
 کتاب: خلاصه

 یاول؛ خواستگار فصل

از  دیشه یتگارخواس یشده است، ماجرا یگذارنام«الیخ کیکرشمه،  کیتبسم،  کی»اول که به نام  فصل

 یهاسروده یفصول کتاب از رو یشاعرانه نیکه عناو جاستنیجالب ا ی. نکتهکندیم تیهمسرش را روا

اق چهار اتف رایز است؛لقب گرفته « حرم یِزییپا دِیشه»که  یدیاند! شهانتخاب شده یمراد یاهکالیس دیحم

اند. رخ داده زییدر پا یشهادتش همگ تایسفر کربلا، جشن عقد، جشن ازدواج و نها یعنی اش،یمهم زندگ

که  یسال، زمان لیکه در زمستان سرد سال نود و چند روز مانده به تحو کندیم فیتعر یاهکالیخانم س

و همسرش دختر عمو پسر  دیشه رای/ زدیشهاش )مادر کنکور بوده، عمه یمشغول سخت درس خواندن برا

و  خوردیذوق او م ی. ابتدا تودیآیشان م( به خانهدیدون خود حمکردن او )ب یخواستگار یاند( براعمه بوده

 یبه ادامه خواستهیبوده است، م اشیکودک یبازهم د،یشه نکهیعلاوه بر ا رایازدواج مخالف است، ز نیبا ا

نامش را فرزانه گذاشته بودند که  لیدل نیپدر و مادرش اساساً به ا کندیم فیتعرمشغول شود. او  لیتحص

 کرده باشد! لیباهوش و تحص خواستندیم

 

 78ها مطرح شده بوده و در سال حرف نیقبل از ا یلیخ یخواستگار یکه ماجرا کندیم فیاو باز تعر البته

پسرش  یاش او را براازدواج کرده بوده، عمه دیتر حم( که برادر بزرگرستانیاو در دوم دب لی)زمان تحص

اش اما عمه دهدیم یپاسخ منف کورکن یدر ابتدا با بهانه یاهکالیزانه ساصطلاحا نشان کرده بوده است! فر

ره اما دوبا میرویبهتر از تو، ما م دیو نه حم یکنیم دایپ دینه تو بهتر از حم دیگویو م ستیدست بردار ن

و  رودیم« ننه»شان موسوم به سراغ مادربزرگ دیاما مادر شه دهدیم ی! فرزانه باز هم جواب منفمیگردیبرم

ننه و پدر خود فرزانه،  یبا اصرارها تی. درنهاخواهدیهاست، کمک منوه راماز او که محبوب و مورد احت

همت که چهل روز روزه گرفته  دیاو با خواندن خاطرات همسر شه شود؛یوسوسه به ازدواج م دیهمسر شه

ه ک شودیم نیا جهیباشد! نت ریخ دیآ شیتوسل بخواند و بعد هرچه پ یعاچهل روز د ردیگیم میبود، تصم

 …ردیگیپاسخ مثبت را م ،یگپ زدن خصوص یو بعد از اندک دیآیم ید بعد از چهل روز به خواستگاریحم

 

 

 دوم؛ عقد فصل

شده  نی، مز«تو اندر دل ما طوفان است ادینکند » یعنی د،یاز شه یباشد با نام مصرع ادتیدوم کتاب  فصل

 یهایتا بررس روندیم شگاهیدو به آزما نیکه ا ییجا دهد؛یدوران عقد را شرح م یفصل ماجراها نیاست. ا



هم  شانیخانوادگ یهستند و در سابقه لیجا که خودشان فامازدواج انجام دهند و از آن یلازم را برا

 .شودیم دهیچی، ماجرا پبوده است ادیز یلیفام یهاازدواج

 

 دیفرزانه معتقد است با نکهیو با وجود ا دیآیمثبت م یجهینت دن،یاز دو روز هول و ولا و استرس کش بعد

ازدواج شروع  یرسم ندیو فرآ کندیمخالفت م دیشود، حم یضمن عقد، ط یهاو کلاس شتریب یهاشیآزما

سکه مناسب است؛  ردهمعتقد است که چها دیحم شود؛یاست که باعث چالش م یبحث هی. بحث مهرشودیم

مانند آنان از پانصد سکه برخوردار  دیخانواده، اعتقاد دارد که با گریدختران د یچشماما فرزانه با چشم و هم

موقت  یغهیدو ص نیگذاشته است! در هر حال ا فیسکه هم تخف صدیس د،یحم یشود و به خاطر گل رو

است که او فرزانه را از حضرت معصومه )س(  نیا شاندنیبه هم رس لیدل دیگویم دیو سپس حم خوانندیم

است، اما  دیشدن حم دیشه رشیکه تعب کندیم فیرا تعر یبیخواسته بوده است و فرزانه هم خواب عج

 …کندیباور نم یلیخ دیحم

 

 یسوم؛ نامزد فصل

 یو جذاب نامزد فی، دوران لط«توست یهستم ز هست تو، عشقم برا»باشد با عنوان  ادتیسوم کتاب  فصل

که  یاتفاقات نیتراز مهم یکیدارد.  یادیعشق است و حرارت ز کیکه معمولا شروع و اوج  کندیم تیرا روا

د. تر رفتار کننگر با هم راحتیتا د شودیباعث م تیمحرم یغهیدارد، خوانده شدن ص یدو نفر تازگ نیا یبرا

 !کردندیم دایپ مانیعاشقانه ا یهایکم کم به قدرت عشق و دلتنگها آن د،یبه قول خود همسر شه

 

ازدواج تا  ینیریها هم بعد از گرفتن شو آن دهدیبا ذوق خبر مزدوج شدنش را به دوستانش م فرزانه

 یتیبه مامور دیحم رای. زکندینم شیفرزانه رها یوجود، حس دلتنگ نیبا ا گذارند؛یسر به سرش م توانندیم

تماس  دیدهد و بالاخره با حمیبه او امان نم ی. اما دلتنگستیاز او ن یها خبرروزه رفته و تا مدت 09

 تیکه مامور فهمدیاما م کندیفرزانه در ابتدا باور نم د؛یآیبعدازظهر به سراغ او م دیگویم دیحم رد؛یگیم

 .دیلغو شده و دوباره او را خواهد د دیحم

 

ال، مث یکه برا ییو فرزانه اختصاص دارد؛ جا دیمشترک حم یهاتجربه نیهم به اول فصل نیا گرید صفحات

 و خرندیکادو م گریهمد یبار برا نیاول ی. برابردیم یاو را به موتورسوار دیاما حم ترسدیفرزانه از موتور م

 نیتر امهم ینکته …خوانندیشعر م گریهمد یبرا ات،یبه ادب دیحم ریوصف ناپذ یتر از همه با علاقهمهم



 یموقت، بالاخره به عقد رسم یغهیص یماندهیمقدار باق دنیو فرزانه با بخش دیاست که حم نیفصل ا

 .ندیآیدرم گریهمد

 

 مشهد ینوروز و دوره امیچهارم؛ ا فصل

زن و و طبعا  یبعد از عقد رسم ی، ماجراها«را دوایب یدوا بنما دوا»باشد با نام  ادتیچهارم کتاب  فصل

بعد از عقد  خواهندیم انیرانیاز ا یاریدو هم مانند بس نی. اکندیم تیرا روا دیشوهر شدنِ فرزانه و حم

ز جا پر اآخر سال که همه یکه او معمولا در روزها کندیم فیتعر یاهکالیسفر بروند. فرزانه س کیبه  یرسم

که دو سالِ قبل از  دیگوی. او مافتدینور م انیسفر راه ادیاست، به  نیهفت س یهاقرمز و سفره یهاتنگ

نوان به ع یتا دونفر دهدیم شنهادیپ دیبه حم نینور نرفته بوده، بنابرا انیعقدش را به خاطر کنکور به راه

 .وندنور بر انیخادم به سفر راه

 

که خودت به سفر برو و  دیگویو به فرزانه م شودیاما جور نم ردیبگ یتا مرخص کندیتلاش م یکل دیحم

که  خواهدیاز او م دیحم رسد،یم نیو تا به قزو گرددیو برم رودینور م انیمن دعا کن. فرزانه به راه یبرا

و د نیا پس …سر حضرت معصومه گرفته است یاو همسرش را از صدقه رایبه قم بروند؛ ز لیسال تحو یبرا

او تازه  د؛یآیبه ذهن فرزانه م یگرید دیهم کل دیو در مدت ع روندیرا به حرم خواهر امام رضا م لیسال تحو

خود امام  ارتینوبت ز د،یع از بعد …و رسدیقدر به خودش ماست و چه پیتقدر خوشچه دیکه حم فهمدیم

 و حضرت فقط دیآیم شیپ ییناخواسته و تنها یاتفاق به صورت نیکه ا دیرضا است؛ اما جالب است بدان

 یبرا دیو پس از بازگشت، فرزانه با روندیم یبه مناطق جنگ دیدو بعد از ع نیدرواقع ا طلبد؛یفرزانه را م

از  تریطولان یاست تا زن و شوهر، هجر یاموضوع سخت، بهانه نیبه مشهد برود که ا یاریپزشک یدوره

 …ندیایب رونیتجربه کنند و موفق از دلش ب را شهیهم

 

 و ماه عسل یپنجم؛ عروس فصل

و ماه  یعروس ی، ماجرا«نام توست اشهیکه قاف میاصد شعر خوانده»باشد با عنوان  ادتیپنجم کتاب  لفص

ه ب هیدوران با تک نیا یو ط شوندیمشغول م هیزیجه دیو فرزانه به خر دی. حمکندیم تیدو را روا نیعسل ا

تا از جنس  کنندیم یداریخر یاخلد داتیرا از تول هیزی( تمام جهی)مدظله العال یافاضات مقام معظم رهبر

مناسب با مقدار  یاخانه کنند،یرا مشخص م یعقد و عروس خیو فرزانه تار دیکنند. حم تیحما یرانیا

کل به مش دیاز دوستان حم یکی. اما کنندیم هیازدواج کرا یبرا یتالار تایو نها کنندیاجاره م دیانداز حمپس

 یاو خانه ترنییپا یاخودشان را با محله یو خانه دهدیاو م بهرا  شینصف پول پ دیپس حم خورد؛یم



در  نیخوش بود، بنابرا شودیکوچک هم م یزهای. او معتقد است که با چکندیم ضیتر تعوکوچک

است که بالاخره  یزمان ،ی. بعد از عروسبردیرا م یااز امام خامنه یو قرآن، قاب عکس نهیکنار آ ،یکشاثاث

 نیاست که ا نیو نکته ا روندیو فرزانه با هم به حرم آقا امام رضا م دیحم رسد؛یم ییدوتا هدِمش کینوبت 

 !افتدیاتفاق م زییسفر هم در پا

 

 مشترک یششم؛ زندگ فصل

ترک مش یزندگ یشروع جد ،«میامجنون و خسته م؛یاگشته وانهید»باشد با عنوان  ادتیششم از کتاب  فصل

نفره  دو ییِو تنها تیمسئول فه،یوظ یپا گریکه د ییجا کند؛یم تیو همسرش را روا یمراد یاهکالیس دیشه

 دیجد تیمسئول نیکه به ا رزانهتا ف شودیازدواج هم باعث م یهامولفه نیاز ا ی! اما بعضدیآیم انیبه م

ان و عاشق مهم یلیخ دیکه حم کندیم فیمثال فرزانه تعر یبرا رد؛یقرار بگ قهیعادت ندارد در مض

 یلیاست که به قول همسرش خ نیبزرگوار داشته است، ا دیشه نیکه ا یتیبوده است. اما مز یدارمهمان

 کمک فرزانه به …غذا درست کردن، ظرف شستن و فت،خانه اعم از نظا یبوده و در کل کارها ریپذتیمسئول

 نیچنکارها را در کنار داشتن شغل و هم نیا یهمه دیجالب باشد که حم تانیبرا دیاست. و شا کردهیم

مدت ماه  نیاست. در ا دادهیم انجام …به کودکان و یمانند آموزش دفاع شخص یافوق برنامه یهاتیفعال

 شدت چنانآن ،-بود او با هم قبل از که– دیرفتن حم اتیو عادتِ به ه کنندیم بهرمضان را در کنار هم تجر

 است. دیجد یروحش و انجام کار یعالکه همواره به فکر ت ردیگیم

 

 یکشهفتم؛ اثاث فصل

دارد، اما از  یکشاثاث تریسرت ،«میباش اری ارانیدر جمع  ایب»باشد با عنوان  ادتیهفتم از کتاب  فصل

و مشکلات بعد از ازدواج  هایکه عمدتا سخت شودیم لیتشک یو درشت مختلف و متنوع زیر یماجراها

منتها « ها!افتاد مشکل یکه عشق آسان نمود اول ول» دیگویکه حافظ م ستین خودیهستند؛ درواقع ب

دو با حوصله و  نیاست که ا نیدر ا یگریبزرگوار و همسرش با هر عاشق و معشوق د دیشه نیتفاوت ا

 یبه زندگ یو آرامش خاص دهدیبالاخره ثمره م یهمراه نیا یجهی. نتدهندیرا شکست م یهر مانع ،یصبور

ا ت کندیم دایپ یخاص یروحان یو فضا رودیم اتیمدام به ه ییاز سو دیحم شود؛یم قیدو تزر نیک امشتر

 مانند آثار ییهاو کتاب پردازدیم ینید یهم به مطالعات در حوزه گرید ییمدام به شهادت فکر کند و از سو

 آنان را بشناسد. قایبه اعتقاداتش، دق مانیتا در کنار ا خواندیصدوق را م خیش

 

 دیحم یو اعزام رفقا یهشتم؛ خاطرات خادم فصل



، «صاحب زمان از ما رضا یبا خدا، مهد ییآشنا یعنیعشق »باشد با عنوان  ادتیهشتم از کتاب  فصل

فصل وجود دارد.  نیدر ا یتربارزتر و مهم یاما نکته کند؛یم تیرا روا دیداستان خادم شدن فرزانه و حم

فصل  نیهستند؛ در ا یآدم دنقرار دا ریافراد در تحت تاث نیتردوستان انسان، مهم د،یدانیطور که مهمان

داشته  دایباطل مدافعان حرم حضور پ هیحق عل یهاتا در جبهه روندیم هیبه سور دیاز دوستان حم یچند

 دیاو با نام حم یقبل یفرمانده شنود،یم یمراد یاهکالیس دیاست که شه ییجا نیتر از اباشند. اما مهم

تا احتمال دهند که  رسدیاز او نم یها خبرمدت تیقودمف نیدر جبهه گم شده است و با ا ،ییمحمدرضا

و شور و شوق  فتدیبه فکر رفتن به حلب ب شتریب دیتا حم شودیماجرا باعث م نیشده است. هم دیشه

دعا  خواهدیو از همه م کندیمدافع حرم م یکشاقدام به شرکت در قرعه کند. او داینسبت به قبل پ یشتریب

 …دیایب رونیاعزام ب یکشکنند تا نامش در قرعه

 

 هینهم؛ اعزام به سور فصل

به  یمراد یاهکالیس دیاعزام شه یماجراها ،«میدیما لقا را به بقا بخش»باشد با عنوان  ادتینهم کتاب  فصل

ا شود و ب دیکه ممکن است همسرش شه افتهیاز حس ششمش در یاهکالی. فرزانه سدهدیم حیرا توض هیسور

حس خودش را  نیا کتاب، نیدر ا «ریقدم خ» تیو شخص «نایدختر ش» یهاچون کتابهم یآثار یمطالعه

 یخودشان به خانه یکه آنان چگونه از خانه کندیم فیتعر دیفصل همسر شه نی. در اکندیهم م دیتشد

است و  هیمنتظر اعزام به سور صبرانهیب دی. حمکنندیکه بهشان تعلق گرفته است، نقل مکان م یایسازمان

و . ازندیدارد، نام او را از فهرست افراد مدافع حرم خط م که ییهایاما پدر فرزانه با دسترس کند؛یم یقراریب

همسر  تیاما با اعلام رضا کند؛یمدخترش اعلام  اوردنیو تاب ن دیحم یکار را شهادت احتمال نیا لیدل

 …ردیگیدر فهرست مدافعان حرم قرار م دیحم د،یشه

 

 دهم؛ شهادت و دوران غربت فصل

سخت از  ی، دوران«بهار زار من نیبه ا یانشسته خاک مرده»فصل دهم با عنوان  م؛یدیبه آخر خط رس گرید

و فرزانه باعث تاب  دیحم انیکه تنها عشق بزرگ م ییجا کند؛یم تیدو نفر را روا نیا انیفاصله افتادن م

مانند  ییهالمیف دنیبا د انهدر شهر حلب است و فرز هینبرد سور یهادر جبهه دی. حمشودیشان مآوردن

 نیچننیا کند؛یخبر شوهرش آماده کرده است؛ قرآن را باز م دنیشن یانگار که خودش را برا« 341 اریش»

 .«مییآزمایخوش م یامدیرا به پ و ما مومنان»آمده است: 


