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در حالی  آیه طبق معمول به ستارگان زیبای آسمان خیره شده بود. مادر

کرد گفت: آیه جان، آسمان چه چیز که گیسوان طالیی آیه را نوازش می

 کند؟ جالبی دارد که تو را این گونه مبهوت می

چشمان زیبای آیه برقی زد، رو به نگاه مهربان مادر کرد و گفت: حس 

کنند. مادر جان ستارگان ها عجین هستم با من گفتگو میکنم با آنمی

ی مادر دوید. آیه با دستان ن هستند، قطره اشکی از گونهی سعادت مآیه

کوچک و مهربانش اشک را گرفت. 

 مادر جان من حرف بدی زدم؟آیه{}

نه دخترکم، یاد شبی افتادم که پدر با شوق عجیبی وارد خانه مادر{}

اش بود. از او تاب دیدار دردانهشد تو هنوز متولد نشده بودی، پدرت بی

 شده؟ پرسیدم چیزی 

کنار چشمه بودم تأللو ستارگان که روی آب چشمه نمایان  {او گفت}

. بارها در خواب دیده بودم که ستارگان نوید والدت کردبودند نظرم را جلب 

ها آیاتی از قدرت پروردگارند، من هم دهند، آنفرزندی صالح را به من می

گوید درونی میتصمیم دارم نام فرزندم را آیه بگذارم در وجودم یک ندای 

 ی الهی خواهد بود.که فرزند من هم آیه

ی الهی تو بود و اینکه اثبات کنی تو همان آیه سعادتآری! آرزوی پدر، 

خواست کنم پدر میهستی که روی زمین نازل شده است. من حس می

دانم؟ آن شب به همین عهده تو بگذارد، اما چه رسالتی نمیرسالتی به

 کرد و راز دل برمال نکرد.جمالت بسنده 

خواست پس از تولد تو آنچه در قلب پاکش بود برایم بگوید، اما او می

ی آخر عجل مهلت دیدار را گرفت. عزیز من بسان یک ستاره که تا لحظه

درخشید، نجیب و آرام خاموشی و سکوت اختیار کرد و از کنار ما رفت.می


