانش آمد تخم مرغ در هم شكست و دل و روده اش در تشتك ريخت. عمه انگاشت كه زائو را از چنگ نكبت شور به 
و زائو نيز لختي درد را به اعالم كرد  و با  سپاس پروردگار رضايتش را از اين نكبت زدائي،چشمي رها كرده است. ا

فراموشي سپرد و داشت معجره تركاندن چشم شور را باور مي كرد كه بچه چموش، كه از موضع نشستن مادر، عذاب 
م حسود كم رنگ شد. ماما ها تالش خود مي كشيد، لگدي بر گرده او كوبيد و فرياد زائو را  بر آورد. معجزه تركاندن چش

 را از سر گرفتند و زائو در طوفاني از درد درگير بود و بچه هم چنان، پا بجاي سر،  در راه دنيا داشت..  
در محله ما اين پدر بود كه هميشه تخم مرغ ضد شور چشمي را مي نگاشت و بالها را از چشم خوردگان دور مي كرد.  

ه نكبت زدائي، به پدر مراجعه مي كردند و وي تخم مرغ نويسي را فقط براي رضاي خدا و بدون  معتقدين  به اين شيو
چشم داشتي انجام مي داد. آنها مي پنداشتند كه اين شيوه آسان و ارزان، دردهائي را كه از چشم شور سرايت كرده بود 

يله اي  براي آرامش دلهاي نيازمند و دردهاي درمان مي كرد. تخم مرغ نويسي نيز مانند ديگر اعتقادات اميد بخش، وس
 بي درمان  بود. 

براي سر براه كردن بچه اي كه در شكم مادر جا خوش كرده بود، همه ترفندهاي ممكن به كار گرفته شده بود و ديگر 
تالشي مي كسي چيزي براي مشكل گشائي در چنته نداشت.  بچه همچنان پا در راه دنيا داشت و با سر، گرده مادر را م

 كرد. 
با ورود بانو هما، گشايشي رخ داد. اميد در دل هاي پر اضطراب جرقه زد كه  بانو هما وسيله مستجاب شدن دعا ها 

خواهد بود. وي كه در بين راه از كم و كيف مسئله با خبر شده بود يك راست به سراغ زائو رفت، با چند شگرد كوشيد تا 
كه نشد.  معطل نكرد، پاهاي آن موجود ضعيف و بي جان را كه در نيمه راه دنيا گير كرده بچه نا بفرمان  را به راه آورد 

بود، به چنگ گرفت،  درد، مادر را  بي تاب كرده بود. چشمان شاهدان ماجرا، كه از اشك نا اميدي تر بود،  بي حركت، 
ئو كلنجار مي رفت و ماماي يهودي جائي را كه در انتظار معجزه ايستاده بود.  بانو  هما  مي كشيد، معصومه خاتون با زا

پيرامون زائو خالي بود پر مي كرد و كاري را كه بانو هما مي خواست انجام مي داد. زائو در دست سه ماماي رقيب به هر 
خاست اتاق را لبريز كرد، حياط را پر كرد و از خرند سر ي سو كشيده مي شد و  فريادي  كه از دردي بي امان بر م

نيز به خانه هاي ديگر ريخت. بانو هما،  زن درشت هيكل بلند باالئي كه نصف اتاق را پر كرده بود،  همه  هاواردي
مهارت و تجربه خود را بكار برد. همچنان با دستي پاهاي جسم نحيفي را كه در رحم،  جا خوش كرده بود، مي كشيد و 

تكان مي داد. كشيد، چالند و تكان داد تا آنجا كه پوستي   ديگرش پيكر او را مي چالند، مي چرخاند وكلفت با دست 
در رحم گير كرده بود.  باز هم اما سر نوزاد  كبود كه مشتي  استخوان در بر داشت ، نمايان شد. پاها و شكم پيدا بود



ر را به بيرون كشيد، پيچاند،  هيبت زد و شكم مادر را فشرد و حتي  نفس او را گرفت تا فشار ريه ها و فشار  شكم، س
پرتاب كند. در پايان ماجرا، جسم مچاله  شده اي كه مرده به نظر مي آمد، سري را كه به او پيوسته بود از تنگناي رحم 

صداي زندگي  به  .هواي منتظر اتاق، ششهاي خالي او را  پر كرد و بازدم نوزاد،  گريه ساخت .به دنياي بي انتها كشانيد
و به آسمان داشتند كه در ژرفاي نوميدي و ناتواني، لطف خدا را به چشم عيان ديده بودند. گوش حاضران رسيد و همه ر

داداش مژده! » خدا مهربان، دعا ها  مستجاب و نذرها  ثمر بخش بود. عمه شتابان از اتاق بيرون پريد و صدا زد:پس 
گفت  كه چارچوب بدن بچه سالم  بي بي جان، خدا را سپاس«. چشمتان روشن كه يك كاكل زري ديگر نصيبتان  شد

 است. دست و پا و چشم و گوش دارد. بقيه اش با خداست.

 و من با زور به دنيا كشيده شدم. 
به پشت از فراغت زائو با خبر شد  شوهر عمه كه از صبح در حرم و خارج خانه بسر برده بود، بخانه بر گشت و همين كه 

بسياري با شنيدن آن اذان نا بهنگام خبر دارشدند كه در همسايگي شان .  گفتو اذان  سر دادر بانگ اهلل اكب ،بام رفت
 .نوزادي به دنيا آمده است


