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  مقدمه

  باريد» سحابي«باراني بود كه از 

  به مهرباني و بر همه خاك خدا

  تا آخرين قطره جانش

  »با عزت رفت«و مادر گفت كه 

  ميرند، برخي اگر پاي در خاك كشند ها نمي اما همه گل

  شوند و در قلب دوستدارانشان سبز مي

  يابند جاودانگي مي

در طول كوتاه عمرش به درازي سلسله حوادث تلخ و شـيرين  » هاله سحابي«
ما پربار هايي كه به سوي اهدافش بود، ساده ا رفت و گام كه به استقبالشان مي

او هرگز اجازه نداد كه امكانات رفـاهي پيرامـونش او را از غـم    . زندگي كرد
از اين رو همواره به كمترين قناعت كرد، خشونت را تحقير . تهيدستان برهاند

داشت و در اين راه از عمـق باورهـاي مردمـي در     كرد، آزادي را پاس مي مي
پژوهـي و   اط بـود كـه ديـن   گرفت و در همين ارتب ترين شكلش الهام مي ساده
اش از  او براي دسـتيابي بـه اهـداف انسـاني    . كرد زيستي او معني پيدا مي ساده

تـرس را در هـيچ قـالبي پـذيرا نبـود، تهديـدها       . اي دريغ نداشت هيچ هزينه
ها او را در راهي كه گـام نهـاده بـوده     ها و زندان ها و ناسزا و بازداشت وكتك

اش در راه رهـايي مـردم از قيـد فقـر      يمانـده سست نكرد و تا آخرين ناي باق
  .مادي و معنوي و اسارت تالش كرد و جنگيد
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اي بعد از پرواز او بـه حـق و زيبـايي دربـاره او      سوسن شريعتي در مقاله
. اي بـا زمـان   ديدي و نه مسابقه در رفتارش نه رقابتي با ديگري مي«: گويد مي
اش وفادار بـود،   به جبهه. رفا رااعتنايي قديسين را داشت به دنيا و رندي ع بي

اين دخترك با آن دنيـاي فراخـي كـه    . ها هم نظر داشت اما به آن سوي جبهه
شناخت و نه غربـي، نـه چـپ، نـه      ايمان برايش فراهم كرده بود نه شرقي مي

  ».كرد راست، انسان را رعايت مي
هاي اول انقالب و آغاز جنـگ و   بخش اعظم اين خاطرات مربوط به سال

هاي او در بيمارستان تهـران و رفـتن بـه منـاطق جنگـي و كمـك در        ليتفعا
بخـش  . هاي جنگ است طور بازديد از جبهه زدگان و همين هاي جنگ اردوگاه

هايي كـه بـه افشـاگري و     و فعاليت 80ديگر مربوط به دستگيري پدر درسال 
گناهي دستگيرشدگان اسـت و در بخشـي هـم     آن روزها براي اثبات بي تالش

رات سفر حج آمده است، كه در كل ترسـيمي از شخصـيت ايـن بـانوي     خاط
  .دهد مهربان ارائه مي

. توان از بـين خطـوط خـاطراتش دريافـت     ظرفيت باالي انساني او را مي
اي  دختر جواني كه در تهران و در فضايي نسبتاً مرفه زيسته، با عشق و عالقـه 

ي جنـگ قـدمي   هـا  كوشد تا به جبهـه بـرود و در سـختي    وصف ناشدني مي
خواهـد كـه    داند و از خداوند مـي  بردارد، اين را عامل خودسازي و تعالي مي

كنـد، از هـر دري رانـده     اصـرار مـي  . زمينه اين رشد را براي او فراهم سـازد 
در . رود گويا از اين مسير به مالقات خدا مـي . كوبد شود به دري ديگر مي مي

ر مسـائل سياسـي جـاري    مناطق جنگي به داليل مختلف و بخصوص به خاط
تواند دلسرد كننـده باشـد،    هر يك از برخوردها مي. شود با آنان بدرفتاري مي

اند  ولي او و دوستانش چنان هدفي را كه به خاطر آن خود را به خطر انداخته
دهنـد و در   شوند و ادامـه مـي   بينند كه از اين برخوردها دلسرد نمي متعالي مي

در مناطق جنگـي در شـرايط سـخت زنـدگي      اين مسير با مردم محرومي كه
برند و در اين راه  گيرند، از خدمت به آنان لذت مي كنند به راحتي انس مي مي



 9/  مقدمه  

ترين  ها يا تأمين ساده كنند؛ تميز كردن شپش سر بچه از هر اقدامي استقبال مي
هاي  ترين خدمات در بيمارستان، در محيطي كه برايشان تنش و ناراحت كننده

آيد و در نهايت آرامش يافتن و شـاد بـودن بـه خـاطر      وجود ميمضاعف به 
  .دهند خدمت و جهادي كه انجام مي

  وحش شاد و يادش گرامي بادر
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  دفتر اول

  بيمارستان طالقاني

  59آذر  15شنبه 

هاي بسيار و دنبال كـار مثبـت گشـتن     يك ماه و نيم است كه بعد از دوندگي
بيمارسـتان طالقـاني پيـدا    وسيلة دوستان اكرم و شري و پـرديس كـاري در    به

تـر   و خانم برومند آشنا درآمدند و كارمان كمي راحـت  1خانم قشقايي. كرديم
بعـد   ،البته اين براي اول كار خوب بود .گيرند يعني خوب تحويلمان مي ،شد

هـا بيـدار    اي كه از خود گذاشتيم و شـب  از چند شب خوب كاركردن و مايه
هـا دل خوشـي از    هـا و نـرس   ه دكتـر مانديم بهشان اثر كرد و با وجـودي كـ  

در بخـش  . انـد  ها ندارند از ما خوششان آمده و اظهار رضايت كـرده  داوطلب
با  ،رسد ها خوب ميآنخوب اكرم هم به  ،شناسند ارتوپدي كه همه اكرم را مي

از مواضع جديدش كه در خط امام و اكثريت است  ،كند افرادي هم بحث مي
بـرده كـه موجبـات     »تبيـين «هـم كتـاب    2ازيبراي آقاي حجـ . نمايد دفاع مي

در طرف مـا هـم   . بجنب را پيش آورده است  هاي سروگوش كنجكاوي نرس

                                                      
خانم قشقايي مسئول داوطلبين بيمارستان طالقاني كه خودشان قبالً سرپرست پرستاران بيمارستان . 1

هاي طوالني در زمان جنگ سـازماندهي داوطلبـين بيمارسـتان طالقـاني كـه       بودند و داوطلبانه مدت
 . كردند وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي بود را با برنامه منظم اداره مي

جا كه اكثـر بيمـاران مجروحـان جنـگ     ت پرستاران بخش ارتوپدي كه در آنپرسآقاي حجازي سر. 2
 . بودند
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وسـيلة خمپـاره آسـيب ديـده و گـاهي       آقاي مدني هست كه مركز غيرتش به
بـا  اما طفلكي ديشب حالش خيلي بد شـد و  ! انتظارات زياد از حد از ما دارد

درجـه تـب كـرده     41چون يك مرتبـه   ،لبا الك ؛اش كردند طب قديم پاشويه
  )قول دكتر فتحي معلممان به. (بوددرجه تب كرده  4يعني . بود

آذر باالخره به اصرار انسي خانم قرار شد كـه بـا تقـي     13شنبه روز چهار
شامخي مالقاتي داشته باشيم كه مرد بسيار بزرگوار و خوبي است خيلي هـم  

هـا   پورتونيسـت يلي هـم در جريـان ا  مبارز بوده و به ظفار هم رفته است و خ
سـت و روحيـة جنجـالي و    اين احـوال خيلـي آقا   با همه خالصه. بوده است

دانم چـه   ه شود نميتا بعدها چ ،درك نيست ماجراجويي مثل من براي او قابل
يعنـي  زدن در خيابان هم چندان جالـب نيسـت،    چون حرف قراري بگذاريم،

به مرز و يادم رفت بپرسم كه بـا   به هر حال رفت. شود خوب آدم رويش نمي
عزيـز   1دانـم از وقتـي بنكـدار    فقط مي... رود اي مي چه كساني و در چه رابطه

دلم  ،جا بمانمخواهد اين الً دلم نمياص .در اواخر آبان روز عاشورا ،شهيد شده
جـا  بودن هـم در آن  كاره گرداني و هيچخواهد بروم ولي خوب از طرفي سر مي

جـايي را   را خدا اگرو براي همين بهش سپردم كه ت. وردخ به هيچ دردي نمي
  ... يم خبرمان كنشد بياي پيدا كردي كه مي

  59آذر  16يكشنبه 

آذر سالروز شـهادت   16تلفن كرد و گفت يك برنامه براي  2امروز صبح پگاه
گفـتم اگـر    ،من خيلي خوشحال شـدم . سه دانشجو در امامزاده عبداهللا هست

                                                      
آقـاي   .آقاي بنكدار از دانشجويان و عضو انجمن اسالمي فرانسه كه در جبهـة جنـگ شـهيد شـد    . 1

هـاي فلسـطيني    هاي نظامي در اردوگـاه  به لبنان رفتند و دوره 56بنكدار وقتي در فرانسه بود در سال 
از ايشان يـك فرزنـد    .كه درسشان پايان نيافته بود به ايران بازگشتند ديدند و وقتي انقالب شد با اين

 .ادگار مانده استبه ي

 .ياد آقاي علي بابايي تر زندهدخ پگاه از دوستان قديمي و خانوادگي هاله و. 2
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ها نديده بوديم و دلـم   شد ما هم بياييم، چون خيلي وقت بود از اين برنامه مي
ها هم  خصوص يادم افتاد كه شريعتيدوستان و آشنايان تنگ شده بود، ببراي 

آمدم  با اكرم رفتم باغ شاه و در راه توپخانه وقتي از رانندگي مي. آيند حتماً مي
 .باغشاه پـرديس و شـري و پگـاه بودنـد    در . ام شد او را ديدم و سوار تاكسي

عنوان خبرنگـاري بـراي مـا يعنـي مـن و       اكرم از خبرنگار فرنو يك كاري به
 1»لـين  شـرلي مـك  «خودش دست و پا كرده بود كه معلـوم نيسـت حـاال مـا     

پرديس هم خبرهايي راجع به دوستش كه در سفر است داد و ! شويم يا نه مي
دانـم   شود و مـن نمـي   خيلي اميدوار ميها  گاهي وقت. اش را ديده گفت بچه

  !اين اميد را از دلش بيرون بياورم يا نه
فكـر   ،سوار ماشين آقاي علي بابايي شديم و رفتيم طرف شـاه عبـدالعظيم  

خصـوص  و سارا چگونه برخورد كـنم ب  كردم كه با احسان و سوسن آن را مي
لـي درهمـين   و... ايـم  كه از پاريس تا حاال هرگز با هم صحبت نكرده 2احسان

اثنا بود كه وانت بغلي را ديدم كه دو نفر پشت آن نشسته بودند يكي بـا يـك   
بعـد از  . كاله پشمي شكل آپاچي دوماد آق اوياد و ديگري يك مجاهـد بـود  

هـا   بچـه : ها گفتم مدتي كه دوباره ديدم سالم كردم چون احسان بود و به بچه
وقتـي رسـيديم ابـوذر و    . و همه سالم كردند و با اشـاره احوالپرسـي  ! احسان
خيلـي خوشـحال شـديم و خيلـي از      و بچة كوچكشان هـم رسـيدند   3فاطي

صـدد توجيـه و   ن را بـا وي در ميـان گذاشـتيم و در   سـازما ايرادهاي اكرم به 
اي مفصـالً همـديگر را    حل برآمد كه قـرار شـد روزي در خانـه    جواب و راه

  . ببينيم

                                                      
 . لين نام شرلي مك يزيوني كه هنرپيشة اول آن يك خبرنگار بود بهولين، يك سريال تل شرلي مك. 1

 . پسر دكتر شريعتي كه او هم قبالً در فرانسه بود ناحسا. 2

نقـالب  ابوذر ورداسپي نويسنده و مترجم مذهبي و داماد آقاي فرشچيان نقاش معروف كه قبل از ا. 3
فاطمه فرشـچيان دانشـجوي    .فداكاري زيادي در راه آزادي ايران به همراه همسرش فاطمه كرده بود
 . پزشكي دانشگاه تهران بود كه هر دو در رابطه با مجاهدين كشته شدند

 جاودانگي در سكوت /   14

ن ديدم كه رفت سخنراني كرد چو ،رو احسان را ديگر نديدم يعني از روبه
خـواهم   و تند حرف زد و برايش كف زدند و من خيلي وقت اسـت كـه مـي   

هـاي   ميـان بگـذارم كـه شـاخ ايـن انسـان       دربـا او  اي بنويسـم و   برايش نامه
ها را كـه هـر انسـاني را دچـار      زدن روشنفكر در جيبش نرود و گول اين كف

صه نسـبت بـه ايـن رژيـم     و خال نخورد كند زدن مي ميل حرف هيجان و باب
هرحال عقايد مخالف دليل  تر باشد و بداند كه به تر و باگذشت بين قدري واقع

هـا   طلـب  گرچه خودم از دست اين انحصار. شود بدي افراد يا تزوير همه نمي
ز ولي خوب نبايد طوري حـرف زد كـه افـراد جـدا ا     ،هيچ دل خوشي ندارم

  . كنند استفادهانقالب و يا حتي ضد انقالب سوء
در اواخـر برنامـه وقتـي    . سوسن و سارا را هم ديديم و اكرم آنها را خنداند

سالمي بكنيم، گرچـه مـن رويـم     1زد رفتيم به عباس تكميل همايون حرف مي
. شد، ولي اكرم باهاش حرف زد و از مرز پرسيد و او هم كمي تعريف كرد نمي

  . الً برايمان تعريف كنداكرم حتي قرار روز چهارشنبه را با او گذاشت تا مفص
گرچه شري عالقه خاصي به عباس و . من از عاقبت اين كار كمي نگرانم

  .داشته باشدهاي مثبتي دربر آشنايي شايد نقطههاي او از دور دارد و اين  نوشته
 راننـده  و بـاد و سـرما خـورديم و    شب كمي دير به بيمارسـتان رسـيديم  

  ...كسي كه آشنا هم بود باعث خنده ما شدتا

  ، صبح59 آذر 17دوشنبه 

سپس بـه  . ي استراحتاز بيمارستان آمدم خانه بافتني كردم و بعد از ظهر قدر
بعد رفتم منزل سعيد و فـيلم  . درس خوانديم، با الله جاخانة دره رفتم و در آن

  . را ديديم كه بسيار قشنگ بود 888رم 
                                                      

هـايي نيـز از او منتشـر شـده و از      هاي انجمن اسالمي پاريس كـه كتـاب   بخش از بچه عباس فرح. 1
هايي براي آشنايي بيشتر با قرآن براي تعـدادي   ريعتي است در اوايل انقالب كالسطرفداران دكتر ش

 . از دوستان تشكيل داد
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ظهـر بـا زري رفتـيم    . ولي هيچ اثر نداشـت  ،صبح رفتم حمام كه حنا بگذارم
مقاله عباس و آقاي علي بابـايي خيلـي    .خانه پري خانم و محراب را خواندم

خيلي خوش گذشت و حبيب و هاله و رويـا و   1منزل پري خانم. قشنگ بود
ها طرفداري هاي زيادي شد و از اين طرف آن طرف، آن تصحب. بودند 2گيلدا

هـا را  كردنـد و مـا هـم قـدري ايرادهـاي آن      مـي  ميـزان را نشـريه  صدر و  بني
پاراديزو تا نصـف راه رفتـيم و كمـي ديـر      رستوران عصر با ماشينِ. گفتيم مي

ولي اكـرم نيامـده بـود كـه گفتـيم حسـابي        ،شري منتظر بود. رسيدم تجريش
اكـرم  . ها كيلو انار خريديم براي مريضدوباالخره آمد و رفتيم . اش كنيم تنبيه

اش را در راديوهـاي امريكـا و سـوئد     كه نامـه  صدر و اين ت بنيراجع به خيان
صدر خودش مخصوصاً نامه را  گفت و اصرار بر اين بود كه بني اند مي خوانده

در اين موارد گوش او براي هيچ دفـاعي از  . چاپ كرده و پخش نموده است
دهد بحـث قطـع    شري ترجيح مي ،ها حتي اگر حق باشد آمادگي ندارد ليبرال

آيـد خيلـي موضـوعات روشـن      ولي خوب من بدم نمـي  ،د و ادامه ندهيمشو
  .شود

ولي خانم خسـروي كـه از ايـن و آن خيلـي      ،در بيمارستان كار زياد نبود
 ،ام خيلي خوشـش آمـد   شكايت دارد و به او ظلم هم شده است از كيف تازه

ف شود من هم اين كي طور كه نمي ولي من نتوانستم به او بدهم چون آخر اين
 . را احتياج دارم

  59 آذر 19چهارشنبه 

در خيابان منتظر پگاه شديم و نان و پنير . صبح قرار بود به خانه عباس برويم
ها افـرادي ايسـتاده بودنـد كـه مـا فهميـديم از        سر بعضي كوچه .خورديم مي

                                                      
 .پري خانم همسر آقاي علي بابايي. 1

 .دا از خانوادة مرحوم رحيم عطاييحبيب و هاله و رويا و گيل. 2
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با همه خجالت رفتيم و . جاها خبرهايي هستينهاي مجاهدين هستند و ا بچه
. كنـد  ها آدم را شـرمنده مـي  شجاعت آن«: عريف اوضاع مرزاو شروع كرد به ت

قدر محـيط مبـارزه سـالم اسـت كـه       آن. جنگيدند خاطر فشنگ مي ها به خيلي
كردند آخرش مـا فهميـديم چريـك فـدايي      ها كه مثالً با ما صحبت مي خيلي

اكثريـت   گفتـيم حتمـاً  . اي نبـود  لهزدند و برايشـان مسـئ   بودند و هيچ دم نمي
جا همه مخالف دولتنـد و مجاهـدين را هـم راسـت     نه اقليت، آن گفت. بودند

  . دانند مي
اگـر   غلو نكـردم  كه هاست، االن دست عراقينام مهران كه  اي بود به منطقه

  .است» سبزنا«رد يا شيراز، خالصه بگويم هواي بهشت را دا
گفتنـد دولـت همـه     مـي  جامردم آن. آنجا دام زياد بود: نحوه گرفتن مهران

قضيه . ها نداده و خالصه بد و بيراه به دولتچيز را از آنها گرفته، اسلحه به آن
ا دارنـد  هـ  گويند عراقـي  روند پيش فرماندار و مي از اين قرار بود كه مردم مي

تا ، گفت نداريم كرد و مي ولي فرماندار ممانعت مي آيند، ما را مسلح كنيد، مي
دنـد و مقـدار بسـياري اسـلحه و مهمـات از زيـر همـان        هـا آم  كه عراقي اين

گفتنـد   ها مي حاال اين فرماندار كه بعضي. دست آوردند ساختمان فرمانداري به
هـا قرمـه    عراقـي با گوسفندهاي مهران  ناال ...ها ساخته رفته در ايالم يبا عراق

  .خورند مي
از يـزي غيـر   كسي فكـر چ . جا سوره تكوير استخالصه براي مردم ما آن

وقتـي   ،جا كه بوديم يك مرتبه شليك توپ شـروع شـد  ما آن. افتد نجات نمي
قدر غذا ناچيز اسـت كـه وقتـي     آن! ها تمام شده بود رفتيم سنگر بگيريم توپ

  . شدند نان و خرما آوردند همه از شدت هجوم داشتند زير دست و پا له مي
ي آقـا  ؟يك پل هست كه دو سال است تعمير نشده ايـن تقصـير كيسـت   

داند كه استاندار خوزسـتان   غرضي اصفهاني استاندار خوزستان شده چون مي
  . وزير است در حد نخست

صـادق و  ناصـر  كـه دادگـاه    بعد از ماجراي غرضي صـحبت شـد و ايـن   
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  . كه مجاهدين جوسازيشان خوب است بازرگاني را به رسميت شناخت و اين
شوند بلكه  نمي مجاهدآيند غير  چرا معموالً كساني از مجاهدين بيرون مي

از سـازمان بيـرون رفتـه و قبـل از      54و غرضي قبل از  شوند ضد مجاهد مي
 حـق بودنـد و ايـن عمـل     ضربه ضدمجاهد شده و آن زمان مجاهدين كـامالً 

اي  هـا عضـو مهمـي نبـود و كـار حاشـيه       و او اصوالً به گفتة بچه خيانت بود
  . ز واقعيت آن منزجر هستمهاي ذهني است و ا ها زمينه البته اين حرف. داشت

داشـتم در مـورد قـرآن    اي مـن   در جلسه. آيد به پاريس مي 1وقتي غرضي
اش در تـالش   فضا فضاي ضـعف اسـالم بـود و مـا همـه     ... كردم صحبت مي

هاي اپورتونيسـت بايسـتيم    ساختن خود بوديم كه بتوانيم در مقابل اين گرگ
شـدند و از دسـت    ها دسـته دسـته ماركسيسـت مـي     چون جوري بود كه بچه

ها را زير عالمـت سـؤال    ها آن در اين فضا ما در جلسة ماركسيست. رفتند مي
هـا و   آن وقت غرضي گفت مـن ايـن مطلـب را در يكـي از قـرآن     . گذاشتيم

مرا بـه تعجـب    ،اين حرف وي و اين تحقير! هاي مساجد خوانده بودم حاشيه
  . انداخت

هـاي او   خالصانه بـود و روزه  خواند نمازي كه مي ،در رفتار او دقيق شدم
هـا و دفـاع از روحانيـت     انديشـي  هـا و سـاده   اما اين تحقيركردن. هم حقيقي

آن . عنوان يك ضعف و احساس ضعفي كه داشتند بـراي آدم عجيـب بـود    به
هـا كـه    پريـد از دهـان   گفتند بلكه گاهي مي ها هنوز كلمه التقاطي را نمي وقت

جور  كرد و همه از روحانيت دفاع مي اش در آن وقت همه. ماركسيست هستند
كـه خداونـد خـودش اولـين      يدرصورت... ناميد و ن نام خلق را شرك ميآورد

كنـار هـم   » حبل اهللا و حبل النـاس «اي  كه خدا و مردم را در آيهشرك است، 
در روز رستخيز خـداي تعـالي بنـدگان خـود را     : چنين حديث آورد و هم مي

ي بيمـار شـده بـودم و تـو از مـن عيـادت       مورد خطاب قرار داد كه من روز
                                                      

ايشـان هـم    ،ل لوشاتو بودند خميني در نوفاهللا غرضي استاندار خوزستان كه قبالً در زماني كه آيت. 1
 . جا بودندن خميني آاهللا به آنجا آمدند و تا برگشتن آيت
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نكردي، باز فرمود كه يكي از بندگان من بيمار شد و تو به نزد او بـه عيـادت   
خداونـد چگونـه خـود را نـزد     ... يـافتي  رفتي مرا نزد او مـي  اگر مينرفتي كه 

اي بـراي مـن گفـت كـه بسـيار انسـان        قاي خامنهاو از آ. گذارد بندگانش مي
جلـوي دكتـر   . شـناختم  سال او را مـي هشت من خودم  حاال. است» متعادلي«

كرد عين اين حرف را زد، كـه مـن از    نه گوش ميهميشه ساكت بود و عاشقا
نمـاز   اي امـروز در يكـي از   خامنـه آقـاي  آن وقت . يدآ كلمه مريد هم بدم مي

  ...هايش گفت كه دكتر شريعتي گفت من مريد آقاي مطهري هستم جمعه
پاريس و پيـدا كـردن مجاهـدين خاورميانـه و      مدن صادق بهآخالصه از 

آشـنا شـديم    1و كتاب شمس و با حميد ديديم همديگر را در پاريس ،امريكا
كه متوجه شدم كه خيلـي از نظـر سياسـي گوشـي دسـتش هسـت و بسـيار        

حميد مدت يك مـاه بـا تمـام     در آن اتاق كوچك طبقه هفتم،. دمعلومات دار
نهضت آزادي خارج از كشـور بالهـايي را   . خلوص و انسانيت پرستاري كرد

  . از نظر قرار گذاشتن دم مرز و نيامدن سر مجاهدين آوردند
ي مختلـف نظيـر صـداقت،    ورود افرادي مثل شهرام و درون سازمان داليل

موالً اين نوع و مع تواند داشته باشد خواهي مي صدر و آزادي لوحي، سعه ساده
  . توانند تا مراحل باال بكشانند عه صدر خود را ميافراد در اثر اين س

يكي ديگر ممكن است عكس اين باشد يعني اگـر سانتراليسـم و خفقـان    
 ،توانند با رعايت ضوابط خود را به بـاال بكشـانند   حاكم باشد افراد زرنگ مي

نيسم يا لنينيسم اطالعات تشكيالتي بيشـتر مبنـاي ترقـي    يبنابراين در اثر استال
  . است تا صداقت وجودي

شـود و بـراي همسـر     اي عينـي هسـت كـه شـوهر وارد خانـه مـي       نمونه
گويد كه ماركسيست  اش كه سه ركعت نماز مغرب را خوانده بود مي سازماني

ايــن اســت . خوانــد شــده اســت، و زن ديگــر چهــار ركعــت بعــدي را نمــي

                                                      
 . ها جدا شدندنحميد نوحي از افراد سازمان مجاهدين در خارج كشور كه بعداً از آ. 1
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  . كه خطرناك است ي در سازمان،ديكتاتور
صـدر را   چرا سازمان بنـي  ،پرسد مثالً وقتي سمپاتي از مسئول خودش مي

قـدر   آن ...دانيم يـا  آخر من و تو بهتر مي: دهد مسئول جواب مي ،كند افشا نمي
لة صالحيت افتد و اين است مسئ هش از پشت ميكند كه كال باالها را نگاه مي

آن وقت سر يك انتقـاد سـاده تـو خصـلت     . رفت پس مفهوم انسان ،و انسان
اسـتحاله در  ... (شـود  مـي  طبقاتي داري و با تو برخورد فاشيسـتي و ماشـيني  

كوبـد از خـدا طلـب     در قرآن موسي وقتي قطبي را با يك مشت مي) سازمان
  . تواند باشد هاي غلط دليل درستي راه نمي يعني شيوه ،كند بخشش مي

اسـالم   ت بين اسالم خالفت و اسالم امامـت، در تمام دنيا جنگي بوده اس
براي ايـن اسـت   ها، اسالم امپراتوري و اسالم واليت،  ست و اسالم ارزشسيا

روا فـي بيـوتكم و   فاسـتت «گويد  هاي جهانگير اسالم مي كه علي در اوج جنگ
  . هايتان بنشينيد و خودتان را اصالح كنيد در خانه ،»...اصلحوا

واستيم مهربـاني را در جهـان بيـاموزيم خـود     خ ما كه مي: گويد برشت مي
  . مهرباني را نفهميديم اي شمايان باگذشت از ما ياد كنيد

شيرين بـود   ،شد كه از اين شاخه به آن شاخه مي ها با اين خالصه صحبت
و اين اكرم برخالف ميل باطني ما اصرار به جلسـه بعـدي و ادامـه بحـث را     

فكر كند من منظوري دارم  ه عباساش ترسم از اين است ك همه من. گذاشت
اي گذشته بـراي  ترسم اميده مي. ام اي را سبب شده و مخصوصاً ارتباط دوباره

هـا   بايد مالحظه و ترحم و رودربايسـتي  او زنده شود، آن وقت واويال است،
  . ام را منحرف كند مسير اصلي زندگي

دم آو بسيار  خبرنگار پرديس منتظر بود  جا رفتيم،بعد از صرف ناهار از آن
م براي كتاب خوبش به او خواهي به هر حال مي .ولي پركار ،است اي»عوضي«

  . كند د ميزند و اعصاب خور ولي زيادي حرف مي كمك كنيم،
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روباهه با هم  قاآتاش و ان كالس بود و ما حدس زديم كه نوصبح در بيمارست
مان نسـبت   گزارش كتاب پخش كردن اكرم را در بيمارستان داده است و كينه

هـايي كـه او دارد از    خـاطر عقـده   گرچه تصميم گرفتيم بـه . به وي بيشتر شد
  . شدت كينه كم كنيم و محبت داشته باشيم

كه بسيار لطيف و عظـيم  را ديديم ظهر رفتيم فيلم باراباس . من روزه بودم
. مـان شـود   1رم جنبش زنان انقالبـي آقرار شد آهنگ اين فيلم . بود و قشنگ

هـايش مقـداري چمـن     پشت لب 2نژاد عصري دوباره رفتيم بيمارستان و باقي
آن شب كار كم بود و بسيار صحبت كرديم و من داستان امير آقـا  . كاشته بود

  ... . كردند تعريف كردم يس كه اصرار ميو روشن را براي شري و پرد

  59 آذر 21عه جم

مايشـنامة اولـدوز و عروسـك    با عاطفـه و نيـاز و شـري و پـرديس رفتـيم ن     
ظهـر رفتـيم   . جاي اكرم را خالي كرديم. بسيار جالب و تماشايي بودسخنگو، 

الحفاظي بسـيار طبقـاتي فكـر    آقـاي صـدر  . ، آنجا بحث زن بوديكتيرايخانه 
ـ قـاي  ولـي خـوب آ   .بـود ) اصـطالح  به(جو اصوالً ليبرالي . كند مي ي و كتيراي

هاي  العمل ولي عكس ،گشتند حائري و طاهري منصفانه دنبال چه بايد كرد مي
بابا را بر آن داشت كـه زيـادي دفـاع از ارتجـاع كنـد و       ،آقاي صدرالحفاظي

يك از طرفين جوابي را  خالصه هيچ... وار كرد گويد خيلي بايد سكوت عليب
تواند  هاي اسالم تا چه حد مي رزشراستي چه بايد كرد؟ و ا به .كه بايد ندادند

  براي حفظ اين نظامي كه به عالم پشت كرده است قرباني شود؟ 

                                                      
فعاليت هاي اجتماعي بكنند و  خواستند چند نفر از دوستان هاله كه با هم مي: جنبش زنان انقالبي. 1

 .مس بر خود گذاشتند كه مخفف جنبش انقالبي زنان مسلمان بودنام جاز

جا هم به مجروحان جنگي اختصـاص داده  ننژاد مسئول بخش پرستاري جراحي عمومي كه آ باقي. 2
  . شده بود
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قرار بود عاطفه را ببينم، جرياني را برايم تعريف كرد و نظر خواست مربـوط  
اي تشكيالتي، برايش از تجربيات خود گفـتم و مـنعش    به ازدواج با يك توده

اورنـگ را ديـدم و    ،جلـوي دانشـگاه  . سـعيد را هـم ديـديم   پـروين و  . كردم
ماجراي هادي خسروان را كه جميله و رئيسـيان از كـارش جلـوگيري كـرده     

كلي از اوضاع و احوال تأسف خورديم كه يك آدمـي كـه   . بودند تعريف كرد
  . پاي ما باشد هكرد حاال بايد ب موقع مبارزه نمي خودش آن

  59 آذر 23يكشنبه 

. ول شـده بـودم  هـ نكردن مقداري  رانندگي و بعد از مدتي تمرينصبح رفتم 
تـازه   ،طلب ديگري هم اضافه شده بـود در بيمارستان، داو اتفاق ديگري افتاده
نگو بعـد   نظرمان آشنا آمد، اول كه ديديم بهاين دختر از . به غير از آقا روباهه

را  1فرودگاهاز مدتي حرف فهميديم كه از پاسدارهاي فرودگاه بوده و جريان 
ولـي خوشـبختانه مـا را     ،فاجعه اسـت نظر ما  بهكامل برايمان تعريف كرد كه 

ولـي جـو    ،كه مجبوريم چهره پنهان كنـيم نـاراحتم   خودم از اين. جا نياورد به
دليل خـود را   مهابا و بي نقدر بياست كه براي انجام خدمت ناچاريم آطوري 

  . يمكه كاري كرده باش آن هم بدون آن ،لو ندهيم

  59 آذر 25شنبه  سه

شـدن ماهـا در     هـم خـوردن سـبزعلي و آواره    اتفاق مهمي نيفتاد مگر حال به
  . بيمارستان

                                                      
با يك پاسپورت جمعي كه به توصية دكتر چمـران تهيـه    59هاله و چند تن از دوستانش در سال . 1

دادسـتاني فرودگـاه مـانع خـروج      ،لبنان را داشتند كه موقع خروج از فرودگاهشده بود قصد رفتن به 
  . شد
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  59 آذر 26چهارشنبه 

صـبح آمـديم سـراغ يكـي از     . بودبخش  قرار مالقات دوم با آقاي فرح امروز
تا كاري برايش انجام دهيم و سـپس آمـديم منـزل    رفتيم بيمارهاي بيمارستان 

اول نبود و ما مدتي خودمان نشستيم و از خـود پـذيرايي نمـوديم تـا      .ايشان
  . ها از سر گرفته شد كه آمدند و صحبت اين

هـاي ايـن و آن بايـد اكتشـاف      از حرف در مورد قرآن صحبت كرديم كه
كـه بيشـترش را    شـنوم بـا ايـن    هاي مهندس را مـي  مثالً من وقتي حرف ،كرد

قـداري حـرف جالـب از تـويش     گويم چـرت اسـت م   كنم و مي حالجي مي
هـا گـوهر    فعالً كار ما امت مسلمان اين است كه بايد از توي زبالـه . فهمم مي

هاي ديگـر   كتابارجاع به  اننقدي كه در نظر دارم برعكس ديگر ...پيدا كنيم
  . كنم جا مطلب را تمام مينيست بلكه خودم اين

ي شـير و عسـل   هاي قرآن، نهرها تمثيل بحث ديگر مسئلة زبان قرآن بود،
اريـك فـروم در كتـاب    . شـدن در آن  در زير درختان بهشت و مخلد و ابـدي 

گويـد همـة مادرهـا بـه      مـي  و شـكند  هـا را مـي   ايـن سـمبل   »زبان ناشناخته«
ولي كمتر مادري است كه شيريني عسل را در زندگي  ،هايشان شير دادند بچه

و بهشت جايي است كه شـير يعنـي سـمبل حيـات      داش چشانده باش به بچه
و گزينة شير و عسل همين  ل شيريني زندگاني در آن ابدي استانسان و عس

مثالً شراب زنجبيلـي يعنـي آن شـراب كـه     . زند جوري حال آدم را به هم مي
دهـد و هـم التهـاب و     كند و هم آرامش مـي  سوزاند مثل آتش هم گرم مي مي

  . لذت
» موشكافي فيزيولـوژيكي نكنـد  «اين زبان سمبليك كه  اكرم پرسيد كه آيا

  سال نشده است؟ 1400قرآن در اين  در طول تاريخ باعث ضعف
بايـد هـم   . كنـيم  من گفتم، اين آيا ضعف ما نيست كه يك بعدي نگاه مي

  . ها را استدالل كرد روح مذهب را پيدا كرد و هم نكات زير واقعيت
توانم ايراد  را من نمي» خلقت انسان«ب فهمم كه مثالً كتا من نمي: او گفت
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زندگي و  زنند به علم ها مثل آرمان مستضعفين مارك مي كه بعضي با آن بگيرم،
گويد علم بايد محقق مـذهب باشـد و نـه     مثلي مي. طور نيست ولي اين ،غيره

  ...مذهب محقق علم
 و محمد ولي نه ابوبكر و محمـد،  ما در اسالم خندقي داريم بين ابوسفيان

شـود نبايـد لگـد انـداخت و      جايي كـه مـي  توان دعوت كرد و تا آن آنها را مي
. كننـد  ها مي كنيم ولي ماركسيست بازرگان را اگر دست ما بدهند تيرباران نمي

كـه   ايم و بـا آن  اي است كه ما از آن عبور كرده اين شعار كه باال گفتيم مرحله
جا گذشتيم حاال به اين ر نميود و اگاي ضروري ب زده بود ولي مرحله نبايد علم

شـده   ره بـه راه طـي  اشـا ( .طور استدالل را نقد كنـيم  خود اينرسيديم كه  نمي
   )مهندس بازرگان

انـدازه   تا درخت نهايي يك درخت مانده آن آخر و به المنتهي، حتي صدر
  . دهد شدن به خدا را نشان مي تر يك كمان فاصله حتي نزديك

ايد كه شتري از سوراخ سـوزن فـرو بـرود،     هدر انجيل نوشته بود اگر ديد
  . ثروتمندي به بهشت خواهد رفت

 ،ترجمة سعيد جزنـي را بخوانيـد  ) اكيسكازانتز(» حق سرگشته راه«كتاب 
  . كند انسان را مجنون مي

  به نظر شما ابهام قرآن حسن آن است يا ضعف آن؟ : سؤال
نمود كـه زمـان   اي آمده ولي استاد شريعتي درك  در قرآن اين چنين جمله

عيسي و در سرزمين او شتر وجود نداشت بلكه او ملوان بود و جمـل معنـي   
ديگري هم دارد و آن لنگر كشتي است و اين جمل لنگر بسيار به مثال سوزن 

تـر از   زبـان سـمبليك بسـيار ظريـف    ست كه تر است و اينجا قابل تشبيه و نخ
كـه لنگـري از    گـر آن متفكـرين در دوزخنـد م  . شـود  نمايد معلوم مي چه ميآن

قـرآن را  : گويـد  مـي » قـرآن «دربـاره  اقبـال   .سوراخ سوزني بتواند عبور كنـد 
  . وسيلة خود قرآن فهميد بايد روحش را فهميد شود تنها به نمي

تـوان از   چگونـه مـي   ،گويد ربا جنگ بـا خداسـت   مثل وقتي كه قرآن مي
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   داري حالل است؟ باط كرد كه سرمايهاي ديگر استن آيه
هايي كـه  عباس گفت معموالً آن. حث پيش آمدورد مجاهدين دوباره بدر م

ها بود و ايرادهاي انساني بلكـه   از مجاهدين آمدند بيرون نه در تعبير خصلت
. ها و همان فاشيسم را دارد معموالً از موضع ضعف بود و خود همان خصلت

  . شودخواهيم آزادي انسان نفي ن گويند مي فقط معدود كساني هستند كه مي
و مـا بـه    ...جنگـيم و ملكـوت او و خـدا    خاطر انسان است كـه مـي   ما به

هاي صوري  تر رسيدن به هدف تغييرات وجودي و انفسي معتقديم و نه سريع
  . جامعة بشري

به آدم گفتيم بـه شـجرة    ،جايي آيات جابهبوده است،  نزول قرآن تدريجي
كامـل اسـت و ايـن    اين شتاب براي ت» انسان عجول است«. خلد نزديك نشو

يـك  . سـت ها داستان آدم سرگذشت همة انساناين . جزو تعريف انسان است
ها و نو بودن تدريجي كه براي نسـل انسـان    مرتبه دست يافتن به همة آگاهي

  . ها بفهماند خواهد پروسه رشد را به آدم و يا همة انسان دين مي. است
تواند بدون ايـن   مي حال قرآني كه براساس اين پروسه بيان شده است آيا

. پروسه فهم شود؟ مثالً زير كرسي بنشينيم و همـة جهـاد قرآنـي را بشناسـيم    
هـايي كـه    پس براي اين است كه بايد صاف شد و ضمن اسـتفاده از پروسـه  

   .د و تدريجاً فهميدند، استفاده كردديگران طي كردن
بگـو ايـن   . شود باره نازل نميگويند چرا قرآن به تو يك كفار مي: 32فرقان 

  . براي آن است كه قلب تو را مطمئن بسازد
بنـدي   نام ژر البوم آمده قـرآن را تقسـيم   فردي به: قرآن يك منظومه است

شود مباحث فردي قـرآن را از   نمي. ضد منظومه بودن قرآن است ،كرده و اين
بندي  تقسيممباحث اجتماعي و اقتصادي را از اخالقي و جهادي را با عرفاني 

چون هر كلمة  ،توان اما چون باز روش قرآن كامپيوتري هست مي. و جدا كرد
جاي  اي فهم كلمة كفر، همهتوان مثالً بر مي. قرآن معني خاص خودش را دارد

  . شود و باالخره فهميد كه كافر به چه كسي گفته مي وجو كرد جست قرآن را
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مبـر و زنبـور عسـل و    مثالً وحي مشترك است بين زمـين و آسـمان، پيغ  
كند و حقيقـت كلمـه را بـه مـا      ميهمين اوهام و متافيزيك را از ذهن بيرون 

  . شناساند مي
انسان خودش تعهد را در ذات پذيرفته اسـت و ايـن حـرف را نـه     : ميثاق

پس اين انسـان خـودش متـافيزيكي    . گويد قرآن بلكه يك ماركسيست هم مي
ميثـاق در مـورد عـالم    . ه او بپـذيراني كه بخواهي خدا را به زور ب است نه آن

  . قبل از وجود انسانضرع 
  ميثاق غليظ با پيغمبر

  ميثاق در مورد ازدواج
اي بين اين سـه   آورد آيا رابطه لة آفرينش را در سه كلمه ميبزرگترين مسئ

  . كلمه هست
  . چپ آوازه انداخت و از راست شد

  59 آذر ماه 27شنبه  پنج

شري . ده بوددر شميران برف بسيار باري. باريد ن ميبارا ،صبح رانندگي داشتم
ها چاي و سـاندويچ   توي برف ،شان و رفتند پارك ملتو اكرم زده بود به سر

من متأسفانه ميهمان داشتم و . خوردند و از طبيعت خالص و پاك كام گرفتند
هـاي پـدر و مادرمـان را     نامه عصري زودتر رفتم بيمارستان كه رضايت. نرفتم

كـدام حاضـر    پدر اكـرم و مـادر شـري هـيچ    . عزام به مرز تكميل كنيمجهت ا
دسـت خودمـان حاضـر نيسـتيم      گويند ما به نامه بنويسند و مي نشدند رضايت

 ،اند اي نوشته نامه براي همين اكرم و شري خودشان رضايت. چنين كاري كنيم
اً در آيا مـا واقعـ  . زيرا كه در كار خير و در راه خدا حاجت هيچ تأملي نيست

 اي ديگـري غيـر از ايـن سـراغ     انگيـزه  راه خدا خواهيم رفت، هرچه گشـتيم 
ولـي همـه    ،گويد بـراي يـافتن شـوهر    كه به شوخي اكرم مي مگر آن. نكرديم

گرديم كه بتـوانيم در   در دنبال امكاني مي ما دربه. دانيم كه براي خنده است مي
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هـاي   كـم از هـوس   ايـد كـم  فكر نام و آبـرو را ب  ...!آن در راه خدا مبارزه كنيم
كـه خـدا    تر كنـيم بـه اميـد آن    خودمان دور كنيم و نيتمان را خالص و خالص

  . طور عيني حس كنيم برويم و خطر را بهمرز توفيق آن دهد كه به 

  59آذر  28جمعه 

 ،ههـاي بسـيار زيبـا راه رفتـيم و آمـديم خانـه، ظهـر منـزل در         صبح در برف
فاطي تلفن كرد و قرار شد براي بحـث بـا ابـوذر    . ماهي خورديم و پلو سبزي

  . وقتي بگذاريم

  59 آذر 29شنبه 

هـاي   در عوض نانصبح رفتيم كالس و براي همين دير به خانه رسيديم ولي 
  . خانم دستمالچي را ديدند ،اكرم و شري .اي خورديم خوشمزه

  59 آذر 30يكشنبه 

آقـاي  . شري مقداري برگه آورده بودعصري آمديم بيمارستان، شب يلدا بود، 
 ، رفتـيم بخـش اكـرم    اش را خورديم اصفهاني دو تا كمپوت بهمان داد و يكي

قهوه هـم  . كه يكي از مجروحين است نوشتيم 1نامه براي آقاي امين فخر ،اين ا 
نامة . اش را آشتي دهيم ساله15او و زن  بود كه بيشتر منظورمان اين. خورديم

در بخش خودمان يكـي از  . نوشتيم و قرار شد پست كنيمجالبي به كمك هم 
ها به ما اعتـراض كـرد كـه چـرا وقـت خوابمـان را بـا بقيـه تنظـيم           دواطلب

  . كنيم؟ صبح به خانه برگشتم نمي

                                                      
البته اعتقاداتش هم خيلـي قـوي نبـود بـه همـين       ،امين فخر مجروحي كه دو پايش قطع شده بود. 1

 . كرديم از نظر روحي به او كمك كنيم جهت خيلي روحيه خود را از دست داده بود و همه سعي مي
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  59دوشنبه اول دي 

ها  روزنامه. قدري مطالعه كردم. ه نرفتمكار مهمي نكردم، عصري هم منزل در
  .را خواندم» هايش چشم«و كتاب 

  59شنبه دوم دي  سه

دختر پاسدار بـود  . بعدش آمديم بيمارستان 1.زاده ظهر رفتيم منزل خانم عرب
البتـه نوشـتن نامـه    . و با يك مجروح جديد كه فلج بود بسيار اخت شده بود

شب بسيار كم خوابيديم و . مربوط به امين فخر روز يكشنبه نبود و امروز بود
  . شيدمصبح من كمي دير پا شدم و خجالت ك

  59چهارشنبه سوم دي 

پـيش عبـاس    امروز طبق معمول از صبح كه از بيمارستان درآمديم قـرار بـود  
اوضـاع عجيـب   » مطهري«و » مبارزان«وقتي رسيديم باز ديديم اطراف . برويم
يكـي واكسـي    سر هر كوي و برزني ايستاده بودند،هاي مجاهدين  بچه. است

ديگر يقين پيدا كرده بـوديم  . ه بودشده بود و ديگري در صف اتوبوس ايستاد
 ،ه، دربان گفت كه رفتباالخره رفتيم خانة عباس. ها خبري است كه اين طرف

رفتيم . شويم خود مزاحم اين پسر مي ما هم تعجب كرديم و فكر كرديم ما بي
امـا دوبـاره كـه    . پيغـام گذاشـتيم   ،پايين كه سوسن و سـارا را ببينـيم نبودنـد   

خالصه بـا خجالـت رفتـيم تـو و      .يم عباس برگشته بودبرگشتيم پيغام بنويس
راجع بـه قـرآن و ديناميـك آن بـود و دسـت آخـر از       . ها شروع شد صحبت

كرد كه چرا قرآن اصل بردگي را  اكرم سؤال مي. صحبت شد بردگي در اسالم
. تر شد ها مبسوط اما ابوذر آمد و جواب. هايي داد عباس جواب. پذيرفته است

برد بردگي يك طبقه و بردگي توليدي  ي كه در قرآن نام ميوي گفت كه بردگ
                                                      

اده يكي از دوستان و آشنايان قديمي هاله كه براي كمك به مجروحان در بيمارسـتان  ز خانم عرب. 1
 . كرد ما همكاري مي با
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ر جنگي هستند يا جـور  كند كه يا اسي نيست، از چند برده خانگي صحبت مي
  . شود كه اثر تربيتي داشته باشد ها برخورد ميديگري با آن
البتـه ناهـار را   رفتـيم،   1با اكرم و شري و پـرديس خانـة مـيهن    2ساعت 

هـا را دو   ساندويچ از خسروخان خريديم و نان اضافي و چيپس كه ساندويچ
هـا غـذا    مثـل خـل  ) اين اختراع اكرم است از اعضاي كـادر مركـزي  (تا كنيم 
نير هم بـود و اكـرم او را روزا   . در خانه ميهن بسيار خوش گذشت. خورديم

ميني گفـت  ي مرگ بر خروزا از اوضاع مدارس و شعارها. زامبورگ ناميدلوك
بعد دير شد و من بـه خانـه   . سعي در جلوگيري آن دارند) مجاهدين(ها كه آن
  . آمدم

پارك ملـت،  ظهر رفتيم  ،چهارم دي ماه بود ،شنبه صبح كالس داشتيم پنج
شب با  .خوانديم جا نمازها غذا داديم و آن ساندويچ دوتايي خورديم، به اردك

ولي به همه چـي وارد   ،انشجوي پزشكي استزهره د .آمديم بيمارستانزهره 
. كند يها خوب جوري كنجكاوانه برخورد م با مريض. كند است و دخالت مي

ي بود و اكرم و پرديس را برد به اتـاق عمـل،   آن شب سوپروايزر آقاي حجاز
  . عمل يك بچه سه روزه

كـه   زهره گشنه بود، رفتيم شام و براي اكرم و پرديس نگـه داشـتيم تـا آن   
اش گفـت كـه    اكرم با شوخي همه. ميز ما نشست نژاد هم آمد سرِ باقي. دندآم

. ن اوبقيـه زيردسـتا   اده و دو تـا دكتـر هميـار او بودنـد و    عمل مهمي انجام د
كـه تماشـاچي هـم زيـاد داشـت و او مجبـور       خالصه عمل بسيار دقيقي بود،

ي خالصه گفـت كـه كارهـا   . شد از الي دست و پاي اين و آن تماشا كند مي
. و آمـده » نيا نيك«ها را سپرده دست  كاري مهم و اساسي تمام شد و بقية خرده

، ولي من با يكـي  كرد جلوي خنده خودش را بگيرد نژاد به زور سعي مي باقي
آخر گفتند بچه مرده و اكرم افسوس خـورد كـه چـرا    . خنديديم مي ها از بچه

                                                      
 . هاله آشنا شده بودند نيره و ميهن از اعضاي انجمن فرانسه و از دوستان كه آنجا با. 1
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در بخش خودمـان  شب آمديم . ها را هم خودش انجام نداده است كاري خرده
پرده دوم از داستان خودم و روشن را براي . را شستيم) فلج(ر آقاي سراجيس

بعـد رفتـيم و   . به طول انجاميـد  3پرديس و شري تعريف كردم كه تا ساعت 
  . خوابيديم

  59دي  5جمعه 

بلنـد   30/5صبح سـاعت  . قرار بود صبح زود بروم خانه چون ميهمان داشتيم
آقاي رحمان كه فلج بود مزاجش كار كـرده بـود و   . مها را گرفتي شديم درجه

راستي هـم  ! كارها بسپاريم دست صبح كردن او را به كرديم كار عوض سعي مي
تـا بـه حـال در لگـن     . شـود  كه وقتي خسته بشويم و ببريم كارمان سخت مي

له را بـراي  ايم و ايـن مسـئ   ا خود را عادت دادهه كردن مريض گذاشتن و پاك
هـا بـه مـا     لي بعضي وقتبن، تطور نيست يم اما هميشه هم اينا خود حل كرده

شـايد   ،سرويس نبـود  ،بود كه بيمارستان را ترك كردم 7ساعت . كند غلبه مي
را ديـدم كـه   ها  هاي گروه جا بچهدر آن. ود تاكسي مرا برد به تجريشقسمت ب

 بـا  ،را ديدم كه آماده كوه بـود » سوسن«ولي در عوض  آماده كوه رفتن بودند،
ضـمن توضـيح، سـراغ سـارا را      ؟اي هم سالم كرديم و او گفت از كجا آمـده 

در همـين حـيص و   . آيد رفته سيگار بخرد احسان دارد مي: گرفتم و او گفت
نظـرم نرسـيد و    اي براي گفتن بـه  بيص آمد و سالم كردم، راستش حرف تازه

بـا   مجاهـد را روزنامـه  شـب  . در خانه كار بود و تا عصر ادامـه يافـت  . رفتم
  ... ر حالت چرت و عصبي بودمد. مهستي خوانديم

  59دي  6شنبه 

بعـد رفتـيم   . ها خريديم صبح در تجريش مقداري خرت و پرت براي مريض
  . كالس و بعد هم خانه كار مهمي صورت نگرفت

 جاودانگي در سكوت /   30

  59دي  7يكشنبه 

خوشحال بوديم كه دو شيفت ما خـانم كالنتـري و    ،عصري رفتيم بيمارستان
ساعت اول خوابيديم و ساعت دوم . خوب كار كرديم. ستنده 1آقاي سليماني

مـان را بـراي سـليماني     داسـتان سـفر و جنـبش   . با آقاي سليماني بيدار شديم
. حتي مهرمان را هم برايش زديـم . كنيم كرد شوخي مي تعريف كرديم فكر مي
چـون خيلـي    ،آيـد  خندد و مـا هـم از او خوشـمان مـي     از دست ما خيلي مي

در . رود دختر پاسدار خيلي به اتـاق معلـول پاسـدار مـي    . اخالق است خوش
گفته تـا   موقع پانسمان او معلوم شد كه شاعر است و به دختر پاسدار شعر مي

هـا   راي انس گرفتن با مريضدختر پاسدار هم كه انگار اصالً ب. برايش بنويسد
  . جا آمده استقبال كردبه اين

  59دي  8دوشنبه 

بعـد   ،قبل از آمدن رفتيم با سرويس تا سه راه زنـدان اما . صبح به خانه آمديم
دم . رفتيم هالل احمر كه اسممان را براي مرز بنويسيم .پياده آمديم تا طالقاني

رفتيم طبقة . كمي بهمان بر خورد. در كيفمان را گذاشتند و مجاهد مرا گرفتند
ه شما شاني گفت كالپو. بريم افراد تحصيلكرده را مي: اول، خانم مسئول گفت

ايم و او گفـت هـان همـان     گفتيم ما دوره ديده. خوريد درد نمي ها به داوطلب
هرچه گفتيم ما در بيمارسـتان كـار   . خورد درد نمي كه به اي؟ آن دورة يك هفته

نويسـيم اگـر قـرار شـد      ان را مي، آخر گفت حاال اسمتايم توجهي نكرد كرده
اكـرم و   .پياده تا چرچيـل فتيم دست از پا درازتر ر ...دهم بهتان خبر ميبرويد 

سـر   بـا سـربه  . آمـد  شري دو شلوار جين شيك خريدند كه خيلي بهشـان مـي  
مـن  . فرستيم قدري تخفيف گـرفتيم  كه برايش مشتري مي فروشنده و قول اين

فرسـتيم بـراي    كـه آدم مـي   هم يك شلوار مخمل سبز گرفتم و با گفـتن ايـن  
                                                      

ا كـار  كار بخش جراحـي عمـومي كـه هالـه بـا آنهـ       خانم كالنتري و آقاي سليماني پرستاران شب. 1
 . كرد مي
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ن باري بـود كـه در خريـد سـرم     اين اولي. تومان تخفيف گرفتيم 30فروشنده 
  . هعصري رفتم خانه مريم و بعد خانه در. كاله نرفته بود

  59دي  9شنبه  سه

امـروز  . بيمارسـتان  مطالعه كردم و عصري رفتم بـه ها را  صبح قدري روزنامه
خانم عسگري بود كـه تـازه كـار     به نام و يك بهيار جديد بود خانم خسروي

كارها را گذاشـت خودمـان بكنـيم از جملـه     ولي  ،بود و قدري بهمان چسبيد
چهار . آن شب كار زياد بود. خيلي خوشم آمد. پانسمان آقاي رحمان سراجي

آن شب ديگر نو كه  ،كرد همه كارها را دختر پاسدار مي. مجروح آورده بودند
شيفت . گذاشت يعني محل به رحمان نمي ،آمد به بازار كهنه شده بود دل آزار

وي بيدار شـديم و او زنـدگي خيلـي سـخت خـود را بـا       دوم، با خانم خسر
. مادرشوهر خود و فاميل بد برايمان تعريف كرد كه خيلي دلم برايش سوخت

جغـدي كـه شـري    اي به شـكل   آن، جا گلدانييك جوراب هم براي جبران 
  . تا صبح خيلي فرز همة كار را كرديم. برايش بافته بود به شري داد

  59دي  10چهارشنبه 

. صبح اول رفتيم شركت آقاي عديلي، كه فهميديم آقاي عـديلي آمـده تهـران   
صحبت اول از سياست و مجاهدين و امـام شـد و   . بعد رفتيم پيش عباس آقا

مـن و اكـرم مخالفـت كـرديم و اكـرم      . او امام را خودخواه و آخوند دانسـت 
كه عباس هـم   و گفت آقا براي حفظ مكتب خوب است،قدري هم تند رفت 

. از ايـن حـرف ناراحـت شـد     ،از مكتب خيلي درك بهتر و بـاالتري دارد كه 
قـرار شـد بـرويم سـر قـرآن،      . مهم رسيد يها خالصه با توضيح بيشتر حرف

فجر روئيـدن  . عباس سوره فجر را باز كرد و بسيار قشنگ آن را توصيف كرد
 طلوع آفتاب انفجـار، و بـاالخره از قـول    ، بلندشدن روز از شب،گياه از زمين

فجر هنگامي است كـه در دل آدم بـه هنگـام ديـدار      خواجه عبداهللا انصاري،
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راستي اين يكي را مـن   و به ...و شوق آن التهاب و تپش . آيد دوست پديد مي
قـرار شـد هفتـة    . خدا نعمتش را نصيب بندگان پـاكش گردانـد  . كنم درك مي
   .عباس  شنبه برويم خانة ديگر پنج

  59دي  11شنبه  پنج

جـاي او آقـاي    رفتيم ولي دكتر فتحي نيامده بـود و بـه   بح كالس ميامروز ص
ايراداتـي   بي ايراد كرد و از همـة داوطلبـان  قاسمي مسئول امور داوطلبان مطال

ها كه ما باشيم بسـيار تعريـف كـرد و گفـت كـل       فقط از شيفت شبي ،گرفت
گر ما خيلي دي. اند تأثير بگذارند ها توانستهمارستان از اينها راضي است و اينبي

آه . بعد رفتيم به دنبال خانه و بعد در برف فراوان رفتيم خانه شري. باد كرديم
ها را تحويـل گـرفتيم و رفتـيم     صبح با اكرم رفتيم باغ شاه بخاري. يادم رفت
  ...پول شدم تومان بانك را به او دادم و خودم بي 1000. منزل پگاه

نرس . نيمي از كارها شده بودوقتي رسيديم بيمارستان پرديس آمده بود و 
بخش خانم جديدي بود به اسم علويون كه تازه از جبهه آمده بود و برايمـان  

بعد از چندي متوجه شديم و يا حدس زديم بايد طرفدار اكثريت . جالب بود
نصف شب كاسه  ...و او هم از ما راضي بود به هر حال آدم روشني بود. باشد

قة چهارم درون مسـتراح بيـرون را نگـاه كـردم     و قاشق را برداشتم و رفتم طب
آمـدم پـايين بـه     ،ولي نتوانستم از پنجـره بـاال بـروم    ،برف خوب نشسته بود

بعـد در تـاريكي رفـتم در حيـاط و     . سردخانه بسته بـود  زيرزمين رفتم و درِ
آمديم با اكرم و شري و پـرديس بـا آب   . قدري برف از آن طرف جمع كردم

بعـد دوبـاره بـا     ؛به به جاي شـما خـالي  . ود خورديممربايي كه شري آورده ب
شري صندلي را برداشتيم و با كاسه و قاشق رفتيم طبقة چهارم در مسـتراح و  

جـاي  . بام عين دزدها برف جمع كـرديم  صندلي را گذاشتيم و رفتيم از پشت
يـك  . در اتاق آقاي اصفهاني خيلي خنديديم. شما خالي خيلي خوش گذشت

ـ ي خوانـد م شعر قشنگ براي شـر  ا ل قـدم نامبـارك محمـود را هـم كـه مـ      ثَ
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بعد آقاي شيرمحمدي يك كمپوت سـيب مـا را ميهمـان    . مصداقش بوديم زد
هـاي تـو    صبح شربت آلبـالو را ريختـيم روي بـرف   . كرد و ما هم رو نكرديم

جوري با انگشت خورديم خيلـي خوشـمزه بـود و خيلـي يـخ       حياط و همان
  .ان قصربا سرويس رفتيم تا زند. كرديم

  59دي  12جمعه 

خالصـه پيـاده    .بعد يادم افتاد پول نـداريم  ،با سرويس آمديم تا سه راه زندان
جا بابـايم را ديـدم و خيلـي خوشـحال     م تا رسيديم به سينما پاسيفيك آنرفتي

زد و  هايش برق مـي  شدم و اون هم گفت كه از دور يك دختر ديدم كه كفش
فت و كيفش هم كج بود، فهميـدم كـه   ر گوشة كاپشنش كج بود و كج راه مي

ها را برايش گفتم و قرار  ماجراي تعميرگاه .خالصه پياده آمديم تا خانه. تويي
ايد جنبش ما آغاز حركـت  وسيله ش بدين. شد كه با آقاي محمدي حرف بزند

در خانه فيلم سازدهني را ديـدم و بعـد خوابيـدم    ... .كشان را بكندبراي زحمت
  .6تا ساعت 

  59دي  13شنبه 

ل ويم كيهـان كـه در آرشـيو دنبـال مسـائ     امروز صبح با شـري قـرار بـود بـر    
پرديس هم آمد و گفـت مجيـد بـاز    . خيلي كار جالبي بود. ها بگرديم گروگان

. حـل پيشـنهاد كـرديم    كمي راه. دارد به او تلفن كرده و دست از سرش برنمي
نه و معصـومه  برگشتم خا. اكرم و پگاه هم آمدند و روي اطالعات كار كردند

  . خواندمهم روزنامه . خانم سرم را حنا گذاشت

  59دي  14يكشنبه 

هـا را در مـاه    صبح رفتيم آرشيو كيهان و خبرهاي مربوط به امريكا و گروگان
ها و حتي شـعارهاي   من كلية خبرهاي كردستان با حمله. دست آورديم دي به
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هـا   ولـي بچـه   اسـت  هـم  نوشتم چون فكر كـردم در رابطـه   نماز جمعه را مي
الصه ظهر خ. ها را بنويس گفتند ولش كن فقط خبرهاي مربوط به گروگان مي

رز، رفت م 1تصميم قبلي موهايم را كوتاه كردم و بهرام و بدون رفتيم خانه ليال
اي كـار كننـد و مـا     بـه هـر وسـيله   ها بتواننـد  ناخودآگاه غبطه خوردم چرا آن

رفتـيم ناهـار   بعد . كنيم ارستان كار ميايم و در اين بيم در تهران مانده چنانهم
هاي آسيه را ديدم كه چاق شـده بـود و انگـار بهـش      عكس. منزل افسر خانم

آقـاي سـليماني سـر تجـريش      ،عصـري رفـتم بيمارسـتان   . گذشت خوش مي
ايستاده بود و آمد با من حرف زد و ازمان تعريـف كـرد گفـت شـما سـه تـا       

موقـع   آقاي سليماني بود. م در بخشو رفتيا آمدند اين بعد اكرم. هستيدخوب 
طوري كه رحمـان   به ،سراجي با ما خيلي بد رفتار كرد و توهين كرد ،پانسمان

و پـيش خـانم پرسـتار     ولي بعداً خود سليماني هم ناراحت شد. ناراحت شد
بعد از با  ،كند از بس شادند ها هستند آدم احساس خستگي نميگفت وقتي اين

ما گفتيم يك ذره باهاش سر سنگين باشيم چون بـا  . هم بودنمان برايش گفت
  . ولي بعد دوباره خوب شد د كرد،ما خيلي ب

. مجروح جنگي برايمـان آورده بودنـد و بسـيار كارمـان سـنگين بـود      دو 
. شيريني بادامي خيلي قشنگ خوردم كه براي قدم نورسيدة آقاي سليماني بود

كسي كه با تو زندگي : خوردم آقاي سليماني گفت شتم چاي ميصبح وقتي دا
او حيـف كـه پسـرم خيلـي كوچـك       خوش به حـال . شود كند هرگز پير نمي

چنين  نقدر توي دلم خوشحال شدم و دلم حتي به دروغ و تعارف اينآ! است
  . بعد رفتيم كيهان و كار آرشيو را كرديم. خوش شد كه نگو

  59دي  15دوشنبه 

كـه خـوابم    شـب بـا آن  . اينا رفتم بوديم و ظهر خانه و بعد خانه دره صبح كيهان

                                                      
 . بهرام پسرعموي هاله كه دانشجو بود. 1
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آن شـب  . بـرد  علت سر و صدا و گيج و ميجي خودم خوابم نمي آمد، ولي به مي
ســخنراني رجــايي را نشــان داد كــه مــردم درگيــر شــده بودنــد و مســابقه بــين 

صدر و عكس بهشتي درگرفت، در جايي هم مجبور شد خجالت  هاي بني عكس
  . تر كند و به سمت وحدت سوق دهد شيده و در آخر كمي لحن خود را ماليمك

اند و دولت را  ارتش خيانت كردهبيشتر فرماندهان گفت كه  صبح اكرم مي
چــون درســت جــاي پــاي  ،شــود داد هــا نمــي دســت ايــن ليبــرال و ارتشــي

و من هم باور دارم ولي گفتم تا وقتي يك نفـر رفتـه در جبهـه    . اند امپرياليسم
كردن همه را به موضع تضاد  اين جور تخطئه. جنگد بايد او را تشويق كرد مي
هو تلويزيون اعـالم كـرد كـه نخسـتين     ب منزل دره كه بوديم يكش. كشاند مي

و پيـام تبريـك امـام را هـم بـه       رحله حملـه بسـيار چشـمگير بـوده اسـت     م
  . جمهور خواند رئيس

  59دي  16شنبه  سه

ام را متأسفانه گـرد كـرده    روسري. ملباسم را گرفتخانم  صبح رفتم پيش مريم
بعد با زري چيزهاي خوب خريـديم و بـه   . بود و لباسم هم كمي گشاد است

بـاز وضـع    ،نـژاد  خانم خسروي بود و باقي ،بعد رفتيم بيمارستان. خانه آمديم
احوال . پانسمان رحمان سراجي و رضايي را خودمان كرديم. بخش شلوغ بود
كشي  گفت خجالت نمي مقامي مي شبيري به قائم. هم پرسيديم آقاي شبيري را

كرديم فراهاني از خانم كالنتري  خواني و ما هم فكر مي اسالمي مي جمهوري
هـا هـم چيزهـايي     از نگاه. كند آيد و خيلي براي او كار مي خيلي خوشش مي

راستي آن شـب خـانم كالنتـري و    . فردا قرار است عملش كنند. معلوم است
  . نژاد و خسروي مربوط به يكشنبه بودند و باقي ندني بودسليما

خوابيديم و ديديم كه دير است بيـدار مانـديم و سـاعت    5/1شب ساعت 
گـرفتن عقـب    بلند شـديم و مقـداري از درجـه    6صبح ساعت . خوابيديم5/3

  . افتاديم
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  59دي  17چهارشنبه 

غام گذاشتيم كـه  اول رفتيم منزل عباس پي. صبح چارت را كرديم و راه افتاديم
از  بعد رفتيم دنبال عينك شـري و قبـل  . آييم آييم و يكشنبه مي شنبه نمي ما پنج

خانـه چـاي    آن رويمان را زياد كرديم و بدعت گذاشتيم رفتيم در يـك قهـوه  
  . بعد رفتيم كيهان و كار خود را ادامه داديم. خورديم

  59دي  18شنبه  پنج

هـاي بشـر    دربـارة علـم جـنس    هاي جالبي صحبت 1صبح كالس آقاي فتحي
خانم اردسـتاني در مسـجد   . بعدش مانديم در بيمارستان ناهار خورديم. گفت

. آمد با ما حرف زد، احوال دخترش را پرسيديم او هـم از النگوهـايش گفـت   
ا، با روپـوش  اين اكرم بعد نماز خوانده و شري آمد رفتيم گل بخريم براي طلبه

كردنـد فكـر    مردم كه نگـاه مـي  . تيم جردنبيمارستان سوار ماشين شديم و رف
كـه اكـرم و    انـد، البتـه بـا آن    كردند كه بيمارهاي بخش اعصاب فرار كـرده  مي

كردند وانمود كنند كه جراح هستند و بـراي كـار اورژانـس     شهرزاد سعي مي
بنزين اكرم بسيار خودش را گرفت و ژسـت دكتـري    در پمپ . اند بيرون آمده

شـاخه   6عاقبـت بـا فالكـت    . ماشين خيلي خنديديمآمد من و خانم حنا در 
كيـا و عسـگري    در بخش ما خانم حسين. طلبه برديمميخك خريديم و براي 

سر  يخواست و آدم را باال بچه زرده يا علي رئيسي ثاني دائماً آب مي. بودند
رحمان سراجي را سر زديم و اجناس را به او تحويـل  . كرد خودش معطل مي
دو مجروح در كرخـه كـور   . برايش انار دان كنيم 10ساعت داديم و قرار شد 

سر  اش اصفهاني بود من و شهرزاد برديمشان راديولوژي و يكي ند؛آورده بود
گفت  او مي. اش به او گفتيم كه دو حالت دارد و همهگذاشتيم  هاصفهانيبه سر 

زد و مخـالف   اش دم از ترقـي مـي   اين ستوان هنوز زن نگرفته، سـتوانه همـه  
                                                      

هـاي اوليـه بـراي داوطلبـان      هاي تئوريك و كمك بيمارستان كه كالس اطبايآقاي فتحي يكي از . 1
 . گذاشت مي
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شهرزاد جواب دادچه ربطي دارد؟ البتـه  . به ما گفت از مجاهديني. دولت بود
علـي  . در بخـش بـدو بـدو زيـاد بـود     ... !شود مي ربطش چند روز بعد معلوم

خالصـه تـا    ،رئيسي جايش را سراندر پا خيس كرده بـود و عوضـش كـرديم   
  . دويديم و آخر نرسيديم انار آقاي سراجي را دان كنيم ها ساعت

  59 دي91جمعه 

الدين از اتاق عمل آمده بود و حـالش   سيدشمس. بيدار شديم 3صبح ساعت 
بد بود يك پايش كوتاه و ديگري سخت بسته شده، خانم همراه گفـت قـرار   

او خيلـي   دلم خيلـي سـوخت و بـه   . اي نيست چارهاست پايش قطع شود و 
 توانسـتم لولـة دمـاغش را درآورم    ولي نمـي  ،كرد احساس خفگي مي ،رسيدم

و  عاقبـت ايـن لولـه را سـر خـود درآورد     ولي خـودش  . چون خطرناك بود
صـبح  . شـد  گفت پايم هست يا قطع شده و انسان خيلي متأثر مـي  اش مي همه

نزل آقـاي علـي بابـايي را    به اكرم گفتم برنامه م. كارها زود زود انجام گرفت
  . رسانم و من هم زود خود را ميحتماً بر

رفتيم عروسي برادر فرزانـه، نـامزد فرزانـه را     آمدم خانه رانندگي كردم و
دوبـاره   بعد. كرد اش كار مي ديدم مرد خوبي بود و بسيار صميمي شده و همه

ا را رساندم خانه و با لباس مخمل و شـلوار جـورابي   اين رانندگي كردم و زري
  . قاي علي بابايي شدمهاي عملگي عازم منزل آ اي و چكمه سرمه

آقاي الهوتي و مرد اصفهاني . جالبي گفته شده بودهاي  وقتي رفتيم حرف
و اصـل ج   رو، بعد گلزاده صحبت كرد و راجع به مدير خوب حرف زد  خنده

و از شـكنجه و   بعد خانم متحدين سفره دلش را بـاز كـرد  . اصالحات ارضي
و دانم به چه مناسبتي رادنيـا بلنـد شـد     نمي. داران گفتاعمال وحشيانة چماق

داد و مسـئله   ها را به حزب تـوده نسـبت  ولت و روحانيت آنضمن ناسزا به د
. كـرد  بسيار مخالفـت » راست«و خالصه از موضع  ها را محكوم كرد گروگان

خوردند كه چرا  خصوص اكرم خيلي حرص ميخالصه پرديس و شهرزاد و ب
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تواند در چنين مواقعي ساكت  ها قاطي شود و گفتند كه جنبش نمي بايد صف
اسـتفاده نمايـد و بايـد جنـبش     بگذارد كه امپرياليسم كبير سوءد بماند، و نباي

من هم سخنگو شدم و با يك دنيا خجالت بلند شـدم كـه   . اظهار وجود نمايد
. حرفي بزنم، آقاي علي بابايي اعالم كرد و اسم بـرد بيشـتر خجالـت كشـيدم    

بعـد  . طور دست و پا شكسته بيان نمـودم  خالصه با لكنت بسيار منظورم را به
اســپهبدي بــه حمايــت تقريبــي از امــام و رژيــم و . آن كلــي جنجــال شــد از

. كـار حسـاب كردنـد    احمدزاده برعكس صحبت كرد و هر دو ما را محافظـه 
قـرار  . اكرم با او بحث كـرد . كند راه پدرش را دنبال مي: اباذر و رداسبي گفت

بعد منتظر شديم احمدزاده سـرش خلـوت شـود و يـك     . دوشنبه را گذاشتيم
شب منزل پرديس رفتيم و تـا  . البالغه هم براي بعداً با او گذاشتيم نهج كالس

اش نگـران انشـعاب در    من همـه . بحث بر سر مجاهدين درگرفت 11ساعت 
جنبش بودم، اما خوشبختانه به خير گذشت و بـا سـخن عشـق بـه وحـدت      

  .تبديل شد

  59 دي 20شنبه 

 .»يكيداستان پداگوژ«سينما برويم، ا به ه امروز قرار بود با نياز و عاطفه و بچه
خالصه آمديم بيمارسـتان و  . البته قبالً تعريف اين فيلم را از اكرم شنيده بودم

را ديد گفتند شما  اما آقاي قاسمي تا ما ، قدري دير رسيديم،رفتيم سر كالس
يد بيرون، با كمي دلشوره رفتيم بيرون و آقاي قاسمي بـا لبخنـد و   سه نفر بياي
انـد و   پيـدا كـرده  انداخته و با عجله گفتند در كيف شماها اعالميـه   سر پايين

 مثل معمول فوراً نفي كرديم ولي او فرصت. كرديد پخش مياند در اينجا  گفته
. و ما متأسفانه بعد از كالس عجله داشتيم گويم نداد و گفت بعد از كالس مي

هـاي بشـر    سدر كالس باز آقاي دكتر فتحي مطالب بسيار جالبي دربـارة جـن  
بعد از كالس سراسيمه رفتيم پيش آقـاي قاسـمي    .گفت كه خيلي جالب بود

قتي رفتيم، با سـردي  و ،كه حرف را حضوراً با او بزنيم و برويم دنبال كارمان
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كه فرصت دفـاعي بـه مـا بدهـد      بدون آن. و خودمان يخ زديم رو شديم روبه
خانم اردستاني . ايد گفت كه از شما شكايت شده و شماها اعالميه پخش كرده

خالصـه  . ايد گفته كه در ميان كتاب شما اعالميه بوده و نوار در بخش گذاشته
گفـت تحقيـق    ،كنيد و حرف ما را نـه  ما گفتيم آخر شما حرف او را باور مي

دانـم چـه حـالي     اصالً نمي. دشده و گفت يا برويد بخش اطفال يا ديگر نيايي
خالصـه اصـالً   . شـود  گونه ناحق و گوناگون زده مي ها اين چرا تهمت بوديم،

قبل از رفـتن مطالـب را بـه گونـه مغرضـانه و يـا        .حال سينما رفتن نداشتيم
ميان گذاشـتيم   در) دانشجوي مستقر(مقدم  آقاي رضايي طلبي باعنوان شاهد به

و  هـا و سـخنان فـيلم    حـرف . فـيلم پـداگوژيكي ديـديم    و بعد رفتيم سـينما، 
چـه انسـان موحـد دارد    ننظرم نسبت به آ هاي عالي كه در نظر داشتند به هدف

هـا گذشـته   هاي ماكسيم گـوركي، امـا از اين   حرفحتي  ،تنگ و كوچك است
سرنوشت خودمان بر گاهي بسيار  اكرم هم گاه. اش در فكر كار خود بودم همه

كـاري  و بيخالصه پوچي . چشمش تر شده بودشهرزاد هم قبالً . كرد گريه مي
 مـان را  حاال قرار شد فـردا بيـاييم بيمارسـتان و تكليـف    . كند آدم را ديوانه مي

ديـديم  . از سينما كه آمدم با عاطفه از جلوي خوابگاه رد شـديم . روشن كنيم
رفتم از ميان جمعيت باال دم در شكسته خوابگاه و . حمله شده و هياهو است

گفتنـد   هـا مـي   كنار و بچهاهر برو گفتند خو ها مي الهي حزب. آن وسط ايستادم
ها با گريـه حـرف    الهي زنندت ولي وايستادم و با حزب ها ميخواهر واينستا آن

گفتم دشمن به خاكتان طمع كرده چون شما به جان هم . زدم حتي دعوا كردم
الهـي   يك حـزب . كني فقط كينه داري اصالً در قلبت به خدا فكر نمي. افتاديد

. انـد  ها شمال شهريما اند اين ها طرف وب شهريچشم چپ و الغر گفت جن
هـا هـم معلمنـد و    هـا چيسـت اين   كند اين حرف فرق مي گفتم برادرجان مگر

فرض كه شمالي باشند بگـذار   به. دهند هاي جنوب شهر شما را درس مي بچه
چـپ دلـم را سـوزاند و     يها با آن چشم. شما طرفدار شما بشوند نه دشمنان

گفـتم  . گفتنـد بـا اينهـا حـرف نـزن اينهـا مزدورنـد        هـا  بچـه . ام گرفت يهگر
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سر  و مردم بحث شد،ها  اللهي حزبكم بين  كمها هم برادرند و خواهرجان اين
 ...هاي خالي شمال شهر و غيره و خالصـه رفتنـد   ها و خانه زده جنگ و جنگ

كرد برگشتم خانه راستي يادم رفت  با يك دنيا بار كه روي دوشم سنگيني مي
  . پاييد و زير نظر داشت مرتب مرا مي 1»وليپرتو دزف«

  59دي  21يكشنبه 

 ،بعد از نيم ساعت انتظار در باران 5/9ساعت . امروز از صبح دنبال كار رفتيم
صـبر كـرديم شـهرزاد     5/10تا ساعت . اكرم آمد و رفتم در آرشيو كار كرديم

ن چـو  ،خـورد  آمد و فهميدم كار امـروز مـن بـه درد نمـي     11نيامد و ساعت 
ها و با خانم قشـقايي   خالصه رفتيم كه برويم مركز فعاليت. شهرزاد قبالً كرده

كـه مـا    هـا مطمـئن هسـتند   بگذاريم، چون خود آنو برومند حقايق رادر ميان 
جا متوجه شديم كه جريان بـه هـم زدن كـل جريـان     در آن. ايم صداقت داشته

ـ     و دارند زير پاي همـه را مـي   ستها داوطلب  ان را هـم كشـند كـه ايـن جري
اند تا كـل قضـيه را    خواهند دست خودشان بگيرند و ما را فعالً بهانه كرده مي

خاطر ايـن   خالصه خانم برومند گفت كه شما خودتان به. انحرافي جلوه دهند
بعد رفتيم پيش آقـاي  . يد فداكاري كنيمفهميديم كه با. بكشيد كنارگيري  نهبها

معلـوم شـد خـانم     .توضـيح داد ل را اكـرم بسـياري از مسـائ    جـا قاسمي و آن
ها را در دفتر او پيـدا   هاي اولية چريك اردستاني موش دوانده و اعالميه كمك

خالصه ما كه به همـه بـدبين شـده بـوديم     . عنوان مدرك ارائه كرده كرده و به
خود فكـر   زاده، به خود فحش داديم كه چرا بي مثل خانم اكبري و آقاي صالح

ايي كه ظاهراً پيش از همه دوسـتند بيشـتر از همـه    هفهميديم كه آن. بد كرديم
خالصه قرار شـد يـك هفتـه بـرويم و     . كنند و بقيه گناهي ندارند دشمني مي

، دير شده خواستيم برويم مركز يادم رفت كه بگويم وقتي از كيهان مي ...نياييم

                                                      
 . داد ها را لو مي هاي دانشكده كه خبرچين بود و بچه پرتو دزفولي يكي از بچه. 1



 41/  دفتر اول  

در راه . پررويي كرديم و جلوي يك بـاري را گـرفتيم و او هـم وايسـتاد    بود، 
گذاشت و فرنگي و ما هم از اين در و آن در كارهامـان   چناني مي نوارهاي آن

بعد از مدتي برگشـت و  . بعد نوار فارسي گذاشت. گفتيم و از جبهه با هم مي
ود كـه  خواهيد برويد شهيد شويد؟ گفتـيم البتـه اگـر بشـ     خانم شما مي: گفت

اش  خنـده . مشوي خوريم و فلج مي ست گلوله ميافتخار است و اگر شانس ما
آقا ايـن كـه   : اكرم گفت. كنم از ايماني كه داريد گرفت و گفت تعجب مي مي

خالصه گفت كه من پـاريس نـامزد   . آفرينند ها حماسه مي چيزي نيست جوان
گفت از قول من بـه   اكرم مي... امزدم دختر وكيل مجلس فرانسه استدارم و ن

جا بگذارند و كمي نصيحت نبگوييد جرأت دارند پايشان را ايجا هاي آن ايراني
طور ما را برد و رساند تا دم در مقصدمان و آخـرش كـم مانـده     همين. كرديم

  ...ار بوديم كه بر او اثر كرده باشدبود بيايد تو، اميدو
هاي آقاي قاسمي سه نفري برگشتيم و ياد شب سفرمان كـه   بعد از حرف

قط به جلو و به آينده نگاه قرار شد شاعرها ف ...!ز سفر بازمانديم افتاده بوديما
  .!...كنند و دگر چشم حسرت به عقب برنگردانند

  59دي ماه  22دوشنبه 

براي ما فـيلم   1رفتيم و باز اين الجوردي رار بود امروز صبح برويم فرودگاه،ق
از اول ما را ديد . اش در فكر درآوردن ادايي براي ماست كه همه مثل اين. آمد

مـا هـم خيلـي مـؤدب     . ولي اصالً انگـار نديـده   آمديم كه از پشت شيشه مي
بعد رفتـيم جلـو و عـرض ادب و تمايـل     . هايش تمام شد وايستاديم تا حرف

خودش را پاك به آن راه زد و گفت مـن بـه آن خـانم    . مان را كرديم خواسته
خالصه شعرا در حرف هـم  . كنم ام و ديگر تكرار نمي گفته) منظور مادر زيبا(

اش  ها همـه در بين اين. ه و گيرنده را بگويداضي شد شماردويدند و باالخره ر
                                                      

كه مانع خروج ما بـراي   بود ردي رئيس زندان اوينور اسداهللا الجبراد ،الجوردي داستان فرودگاه. 1
 . رفتن به لبنان شد
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نه ما فقط جلوي : گفت كردن به ما مي يكي تلفن كرد و او با نگاه. آمد فيلم مي
موقع رفتن سوار تاكسي بار شديم و هر سـه تـا    ...گيريم ها را مي ضد انقالب

ن است كـه  انگار لياقتمان همي: گفت اصالً اكرم مي. آمد رفتيم عقب، باران مي
پيمـا فـيلم آمـد و مـا      رفتيم بليت بگيرم و ايران. جاي بار و با فالكت بنشينيم

 بعـد خونـه شـهرزاد   . شهسـوار بـرويم   به جايم كه بعد از آنبراي رودسر گرفت
رفتيم و قرار بود منتظر ابوذر باشيم كه بعد ازمدتي معلوم شد كه دير شـده و  

كـرديم كـه چـرا خودمـان      يتعجب مـ . آيد ما هم خيلي خوشحال شديم نمي
نقـدر خوشـحال   هـم خـوردنش آ   و بعد از بـه  اصرار به گذاشتن جلسه داريم

عينـك  . بعد با شري رفتيم كه فنر گاز عوض كنيم و عينـك بگيـرد  . شويم مي
و بعد هم رفتيم خانه و آماده شديم بـراي سـفر    قشنگي گرفتيم كه بنفش بود

  . فردا

  59ي د 32شنبه  سه

داديـم، او  زده  جنگ يخانم به تومان 500 .با اكرم رفتيم 8امروز صبح ساعت 
هاي  ين خانوادهبود، براي ا اون خانم در فكر سيسموني دخترش. هم دعا كرد

خالصه گذشت، رفتم خانه ساك . ل سنتي خيلي عمده استفقير معموالً مسائ
 نمـا و افراطـي   هاي چپ امروز قرار بود گروه. زاديآرا برداشتم و رفتم ميدان 

ت كنند تظاهرا ها براي بازگشايي دانشگاهاز جمله پيكار و وحدت كمونيستي 
كردم باعث كشتار شود  تنها صحيح نبود بلكه فكر مي و اين در اين موقعيت نه

 ،در راه ترمينال از جلـوي دانشـگاه رد شـديم    .اي در كار است و اصالً توطئه
افراد بسـيار زيـاد بودنـد و جـو     . پاسدارهاي كميته مركزي راه را بسته بودند

 ،ها كه بيش از همه بودند معلوم بود اللهي چهره حزب .شده بود خيلي تحريك
دويد  م اين طرف و آن طرف ميمچش. ها هم گوشه و كنار مراقب بودند چپي

ـ    و دنبال روشن مي ايـن توطئـه    را خـدا در و گشتم كه اگر ديـدمش بگـويم ت
 ،خالصـه در ترمينـال  . ولي راه به آخر رسيد و كسـي را نديـدم   ،شركت نكند
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جـا  در آن. خوراكي بود با باباش آمد اش تماماً يكي كه شري با دو تا ساك بار
بقيه را هم . نفري مقداري پول به اكرم داديم كه بانك باشد و مادرخرجي كند

بخورد و تقويـت   اناش ل داديم كه بچهها پرتغادو تا گدا آمد، به آن. نگه داشتم
در اتوبـوس نشسـتيم    .اد به عنوان باباي سـال شـناخته شـد   باباي شهرز. شود

 خالصـه اتوبـوس  ! بسيار حرف زديم و خنديديم راجع به مسـعود و منصـور  
يك اتاقك كوچك آن طـرف   ،زنگ زديم ،خانه نگه داشت همه رفتند در قهوه

نوازي كرده و رفتيم  ضعفما هم مست گذارد كس محل به آن نمي هست و هيچ
در . اكرم نماز خوانـد . جا چاي خورديم، دست و رو شستيم و توالت رفتيمآن

دختـر دوسـت   . شب رسـيديم رودسـر   8ساعت . تومان بهش داديم 10آخر 
اتوبوس مهرباني كرد و ما را  برويم، راننده هاخانة آن ي مظفري تعارف كردآقا

ب در سرماي فراوان خوابيديم و نـم كشـيديم   ش. تا خود عسگر محله رسانيد
براي وضو گرفتن خيلي سـرما را تحمـل   . جمعي سرود خوانديم و شب دسته

  . كرديم
با لـرز فـراوان وضـويي    . صبح زود، هوا تاريك بود كه از خواب پا شديم

جـاي همـه   . ديم، بعد رفتيم لب دريا تا طلوع آنجـا باشـيم  گرفته و نماز خوان
گيرهـا را كـه هنگـام سـحر     لي كه لب دريا دويديم و ماهيا خاداران صفدوست

درخشـيد،   روشـن طلـوع مـي    شان در سـايه  اي گرفته بودند و ماهي ماهي نقره
اش در دويـدن و   من همـه . سرود خوانديم، راه رفتيم و عكس گرفتيم. ديديم

ها نااميـد   ها اين نكشيدن بريدم، برايم خيلي وقت شدم و مي خواندن خسته مي
صـبحانه خـورديم و   . رفتـيم از محلـه مقـداري آذوقـه خريـديم     . استكننده 
چـه  زاده و كلو چاي براي خانم عرب. ها را جمع كرده رفتيم به رودسر اسباب

ر و به كمك يكي از اهـالي  و بعد با هزار زو براي بيمارستان و خانه خريديم
ار، ظهر بود كه رسـيديم شهسـو  . بوسي گرفته و به شهسوار رفتيم نيغيرتي مي

چه خوب است تماشـاي منـاظر    ،ها خيلي دلفريب و هوا خيلي تازه بود جاده
داريـم   هايي كه دوست ميهمراه آن هاي شسته؛ به اك و شاخهخوب سبزه و خ

 جاودانگي در سكوت /   44

و چه تلخ است، ديدن اين مناظر  ي كه اميدي براي آينده وجود داردگاه و آن
كشـمكش ايـن    و من در اين موقـع در  بار و مبهم است تي كه آينده ظلمتوق

اول بار دريا را ديديم و بعـد  . شهسوار خيلي قشنگ بود. تلخي و خوبي بودم
. شان سرايدارهاي فهميده و خـوبي داشـت   خانه. اي به خانه رسيديم از كوچه

 ،هاي قديمي را از ياد برده بودند ها و مهرباني گرچه از نظر رسيدن آن تعارف
  . ولي از نظر فكري بسيار روشن بودند

اش هم به پر و پـاي او   همه ،ه سگي سياه داشت كه از شانس بد اكرمخان
در اتاق باصفا ولي سرد غـذا  . شد ميپيچيد و باعث كندي در رفت و آمد  مي

خورديم، هنوز غذاهايي كه اكرم و شهرزاد از تهران آورده بودند تمـام نشـده   
غـروب  دم . هاي پرتقال داشت و مشرف بـه دريـا بـود    باغ بسيار درخت. بود

كنند، ساحل سنگي  ها خيلي جالب حركت مي رفتيم لب آب و ديديم كه موج
گشـتند آدم خيـال    كردنـد و بـازمي   ها برخورد مي ها به سنگ بود و وقتي موج

جا قدري اداي مسـعود را كـه   در آن. زنند انس و جن دارند كف ميكرد كه  مي
بق معمول لطـف  ها ط را درآوردم و بچه! ا عجبا عجبابگفت كف نزنيد عج مي

باز سرود خوانديم و رفتيم شهر، كلوچه گردويـي خريـديم   . كرده و خنديدند
ول كردم و شـهرزاد را صـدا كـردم و    ه. را ديدم 1صفاتي و من يكهو بهنود و

بهنود هم فهميد و برگشت نگاه كـرد و مـن هـم خجالـت كشـيدم كـه چـه        
  . دهم خرج مي اي به هاي عجوالنه العمل عكس

هاي اكـرم را خـورديم و در    شب برگشتيم خانه، ماكاروني و مرغ و شامي
اتاق بخاري خوابيديم اما بخاري شب خاموش شد و صبح با سرما و لـرز از  

جا زير تخت، در كتـري   ها گم شده بود، و ما همه البته شامي. خواب پا شديم
  . هاي من پيدا شد عاقبت زير لباس. و زير بخاري را گشتيم

                                                      
  .بودند بهنود و صفاتي دو تا از دانشجويان دانشكده فيزيك. 1
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  59دي  25نبه ش پنج

هاي هميشگي را مزمـزه   هنوز لذت سفر و دريا و هواي دور از شهر و مشغله
خالصـه اصـرار و    .نكرده بوديم كه پرديس ويرش گرفت كه بايد تهران برود

بعـد  . صـبح گرفـت   9التماس فايده نكرده و باالخره رفتيم شهر و بليت براي 
هـاي   انـه و پـل از مـرغ   هم رفتيم حليم داغ و خوشمزه خورديم و كنار رودخ

بعد پـرديس روانـة   . عكس گرفتيم) يعني خودمان(هاي خوشبو  دريايي و گل
وسـيلة   اي را بـه  تا ده كوره. گردن را در پيش گرفتيم ما هم راه قلعه. تهران شد

هيچ . ش گرفتيمسواري رفتيم و بعد پياده شديم و راه كوهستان و جنگل را پي
 يي تنگـي باز طبـق معمـول در سـرباال   . ر بودزاد نديديم ولي شگفتي بسياآدمي

 ،دو طـرف بيشـه بـود    ،نفس گرفتم تا رسيديم به جايي كه مثل يك تنگه بود
ها و دريا معلـوم بـود و آن طـرف در پـايين رودخانـه و       پايين شهر و پرتقال

از درون  ،بـاز هـم راه رفتـيم   . خالصه از طبيعت چيزي كم نبـود  ،شاليزار بود
  . و به پل باريك رسيديمشاليزارها رد شديم 

از سنگ و آب رد شديم و وقتي خواستيم از روي آن پل رد شويم منظره 
خالصه نتوانسـتيم رد بشـويم مگـر    . آب خروشان و باريكي پل ما را ترساند

تـوانيم   رسيد آمد و گفت كه مي نظر مي كه يك مرد دهاتي كه حسابي هم به آن
ب و آن آقا رد شد من هـم بـر   چو وسيلة خالصه شهرزاد به .از پل رد بشويم

غلبه كرده و رد شدم، اما اكرم پايش را در يك كفش كرده و گفت مـن   ترسم
. كـنم  عمق رد مي برم از جاي كم مرد محلي گفت من اين خانم را مي. آيم نمي

 .خالصه اكرم و مردك آن طرف و ما اين طرف از دور زير نظرشـان داشـتيم  
هـم سـر را    بودند بـراي شـنيدن صـداي   واسطه خروش آب مجبور  گاهي به

در جايي از . با مهارت عكس گرفت و بسيار خنديديمنزديك كنند و شهرزاد 
ا آورند و بعد هـر دو شـلوارها ر   ها را درمي دور ديديم كه هر دو دارند كفش
منظره پاهاي برهنه  .و هر دو از آب رد شدند درآوردند و اكرم با گرمكن ماند

مزه بـود و شـهرزاد هـم عكـس     شـد خيلـي بـا    مـي  فـل ها ق اكرم كه به سنگ
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خالصه از اين رودخانـه رد شـدند و در جنگـل راه رفتـيم تـا بـه       . گرفت مي
. تر و اين يكي اصالً پل نداشـت  خروشان ،تر اي ديگر رسيديم پر آب رودخانه

هي رفتيم . ، داد زديم فرياد زديم چيزي نشدهرچه دنبال آدم گشتيم پيدا نشد
و چشـمه آب هـر   كه پـل و آدم   ،2ساعت  ها تشنه هم بودند تا بچه ،و رفتيم

بـوس   به لب جاده رفتيم و سوار ميني. و ما به ده رسيديم سه با هم پيدا شدند
در شـهر  . خوانـديم  مـي  و بشنو آواز باران را شديم، آهنگ بخوان اي همسفر

رسـيديم خانـه و    4آخر سوسيس خريديم و سـاعت   ،پلو گشتيم دنبال سبزي
بخاري دود بسيار كرده بود و روي هريك از مـا قشـري از سـياهي    . يمخورد

كنـار دريـا در شـب     ورفتـيم   كنار دريـا  .ها رفتيم باال شب از نرده. گرفته بود
آيد و در بلنـدگو   كم بيرون مي ماه كم .سرود خوانديم و امواج را تماشا كرديم

د و ما كمـي پكـر   ان نفر پاسدار و ارتشي كشته شده 160كنند  ميمسجد اعالم 
خيال ماند حتي  ها جدا شد و بي شود از رنج و مصيبت باالخره نمي ،شويم مي

هاي اكـرم كـه از    پلو درست كرده و با ماهي هرحال خودمان سبزي به. در سفر
  .خورديم و در اتاق بزرگ خوابيديمتهران آورده بود 

  59 دي 26جمعه 

هـا را گذاشـتيم    اسـباب . چون قرار بود برگرديم ،امروز اصالً روز خوبي نبود
بـوس شـديم،    نـي آخرين بار حليم خورديم و سـوار مي  رفتيم براي ،پيما ايران

 در وسط راه راه بنـدان . هم خورد هكرد و همه حالشان ب بسيار بد رانندگي مي
رونـد و   از وسط جاده راه مـي تا غ 9ن كه بيرون كرديم ديديم سرما ،شده بود
. دار بود خنده ،شوند د و نه ازهم جدا مينزن تخفيف نداده نه كنار مي اصالً هم

اش اين بـود كـه دوبـاره در     با هزار غم و يأس برگشتيم به تهران، تنها خوبي
  . جريان اخبار قرار گرفتيم
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  59 دي 27شنبه 

 ،صبح براي كالس دكتر فتحي رفتيم ضمن وقت بسياري كه از ما تلـف شـد  
 مـا جلـوي جمـع معـذرت خواسـته و از مـا      ايي از وي در جلسه خانم قشـق 

هايمان برگرديم ما هم خوشحال شديم كه كارمان را از  خواستند كه سر پست
بينـي   چون آيندة بازي براي خودمان پيش ،ايم و هم كمي ناراحت دست نداده

  . خورد ترتيب قدري بهم مي كرده بوديم كه بدين

   59دي  28يكشنبه 

به بيمارستان رفته و مثل كنديم، خانم كالنتـري  . از نو دوباره روز از نو روزي
بـراي رحمـان سـراجي كلوچـه     . دليـل را پرسـيدند   ما و خسروي بودند و از

او صحبت از خانمش . آورده بوديم و چون خيلي پسر خوبي بود به او داديم
حال از چندين متخصص هـم در   تا به .چنان در ناباوري بوديمكرد و ما هم مي

يا خير م فلج قدرت ازدواج دارد پرسيده بوديم كه آيا يك انسان تما اين مورد
آيـد   ولي با وجود اين دختر جواني به ديدن رحمان مي ،و همه گفته بودند نه

ها را نامزدم آورده و  خالصه امروز گفت اين گل. گويد خانم من است كه مي
ز نظر عـاطفي  دختره اگفتيم شايد  ما مي. قرار است همين روزها خانمم بشود

تقد بودند كه ديوانگي اسـت و  عهرحال شهرزاد و اكرم م به .دارد او را دوست 
  . ظلم است

  59  دي29دوشنبه 

ما از اين در و آن در صحبت كـرديم و   آمد، نياز به خانه ،صبح به خانه آمدم
ه به الله درس دادمعصري رفتم خانه در .  

  59 دي 30شنبه  سه

كه آقاي استادكار تعميرگاه مقداري مدارك بـه مـا   عصري رفتيم پيچ شميران 
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 .بعـد رفتـيم بيمارسـتان    مبارزات كارگري خود را آغاز كنـيم، بدهد تا بتوانيم 
شهرزاد دير آمد و معلوم شد از آن خواستگارهاي جلف براي او آمـده بـوده   

اش  رحمـان سـراجي گفـت بـراي نــامزدي    . نـژاد داشــتيم  آقـاي بـاقي  . اسـت 
فيـل و زولبيـا و    بدهد و از ما خواست برويم برايش گوشخواهد شيريني  مي

يك دختر ديگر هم در بخش بودنـد  و آرزو . ما هم قبول كرديم ،باميه بخريم
  .شد ارها با سرعت بيشتر انجام ميو ك

  59بهمن 1چهارشنبه 

سر راه يك گالش براي خـودم   ،زاده و به او درس دادم رفتم خانه خانم عرب
زاده فالم  خانم عرب ،مقداري درس خوانديم .خريدم كه در بيمارستان بپوشم

  . بعد رفتم خانه. خدا كند .رسم را ديد و گفت كه به يك مرادم مي

  59بهمن  2شنبه  پنج

ما هـم از فرصـت اسـتفاده كـرده رفتـيم       صبح رفتيم كالس كه تشكيل نشد،
و  ديم و اداي مسعودخان را درآورديمرفتن سرود خوان هاي دركه، در راه كوه

را ديـديم و   1آقاي رئيسـي . خانم حنا رقص عربي متناسب با سرود انجام داد
از خودمـان پرسـيديم آيـا او    . برگشت و سالم عليك كرد. صدا زديم آقا رضا

بعد ديديم مسعود بهـش گفتـه ولـي مـن      ؟داند ما ديگر با سازمان نيستيم مي
كننـد   جز خودمان بداند چون درك نمي خواهد كه كسي به دلم نمي يكي اصالً
كننـد كـه    كنند ما مثل خودشان با سازمان بد هستيم و تور پهن مـي  و فكر مي

از طرفي به گوش خود سازمان هـم بـا اغـراق و چهـل كـالغ      . ماهي بگيرند
عصري بعد ازكوه استراحتي كرده و رفتـيم بيمارسـتان شـروع بـه     . رسانند مي

                                                      
آقاي رضا رئيسي كه با خانواده در انگلستان بودند از اعضاي خارج كشور سازمان مجاهـدين كـه   . 1

ا هـم قـبالً در انگلسـتان بودنـد از     هداشتند با چند نفر ديگر كه آنبعد به علت ايراداتي كه بر سازمان 
 . سازمان جدا شدند
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. و از ما خيلي تعريف كرد ندمنش بود آقاي سليماني و معرفت .الش نموديمت
جا مجزا بـود و كـار   و شهرزاد را برد به بخش اطفال، آن آقاي قاسمي آمد من

دلـم بـراي يكـي از     .بسيار پيچيده بود، هي شير داديم و كهنه عوض كـرديم 
  .ها خيلي سوخت بچه

  59بهمن  3جمعه 

حرف شمع و گل  اش در خواب انم پير كه همهن خت آوقتي از دس 3ساعت 
هـا را نگـاه كـرديم و     سرم. كس در بخش نبود هيچ .پاشديمزد  و پروانه را مي

سـرود  . د شد و كمي هم با او حـرف زديـم  نبل ،سليماني ديد .ها را بستيم پگ
هامان را عوض كننـد و مـا هـم پكـر      خواهند بخش شنيديم مي. هم خوانديم

ولي تصميم گرفتيم به روي خود نياورده و اعتراض نكنيم تا زبانمـان   ،شديم
  . تر باشد و اگر خواستيم برويم رويمان بشود دراز

  59بهمن  4شنبه 

ظهـر حسـينيه   . براي من كه اين روز خيلي بزرگ است. امروز تولد پيامبر بود
نـه   ين بـوديم و برنامـه جالـب بـود، امـا     ارشاد ميهمان انجمن اسالمي مهندس

خـانم  . كننده و هوش هم داشت رمهاي سرگ برنامه. قدرها كه سيرابمان كند آن
اي بـا مـا    جا ديدم و قرار شد در رابطه بـا جلسـه  و آقاي حاج حمزه را هم آن

كس منزل نبـود، خيلـي دلـم     عصري رفتيم منزل شيباني كه هيچ. تماس بگيرد
چـه گفتـه و چـرا    حرفي دربارة آقا تقي بزند كـه او   1خواست انسي خانم مي

خواهد بگويد، تا تكليـف مـن روشـن شـود و      خبري ازش نيست و اگر نمي
زداشت زدن در اين باره با ولي زري مرا از پرسيدن و حرف ،بيهوه منتظر نمانم

يا بابات پرسيده انسيه گفتـه مـن ديگـر ايـن      هر بار من هم پرسيدم: و گفت
                                                      

اعضـاي سـازمان    انسي خانم همسر آقاي عبـاس شـيباني و خـواهر محمـد مفيـدي كـه يكـي از       . 1
 . انقالب بود كه در زمان شاه كشته شده بود مجاهدين در قبل از

 جاودانگي در سكوت /   50

دهنـد   طـور جـواب مـي    خالصه وقتي اين .بينم و خبري ندارم شخص را نمي
كـه ديگـر    خالصه من هم قبول كردم ولي راستش با آن. يعني كه منتفي است

قول اكرم  به. ..معرفتي خيلي دلخور شدم از اين بيكنم  اش فكر هم نمي درباره
  . زار بده كاله بده دو غرت و نيم باال بده پنج

  59بهمن  5يكشنبه 

را بابا به آقـا محمـدي گفتـه و    ها  برنامة تعميرگاه. كار مهمي صورت نگرفت
عصـري رفتـيم   . مـن خيلـي خوشـحال شـدم     ؛قرار شده كارشان دنبال شـود 

شـان   سليماني بود و چند مجروح از جبهه آورده بودنـد كـه همـه   . بيمارستان
  . جالب هستند

  59بهمن  6دوشنبه 

. قدري دير رسيديم و راجع به دستگاه تـنفس بـود  . كالس دكتر فتحي داشتيم
ه و آقـاي  در شب به اللـه درس دادم و قـدري هـم بـا    ه و خانه در زود آمدم

  . ل زندگي حرف زدمجنگي در مورد مسائ

  59بهمن  7شنبه  سه

عصري آقاي فرنيا لطف كردند و آمدند و كلي تمرين راننـدگي كـرديم و بـا    
تومان قـرض   100 .هاي هميشگي همان ماشين رفتم بيمارستان و همان برنامه

  . سرويدادم به خانم خ

  59بهمن  8چهارشنبه 

نامـه را   آيـين . كـار گذشـت  روز و شـب خيلـي بي  . ر مهمي نكرديمباز هم كا
شناسي را خواندم و تصميم گرفتم اين كتـاب را تمـام    خواندم و قدري اسالم

  . كنم
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  59بهمن  9شنبه  پنج

صبح كالس داشتيم و بعد رفتيم يكتا و خواستيم كيف بخريم و فهميديم كـه  
نويسي كند و همـه چيـز را    جبهه بيايد نامخواهد  مياند هر كه  فتهدر جلسه گ
اصرار بـه جبهـه    هو ما كه اين هم ،نويسي در همان لحظه اند به نام منوط كرده
آقاي سليماني داشتيم،  ،شب رفتيم بيمارستان. ايم حساب نيامده بوده داشتيم به

ابمـان بـرد   خو. يديمرفتيم در اتاق جديد كه پيدا كرده بوديم و خواب 1ساعت 
نبال ما گشـته  جا را د و فهميديم آقاي سليماني همه بيدار شديم 5/4و ساعت 

  جا؟ يا اين اند كردهها در شوش اتاق پيدا دانم اين و گفته نمي
شــب بــه . هــا را گــرفتيم هــا رســيدگي كــرده و درجــه خالصــه بــه ســرم

   .الدين سر زديم كه حالش زياد خوب نبود شمس

  59بهمن  10جمعه 

عصر تلويزيـون دو فـيلم خـوب    . همان داشتيم و قدري كار كرديميدر خانه م
الدين  بيشتر تصوير زندگي شمس ؛نوشتن  و من شروع كردم به داستان داشت

  . اي را براي او بسازيم كه انساني باشد در نظرم بود تا بتوانيم آينده

  59بهمن  11شنبه 

بعد كه برگشتم كسي خانـه نبـود و    .باز هم آقاي فرنيا آمدند و رفتم رانندگي
الهـه بـود و خـانم و     1.ها را گرفتم و بعد رفتم منـزل مفيـدي   من رفتم عكس

بعد عبداهللا آمد و بحث شد سر مجاهدين در روزهاي قبل از انقالب و  ،آزاده
  .هاي مجاهدين گرايي نقش مادرها و گروه

                                                      
نام محمـد مفيـدي عضـو سـازمان مجاهـدين از       اه بهخانواده مفيدي كه يك فرزندشان را زمان ش. 1

 . دست داده بودند
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  59 بهمن 12يكشنبه 

 ؛گري معلـم خـورد شـد    و سرسري وجداني م از بيباصبح رفتم تعليم و اعص
كـه سـرم كـاله     مـن هـم از ايـن   . مرا پياده كرد 5/9تازه از زير كار در رفته و 

ود سـر پـل منتظـر خـانم حنـا      عصري قرار ب. گذارند خيلي عصباني شدم مي
بعـد   .هو رو شد و ما را ديد و سالم كـرديم پسر عمه شهرزاد هم يك... بشويم

بسته بود و رفتيم يـك بسـتني خـورديم و     رفتيم پشمك بخوريم كه متأسفانه
كـادوي  . تر خوابيدم و شهرزاد جـور مـرا كشـيد    شب زياد. من رانندگي كردم

وي  الدين را كه مركب از پستونك و عروسـك بـود بـه    ساختگي آقاي شمس
  . تقديم كرديم و باعث خنده خود و اطرافيانش شد

  59بهمن  13دوشنبه 

سـوي   بيمارسـتان را بـه   ،قشنگ آسـمان شكوه و رنگ صبح سحر در طلوع با
انـات را قبـول   هـاي فـراوان امتح   ادارة راهنمايي ترك كردم و بعد از معطلـي 

امروز هوا بسيار سرد بود و سـوز بـدي   . هم موقع شهر قبولم كرد افسر. شدم
  . شيريني براي خانه خريدم. ه آمدمعصري به خانه در. آمد مي

  59بهمن  14شنبه  سه

به خانم حنـا گفتـه بـودم بيـاد     . ها سور بدهم ام قرار بود به بچه خاطر قبولي به
علت اوضاع جنگ به  ا بهولي اكرم اين. رويم پيتزا بخوريمانقالب سر ويال كه ب

بـا شـري و   . خوردن پيتزا راغب نبودند و بيشتر گفتند برويم يك غذاي ارزان
رزاد هم آمد، شه. گشتند رفتم حوزة هنرهاي معاصر اكرم كه از آرايشگاه برمي

از پيكـر سـوخته    ، عكسهاي بسيار جالب ها و نقاشي عكس. خيلي عالي بود
خـورديم و   ظهر هم در پارك اللـه خيلـي باصـفا سـاندويچ    . خلبان امريكايي
آمد و ما  اكرم روسري تازه سرش كرده بود و خيلي بهش مي. چاي و سبوس

هـاي   رنگ گـل  صحبت از. هايي كه نفهميدندبر سر آنهم همگي گفتيم خاك 
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بسـيار خـوش   . بـر شـد   ها شد و شـيرين از خنـده روده   بدون الم و با مريض
روي سـرود   گذشت و بـا اتوبـوس راهـي بيمارسـتان شـديم و هنگـام پيـاده       

شـان مـا    شب از طرف پرديس خبر دادند كه چهارشنبه برويم خانـه . خوانديم
  هم در عجب بوديم كه مگر چه شده؟ 

  59بهمن  15چهارشنبه 

. بلند شديم و به كارها رسيديم آقاي سليماني قدري دير بلنـد شـد   3 ساعت
شان كتـاب   اند چون خانه خانم را گرفته صبح رفتيم خانه و فهميديم كه مهري

خالصـه خيلـي ناراحـت     ،انـد  اند پرديس را هم بـرده  بوده و عصري هم آمده
جـا  ترسيديم كه نكند بـا تضـاد اصـل آن    ياش م ولي همه ،شديم و نگران وي

  ...!برخورد كنند و باليي سرشان بيايد
ه و آقاي جنگي آمدند و مرا با يك پارچه قشنگ خجالت دادندشب در .  

  59بهمن  16شنبه  پنج

طور كه به آقاجون قول داده بوديم با حامد رفتـيم مدرسـه و    همان 11ساعت 
ظهر با حامـد رفتـيم بيـرون و سـاندويچ     . جا كرديم آزمايشگاه را فوري جابه

خـانم  . بعد رفتم بيمارسـتان . همان كرديخورديم و حامد اين لطف را كرد و م
من كـردم، چـون    عصري هم كارها را. حنا هم آمده بود و با هم حرف زديم

اش را  الـدين را سـر زديـم و بهـش گفتـيم كـه زنـدگي        شمس... شهرزاد نبود
  .ايم بعد آورديمش كه با آقاي رحمان سراجي ما آشنا شود نوشته

  59بهمن  17ه جمع

. رفتيم به مناسـبت آزادي آقـاي بيـدار    1هاي ظهر منزل آقاي علي بابايي طرف
                                                      

آقاي علي بابايي يكي از افراد ملي و مـذهبي كـه  قبـل از انقـالب مخـالف شـاه بـود و در كنـار         . 1
 .  كرد و چون امكانات مالي خوبي هم داشت در اين زمينه هم مؤثر بود مبارزين مسلمان فعاليت مي
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يـك سـاعت    تا عباس با كمال تعجب صبح تلفن كرد و از من وقت خواست
باز هم ترسيدم چون شعري هـم  ! شان و خواست بروم خانه بزند باهام حرف

رويـم   بروم گفـتم مـي  كه از زيرش در  خالصه براي اين. عنوان كنايه خواند به
خـر روز اعصـابم   بعد كه رفتيم ديدم كه او هم آمـده و تـا آ  . منزل علي بابايي

. كردن هم پيش نيامـد  اصالً فرصت سالماحسان اينا را هم ديديم و . خرد شد
همـن همـه را بـه عيـد     ب 22خاطر  آقاي علي بابايي به. برنامه خيلي جالب بود

ماجراي زندان و تبعيد خودش گفت  و ابوذر بيدار هم از وحدت دعوت كرد
جا در حال اتفـاق افتـادن اسـت و     و ماجراهايي كه در شهرهاي كوچك همه

ها رفتند خانه آقـاي رضـايي    بعد بيشتري. ها را تشريح كرد ها و پاپوش توطئه
عـروس را  . ما را سوار كرده و به حياط ديگر فرستادند. براي عروسي محسن

محسن نبود . هايش علوم بود و دو تا خواهر» هسعيد«ديدم كه با كمال تعجب 
گفتند كه مخفي است و اكـرم و شـهرزاد عقيـده داشـتند كـه ايـن كـار         و مي

خالصـه  . نمايشي است و اين همه جمعيت بدون دامـاد جنبـه تبليغـات دارد   
هاشان را نديديم چون خانه ديگـر بودنـد    خيلي. ، آشنا و غريبه ها بودند خيلي

  . نتيجه با فاطمه كرد ديديم و اكرم قدري بحث بي ولي فرح و فاطي را

  59بهمن  18شنبه 

 آمـد و بـا هـم    داستانم را تمام كرده و آن را پاكنويس كردم و عصري فريـده 
  . درس فيزيك خوانديم

  59بهمن  19يكشنبه 

بـرد بـه بخـش    بحجازي آمد كه ما را . بيمارستان خيلي شلوغ بود و كار زياد
بهيـار جديـد    ،نبي. و سليماني نگذاشت ما را ببرد قلب ولي سرمان دعوا شد

كـه   3تا  5/11ما هم به رحمان سراجي سپرديم كه بين . دهد خيلي دستور مي
ولـي او  . كـار بيفتـد   ي بـه نبـ اش زنگ بزنـد تـا ايـن     رويم بخوابيم همه ما مي
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عاقبت . فرستاد و خودش كار نكرد دنبال كار مي منش كارگر بخش را به توفيق
  . صبح شد. ايمان درآمد و سليماني هم بهمان حق دادسحري صد

  59بهمن  20دوشنبه 

الدين هم سر زديم كه قهرمان داسـتانمان   به آقاي شمس. كمي راه رفتيم صبح
وسـيله   كردم و قرار شد آن را به بعد با اكرم و شهرزاد داستان را مرور مي. بود

الح دانسـت بدهـد بـه    تا بخواند و اگر صـ ردار زاده بدهيم به زيو خانم عرب
گيري داشتيم و من هم خواستم خون بدهم  عصري كالس خون. الدين شمس

ا هـ  مالقـاتي . كه متأسفانه رگ پيدا نشد و ما يك خاصيت جزئي هم نداشـتيم 
ي آقـاي بابـايي كـه دار و دسـته     دوسـتا  .آمدند و باهاشان خيلي حرف زديم

، مـا هـم كمـي    هـم ديـديم و اكـرم نصيحتشـان كـرد      فداييان اسالم بودند را
آمديم و براي سفر فردا . اكثراً هم كارگر بودند ،چند بچه بودند .خندانديمشان

  . آماده شديم

  به مناطق جنوب مهندس سحابيي كوتاه همراه سفر

  59بهمن  21شنبه  سه

و آقـاي   1ها را برداشته و با بابـا و حامـد و آقـاي جعفـري     امروز صبح ساك
شهر خيلي قشنگ و . زاده با هواپيماي كوچك آمديم بوشهر نگار و عرب بسته

ولـي اصـالَ در شـهر    . جا وسط شهر درياچه و اردك داشت دلپذير بود و همه
از بيمارسـتان و جهـاد و انـرژي اتمـي ديـدن      . نگشتيم و با مردم آشنا نشديم

ي و هـاي قـديم   همـان كوچـه   .بعد آمديم برازجان. كرديم ولي خيلي خشك

                                                      
هـاي قـديم    اهللا سحابي از زمـان  فكران آقاي عزت آقاي جعفري نماينده مجلس و از دوستان و هم. 1

 . بودند كه باعث رفتن ما به برازجان و اردوگاه دالكي شدند
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منزل فـاطي خـانم بسـيار    . اردباريك و همان ميدان باصفا و زندان بزرگ را د
. بابا سخنراني داشت و من با چادر ميان مردم رفتم عصر. باصفاست و قديمي

اش از  ولـي بابـا اصـالً همـه     ،كردنـد و خيلي سؤال مجاهدها هم آمده بودند 
  . دولت دفاع كرد و دعوت به سكوت نمود و من ناراضي بودم

  59بهمن  22چهارشنبه 

مردم وضع خـوبي   .ا رفتيم دالكي و اردوگاه را ديديماين صبح با آقاي جعفري
دانسـتم آيـا كـاري از دسـتم      خالصه نمي. ب در چادرها رفته بودنداشتند و آ

خـاطر   ولي وقتي فرماندار گفت كه به نيروي ماها بيشـتر بـه   ،آيد و يا نه برمي
بـا  . و قرار شد كه بـه برازجـان بـرويم    ل شديمها نياز دارد قدري خوشحا نز

تند و همـه مردهـا يـك    ولي چون مرا تنها گذاش» زيارت«آقاي جعفري رفتم 
در  هـم از سـخنراني نفهميـدم؛    خوش نگذشت و چيـزي  طرف رفتند به من

بعد هم رفتم بوشـهر و بابـا   . ندگذار دهات هنوز خيلي فرق بين زن و مرد مي
اش انجمـن   ولـي بـرعكس همـه    ،ب بـود جا صحبت كـرد كـه خيلـي خـو    آن

البته چند جوان هم بودند كه معلوم بود خيلـي   ،ها شركت كرده بودند اسالمي
دادند و دعاهاي آخـر را همـه تكـرار     دلسوزند و خيلي هم با دقت گوش مي

شب رفتيم مهمانسرا و غذاي خوب خورديم و در جـاي خـوب هـم    . كردند
   .كشتي رافائل را هم ديديم. خوابيديم

  59بهمن  23شنبه  پنج

. هـا ورزش كـردم   سوار ناوچه شديم و با مـوج  ،صبح راه افتاديم براي خارك
، تا كه رسيديم را ديديم و بسيار هم سرود خوانديمفارس  هاي سبز خليج آب

شـده را   هاي بمباران ها و مخزن جا به اتاق جنگ رفتيم و اسكلهبه خارك و آن
. و خارك چقدر مهـم اسـت   ثروتي دارد ميديم كه مملكت ما چهديديم و فه

دار برود كه خواست در مسجد به درخواست بخش شهرش كوچك بود و بابا
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دوباره به بوشهر برگشته و باز شـام خـوب خـورديم و    . كسي در مسجد نبود
  . كرد هايم از زمين خوردن كشتي درد مي استخوان. خوابيديم

  59بهمن  24جمعه 

با يك عالم معطلي سوار هواپيماي ارتشي شديم كه ريخـت و قيافـة جـالبي    
ـ   در تهران من. مديمآسوي تهران  داشت و به ا فوري رفتم بيمارسـتان و بابااين

يري شديم، مراتـب را بـه   گ در بيمارستان مشغول كار خون. هم ميهمان بودند
ا دادنـد و معلـوم   ها هم گزارش كارهاي بيمارستان راينا گزارش دادم و آن اكرم

  . شد آقاي بابايي هم كار دست شهرزاد داده
يك مـريض اواخـواهر   . چندان اتفاق مهمي نيفتاد ،گذشت چند روزي مي

هم از آسمان آمد و قرار شد با ما بـه برازجـان    1افسانه. آمده بود» هادي گل«
و شـايد  دار لبخندهاي ملـيح  روآقاي زي. و من هم خيلي خوشحال شدمبيايد 
بـا افسـانه رفتـيم    . كنم من از حركت او تعجب مي. كند داري نثار مي عنيهم م

باباي او بـراي سـفرمان فـال گرفـت و     . ديدن آقاي علوي و خيلي خوب شد
  . خوب آمد

  . ميخالصه خداحافظي كرديم و مادر و پدرها را كمي گريانديم و آمد

  )برازجان(اردگاه دالكي

  59اسفند  7شنبه  پنج

طبق معمـول  . ولي دلپذير بود و خيلي خوش گذشت الني،راه سفر خيلي طو
خالصـه  . تومان اضافه بار بايد بدهيـد  150از اول كالغه پيداش شد و گفت 

                                                      
براي او . كه براي تحصيل در آلمان بود و دانشجوي پزشكي بود افسانه يكي از دوستان قديم هاله. 1

زدگان با هاله به مناطق  مد و خودش داوطلب شد كه براي كمك به جنگتعطيالت تابستان به ايران آ
 . جنگي برود
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راه دراز و طوالني شـروع شـد و مـن    . اش كرديم تومان راضي 90با اصرار به
واقعـاً مـن   . گفت ر بودم كه از شب هجرت ميياد شعر همسفه اش ب هم همه

سـاز اسـت؟ و خالصـه از ايـن      امـا ايـن هجـرت انسـان     ام، هم هجرت كرده
نمازخانه پرجمعيت آن  از قم رد شديم و رفتيم در. دم، خو هاي موهوم درددل

ها چشمشان به رودخانـه افتـاد و افسـانه     بچه. رستوران قديمي نماز خوانديم
جان دستشويي و آمديم برويم مستراح كه شاگرد راننده آمد دنبالمان  گفت آخ

، آقـاي راننـده هـواي مـا را خيلـي       به دليجان كه رسيديم. گفت زود باشيدو 
از . مان كرد به جايي كه آب داغ داشـت تـا وضـو بگيـريم     داشت و راهنمايي

. جاي قند مصـرف كنـيم   پسرك فروشنده مقداري انجير خشك خريديم تا به
. سرود خوانديم و سوار اتوبوس شديم، خوابيديم و از اصفهان هم رد شـديم 

  . صبح سحر بود كه به شيراز رسيديم

  59اسفند  8جمعه 

ولـي   ،شد هوا هنوز روشن نشده بـود  حيف كه وقتي اتوبوس از شيراز رد مي
هرچه سـعي كـرديم   . طور هم از ديدن آن شهر برايم خاطراتي زنده شد همان

ها  كوه ،راه شيراز و كازرون بيش از حد تصور قشنگ بود. را نديدم» دكل«آن 
هاي سبز عظمـت و   شده را داشتند و دره هاي بلند تو در تو و خراب لعهفرم ق

خالصه رسيديم به برازجان و سوار يـك ماشـين آريـا    . شكوه خاصي داشتند
منتظـر   ،ديديم تعطيل است و كسي برخالف انتظار. شديم و رفتيم فرمانداري

 كس در فرمانداري نبود اال دو تـا نگهبـان خشـك كـه حاضـر      هيچ. ما نيست
خدايي بود كه يكهو يك موتور . نبودند حتي ما آن همه بار را هم تو بگذاريم

قدر خوشـحال شـديم كـه     آن. رويش سوار است 1آمد و ديديم آقاي سجادي
خالصه گرچه . آور است در يك جاي غريب يك آشنا ديدن بسيار شوق ،نگو

                                                      
آقاي سجادي مجروح جنگي كه در بيمارستان طالقاني بستري بود و براي بهبودش خيلـي تـالش   . 1

 . وقتي به برازجان رفتيم او را ديديم زيرا او اهل برازجان بود كرديم
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كمـك   ، ولي از نظر روحي خيلينتوانست تا عصري هم فرماندار را پيدا كند
حيـاط باصـفايي    ،باالخره آن دو نگهبان ما را داخل فرمانداري راه دادنـد  . بود

هـايي كـه زيـر     ما هم چاي خورديم و دست و رويي شستيم و علـف  .داشت
اضـع و  از بـس متو  تا عاقبت فرمانـدار آمـد و  . رديمشم شد مي پايمان سبز مي

زن و بچـه و   ،شـان  خانـه مـا را بـرد بـه    . ر بزنيمساده بود رويمان شد به او غ
قـرار فـردا را    يرايي گرمي از ما شد و شبپذ .ها و باجناقش بودند خواهر زن

شـب را بسـيار راحـت    . دنـد گذاشتيم و اطالعاتي راجع به اردوگاه بـه مـا دا  
  ... گذرانديم

ثمر و عالف نباشيم آخـر بـا    كردم كه كار مثبتي از ما بر بيايد و بي دعا مي
  . يلي نااميد شده بوديمهاي اين و آن خ حرف

  59اسفند  9شنبه 

كـه باجنـاق فرمانـدار اسـت و مـرد       1يبا آقاي منصور صبح زود بلند شديم،
را مـ  در راه افكار مغشوش. جواني است و شنگول و منگول رفتيم به اردوگاه

هـاي خـودش و    هاي او كه گاه از تـالش  حرف ،كه نگران آينده كارمان بودم
سبزه زياد بود . باالخره رسيديم. كرد گفت، پاره مي يخوابي و سختي كار م بي

، ولـي  ها هم قشنگ بود و خيلي بلندتر از تهـران  كوه ، و چند تا درخت عرعر
هـا   كارهـا و فروشـنده  بي. زده بودنـد  هاي جنگ ادر و آدمچه كه بسيار بود چآن

ولـي خـونگرم    ،كننـد  زده نگـاه مـي   هاي در حال رختشويي كه همه بهـت  زن
يـك چـادر جلـوي    . گيرنـد  ني با يك سالم با آدم گرم ميآ. خشنود هستند و

يك خانم دانشجوي سال آخر پزشكي هسـت كـه دكتـر     .دادند بهداري به ما
 شپش به يدوا. از همان روز كارمان شروع شد. جاست و دو تا خانم بهيارناي
ا ه در ضمن دوا هم زديم به بعضي ،دادند و رفتيم چادرها را شناسايي كنيم ما

                                                      
 . گفتيم ي كه به او منگول هم ميمسئول اردوگاه دالك آقاي منصوري. 1
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براي من هنـوز تنهـا كـار كـردن       ،اول چهارتايي رفته بوديم. كه شپش داشتند
ولي در موقـع كـار در   . شوم و از تنهايي هراس دارم افسرده مي ،سخت است

تنهايي به  بار را بها رفت كه مسئوليت را حس كرد و يكراه خدا اتفاقاً بايد تنه
افتاديم و افسانه و اكرم با خود من و شهرزاد با هم  در آخر خودبه. آخر رساند

دند و ايـن خـود باعـث    افسانه و اكرم از همـين رو خيلـي صـميمي شـ     ،هم
  .خوشبختي است

  59اسفند  10يكشنبه 

فقـط بعـد از ظهـر بـه     . ، ما هم همان كار ديروزي را كرديم روز دوم كار بود
 اي هم قول شانه و شـامپو  ها را كوتاه كرديم به عده مدرسه رفتيم و موي بچه

آقـاي  . كـرد  ها را كوتاه مـي  گير گرفته بود و ناخن بچه داديم، افسانه هم ناخن
  . سجادي هم كالس بسيج را شروع كرده ولي مشتري او كم است

  59اسفند  11دوشنبه 

امروز هم صبح و عصر به كار تذكر بهداشت گذشت و عصري حسـابي كـار   
هـاي   موهاي چند نفر را خيلي خوب كوتاه كرديم با مـدل . سلماني گرفته بود

كردنـد   تشويق مـي هاي مدرسه هم  معلم. شد خوب و مشتري هم هي زياد مي
شـوند يـك وقـت خودشـان      ها نزديك مي ها خيلي به اين بچهاين: گفتند و مي

را  انشدم ولي در حقيقت نبايـد خودمـ   من هم در دلم خوشوقت مي. گيرندن
اكرم اسم چند دختر  ن كارهاي ساده و آسان راضي بشويم،گول بزنيم و به اي

چگونه براي كاري كـه  س بهداشت نوشته و من تعجب كردم كه را براي كال
خواهد  يلي شهامت ميكند و اين خ نام مي هنوز هم اقدامي براي آن نشده ثبت

  ... كه من ندارم
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  59اسفند  12شنبه  سه

امروز صبح بدجور شد چون مدير مدرسه آمد و گفت كه ديروز باد و بـاران  
هـا و   آمده و همة موهايي را كه شما جمع نكرده بوديد پخش كرده در كالس

ما خيلي خجالت زده شديم و ظهر هم معلم آمد و خيلـي  . فاجعه به بار آمده
هـا حالـت    گفتند كه شما بـا بچـه   ها مي تذكر داد و گفت معلم ما دلسوزانه به

هـا غلـط    هم گفت معلـم البته اكرم . كند م داريد و اين آنها را ناراحت ميترح
يت از دخالـت مـا شـكا   آن وقـت  كشـند و   ها خودشان را كنار ميآن! اند كرده
تر شد و فهميديم كه  خالصه قدري ماليم. كنند؛ اين وظيفه خودشان است مي

انـد   هـا را اسـتخدام كـرده   كـه آن  زده هسـتند و از ايـن   همه جنـگ ها هم  معلم
  . خوشحال شديم

  59اسفند  13چهارشنبه 

ها براي  بچه. خانه بودم، البته من توي كتاب ا شروع كرديمصبح كار آمارگيري ر
يـك  . شدن با آنها نبود لدطوري كه فرصت يك ، بهآورند بردن كتاب هجوم مي

از بس شلوغ بود نتوانستم درسـت باهـاش   . را تعريف كند يك كتاب نفر آمد
هاي خوبي براي ارائـه نداشـتيم خجالـت     كه كتاب خالصه از اين. حرف بزنم

  . كشيديم
سر كوتـاه  موي  ها ظهر مقداري از ساعات را در مدرسه رفتيم و بچهبعداز

شـود مـن   نكرديم كه آبروريزي ها را خوب جمع كردند و اين دفعه ديگر مو
  ... !ر مدرسه و كنار چادر خودمان زدمگوگوشي دمدل چند تا هم 

  59اسفند  14شنبه  پنج

امروز صبح كار آمار را ادامه داديم و آفتاب اذيتمان كرد و زود خسته شـديم  
سـوار  و به اتفاق آقاي سـجادي و حـاج آقـا     توي چادر غذا خورديم. آمديم

از . بـوس رفتـيم بوشـهر    نيي شديم و رفتيم برازجان و از آنجا با ميپشت بار
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عاقبت رسـيديم و رفتـيم كنـار دريـا كشـتي      . فكر ديدن دريا خوشحال بودم
بازار در را ديديم و از كوچه پس . هاي قديمي شهر را رافائل را ديديم و خانه

از جايي گذشتيم و به چند زن رسيديم كـه در   .هاي قديمي گذر كرديم كوچه
باهاشـان حـرف زديـم و عكـس     . مدآخيلي خوشمان  ،حال پختن نان بودند

از . دادند كه خيلي خوشمزه بـود  ارفمان كردند و چهار تا نان به ماتع ،گرفتيم
لب دريا نشستيم و گفتـيم يكـي   . تر سنگك داغ خودمان يك قدري خوشمزه

خورديم و او هـم گرفـت و گفـت     عكس بگيرد كه داشتيم نان مي ما بيايد از
بعـد  . شود و ديگر رو بهش نـداديم  پررو مي فكر كرديم دارد» تو، تري ،وان«

خـانم دكتـر و بهيارهـا را ديـديم ولـي      . خواستيم برويم منزل آقـاي صـراف  
. شـايد ناراحـت بشـود    رويـم،  يم كه به منزل آقاي صراف مـي نخواستيم بگوي
زد و مـا   يكهـو آقـاي صـوفي بـا ماشـين پـژو بـوق        رفتيم كـه  داشتيم راه مي

بيچاره دنبالمان آمده بود كه ما تعارف نكنـيم خيلـي بـه مـا      .خوشحال شديم
هاي  ست و عكسها فهميديم كه خواهرزاده از بچهشان  در خانه. مهرباني كرد

هاي بسيار طاغوتي  تلويزيون كويت ديديم با برنامه. شان بود پدر طالقاني خانه
  !!هاي غربي و به زبان

  59اسفند  15جمعه 

با مادر آقاي صوفي حرف زديم و فهميديم كـه   صبح كه از خواب پا شديم
و احترامم نسبت به اين آقا خيلي بيشتر شد  موقع انقالب تير خورده، عالقه

كمي در بازار راه رفتـيم  ... نظرم معصومانه آمد و سادگي و صفايش بيشتر به
بـوس   با افسانه و شري كادويي سورپرايز براي اكرم خريديم ولـي در مينـي  

به اردوگاه برگشته و كـار مهمـي   . اند مرا هم سورپرايز كرده متوجه شدم كه
  . نكرديم
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  59اسفند  16شنبه 

يك مقدار هم دوباره  دنباله كار آمارگيري را گرفتيم،. كارها دوباره شروع شد
بعـد از ظهـر طبـق معمـول بـه      . ها را بكشـد  مانده دواي شپش برديم كه باقي

مان كرده بود سـري بـه    داغ خستهمدرسه سر زديم و بعد هم كه خيلي آفتاب 
وقتي برگشتيم دكتـر  . رودخانه زديم و آفتاب مثل هميشه باشكوه غروب كرد

مـا  «: ها هم بودنـد و او گفـت   رزي و خانمآقاي گود ؛جديد آمد دم چادرمان
بعد گفتيم چـه بهتـر اسـت بـرويم و از خودشـان       ،كرديم صحبت شما را مي

ايـد؟ راسـتش    جا آمدهاي چه كاري به اينبگوييد شما بر حاال خودتان. بپرسيم
 ايم ولـي  هاي بزرگ آمده خاطر هدف ما به. قدري پيش خودمان هم سؤال بود

هـر راهـي كـه در راه    . شكل انجام اين مقصودها براي آدم مبهم است هميشه 
طور سـازماندهي و حـالتي    خواستيم دنبال كنيم، منتها به آمد مي خلق پيش مي

. ه باشـيم نظر فكري هم بتوانيم با اين مردم رابطه داشـت ارگانيك طوري كه از 
مسـئولين بهداشـت   عنـوان  خاطر احتياج واضح به  به ولي از وقتي آمده بوديم

. هـاي ماسـت   ايـن يكـي از هـدف    شناخت شديم و به آن كار پرداختيم، ولي
ها طبق معمول شوخي كردند و وسـط   بچه. ها را به او گفتيم مقداري از حرف

همان وقت بود كه آقاي زارع از مجروحين بخشـمان كـه از   . يدندها پر حرف
 آن را روشن كـرديم و نـور  . اهالي دالكي بود برايمان يك چراغ زنبوري آورد

چنين چراغ جـادويي   كردند كه هم مي ها مرتب مواظبت بچه. بسيار پخش شد
آن شـب  ! و آقـاي گـودرزي و بقيـه هـي آن را چشـم زدنـد      ! چشم نخـورد 

دند و از غـروب تـا آخـر    اي خانوادة سطوري دست به اعتصاب زه آشپزخانه
ن چـراغ جـادو را   زدن بود آخر آمد به چادر مـا آ  مشغول چانه شب منصوري

زد  وقتـي حـرف مـي    .ها هم باز او را دست انداختنـد  هبچ ديد و تعريف كرد؛
آن شـب خيلـي    .آورديم افتادند و خنديدنـد  ها ياد اداهايي كه از او درمي بچه
صـورت شـوخي    بوديم و قلب من هم خوشحال بود و ناخودآگاه هم بـه  شاد

  . گشت ظاهر مي

 جاودانگي در سكوت /   64

  59اسفند  17يكشنبه 

رو  وبـه هـا ر  زده امروز با اخالق جديدي از جنگ. كار عادي روزانه شروع شد
ها جلوي چـادر هنگـام صـبح يـا اسـتراحت ظهـر       هاي آن كه بچه شديم و اين

اين حالـت چـه    در مقابل. كنند ماشا ميزده ما را ت صورت بهت ايستند و به مي
عوايشان كنيم ولـي از  گويد خوب است د اكرم مي العملي خوب است؟ عكس

و هـر دقيقـه در چـادري    يـك دفعـه بياينـد     طرف ديگر ممكن است از فردا
امـروز   .هم مانده بوديم كه چه بايد كردما . شوند و مزاحم كارمان مي بايستند

هـا خريـديم و شـري و     زده شانه براي جنـگ  ل وشهر رفتيم و مقداري وساي
! شـود آقاي گودرزي ب» اي هاي وعده بستني«بستني گرفتند تا جبران آن  افسانه

ولي بعد از  ،وري آقاي گودرزي به كمك آمدكردن زنب هنگام روشن غروب به
چشـمش  «هـا بـاز گفتنـد كـه      مدتي كشمكش آخر توري فروريخـت و بچـه  

. ما شـدند با فرماندار و خانواده آمدند و ميهمان  شب آقاي منصوري. »اند زده
   ...!ها را خنداندندها بسيار آن اكرم و بچه

  59اسفند  18دوشنبه 

حـاال خـودم را در   . ها در خاطر نمانـده  تر از رفتن بچه آن شب هيچ چيز تلخ
صبح به كتابخانـه و تقسـيم   . ديدم افتاده تنها مي مقابل انبوهي از كارهاي عقب

نفري براي مسـئوليت بهداشـت گذشـت و بعـد از      چهارهاي  ه گروهها ب بچه
خصوص غروب كه تنهـا بـه لـب رودخانـه     ها كمي افسرده بودم، ب رفتن بچه

 چون آدم ديگر كسـي را  تر است، كار در تنهايي خيلي مشكل فكر كردم. رفتم
. نـدارد با او درد دل كند يا مشـورت كنـد و در نتيجـه كـار سـهيم باشـد        كه

و من هم تا بـه حـال يـك مسـئوليت بـزرگ را       تنها با خودم است مسئوليت
ها و آقاي گودرزي لطف كردند و مرا دعوت به شـام   شب خانم. نگرفته بودم

هـا   صـحبت . آقاي دكتر جديد هم بود. شد كردند و من هم راستش رويم نمي
 هـا  باز به ياد دلتنگي .شد و بعد من به چادر آمدم ا ميه راجع به كار و مريض
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قرآن قدري اميدم داد و با خوانـدن چنـد آيـه خـوب     . و كار در تنهايي افتادم
  . قوتي به قلب خود دادم

  59اسفند  19شنبه  سه

ـ   ر كارهـاي مهمـي را انجـام    امروز قرار بود چند نفر بروند بوشهر، آقـاي دكت
 مانـد غيـر از مـن و    هو متوجه شدم كه هيچ كس در اردوگـاه نمـي  يك. بدهند

هـاي اضـطراري    چادرها؟ مريض ؟كتابخانه كدام كار را برسم؛ يكهو ماندم كه
يا چه و چه؟ خالصه بـا يـك دنيـا     ؟فرستادم را كه بايد به درمانگاه دالكي مي

ها شـلوغ بـود كـه آقـاي گـودرزي       سرم از بچه. ابهام و نگراني رفتم كتابخانه
رم خيلي خوشحال شدم و باام،  در تو كرد و گفت كه من ماندهسرش را از چا

ها و زندانش و از  هاي زندگي خودش از كتك موقع ظهر از داستان. سبك شد
ها گذشت  بعد هم ساعت. هالل احمر و كردستان گفت و بسيار متأثرمان كرد

ها، عبدالمجيد و ميترا و مـريم را لـب    و بعد از ظهر رفتم كتابخانه و بعد بچه
سرود را هم بهشـان يـاد    در راه دو. شط بردم تا بقيه نماز را بهشان ياد بدهم

با اين دو تا خيلي دوست . روند بخوانند روي مي دادم كه وقتي به كوه يا پياده
و مريم هم خيلي ) البته(ي يبا پررو. عبدالمجيد برگشتني سوار خر شد. ام شده

غـروب كـه شـد    . ها خوشـحال بـودم  من هم از شادي بيش از حد آن. خنديد
شب كه . آوري كردم ها را جمعبودند و من آني زيادي برام كنده ها ها گل بچه

قـدري از ايـن در و   . شده بود آقاي گودرزي و آقاي دكتر به چادر من آمدند
آقاي . هاي آن موقع ها و ماركسيست از دانشگاه، از مذهبي آن در صحبت شد،

كـه چگونـه حجـاب     ها، اكـرم و افسـانه و شـري پرسـيد و ايـن      دكتر از بچه
خانوادة شهرزاد و از طرز فكر باباي من هـم پرسـيد و    از طرز فكر. گذاشتند

انگار كـه بـه اسـالم هـم     انسان روشني است و . من هم با افكار او آشنا شدم
شناخت و از نهضتي كـه او راه انـداخت    شريعتي را ميدكترچون  عالقه دارد،
بيشـتر بـا    كـه تنهـا بـودن باعـث آشـنايي      خالصه آن شب از اين. تجليل كرد
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هــاي اميــد در  ي از دريچــهايــن هــم يكــ. بســيار راضــي بــودم ديگــران شــد
خيلـي باعـث    ،دربارة من كمتر گفتنـد  ،زد از خانم دكتر حرف. ستها سختي

چون امروز همـة مـردم زود    ،تعجبم شد ولي اصالً از خانم دكتر دلگير نيستم
  ... كنند و همه پيشداوري دارند ت ميقضاو

  59اسفند  20چهارشنبه 

ها هم از روزهاي پـيش خيلـي بهتـر     ر كتابخانه بودم و بچهامروز صبح و عص
من هـم  . شده و نتايج خوب گرفته بودند از مطالب خوانده. كردند برخورد مي

ظهـر خواسـتم بيـايم در    . در همان كتابخانه چند تا سرود را برايشـان نوشـتم  
كار بي  !!هاي ولي طبق معمول بچه طور دقيق پاكنويس كنم چادر و آمارها را به

دانم با لبخند و مهربـان آمـده بودنـد جلـوي چـادر       يا فضول و يا هم چه مي
ولـي   ،و بهشـان شـربت دادم   ،من هم دعوتشان كردم تـو . بست نشسته بودند

اين است كه من هم از چادر بيرون آمدم و رفـتم  . اصالً تصميم رفتن نداشتند
هاي تيمي  به دستهسري  بعد از ظهر ...!كردن گيري و مو كوتاه دنبال كار شپش

كننـد و بقيـه اصـالً هـيچ      هـا كـار مـي   اشت زدم و ديدم كه فقط دو نفر آنبهد
هـا خـوب    كه نااميد كننده بود ولي براي شـناخت اون  با اين. اند تعهدي نكرده

و غروب بسيار زيبايي را  بردم لب شط ها را م طبق معمول بچهعصري ه. بود
ب درست آكل بنفش رنگي از ش خط بي. شاهد شدم كه شكوه عجيبي داشت

غروب بـه   ...ها هم بنفش و طاليي شده بودند وسط خورشيد افتاده بود و آب
شب كـه شـد آقـاي     ...زري تلفن كردم و او هم از وقايع فجيع مجلس گفت،

دكتر كاغذي را كه مشخصات دوايي را نوشته بود براي ترجمه براي من آورد 
سـختي مفـاهيم    ر گذاشـته بـودم بـه   ها بـود فرانسـه را كنـا    و من هم كه سال

كردم كه چيزي از آن بفهمم كـه   ولي خدا خدا مي ،فهميدم تخصصي آن را مي
! ، آقاي دكتر چيزي سـر در بيـاورد و اقـالً بـه يـك دردي      بعد از بازگو كردن

  . بخورم
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  59اسفند  21شنبه  پنج

 عبـدالزهرا خيلـي خـوب   . نفره چطور است سههاي  صبح رفتيم ببينم كار تيم
در ميان انبوه كساني كـه رويشـان   . تفاوت چنان بي، ولي بقيه همكار كرده بود

هـا   بعـد از ظهـر خـانم    ...شود فقط عدة معدودي پتانسيل كافي دارنـد  كار مي
خانم مدني هم در كنار كتابخانه كمك كرد آقاي پاسدار تيربـار  . رفتند بوشهر

وقتـي از جـو تهـران و    . بردرا يادم داد و قرار شد كه ما را به تيراندازي هم ب
شد و براي من هم خيلي باعث خوشحالي  گفتم مات مي خفقان آن برايش مي

خبرهاي تهـران را بـه او   . جا چقدر روشنندهاي اين بود كه پاسدارها و جهادي
چـاي  جـا  اينـا رفتـيم و آن   غروب به چادر آقاي گودرزي. يمدادم و بحث كرد

بعـد آقـاي   . زهايي كـه خـاطرم نيسـت   ا بود و چياين صحبت از اكرم. خورديم
. ها شـد حرف از معتادها و نحوة اعتياد آن ؛دكتر و گودرزي آمدند به چادر من

. فهميدم سوگند هم معتاد بـوده و در ايـن اردوگـاه مصـرف مـواد رواج دارد     
همـان شـب چنـد    . لب شط برديم و سعيد پايش زخـم شـد   ها را راستي بچه

ه كردند و سر دكتـر خيلـي شـلوغ    مريض و سر شكسته پشت سر هم مراجع
  . دم چادرش و ايشان او را معاينه كردبرديم يكي را . شد

  59اسفند  22جمعه 

توانسـت يكـي از    گذشت مـي  ها نمي امروز اگر در انتظار و تلخي نيامدن بچه
صـبح زود قـرار بـود عبدالمجيـد و     . بهترين روزهاي اردوگاه براي من باشـد 

صبح زود ديدم خانم مدني و دكتر هم آماده . م كوهمريم بيايند دنبالم كه بروي
اصـالً   ا كه او هم آمـد و مـن  خواستم بروم دنبال عبدالمجيداين. به كوه هستند

چون تـا  . طور هم شد ولي همين ،نقدر معطل كنمشد كه ايشان را آ رويم نمي
م حاال نكند بد باشد بعد فكر كرد. ها حاضر شدند نيم ساعت طول كشيد بچه

هـاي اردوگـاه    بچهچون من هم كه بايد با  ،صحبتي نداشته باشد وه همو در ك
خالصـه  . اين است كه آقاي گودرزي را بيدار كردم كـه بـه كـوه بيايـد    . باشم
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راه صـافي را در كنـار    .مينفـري عـازم كـوه شـد     ششجمعمان جمع شد و 
آفتاب ديگر بـاال آمـده بـود و    . ها و قبرستان و جاده پيموديم و رسيديم سبزه

از كـوه بـاال   . ها سـايه روشـن شـده بودنـد     ها و علف هاي كوه و سبزه صخره
رزدن ولي با وجـود ايـن خـوب    ها شروع كردند به غ بچه. و باالتر، باال  رفتيم

كند و هرچه با هر  ديد مي جا گل ميمجيد هر .ها باال رفتند و از سنگكشيدند 
ـ . اي نكرد زباني او را منع كرديم فايده هـا   اي بـا بچـه   هوقتي رسيديم باالي تپ

ها فراوان بودند  شقايق ،در دامنه .سرود خوانديم و آنها هم خستگي در كردند
دويد و  ها ميليل ذاتي يا براي جلب توجه در آنو عبدالمجيد هم حاال به هر د

كـه   غير از ايـن  چطوري باهاشان معامله كنم، دانستم نميمن هم ديگر  .كند يم
. تا هرچه ممكن بود باال رفتـيم . ولي باز هم انگار نه انگار ،باهاشان قهر كردم

هايش معلوم بود و دكتـر   و سگ ها چادرهاي آن چوپان و گوسفندها آن پايين
كه  از اين. تا كجا آمده بوديم) ها بوديم كه با بچه(نگاه كنيد كه آن دفعه  گفت

هاي تهران كـه   مثل كوه(اند خوشحال بودم  ها هم آمده خيلي باال آمديم و بچه
آقـاي گـودرزي از مشـكالت    وقتـي نشسـته بـوديم    !) رفتـيم  ها ميبا دانشجو

من گفـتم عيـب نـدارد    . كه چند ماه است پيش خانواده نبود گفت و از اين مي
بعـد ايـن   ) كه از يك نفر شنيده بودم(» ه قلقلياين نيارزد به چيزي اي كوفت«

نظرشـان   نقدر بهدانم چرا آ بسيار تكرار كردند نميجمله را با خنده و شوخي 
  . جالب آمده بود

ها انتقاد كرد  هشديم، دكتر از طرز رفتارم با اين بچ وقتي از كوه سرازير مي
اي  مدرسـه و گفـت اگـر در    و گفت كه بايد همزمان با خود آنها صحبت كرد

غير از محيط خودت داشتي بهتـر   خواندي و يا محيطي جنوب شهر درس مي
لبته من منظور تربيتي خاصي بـه  اتوانستي رفتار كني،  شناختي و مي ها را ميآن
ادن خـاطر يـاد د   زدم و بـه  ها نداشتم بيشتر خيلي عادي باهاشان حـرف مـي  آن

اين بود كه ما نـازپرورده  ولي شايد منظور دكتر . ام چيزهايي كه خودم آموخته
منظور را داشت قـدري   كه اگر اين ايم، ين مردم خيلي يكي نشدهبوديم و با ا
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در اين راه سعي كردم كه با مردم يكـدل و   زيرا من تمام عمرم گرفت، دلم مي
فت و قراري كه آخر ايـن هفتـه   دكتر از زندگي خودش گ بعد ...يكسان باشم

شده بود گفت و گفت كه او در خـط زنـدگي   از كسي كه با او آشنا ... داشت
تـوان فرامـوش    او گفت آسان مي. آمد هاي او جور درنمي مرفه بود و با هدف

شايد او عشـق  . شود كرد و با نديدن و نبودن در يك محيط همه چيز تمام مي
شناخت كه به اين موضوع راحت پشـت پـا زد و شـايد هـم بـا       واقعي را مي

به هر حال صـحبت از   ؛ر است آشنايي نداشتدوست داشتن كه از عشق برت
 از حقيقت بااليي ديم و از عرفان حافظ و عرفان خدا،همه اين هفت شهر كر

 ....سـازد  ها را دوست داشتني مي و آن انسان كند كه توي چهره افراد تبلور مي
سـر  بـه  شـد   خالصه برگشتيم به اردوگاه و در انتظاري كه رفته رفته تلخ مـي 

باالخره كمي با ترجمه بعضي كاغـذهاي دوا و  . ا باالخره نيامدنده بردم و بچه
آقاي دكتر از خاطراتي كه در اهـواز داشـت در   . رفتن به بيمارستان، عصر شد

براي من هم كـه هميشـه   . آور فراموش ناشدني گفت و دلهره روزهاي سخت
ه بـاالخر . آرزوي اين روزها و ديدن اين وقايع از نزديك را داشتم جالب بود

مشـغول فراگيـري   . عصر شد، و باز عبدالمجيد و مريم را به كنار شـط بـردم  
ها و دكتر را ديديم كه آمدند و مـن ديگـر    درس امروز بوديم كه از دور خانم

هـا حواسشـان بـه كـار     اما خوشـبختانه آن . د ادامه بدهيمشد به سرو رويم نمي
ـ  ها و خري كه غرق مي هاي خود به منظرة نخل خود، حرف ود و توجـه  شد ب

سـايه يـك نخـل    . انگيـز بـود   غروب هم بسيار قشنگ ولي غم. به ما نداشتند
كـنم دكتـر نقـاش باشـد      فكر مي .ها در خورشيد افتاده بود قيه نخلتر از ب بلند

هـا بسـيار    حيف كه بچه. كند نحو خاصي ياد مي صويرهاي قشنگ بهچون از ت
ها در اثـر شـيطنت   كه آن اي بود براي گرفتن دمپايي كردند و نزديك شلوغ مي

   ...در آب رها كردند، خيس بشم اما بخير گذشت
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  59اسفند  23شنبه 

اي به چادر خـورد،   صداي پنجه. صبح بود، در خواب عميقي بودم 5/4ساعت 
اندازه خوشحال شـدم، مژدگـاني    بي. خواهيد شهرزاد بود كه گفت ميهمان نمي

از كـداميك بيشـتر خوشـحال    دانـم   دست پر بودن آنها و آمدن خود آنها نمـي 
ها را از آمبوالنس خالي كـرده و بـه    كارتن. بعد از آن نتوانستيم بخوابيم... بودم

محلي براي نشستن باقي نمانده بود و هواي آن مثـل حمـام بـود    . چادر برديم
ترتيـب جـا    جـا كـرديم و بـه    ها را جابـه  لباس. كه همه حالشان بد شد طوري به

تايش را رفـيقم و   20، تا 2هاي بلوك  بندي لباس ستهكرديم و شروع كردم به ب
فرساست، تازه مسئوليت زير پا نگذاشتن حق ايـن و آن   ديديم كه چقدر طاقت

ها براي گرفتن چيز از داخل چادر، تا عصري ادامـه   و جلوگيري از هجوم بچه
هاي بسيار خـوبي بـراي    ها كتاب بچه. داشت و آن روز همة دستمان را گرفت

جـا داديـم و در    هـاي تميـز   بزرگ آورده بودنـد؛ همـه را در نـايلون    هاي بچه
خيلي تشـكر كـرد و مـن هـم گفـتم كـه        1»عاشوري«آقاي . كتابخانه گذاشتيم

ها كه آمدنـد از زحمـت و رنـج و     بچه. ها بوده زحمتش با خانم مصباح و بچه
بدو بدويي كه در تهران داشتند براي همه گفتند و مـن هـم متوجـه آن شـدم،     

هـايي را كـه خـودم در     البته من هم سعي كردم زحمت. يلي هم ممنون شدمخ
. اين تنهايي كشيدم اصالً به رو نياورم چون چندان مهم هم نبود و قابل عرض

هـا را از آن   خالصه دوباره در شب با كمك آقاي دكتر و خـانم مـدني اسـباب   
آقـاي  . ن كـرديم چادر دم كرده برديم به كانتينر و آنجا دوباره شروع بـه كارمـا  
هـاي امريكـايي    دكتر و آقاي گودرزي آمدند كمي كمك كردند و روي پيراهن

آن . كشـيد  هـايي مـي   آقاي دكتر خوب طرح. هاي مرگ بر امريكا كشيدند طرح
را تقريباً تمـام كـرديم و بـراي همـه لبـاس       2شب پربركت بود و تمام بلوك 

  . شب دير خوابيديمگذاشتيم و  برايشان مرتب و منظم چيز مي. رسيد مي

                                                      
 . عاشوري مسئول كتابخانه كه از طرف اردوگاه تعيين شده بود. 1
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  59اسفند  24يكشنبه 

هـا   اكرم به كتابخانه رفت و ما هم لبـاس . صبح دوباره كارمان را شروع كرديم
و عصـري قـدري در سـايه جلـوي در      تمام شد 5و  2بلوك . ا جمع كرديمر

گذاشت و چند تا مـو   سرمان مي استراحت كرديم و آقاي دكتر هم گاهي سربه
اكـرم حـالش   . زد آقاي گودرزي هم سر پسـرها را مـي  البته . هم كوتاه كرديم

بعدازظهر دوباره رفتيم . ها را ديد و دوايي داد خوب بود و آقاي دكتر هم بچه
و گفتند قرار است دكتـر   دوباره شب شد. 1هاي بلوك  كردن لباس سر درست

 بعداً گفتند. جا كه دكتر نداردكرديم كه چرا بايد برود، اين ر ميما هم فك. برود
رود و  روند و ما خيلي تو هم رفتيم كه آدم هرجا كه مي آقاي گودرزي هم مي

روند جايشان چقدر خـالي   ميكند و بعد كه همه  وابستگي به افراد آن پيدا مي
چنـان  خوب نبايد به رو آورد و بايـد هم  ولي ،جاي دكتر و گودرزي شود، مي

 .ه رفتـيم تماشـا  شب دور ماه هالة بزرگـي بسـته بـود و همـ    .  محكم كار كرد
ي د روز است كه خانم جاهـد و خـانم ازقنـد   ها مهتاب زيبايي بود و چن شب

ولي مـا   ،آورند دهند و مرتب براي ما پذيرايي و چاي مي بسيار خجالتمان مي
 عنوان تشـكر بـا آنهـا    كه برويم و به وقت سر خاراندن نداريم چه رسد به اين

. يار و سـردرگمي خوابيـديم  باز هم شب در ميان شلوغي بسـ  ...صحبت كنيم
. هـا كيـف كردنـد    يم بيمارستان شهر و بچهمان رفت البته دنبال يك زائو همگي

سـر بـه سـر او    هـا   برگشتن آقاي دكتر با آمبوالنس ويراژ داد و خالصه بچـه 
  .گذاشتند مي

  59اسفند  25دوشنبه 

البتـه اكـرم   . تحويلشـان بـدهيم  را  5و  2بلوك وسايل صبح توافق كرديم كه 
البتـه  . گفت صبر كنيم تا همه را ببنديم و بعد بدهيم تا سر و صدا در نيايد مي

كانتينر . قول شهرزاد ما جايش را نداشتيم اين حرف درست بود ولي خوب به
ر و ناهيد رفتيم و پخش خالصه با كمك پاسدا. قدر كافي شلوغ و پلوغ بود به
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هـا،   ها، نارضـايتي  نتاها. روع شددردسر و بدبختي هم همان موقع ش كرديم،
اغلـب   .درآورد زبـان مـا مـو    ...طرف خودمان و كردن هدايا به پرترها و غرغ

داد زديم كه واهللا ناقابل است واهللا هديه است شـما انتظـار نداشـته     ،درگيري
ها  ها و بچه خالصه بعد از ظهر با خستگي بيشتري در ميان هجوم آدم ...باشيد

من حس كـردم  . حق و ناحق كار كرديم و اميد ديروز را نداشتيم ها به و بزرگ
هـا،   اهي هـم بچـه  گهگـ .ها نبودند قدرت كار را نداشتم هام و اگر بچ كه بريده

زور نوارهـاي  مـا هـم بـه    . زدند سر مي آمدند به ما كتر و آقاي گودرزي ميد
عصـري  . شـديم  كار مشـغول مـي   داديم و به حماسي و رزمي به خود اميد مي

هـا   ما هـم كـه مـدت   ! ها زود باشيد بيايد ميدان تير ناهيد آمد دنبالمان كه بچه
منتظر چنين فرصتي بوديم و شلوغي كار سردرگممان كرده بـود، كـه گفتـيم    

اضـر شـديم و چـه توفيـق     توانيم ولي آنقدر اصرار كردند كه مـا ح  حاال نمي
ور  ور و آن چقدر خدا بزرگ است ما كه اين همـه در تهـران ايـن   ! اي اجباري

كـه   شد حاال خواست خـدا بـود كـه بـدون آن     زديم براي ميدان تير ولي نمي
دنبالش بگرديم در اين جاي دور آقاي سـجادي لطـف كنـد و مـا را بـه زور      

توانـد اردوگـاه    يم كه چطور ميكرد عجب ميو ما بسيار ت! دكتر هم آمد. ببرند
چـون آدم   ،به هـر حـال مـا از بـودنش خوشـحال بـوديم      را بگذارد و بيايد؟ 

موضع گرفتيم، و نوبت اول من تيراندازي كـردم   در ميدان تير. باصفايي است
نمره گرفتم چـون يكـي در    6ولي در چهار نوبت بعد  ،به صفحة سفيد خورد
هـا هـم    بچـه . بسـيار خـوب بـود    د وهـاي سـياه خـور    خال و دو تا در خـط 

برخالف انتظـارم موقـع دويـدن هـم زه     . خصوص افسانه خوب نشانه رفتندب
آقاي دكتر هم سه تير را به هـدف زد و خـوب بـود بعـد     . نزدم و تند دويدم

سوار باري شديم و با افتخار بسيار و اميـد نشـانه روي بـه قلـب دشـمن بـا       
خـود را همـراه بـا سـرودهاي      فرساي اسلحه بر دوش بازگشتيم و كار طاقت

حال بودند و شـري بـراي   شهرزاد و افسانه خيلي خوش. انقالبي شروع كرديم
ها  دي زدم و بچهشب دير وقت قدري ملو! ر تهران و شمال را نزداولين بار غ
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و خـانم   دست زدند و لطف بسياري بـه آن بخشـيدند و صـداي آن را دكتـر    
   ...گارانگار نه ان جاهد شنيدند ولي ما اصالً

  59اسفند  26شنبه  سه

ما اگرچه جايشان را خالي . امروز صبح زود بنا بود دكتر و خانم جاهد بروند
اي برايشـان   كننـده  دار و خوشـحال  ولي سعي كرديم بدرقـة خنـده   ،ديديم مي

دست گل چاخاني دست گرفتيم و كتابشان را كه ديروز نوشـته  . درست كنيم
بعـد بـاز   . يم و خداحافظي كرديمخانم جاهد را هم بوسيد. بوديم به او داديم

 روز تمامـاً  آن. رمان ادامـه داديـم  جاي خالي دوستان را حس كرديم ولي به كا
. گذشت و كتابخانه را هم به خود آقاي كريمي سپرديم 1آوري بلوك  به جمع

بلـوك   2آخرهاي روز بود كه متوجه شديم مقداري بيشتر جنس نمانده و مـا  
هاي پنج ساله و هفت سـاله كـه    حتي آن لباس. ديگر را هم بايد لباس بدهيم

گذاشـته  » دار و بـا شـلوار   منتظري كش«بودن اسمش را  ها براي مشخص بچه
. شـد  همگي تمـام  )قاي منتظريهاي آ هاي مخصوص بچه يعني لباس(بودند 

بودند و با يك لـب  قاي اتابك لطف كرده عصري رفتيم سري به شهر زديم، آ
هـا   مان را هم بـه مغـازه   را به ما دادند و سفارشتومن  5000تر كردن ما مبلغ 

نـيم و وقتـي   ه تهيـه ك آن روز توانستيم مقداري لباس بچه و غيـر . كرده بودند
كه صـبر كنـد   آمبوالنس را ديديم و بهش گفتم  ،رفتم بازار براي خريد پارچه

آن روزها هم خـانم  اي اسد خيلي مهرباني كرد و اصالًَ آق واقعاً. ما را هم ببرد
وسـيلة   شـب بـه  . اي داشـتند  العـاده  ي، پرهام و آقـا اسـد مهربـاني فـوق    ازقند

  . و شبانه رفتيم و ميان چادرها تقسيم كرديم ها را مرتب كرده آمبوالنس كيسه
آقـا اسـد و   . نور مهتاب بود ولي باز هم تقسيم در شب كار آسـاني نبـود  

انصـافانه   بسيار مهرباني كردند، ولي اعتراضات بي ازقنديآقاي عليان و خانم 
هـا   بعضـي وقـت  . گذاشـت  كننده چادرنشينان خستگي را به تن آدم مي و گيج

كردن نداشت  آقاي گودرزي مريض بود و حوصلة كمك. ندكرد نفرين هم مي
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ولي خوب  ،سوري به زور توانستيم بياوريمش بيابان و براي مراسم چهارشنبه
. هاي شري جالب بـود  تنها فشفشه. ها آتش نگرفت مراسم خوبي نشد آن بوته

آن شب اخالق آقاي گودرزي ! گرفت آقاي غفاري هم تلپ و تلپ عكس مي
را » دردناك«خيالي چيزي  خواهند با بي هايي كه مي مثل آدم. جور ديگري بود

  . فقط چند ابهام هست ،دانيم كه چه چيز را ما نمي! فراموش كنند

  59اسفند  27چهارشنبه 

صبح زود قدري ديرتر از قراري كه گذاشته بوديم بيدار شديم و با آمبـوالس  
خــردكن و كــار اعصــاب . را هــم داديــم 1مانــده بلــوك  هــاي بــاقي عيــدي
شـان   البته اگر آثـار رضـايت و خوشـحالي را در چهـره     ،اي است كننده خسته

ـ  ديديم بسيار كار لذت مي ي افسـوس كـه فقـط نفـرين     بخش و خوبي بود ول
عنوان نمونه يك نفر هم نشد كه ما را ببيند سالم كند  به. زنند ر ميكنند و غ مي

طور طبيعي بود و حـالتي غيـر    شايد هم اين. و تقاضاي لباس يا چيزي ننمايد
صبح طبـق گفتـة آقـاي اتابـك رفتـيم      . توانست وجود داشته باشد از اين نمي

سـانه  بهمـان دادنـد كـه مـن و اف    تومن  5000جهاد سازندگي و با كمال ميل 
رفتيم بازار و مقدار زيادي لباس بچه و پارچـه  . شمرديم و خيلي شكر كرديم

خودمـان بـا ارزان    يخوشـروي زدن و سفارش آقـاي اتابـك و    و غيره با چانه
هو آمبوالنس را ديديم كه دم هالل احمر ايستاده، مقـداري  قيمتي گرفتيم و يك

بازار و خـانم ازقنـدي    ، آن طرفها را گذاشتيم در آمبوالنس و رفتيم از لباس
ا هم آمدند و سه توپ پارچه خريديم، يكـي بـراي شـلوار و يكـي بـراي      اين

گفتند  ها مي رفتيم و الكي بچه ،بازار منتظرمان بود ،بار آمبوالنس كردم ،پيرهن
مـا هـم   . آيد عجب وضعمان خوب است كه آمبوالنس دنبالمان تا دم بازار مي

راسـتي  . اين كار خيـر خوشـحال بـوديم   از اين لطف و بسيج همه چيز براي 
كه جـايش را خيلـي خـالي     آقاي گودرزي هم خداحافظي كرد و ما هم با آن

اي از او خداحافظي كنيم و بـاز   طرز خوشحال كننده ديديم سعي كرديم به مي
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عصري من و شري به زور . طور محكم و استوار به كارمان ادامه بدهيم هم به
يم بقيـة پـول جهـاد را جـنس خريـديم و بـا       سوار باري جهاد شـديم و رفتـ  

  . قول بستني را هم به زور از او گرفتيم .آمبوالنس اسد آقا برگشتيم

  59اسفند  28شنبه  پنج

خـوب   حال من و اكرم هم اصالً. يدار شدمشدن اجناس ب  صبح با عزاي تمام
. شد و اكرم هم سرماي شـديدي خـورده بـود    من كه گلويم سوراخ مي ،نبود

. مانده بود و ما آه هم در بساط نداشـتيم  3و نصفي از بلوك  4بلوك خالصه 
. ولـي كـافي نبـود    ،مانده پول جهاد هم ديشب مقداري جنس خريديم با باقي

خالصه قرار شد من و شري برويم شهر و سعي كنيم از منگـولي يـا عباسـي    
ديشـب خـدايي بـود كـه يـك صـندوق لبـاس نـو و         . مقداري پول بگيـريم 

ك در انباري پيدا شد و كارمـان قـدري راه افتـاد ولـي مشـكل      هاي شي كفش
به عباس گفتم حاضر . شده بودناصلي لباس بچه و پسر و دختر نوجوان حل 

ولي بعد كه مـن   ،صورت قرض به ما بدهد او قبول كرد تومان به 8000است 
اي را كـه شـورا بـر عليـه او و      منگوله آمده بود و نامه ،و شري رفتيم پيش او

هـا لياقـت هـيچ كـار خـوبي      نوشته بود نشان داد و گفت كه اينيت از او شكا
هرچه به . ر راهشان قدمي بردارمندارند و براي همين من هيچ حاضر نيستم د

يل را به وي يادآوري نموديم اسراي يم و رفتار موسي با قوم بنيالتماس كرد او
مـن و  . اهيموجـه از او چيـزي نخـو    هـيچ  فايده نكرد و گفت كه امروز را بـه 

شهرزاد خيلي گيج شديم و هي جلوي او در آفتاب ايستاديم تا شايد به فكـر  
گويـد در بانـك دارد مقـداري قـرض      بيفتد و از آن همه پول كه خودش مـي 

به هر حـال نرفـت مـيخ    . هاي او عباسي را هم منصرف كرد اين حرف. بدهد
ه به شـهر رفتـيم   به هر حال با يك كراي .آمبوالنس هم رفت... آهنين در سنگ

زاده زديـم كـه    و طبق سفارش آقاي بهداشت سري به بهداري و آقاي لقمـان 
آقا اسد گفت برويد پـيش  . يكهو آمبوالنس را ديديم و خوشحال شديم ،نبود
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رفتـيم و در بانـك بعـد از معطلـي     . ما هم همين تصـميم را داشـتيم  . شعباني
م كه بابـا ايـن پـول را    ديفراوان جريان را حالي كرديم و بسيار قسم آيه خور

خالصه قرار شد . ولي گفتند اعضاي شورا نيستند و فايده ندارد دهيم، پس مي
همـة اميـدهاي ماديمـان را از     تقريبـاً مـا هـم   . عصري برويم تا جواب بدهند

رفتـيم و  منـزل آقـاي اعتصـامي    . ا بوديمدست داديم و فقط منتظر معجزة خد
بچه گيرمان آمد و بعد با شـري سـوار   خدايي بود كه مقداري پارچه و لباس 

تـا  . انسـتند بكننـد  ها هم كار مهمي نتو بچه و دالكي. آمبوالنس شديم و رفتيم
د سـوار  باز هم خدايي بو. ها رفتيم شهر كه باز با بچه تا آن عصر عالف بوديم،

بعد آقاي خوبي ما را سوار كرد  ،ها كمكمان كردندماشين پاسدارها شديم و آن
آقـاي  . دنبال خانه آقاي شـعباني و سـپس تـا بانـك مـا را رسـاند      و تمام راه 

و ما را به كميته امـداد امـام بـرد    ـ هم گرچه با قدري يواش كاري  ـ شعباني  
الحسنه گرفتيم و خـود   تومان قرض 3000جا مقداري پارچه سوار كرديم و آن

آقاي شعباني آمد باهامان بازار و مقداري لبـاس بچـه خريـديم و بـا ماشـين      
داخـل   ،افسانه و شري پشت نشستند و مـن و اكـرم  . اش رفتيم اردوگاه باري

طبق معمول مجبور بودم در مورد بد گفـتن از  . هايي رد و بدل كرديم صحبت
وقتـي رسـيديم   . زد دولت كوتاه بيايم و اكرم هم گاه بـه گـاه سـيخونك مـي    

ايد هـم  توانست يا شـ  شايد نمي. ها شركت نكرد بندي لباس اردوگاه در تقسيم
به هر حال شام را با ما خورد و در موقـع حـرف زدن   . كرده بود دبه ما اعتما

صحبت نماز جمعه شد و من هم باز پراندم كه آقـاي طالقـاني چيـز ديگـري     
كردن و بعد  اول با چپ چپ نگاه ،شهرزاد و اكرم هر دو اعتراض كردند. بود

را هم پيش كشيدم هاي صمد  موضوع كتاب .زباني و جر و بحث هم با الفاظ
البته دست آخـر مـن خـودم    . يندآ خودي كوتاه مي ها دارند بي بچه و گفتم كه

  . ها پرداختم كردن لباس آن شب تا پاسي از شب به تقسيم. محكوم شدم
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  59اسفند  29جمعه 

ها  د غرغرها و نفرينكار تمام ش ،تا عصري آن روز از صبح بكش كار كرديم،
من رفـتم   كانتينرآوري  دست آخر بعد از جمع .داشتچنان ادامه و دعواها هم

هـا را   چـون نزديـك تحويـل بـود بچـه      ،ها رفتند تلفن بزنند حمام و بعد بچه
آن شـب مخـابراتي عيـدي داد و پـول تلفـن را      . تشويق كردم برونـد حمـام  

بنـدي كـادو    در اردوگاه جو جالبي بود در چادر بغلي مشـغول بسـته  . نگرفت
البتـه مـا هـم در    . انـد  كشيديم كه چـرا جـدي گرفتـه    يبودند و ما خجالت م

آمبوالنس آقـا اسـد   . كادوهاي بزرگ آن چيزهايي كه خريده بوديم را پيچيدم
هـم  بـود  در كارتني ماالمال از آشغال مقوا و كادوپيچي و عينك آقاي غفاري 

كه جنبه جدي داشته باشد يكي يك كتـاب و   نآ خالصه براي. بودطور  همين
آن شب سر سـفره هفـت   . براي اسد آقا را هم بعداً ضميمه كرديم گير يا عرق
. هـا بسـيار خـوش گذشـت    گام بازكردن كادوها چه به ما و چه بـه آن سين هن

حسـن  . اش نيسـت  طـور خـانم مـدني پـيش خـانواده      كـرديم چـه   تعجب مي
به ما هـم عيـدي يـك    . ي استي هم بود كه پسر خوبازقندخواهرزادة خانم 

  . د و يك پستونكردني دادنآويزان گ

  60شنبه اول فروردين 

مريض بـود و   و شري گذشت، البته اكرم كه واقعاً نصف روز در خواب اكرم
عصري كه بيدار شدند بهشان فحش دادم كه اين چـه   .شهرزاد هم خسته بود

ايد؟ به خنـده گذشـت و رفتـيم عيـد      روز اول عيدي است كه براي ما ساخته
جريان ازدواج فرماندار را تعريـف   .حرف زديم ديدني خانة فرماندار و بسيار

طـور   بـه  1كردند و مـا جريـان ازدواج خـود منگولـه را پرسـيديم كـه زينـب       
البته در راه ما را رساندند و بقيه را هم در چادرمـان  . مشروحي قصه را گفت

                                                      
اي بود آقاي منصوري هم بسيار فـرد   زينب همسر آقاي منصوري يا منگوله بود كه زن بسيار ساده. 1

 . معمولي بود و اصوالً آدم مذهبي نبود
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شام هم ماكاروني داشتيم و آقاي منگولـه هـم   . خوردن تعريف كرد موقع شام
از جملـه   ،گو كـرد و اي گفت گوله هم آمد و چند كلمهمن. وردبرايمان آبليمو آ
و اين موجب نگراني زينب  خواهد همراه خودش ببرد را مي گفت كه سگوند

  . هم شد

  60يكشنبه دوم فروردين 

ما . قرار شده بود با خانم ازقندي برويم آبادان و برگه هم آقاي شعباني بدهد
عجله بود و كارهاي تقسـيم لبـاس   هم از خدا خواسته بوديم، با وجودي كه 

. شـمرديم  هنوز مانده بود و جاده خـوب نبـود، فرصـت را بايـد مغتـنم مـي      
صدر  عصري بني. ها را به خانم عرفاني كه خيلي هم مهربان بود سپردم لباس

 تمـام اردوگـاه هـم خبـر شـده بودنـد،      . قرار بود بيايد، ما هم منتظـر بـوديم  
ظهـر خـانم منصـوري بـا خـانم اسـتاندار        بعد از. خواستند استقبال كنند مي

گرجي و دخترش كه چيشتان بود و گويا قبالً پاريس بوده آمدند و هليكوپتر 
صدر هم با گرد و خاك بسيار آمد و گفتند با ماشين و همراهـان ارتشـي    بني

كرده آوردند  يكي غش. رفت آن ته و برگشت و در بهداري پياده شد! خشن
در اين بـين اكـرم خيلـي    . صدر لگد خورده هاي بني و فهميديم كه از پاسبان

. كرد اصالً جلو نيايد ولي شهردار و افسانه عـادي برخـورد كردنـد    سعي مي
افسانه هم از جاهاي خوب و جالب عكس انداخت، بخصوص عكسـي كـه   

خـود   البته خودبـه . كرد خاردار با مردم سالم عليك مي صدر از پشت سيم بني
شب رفتيم با آقـاي شـعباني دنبـال    . در كار نبود طور شده بود و قصدي اين

ورقة مرتبط و بستني هم خورديم در راه هم در آمبـوالنس در مـدح راننـده    
شعر خوانديم و ورقه را گرفتيم و بنا شد صبح زود با چهار جا بـراي شـش   

  . نفر عازم ماهشهر شويم
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  60فروردين  3دوشنبه 

تر  هامان را از مايحتاج سبك كيف صبح زود با آمبوالنس اسد آقا آمديم شهر و
ها را بسـته و آدرس در آنهـا گذاشـته     موقع خداحافظي همه چمدان. پر كرديم

در موقع خداحافظي از اسد آقـا هـم   . هاي الزم را كرده بوديم بوديم و سفارش
هرحال سـوار   به. هايش نگران خانم ازقندي بود گفتند آخر سر چشم ها مي بچه

. ر شيفتي نشستيم تا به ماهشهر گرم و مرطوب رسـيديم طو اتوبوس شديم و به
هركجا رفتيم از هالل احمر و فرمانداري درها به رويمان بسـته شـد و معلـوم    

البتـه رفتـار   . هم شد كه ورقة آقاي شعباني نقص داشته و اصالً كارساز نيست
طـور   در ستاد اروند كه به. جلف خانم مدني هم قدري مزيد بر علت شده بود

ي يك ارتشي نشانمان داد قبول كردند كه فقط دو نفر يعني خانم ازقندي شانس
خاطر ما قبـول   كه خانم ازقندي هم گفت به  بروند و ما چهار تا نياييم 1و مدني
گفت يارو خيلي ما را از آبادان رفـتن منـع كـرد و گفـت      افسانه هم مي. نكرده

كـارت شناسـايي    انـد يـا ممكـن اسـت بـي      نجا سگ و گربه هم سالم نمانده آ
م و الكـي  گفـت بـروي   افسانه كه پاك پشيمان بـود و مـي   ...دستگيرمان كنند و

تـا دم  . خانم ازقندي هـم همـين عقيـده را داشـت    . خودمان را به كشتن دهيم
مـن و  ! زد اهواز چند نفر جا داريـم  راننده اتوبوس داد مي. ها رسيديم اتوبوس

! نـه : اكرم گفتيم برويم اهواز و شهرزاد و افسانه و خانم ازقندي و بقيـه گفتنـد  
گفت اصالً  ي؟ و خانم مدني هم ميكارت شناساي شود چند نفر تنها بي مگر مي

خالصه بـا ايـن آيـات يـأس     . كنيد امكان ندارد و در آنجا هيچ جايي پيدا نمي
گـرديم و   كردم فوقش اگر شد برمي شدند، ولي من كه فكر مي همه مأيوس مي

اكرم هم داشت با آنهـا چانـه   . رفت رفتم سوار شدم بوس داشت مي چون ميني
شود رفـت، مـن هـم     براي رودربايستي كه نمي گفت آخر زد و شهرزاد مي مي

                                                      
هـاي پزشـكي بـه     ل احمر و بهيار بودند و براي كمكو خانم مدني از كارمندان هال ازقندي خانم. 1

مذهبي نبودند و شايعاتي بين خانم مدني و آقاي اسد كه راننده  اردوگاه فرستاده شده بودند و اصوالً
 . بود در ارودگاه پيچيده بود
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ايم نبايد تمامش كنيم؟ اكرم  گفتم آخر اين مسئله نيست حاال كه ما شروع كرده
هـا   هم آمد باال و نشست و شهرزاد هم گفـت آخـر وقتـي ايـن دو تـا ديوانـه      

توانم نروم و او هم آمد و ديديم كه افسانه رفت و با آنهـا   روند من كه نمي مي
شـود   افسانه كه نمي خيلي ناراحت بوديم كه بي. بوس برگشت نشست در ميني

بوس كـه   علي اهللا به رانندة ميني. شود اصالً درست نيست و باعث دلخوري مي
خيلي هم مهربان بود گفتم بايستد و رفتم دنبال افسانه كه با يك نگـاه خاصـي   

آبـادان را  چون چرا و خوشحالي آمد و به آنها هم سفارش كرديم كه حتمـاً   بي
خالصه چهار نفري سوي اهواز راه افتاديم و در راه گرم بسـيار چـرت   . بروند
بـه  . دنبال جاي براي ما گشـت  راننده مهربان وقتي رسيديم تمام شهر به. زديم

برايشان توضـيح داديـم   . يك ستاد كه خواهرها در زيرزمين آن بودند رسيديم
هاسـت و بهتـر اسـت مـا      ولي دختره رد كرد و گفت جاها همه دست ارتشـي 

. هـا بـازگو نكـردم    هاي او را براي بچه آور بود حرف البته چون يأس. برگرديم
ولـي در هتـل هـم    . بوس خـداحافظي كـرديم   خالصه هتلي پيدا شد و از ميني

سـربازي كـه   . هـا بـود   براي ما باز نبود چون تماماً در دست سربازها و ارتشي
را به هتل نوفل لوشاتو راهنمايي كرد و  رفتارش آقاي جعفري را يادآور بود ما

 1صاحب هتل. برايمان پيدا شد!) شد تر مي كه ارزان(در آنجا يك اتاق دو تخته 
كليد را گرفته و به طبقة دوم به اتاقمان . آدم خونگرمي بود و به ما تخفيف داد

قدر خوب و راحت و دنج بود كه در آن بحبوحـه نگرانـي وقتـي در     آن. رفتيم
مـان   د شديم و دو تخت و روشويي و گنجه را ديديم و فـرش را، همـه  آن وار

بشكن زديم و داراي داراي رقصيديم و خدا را بسيار شكر كرديم كه همه كـار  
ها و سربازها  آن شب شام خوبي با تُن و ماست در شهر نازي. كند را آسان مي

  . خورديم و بسيار راحت و با خنده خوابيديم
                                                      

دوسـت بـود و آدم بسـيار     صدر بود بسـيار وطـن   ه شبيه بنيفصاحب هتلي در اهواز كه از نظر قيا. 1
برخوردي بود بعد از انقالب از فرانسه به ايران آمده بـود و در اهـواز هتلـي خريـده      بان و خوشمهر
 . بود
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  60فروردين  4شنبه  سه

اش مملو از سرباز بود و ما آدمي  صبح شروع كرديم به گشتن شهر كه همهاز 
. كردنـد  ديديم و همه ما را مشكوك نگـاه مـي   جا نمين در آنرا غير از خودما

. تمام فجايع را نشـان داد . ساعت ما را گرداند دواي پيدا شد و مجاني  تاكسي
د و مناظر سـاده و جـالبي   ها و مستضعفين در خانة پولدارها نشسته بودن بومي

. خصـوص رود كـارون  شهر بسيار زيبا و شگرف بـود ب . درا تشكيل داده بودن
عت بـا ديـدن   بعـد از دو سـا   .هاي ويران شده پل سد دز و استانداري و محل

اكرم به تاكسي گفت نگهداريد و تاكسـي هـم بـا    و  هاي پاريس و محمد بچه
  .ردگرفتن آدرس و نگرفتن پول از ما خداحافظي ك

ولي هيچ حرفي از جـا و   ،از ديدن ما تعجب كرده بودند محمد و ديگران
  !مكانشان نزدند و ما نتوانستيم راهي براي آشنايي پيدا كنيم

به هر حال به طرز باصفايي آن روز برقرار شد و عصري هـم دم غـروب   
موشكي پرتـاب  . آور با صداي مهيبي هتل تكان خورد هاي دلهره بعد از حمام

ما  .ها نبوديم به آن سو راه افتادها كه قبالً متوجه آن يتي از آدمسيل جمعشد و 
. ها رفتيم ولي چون دست و پا گير بوديم برگشتيم هم قاطي شديم و تا آن دم

روزنامـه   ،در هتل صحبت كـرديم . نشدني بود بسيار اين روز و شب فراموش
  . امت خوانديم و افسانه و اكرم هم خواندند

  60فروردين  5چهارشنبه 

صبح زود بلند شديم و بعد از جمع و جور كردن و دادن حساب هتل سـوار  
 ،وقتـي رسـيديم  . ما رو برد به محل حادثة غـروب ديـروز  . يك تاكسي شديم

آلـوده بـاد    هاي خرابه را ديديم و دو گاو و گوساله كه افتاده بودند خـون  خانه
ماشـين سـوخته و   . دآن طرف سگي كه نيمي از صورتش رفته بو. كرده بودند

. كردنـد  هايي كه در كوچه بـازي مـي   نفر در يك خانه و بچه هفتشدن  كشته
بـه گـاراژ حيـدري رفتـيم و      خالصه با تأسف و تعجب و حيرت راه افتاديم
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  .توماني شديم و ته را گرفتيم 15بوس  نيسوار مي
و خرم دژ گذشتيم و به دزفـول  ) الحائي(آباد و قلعه سحر  در راه از خلف

هاي زرد بسيار قشـنگ بـود و آدم    چه مناظري از سبزي و باغ و گل .رسيديم
گفت كه صـدام غلـط كـرده و امريكـا غلـط كـرده كـه         هزار بار در دلش مي

رفتيم در شـهر پيـاده شـديم و كنـار خيابـان      . جاها را از ما بگيرد بخواهد اين
چنـان  هم او بـرويم شـهر را بگـرديم و    منتظر يك تاكسي ايستاده بوديم كه با

  .نه يا مسجدي را هم از او بگيريمسراغ مسافرخا
دودل بودند كه سوار شـويم ولـي    ها بچه. يك ماشين آريا برايمان بوق زد
ينيم و چقـدر خـوب   ها را بب خواهيم خرابي باالخره جلو رفتيم و گفتيم كه مي

لـوح بـود    البته ساده .چه آدم جالبي بود و ما را كجاها برد بود اين قسمت ما؛
چه . اي در اختيار ما گذاشت ولي تمام لطف و صفاي خود را بدون هيچ وقفه

هاي گمنـام   هاي انسان نابودي جان ،محله فلكه كوتيان. هايي را نشان داد محل
شـده و عكسـي بـر     تكـه  هاي فروريخته و لوازم تكه اتاقك. هاي شيرخوار بچه

 ...و!! »حقـوق االنسـان  «هايي بر ديوار  ريفقط آجر بود و خاك و يادگا ،ديوار
. اي بـرادر امـام رضـا    امـامزاده  ،»سـبزه قبـا  «روي  به محل ديگري رفتيم روبـه 

 هاي عظيم و بسيار گود پيچ زمينقديمي فروريخته و زير هاي اي از خانه محله
نفر كشته شده بودند و ايـن ناحيـه و    150جا در اين. در پيچ كه آب گرفته بود

ي آن هر دو با هم منفجر شده بـود و تمـام شـهر را در ايـن وقـت      ناحيه پشت
محلة ديگر كـه   حله خيابان كشاوز را هم ديديم و چهارم. خاك فراگرفته بود

و هيچ غيـر از تـابلوي آن و ديوارهـاي قـرآن      ،ابا سجد بود، مسجد آليك م
هاي  حلكه در كنارة اين م تر از همه اين بود و جالبنگاشته از آن باقي نمانده 

هاي آهن و خاك  ها زير تل ها و حمام ها و توالت خراب و ويران كه زيرزمين
كنـار  .انـد  اي مشغول گذران زندگي هستند و فرار نكرده دزفول بودند خانواده

خانـة كـوچكي بـا     قبـا،  گرفته در آن ويرانه سبزه آب هاي مخوف آن زيرزمين
اي انسـان شـجاع و    هعـد هايي كه روي طناب پهن بود نشان از زندگي  رخت
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شكسـتن  : زمين نوشته بودي زيرها اي كنار پله و روي ديوار ويرانه داد دلير مي
خواسـت    پيام خون شـهيد .!! ...عيدي امسال ماست  دست ايثارگران سه كفر به

  !...هاست در جبهه امام و امت ايثار
د و دوستش را ديد و سالم عليك كـر . رفتيم) نادر آقا(با آن برادر مهربان 

اهللا از جبهـه   سـتش آقـا فـتح   دو. ما هم همه عقب نشستيم تا او هم با ما بيايد
شده بـود ولـي    براي بيماري مرخص. و قول داد كه ما را به جبهه ببرد آمد مي

ما را بردند و رودخانه عظيم شهر را . اش با ما صرف كرد مهربان و باصفا همه
دريا زياد بـود و مثـل چشـمه    رودخانة بزرگ دز كه آبش مثل . نشانمان دادند

 بعـد رفتـيم  . دادنـد  به آن جلوه مـي  اي در وسطش زالل و درختان مثل جزيره
اي از  ، بعد ما را بردند بـه مزرعـه   مالتي و ناني خريدند و بسيار تعارف كردند

فقط در ايـن محـل بهشـت    . هاي زرد سرتاسر آن را پر كرده بود گندم كه گل
خالي بود كـه قـدرت خـدا را در غربـت و      پهن با نهر جاري محل يك آشنا

اي را در  جزيـره . هاي انبـوه و بـاتالق   اي كنار و بيشهه درخت. غريبي دريابد
اي سـپيد را احاطـه    امـامزاده دادند كه در ميان خود  اين پهن دشت تشكيل مي

. كرده بودند و فقط يك متولي پير داشت و بسيار گنجشك و بلبـل و پروانـه  
ن حقيقـت فقـط يـك تلنگـر     راي دريـافت بهايي كه  ي دلجا. جاي آشنا خالي

  .خواهند مي
  :طرز قشنگي اين شعر را خواند به در ماشين موقع برگشتن به زبان لري

صداي طبل و شـيپورو شـنيديم به شهر زاهدان كـه مـا رسـيديم
ــامون به خط كردن تراشيدن سـرامون ــردن تن ــي ك ــاس ارتش لب
ــگ پوتين يك مني كـردن پاهـامون ــامونM1تفنـ ي دادن دسـ

عوض شير مادرم غم پرورم باش اي مسلسل يـاورم بـاش مسلسل
تير و گـاه رگبـار دارهگاهي تك مسلســـل لولـــه خودكـــار داره

ديديم اوضاع خيلي مشـكوك اسـت و يـك     ،طرف بعد كه برگشتيم خانة
جـا شـروع شـد كـه چـرا او       بدبيني ما بـه او از همـان  . خانمي در خانه است
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هـا   بچـه . خانمش را از ما پنهان كرده بود و رفتارش با زنش بسيار زننده بـود 
تر هم پنداشـتند و شـب موقـع خوابيـدن كشـمكش و       موضوع را بسيار گنده

العاده ناراحت بودند و حتـي شـري    ها فوق هبچ. داري داشتيم بگومگوي خنده
افسانه و اكرم را هم ترس گرفته بود، ترس از آبروريـزي  . اش گرفته بود گريه

ولـي  . كردنـد  پاره را آرزو مـي هاي فجيع و همگي آمدن موشك و خم و مرگ
خالصه بـا  . رسيد كننده نمي نظرم نگران غيرت بودم و چيزي به من همچنان بي

جالتـاً  را تسلي دادند و قبول كردنـد كـه ع   قرآن همگي خود خواندن آياتي از
  .به هر حال شب بسيار سخت گذشت. دخوابشان ببر

  60فروردين  6شنبه  پنج

حافظي تلخي كرديم و آقاي بابايي بـا  اخد. صبح زود بلند شديم و راه افتاديم
خواستيم پول حليم را ما بـدهيم  . كمال پررويي خواست باهامان دست بدهد

بقيـة روز  . يعني ما در اين سفر يك شاهي هم خـرج نكـرديم  . ولي نگذاشتند
بـوس از   نـي شـش تـا مي  . و حال من هم خيلي بد بوداش در راه گذشت  همه

اهشهر، از ماهشهر تا اميديه و از اميديه تا گنـاوه  ، از اهواز تا م دزفول تا اهواز
و از گناوه تا برازجان عوض كرديم و باالخره به چادر خود بازگشتيم و پيش 

ولـي هنـوز نيامـده     ،اند ا برگشتهكرديم خانم ازقندي اين فكر مي. ودآشنايان خ
 ودند و ما هم بسـيار خوشـوقت  ا آمده بخانم حنا اين. و ما نگران شديم بودند
  .شديم

  60 فروردين 7جمعه 

من در چادر با حنا . ا آمدند خيلي خوشحال بوديماين وقتي فهميديم خانم حنا
هاي شـب از خـواب پريـدم و ديـدم نيسـت، بعـد        ولي وسط ،خانم خوابيدم

كـرد و بلنـد    ام درد مـي  من هم سينه ،هاي زيادي شد صداي ماشين و صحبت
بـا ماشـين و راننـدگي شـري      هـا  صبح كه پا شدم خانم حنا گفت بچه. شدم
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خيلي . اند شيراز و افسانه هم براي رفتن به تهران رفته مريض بدحالي را برده
خصوص شيراز چون رفتم، ب كردند من هم مي دارم ميشايد اگر بي. جا خوردم

دلم براي آن دكل قرمز تنگ شده بود ولي توفيـق اجبـاري شـد كـه بـه كـار       
هـا را مرتـب كـرديم و بـراي      ويـا لبـاس  بـا خـانم اكبـري و ر   . ها برسم لباس

و تا عصري به اعتراضات رسيدگي  بندي كرديم ها هم نوشتيم و بسته جديدي
گرفـت و حسـابي دم    اعتراضات داشت باال مي، ها هنوز نيامدند كرديم و بچه

اي هـم   داديم و عـده  را مي شان شلوغ شده بود ولي خوب جواب همه كانتينر
آمد و متأسفانه نتوانستم درست با او حرف بزنم  آقاي سجادي. شدند قانع مي

خالصـه رفـتم حمـام    . چون خودش مالحظه كرد كه سرم بسيار شلوغ است
ز سـختي راه و  هـا آمدنـد و ا   كه بچـه  ها تا اين سرد و بعد هم رودخانه با بچه

  .هاشان گفتند خستگي

  60فروردين  8شنبه 

حتي مورد اعتـراض  را پخش كرديم و بسيار فحش خورديم و  5صبح بلوك 
قـاي زارع و  تيم منـزل آ ها رف عصري با خانم حنا و بچه. ها هم واقع شدم بچه

بعـد رفتـيم منـزل آقـاي     . هاي بيمارستان را ديـديم  كلي حرف زديم و عكس
. پناه و قدري در قيد بوديم و خوابمان گرفت و شام را بسيار دير دادنـد  يزدان

جـا دوبـاره   م بـه ارودگـاه و در آن  يم تـا رسـيدي  برگشتني كورمال كورمال آمد
  .رسنل بهداري خنديديم و حرف زديمقدري با پ

  60فروردين  9يكشنبه 

قـاي سـجادي   ل آشب منز. و اتفاق مهمي بنا نشد روز به روال عادي گذشت
خصـوص  با خواهرش بسيار خوشوقت شديم، ب خيلي خوب بود و از آشنايي

دختر عموهـاي  . تان بودشچي ها را ديديم و بسيار عكس. اش مجيد خواهرزاده
ولـي  . زيبا هم آمدند و ما بسيار رويا را دست انـداختيم كـه ناراحـت نشـود    
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آن شب خيلي خـوش  . رسيد يكي از دخترعموها به ايشان نظر دارد نظر مي به
طور جدي او را  سر مجيد گذاشت و مجيد هم به گذشت و خانم اكبري سربه

كـردن لبـاس آبـرويم     قـع عـوض  شب اوضاع سر شد چون مو. كرد تهديد مي
بسـيج  . راستي امروز شاهكاري بود در كارهايي كه در ارودگاه كرديم ...!رفت

رو شد و در آخر با شعارهاي گيرا و  هاي خوب روبه پاكسازي با استقبال بچه
  . مربوط كثافت نابود است نظافت پيروز است پايان يافت

  60فروردين  10دوشنبه 

شسـتن گذرانـديم و    دري به كارهاي جنبي و رخـت وقتي برگشتيم ارودگاه ق
ولي بـاز هـم    ،البته مثل روز پيش گيرا نبود ،عصري باز نوبت پاكسازي رسيد

اي  عـده  ،هاي كوچك زحمـت بسـيار كشـيدند    ها حتي بچه خوب بود و بچه
. ها بردند طرف كثافت خاك را به ،اي با نايلون و سطل مقوا خاك كندند و عده

پرسيدند ولي باز هم به ما  اي دكتر هم آمده بودند و راجع به بهداشت مي عده
محلي نگذاشتند و از ما كه به هر حال در اين اردوگـاه تجربـه كـاري داشـتم     

اكرم و من خيلي تو فكر رفتيم كه ايـن چـه جـور شخصـيتي     . هيچ نپرسيدند
ايـم كـه كسـي مـا را داخـل آدم حسـاب        داده است كه ما از خودمـان نشـان  

بعـد گفتـيم تقصـير    . در صورتي در آن چند كار واقعاً دست ماسـت  ،كند نمي
خواهيم نشان دهـم خودمـان را هـيچ كـاره      ماست كه با تواضعي كه مي خود

ديگـران   كنيم و يا اخالقمان طوري است كه براي خوشحال كـردن  معرفي مي
 كننـد  لوح به ما نگاه مـي  هاي ساده به چشم بچه هاكنيم، ولي آن زياد شوخي مي

كنند و فقط از نتيجـه كارمـان بـه وفـور اسـتفاده       داخل آدم حساب نميما را 
  .كنند مي

هـا، بعـد كـه برگشـتيم      عصري رفتيم لب رودخانه، و رفتيم داخـل نخـل  
هـاي   آقـاي شـعباني بـود و يـك صـحبت     . رسـيد  نظر ميه اوضاع دگرگون ب

هـا و  فادة اسـد و خـانم مـدني و اخـراج آن    ع سوء اسـت راج. كرد مشكوكي مي
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دانستم در مورد كـدام   احمر و آمدن خانم جعفري و خالصه نمي پرسنل هالل
موقع ابراز تـأثر كـرديم از اخـراج اسـد ولـي او       البته همان. موضوع فكر كنم

خالصـه مـا   ! پافشاري كرد كه نه گول نخوريد مواظب رفتار خودتـان باشـيد  
خاطر استفاده از آمبوالنس كه ما هـم در آن سـهيم بـوديم و يـا      فكر كرديم به

كننـد و نسـبت بـه     را مي خنديدن با خانم مدني يا ديگري مثالً دارند اين كار
وقتي همه . دانستيم ولي از اين بيشتر نمي ،نوار گذاشتن و بقيه كارها معترضند

اخـراج   برگشتند هم چون آقاي شعباني گفته بود به كسي نگوييـد راجـع بـه   
خواهنـد   مثالً آقاي غفـاري و اسـد مـي    ،كردند هيچ نگفتيم همه فكر مي ،اسد

شب سوار آمبوالنس شدم و . داليلي موهوم و كوچك اخراج شوند، آن هم به
آدم بـدبختي بـوده و   . در راه رساندن مريض به بوشهر با آقا اسد حـرف زدم 

غيـر از   كـنم خطـايي   خيلي هم ساده است دلم راستش سوخت و فكـر نمـي  
هـا   گرچـه بچـه  . ها مرتكب شـده باشـد   هاي عادي انسان لوحي و ضعف ساده
  !اي گويند تو ساده مي

  60 فروردين 11شنبه  سه

. برگشـته بـوديم   2امروز صبح من هنوزدر خواب بودم چون ديشب سـاعت  
آن روز بسيار پكر . خواب بودم كه خانم حنا و خانم اكبري آمدند خداحافظي

بروم شهر ديدن خانم جعفري كه متوجه شـدم اوضـاع كمـپ    قرار بود . بودم
ها هم كه براي ظرف شستن رفته بودنـد متوجـه    بچه. شود بهداري پيچيده مي
هم متوجه شـده بـود و   ) همكارخانم دكتر(خانم جعفري . اين موضوع شدند

هـايي بـا آقـا اسـد      پاسدار آمدند و از دور ديدم كه حرف دو. به من تذكر داد
خالصـه مـن هـم خيلـي دلـم      . بردند او را طرف چادر پاسدارها بعد زدند و

كـه آبـروي يـك آدم    كردم اين چگونه رفتار بدي است  سوخت و فكر مي مي
خانم جعفري گفت يك نفر برود شهر آقاي شـعباني  . نقدر بريزندبدبخت را آ

را بياورد خالصه من رفتم شهر با يك باري رفـتم و در بانـك قـدري منتظـر     
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خالصه آقاي شـعباني آمـد   . دانست نما موضوع را مي آقاي رجايي ماندم ديدم
چـه بـود بـرايش    تر از آن صه جو اردوگاه را بدبختمقداري او را پختم و خال

. دست آوردن دل ما به اردوگاه آمـد  گفتم و قدري يا دلش سوخت يا براي به
از  بعـد . تر شد نشستيم و همه حضور داشتند و قدري اوضاع ماليم كانتينردر 

ظهر مرحلة دوم پاكسازي شروع شد و با شور و حرارتي كمتـر از روز پـيش   
  . ادامه پيدا كرد

   60 فروردين 12چهارشنبه 

مورد لباس رفع  صبح رفتيم ضربتي رشك گرفتيم و قسمتي از كمبودها را در
اي  آقاي حفـره  ، ار رفته بودموقتي براي پيداكردن دمپايي به انب ،و رجوع كردم
من هم بنابه قـولي  . خواهم شما تقسيم كنيد دار لباس آمده و ميگفت يك مق

ها داده بودم قدري طفره رفتم ولي بعد چون التمـاس كـرد وگفـت     كه به بچه
ها مشورت كـنم چـون    گفتم بايد با بچه ،توانيد بكنيد اين كار را شما فقط مي

  ! كارمان شورايي است
ن و جدا كـردن را قبـول   ر كردجمع و جوها هم تا حدودي  البته بعد بچه

هـا   بچـه  ،حتي وقتي عباسي گفت اين خانم قول داده .ولي بيشتر را نه كردند،
گفتند ابداً چنين چيزي نيست و مـا كارهامـان شـورايي اسـت و هـيچ قـول       

هايي كـرد   دلها و درد ا ما خودماني شده و حرفخالصه ب ،دهيم شخصي نمي
آوري بود و  كه كار وحشت آن كرد ما هم رد نكرديم با و خالصه خواهش مي

ــروع  ــاره ش ــردن دوب ــاس  ،ك ــان لب ــم در مي ــيم  آن ه ــاي ن ــه   ه ــه و كهن كهن
شب منزل . خالصه تحمل دعواها و قائله را دوباره نداشتيم ،جوكردنو جست

ورديم، آقاي زارع ميهمان بوديم و خيلي خيلي خوش گذشت و مرغ بريان خ
ها  تلويزيون را بعد از مدت .ل مختلف حرف زديمآلبوم ديدم و راجع به مسائ

. نگاه كرديم و من هم قدري مجاهد خواندم كه خيلي وقت بود نخوانده بودم
با ماشين . از افكار آقاي زارع كه معتقد به خواندن همه چيز بود خرسند شدم
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جمعه هم خانم صديقه كه اهـل آبـادان بـود بـه اصـرار      . به اردوگاه برگشتيم
. شـود  مـي ما هم ديـديم اصـرار بـيش از ايـن ن    ما را دعوت گرفت و  ،فراوان

شـب   5/12وقتي برگشتيم تا ساعت  .ن روز داديمترتيب نمايشگاه كتاب را آ
ها در آن محيط بسته شديم و عبـاس آقـا هـم مـا را      ي لباسزمشغول جداسا

  !كرد نظاره مي

  60 فروردين 13شنبه  پنج

غليظي جلـوي  در هست هوا بسيار سرد شروع شد و مه ه ب 13امروز كه روز 
آقـاي  . ناشـتايي خـورديم  صـبح زود بلنـد شـديم    . گرفت ها را مي همة چشم

. خنك شديم و رفتيم برازجـان ش آمدند دنبال ما و سوار باري كريمي وكورو
ـ از آن يم بـه  جا به اتفاق برادر آقاي كريمي كه خانم بسيار مو بلندي داشت رفت

اش بيابان و  شت و بقيهخشك دا هاي نيمه نخل دهاتشان كه بسيار خلوت بود،
 ، عيبي داشتند،جا رفتمآن. بسيار جالب و تو در تو بودندها  خانه. چند گوسفند

گذاشت ولي اصـالً   يكشد و براي ميهمان جان م خانم خانه بسيار زحمت مي
اي  چنـد دقيقـه  . خالصه به اصرار ما بعد از ناهار آمدند .آيند پيش ميهمان نمي

ستثمارگرانة شوهر هم قيافه زن ناجوانمردانه و ا علت رفتار به. صحبت كرديم
ـ . بودند آقاي كريمي و برادر بزرگش استثناالبته . ها بسيار شكسته بودآن اي دني

ريسـي يـك زن دهـاتي را تماشـا كـرديم و       باصفايي را آن روز ديديم و نـخ 
بعد رفتيم بـه  . موتورسواري را ياد گرفتيم و من و شري دلي از عزا درآورديم

. نام شاه علم دارد كه بسيار بكر و جالب و ساده بود اي در شهر به مامزادهيك ا
قـدري يادگـاري نوشـتيم و    بـود،  صندوقي براي صدقات روي اين كپه گلي 

بعد بـا آب پخـش رفتـيم و    ... كردم مثل هميشه من هم آرزو ميتاريخ نهاديم 
و ترش هـم  ليم! طور تاكتيكي ازخود عكس گرفتيم كه مردمي در آن نباشند به
آقاي كريمي صـرف  ) شرط جناق(وسيلة تاكتيك اكرم كنده شد و با بستني  به

 كـانتينر هـا در   كـردن لبـاس   شـب مقـداري بـه مرتـب    . جاي همه خالي ،شد
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ريخـتن   و مأمورانش بـا بهـم   ه موجبات يأسمان را آقاي منصوريپرداختيم ك
تيم ولش كنيم خواس ،هاي آماده و به باد دادن زحمات ما فراهم كردند چمدان

  ! كه دلمان سوخت

  60فروردين  14جمعه 

خوان را درآوردم و هاي كتـاب  و از توي دفتر اسم بچه صبح زود رفتم كتابخانه
جمع و جور شـدند و آقـاي رنجبـر     ،بعد هم با كريم رفتم دانه دانه دنبالشان

خدايي بـود كـه كارهـا جـور شـد و همـه را بـرديم        . ترتيب سرويس را داد
اكـرم  . كردند هايي كه آن را اداره مي به به چه نمايشگاهي و چه آدم .نمايشگاه

علـت مسـئوليت    خوشحال شدم حيف كه بـه . و شهرزاد كه جلب شده بودند
ولـي بـه هـر حـال بعـد از       ،ها نتوانسـتند خـوب درو ديـوار را بخواننـد     بچه

راه  ها قدري بـا مسـئولين جهـاد سـازندگي كـه نمايشـگاه را       كردن بچه روانه
از افكـار و  و ! اكرم باز فيلش ياد هندوسـتان كـرد  . داخته بودند حرف زديمان

اي با اين ارگان  قرار شد به بهانه. ها هم خوشش آمده بود هاي جهادي خصلت
  !!انقالبي ارتباطي برقرار كنيم
قاي سجادي با يك باري كه بزي و خداحافظي با آ برگشتني بعد از ديدار

اي و سرش را  بزك ما را كه ديد كز كرد گوشه در عقب آن بود آمديم و الكي
گذاشت الي دو تا دستش و ما هم سرود خوانديم و صدايمان را در صحرا و 

ده وقتي خواستيم پياده شويم بزك آم. ها رها كرديم ها و كوه باد تند ميان نخل
كه با ما آشنا شده بـود و   طفلك مثل اين. كرد بود دم نرده باري و هي صدا مي

و شب دير بعد  عصري رفتيم منزل صديقه خانم. واست از ما دور شودخ نمي
اي عظيم اين بار تنها  از صرف شام و صحبت با شوهر و خود او با چراغ قوه

كرديم ژاندارمري دربارة ما چـه   فكر مي. ده را گذرانده و به اردوگاه برگشتيم
. وريمه چادر بيااجناس كه مقداري لباس جدا كنيم و ب كانتينربگويد رفتيم در 

  .ها آماده كرد ها را براي چيدن لباس قدري هم كار كرديم و اكرم حمام
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  60فروردين  15شنبه 

راستي دربارة ديروز يادم رفت كه بگويم منگولـه پـاك عصـباني و بـداخالق     
زدن با خـانم مـدني و دو    وقتي به اردوگاه برگشتيم او را در موقع حرف. بود

براي گرفتن تايد رفتـيم  بعد هم كه  .اي نبود محترمانهپاسدار ديديم كه منظرة 
هاي بهداري و هالل احمر گفـت كـه    كاري لحن عصباني از كثافتپيشش، با 

هـا ديگـر چيسـت؟ او هـم      من هم اعتراض كرده و گفتم اين دروغ و دونـگ 
من در تشـخيص خـودم عمـل     صدايش را بلندتر كرد و گفت بگذاريد خانم

بعد هم آمد دم بهـداري و بـه آقـاي    . ي نداشته باشيدكنم و در اين مورد كار
ا توپيد كه ديگر حق نداريد در كنار كولر لم بدهيد و بايد شـما هـم   اين غفاري

و خالصه خيلي قپـي  ! ياد اين مردم باشيده مثل من در خاك زندگي كنيد و ب
خالصه من كه خيلي ناراحـت شـدم و   . شايد هم از روي عصبانيت بود! آمد
ها برويم و اين كارهاي دور از انصاف را بـه   كر اين بودم كه با بچهاش ف همه

  .او تذكر بدهيم
ها را مرتب كنيم و چون قوت داشـتيم   خالصه امروز صبح رفتيم كه لباس

گانـه پـر شـد و     ها از لباس زنانـه و بچـه   چمدان. كارها خيلي راندمان داشت
اكرم و شهرزاد هم آن . هاي دخترانه كارتن از لباس مردانه و جاي ديگر لباس

. هـا در توالـت پـر شـد     گونيكردند و چه زود  تهايي را پر ميهاي ان ته توالت
هاي كثيف وكهنه و به درد نخور خود را بـراي مـردم    مردم محترم تمام لباس

البتـه تـك و تـوك اجنـاس خـوب پديـدار       !... زده كنار گذاشته بودنـد  جنگ
ريختيم  كه عرق شديد مي و درحالي قطع كرديم 5/11ساعت  راكار  ...!شد مي

بعد از . و اكرم با هم بوديم و بسيار خنديديم من. ميب سرد گرفتيك حمام آ
طور  ها كه كاملش كنيم و بچينيم تا فردا به ظهر دوباره رفتيم تو انبار سر لباس

 .خـود شـروع كـرديم    بخش را هم خودبهخدايي بود كار . ضربتي پخش كنيم
آوريـم   ترها را مي رها خوب پيش رفت دانه دانه مستحقاول كه خلوت بود كا

يك بچه هم . گذاشت زير بغلشان تا بروند كرديم و شري مي اش مي اندازه ،تو
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اي نگذشت كـه سـيل آدم    چند دقيقه. طور ماند ولي مگر اين. خيلي شيك شد
 آقـاي . كردنـد  دو نفر دم در افراد را نگـاه مـي  . دنكند داشتند انبار را از جا مي

 ،و دعـوا كـرد   هميشه عصـباني آمـد  مثل ولي منگوله . زد اي هم سر مي جفره
توانسـتيم از پسـش بـر     خاطر شلوغي زياد از حد ولي ما كه مـي  حاال شايد به

شـت و همـين باعـث    كـرد و بـه مـا هـم منظـور دا      منگوله دعـوا مـي  . بياييم
يم يكهـو داشـت  . ناظر مـاجرا  خصوص شري كه دم در بود ومان شد، ب ناراحتي

خودمـان  ! »حـق ونـاحق  «هاي  داديم و مشغول بحث اندازه يك پسربچه را مي
هم . اريكي مطلق و هواي خفهبوديم كه در را به رويمان بستند و مانديم در ت

شـهرزاد  . پسـره هـم ترسـيده بـود     .گرفـت  مان مي بوديم و هم خنده عصباني
هـا   اين لباس ريم درهاست كه دا گفت نگاه كن هفته اش گرفته بود و مي گريه

و خالصـه  ! ظرفيتـي  گفت چقدر كم اش و اكرم مي اين هم نتيجهزنيم  قلت مي
آخـر ايـن چـه     ،من هم گفـتم بابـا بيچـاره حـق دارد    . كرديم همه توجهي مي

ما هـم آن  . صادر شد كانتينردستور ترك  خالصه در وا شد و. اوضاعي است
ي ســگوند و شــديم ديــديم آقــا وقتــي از پشــت آن رد مــي. را تــرك كــرديم

 نفر جديد در زمين واليبـال سـخت مشـغول كشـيدن چيـزي     و دو  1سيروس
منظره بسيار مبتـذل و  . ندا گردد و مست آن شده هستند كه دست به دست مي

شب در چادر بوديم كه خـانم  . پستي بود كه زياده بر آن نتوانستيم تماشا كنيم
كـردن افـراد    منحـرف هاي حشيشي و سگوند و  راجع به مريض دكتر آمدند و

جديد گفت و گفت كه منگوله قدري بچـه اسـت و در ايـن موضـوع طفـره      
. تصديق كرديم و مشورتاً قرار شد برود و بـا سـپاه در ميـان بگـذارد    . رود مي

اي هم كـه   جا به عده ها را مرتب كنيم و همان آخر شب دوباره رفتيم كه لباس
بود كه بايد هرچه زودتر قـال  ولي چون منگوله گفته  داديم، لباس، ناحق بود
ها را منتقـل كنـيم بـه     ها كنده شود عباس آقا اصرار داشت كه لباس اين لباس

                                                      
 . زدگاني كه در اردوگاه به كار گرفته شده بودند آقاي سگوند و سيروس از جنگ. 1
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در عجب بودم كه هم خودش  هاي منصوري من كه از حرف. ديگر يك چادر
خواستم زير بـار   از ظهر گرفت نميد زودتر و هم جلوي كار ما را بعدگوي مي

ر است اين كار بشود گفتند بهت رم و شري مياك! اين انتقال بروم چون زود بود
ولي من به چادر رفتن و  و حرف منصوري بشود تا سر عباس آقا خالي نكند،

بيشـتر از چـادر    كـانتينر تقسيم در زيـر چـادر اصـالً خوشـبين نبـودم چـون       
هستيم و بايد برويم چادر به هر  1به  2ها گفتند  ولي اكرم اين. كنترل بود قابل

با يـك نيمچـه    ها را در كارتن كنيم و دوباره ك كرديم تا لباسحال به هم كم
تـا صـبح   اي بسـت   و سپس در چادر را هم آقاي جفـره  نظمي به چادر ببريم

  ...زود براي تقسيم آن بياييم

  60فروردين  16يكشنبه 

ها خواب بودند كه دلم شور كارها را زد و رفتم تا چـادر   صبح زود هنوز بچه
دخترانـه، زنانـه و   . خالصه كار زيـادي نداشـت  . مرتب كنممربوطه را قدري 

هـا صـبحانه    ها و روي زمـين چيـدم و آمـدم بـا بچـه      گانه را روي كارتن بچه
كه مستحق بودند كه تـا جمعيـت    120بعد رفتم دنبال يوما و چادر . خورديم

وقتي يوما و بقيه آمدند ديـديم كـه جمعيـت تشـكيل      .نيامده بيايند و بگيرند
سـت و اشـتباهاً و بـا رهنمودهـاي     داند سوراخ دعا كجا ، منتها نميشده است

خواسـتيم   يك ميتكاند و ما هم با تا كانتينر صف بستهاند در  اغراقي شري رفته
آقا عباس را كه هنوز خواب بـود  . برويم طرف چادر و كارمان را شروع كنيم

هـا  چـرا اين ؟ و بعد گفت !به اين زوديآلوده گفت حاال  بيدار كرديم و خواب
جا نيست؟ كـه شـري دويـد در    دانند كه آن صف بسته اند مگر نمي كانتينردم 

مـن هـم خيلـي    ! كنند شنيديد؟ حرفش كه شما مثال ايز را كه به گربه گم مي
قدر از مرحله جدا بوده  كه آن كنم خود آقا عباس هم از اين خنديدم و فكر مي

به خدا مثالً يـك داد بزنيـد   ا رو به هر حال بهش گفتيم بابا ت. اش گرفت خنده
اول اكرم رفت تو چادر و . شود پا مي جا را انتظامات دهيد وگرنه خون بهو اين
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ه را كشـيديم و  با يك تاكتيك ما هم رفتيم و فوري دست يومـا و يكـي ديگـ   
اكـرم هـم حـرص    . ها هم بـا كلـي وسـواس انتخـاب كردنـد     آورديم تو و آن

ده بودند و دور چادر جاي ها هم فهمي رگها و بز بچه. باشيد خورد كه زود مي
ولـي  ! كـرد  كريم بيچاره رفته بود از پشت محافظت مـي . سوزن انداختن نبود

كم چادر از فشـار   آقا عباس هم اول بود ولي بعد غيبش زد و كم. شد مگه مي
به زور در را گرفته بـودم و از كنـار   . شد جمعيت كج و كوله و مثل فانتوم مي

آمدنـد و در فشـاري    كرديم كه در آن فشار تو مي انتخاب ميها را  ريدر مشت
و  ، گرفتن در غيـر ممكـن شـد   كم از زور فشار كم. رفتند آورتر بيرون مي وله

هـاي داخـل چـادر را داشـتند بـا مراقبـت        اكرم و شري هم كه هـواي لبـاس  
هاي زيادي را كه از اين طرف و آن طرف زير چادر براي ربودن لبـاس   دست
شـد   جلوگيري مي فشار داشت غيرقابل). كش مثل مگس(زدند  ند ميآمد تو مي

دادن  آمد و مجبور به قـول  شد و جمعيت با هم تو مي و هر آن چادر لرزان مي
. يك بچه طناب چادر پيچيد دور گـردنش و نزديـك بـود خفـه شـود     . بوديم

شري ناگهان . رفت شد و به اين سو و آن سو مي هاي چادر داشت كج مي ميله
نـد و االن  بر ريختند دارند همـه چيـز را مـي   . ت حاال بدو برويم فرار كنيمگف

د همـه  يد آمدم بيرون و دوباره ديدم از توي چادر دارآ يادم مي. ريزد چادر مي
و با مردي جوان كه قبالً هـم چيـز گرفتـه     برگشتم داخل. شود چيز غارت مي

تـوي سـرش و    زدم. زد بودگالويز شدم كه داشت همه چيز را زير بغـل مـي  
يك جوري نگاه كرد كه خيلي دلم سوخت و از خودم و گفتم خجالت بكش 

يك زن جوان هم خيلي برداشت كه كشيده زدم تو صورتش و او . متنفر شدم
! اي را هـم زدم  چهب. ل دادمخانمي را هم اشتباهي ه ...ه كردطور نگا هم همان

! و خجالت بكشـند  ها قدري هم كتك بخورند خواستيم ناحق خالصه مثالً مي
پشت سر . هو چادر پشت سرم افتاد و آفتاب نمايان شدكه يك همين موقع بود

! همه چيز از زير آن رفته بـود و چادر كامالً روي زمين خوابيده بود  ،را ديدم
ها نديدم وآمدم طـرف كمـپ خودمـان شـري و اكـرم را       هيچ آشنا آن طرف
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كار لباس ديگر به شـكر خـدا    كه زده ولي با خيال راحت از اين حيرت ،ديدم
  . پايان يافت

  60فروردين  17دوشنبه 

ديروز بليت فردا صبح را براي شـيراز خريـديم و امـروز صـبح مقـداري بـه       
اش در داخل چادر مزاحم  هايي كه همه كارهاي پراكنده و سركردن با اين بچه

دسـتة جديـدي پيـدا     دار و. بودند گذشت و ناهيد هم آمد و عكـس گـرفتيم  
راستي ديشب باالخره . ديم، دارم و كريم و جاسم و غيره كه خوب هستندكر

البته من عصباني بودم و تند برخورد كردم ولي . با منگوله بحث مفصل كرديم
البتـه   .هـايش خيلـي منطقـي نبـود     نظرم حرف من كه به .تر بودند ها ماليم بچه

فرمانـداري و  قا و تضـادهاي  اسد آدست آورديم از جريان  اطالعات جديد به
خريد كفش و خـرت و   ،بازارعصر نزديك ظهر رفتيم شهر و در ! احمر هالل

و بعد رفتيم جهاد سازندگي و بسـيار سـازنده هـم     ،ها پرت و هديه براي بچه
قـايي كـه امتحـان    اكرم هم با آن آ. مان كردند نماييو راه دخودماني بودن. بود

و بـا هـم خيلـي خـوب     جو بسيار مساعد بـود  . رانندگي داشت صحبت كرد
آقاي اتابك هم قول داد كه براي اهواز براي ما كاري پيـدا   ،بودند وهم عقيده

ـ    . خالصه خيلي مثبت بود. كند م منـزل  يبعد رفـتم سـاندويچ خـورديم و رفت
البتـه اكـرم بـاالخره    . فرماندار گزارش كار نوشتيم تا ورقه پايان كاري بدهنـد 

هـاي   شستيم و با زينب خانم عكسبعد ن. روشن شد و موضوع را مطرح كرد
نقـدر نسـبت   ره عروسي را ديديم و ديديم كه اينهايي كه امروز آچناني دو آن

دهنـد خودشـان هـم چنـدان گذشـته درخشـاني        مـي گيـر  فساد به اين و آن 
  !اند نداشته

  60فروردين  18شنبه  سه

غم  ا با ناراحتي ودرقة گرم علي و كريم و جاسم و همچنين خانم دكتراينبا ب
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سـوي   مهر كه قرار بود براي ما بايستد شديم و بـه  سوار اتوبوس ايران ،دوري
شگرف در جان مـن خيلـي از   هاي  در راه منظره زيبا و كوه. شيراز راه افتاديم

هـاي   هـاي محلـي و لبـاس    وارد شيراز شديم و از كـوچ زن . گذاشت ها اندوه
يك اتاق قشنگ كه  به هتل فردوسي رفتيم و. رنگارنگ و شترهايشان گذشتيم

كـرديم و بعـد رفتـيم حافظيـه و      عصري استراحت. حمام داشت بهمان دادند
  ...، جاي شما خالي صفا كرديمچراغشاه

  60فروردين  19چهارشنبه 

امروز بعد از گرفتن بليت و گذركردن از آن دكل بزرگ رفتيم خـدمت شـيخ   
فا بود ولي باص م از آن است كه جهان خرم از اوست؛سعدي كه به جهان خر

زده شده بودند و آن زرق و برق و برو بيـاي سـابق را    ها خيلي فلك آن ماهي
ها اين محيط قشنگ و قديمي و رنگارنـگ را   بعد آمديم بازار تا بچه. نداشتند

كـه   مقداري هم عرقيات جور واجور براي مادرهامان گرفتيم براي ايـن . دنببين
تان خوب خالي آمديم به سـراي  بعد جاي دوس. ميجوري دربياي اناز خجالتش

ن همه چيـز  مشير، به به حيف كه جيبان خالي است و اال براي سوغات خريد
بـراي   يكي يـك گردنبنـد  . هاي قلمكاري خصوص پارچهشد، ب ايراني پيدا مي

بعد آمديم به چايخانه مشير كـه حوضـي   . اعضاي كادر جنبش خريداري شد
چـاي و پـالوده و شـربت     .ضلعي در وسط دارد با يـك فـواره كوتـاه    هشت

هايش خيلـي   پنجره. داد هاي ته كيفمان خيلي مزه مي بيدمشك با آخرين سكه
گلـدار و   كردكه لباس سـبز  پيري ازمان پذيرايي مي. قشنگ و رنگارنگ است

اي  نشـان از حماسـه  كه هايي بر ديوار بود  عكس كمربندي كلفت سبز داشت،
ت ديدن آن بازگش يم پاركينگ و بعد ازبارها را برد ،بعد رفتيم هتل .قديم بود

شناسد و او هم آدرس مطبش را  كه دكتر روشن را مي دكل از لبنياتي پرسيدم
بعد آمديم باغ ارم كه بسيار . داد و فهميدم كه ممكن است هنوز سر كار باشد

هاي رنگارنگ و سرو  باصفا بود ولي بسته بود و نشد كه وارد آن شويم و گل
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  . يك نظاره كنيمبلندش را از نزد
هـا   البته گران بود و بچـه  ،آمديم در باغ باصفا و خلوتي كباب خورديم

البته مقداري عالف شديم و سوار اتوبـوس  . نماز خواندند و صفايي كردند
بايـد پهلـوي راننـده    جا كم بود و يك نفر تيم، چون يكشديم و شيفتي نشس

  . نشست مي سر سبك

  ادامه كار در بيمارستان ـ تهران

   60 فروردين 20شنبه  پنج

ـ . صبح زود به تهران رسيديم ه هـم بابـا بـود و هـم زري و     وقتي رسيدم خان
شـدم كـه خيلـي     كيلو الغر 5 و وزن كردم .من خيلي خوشوقت شدم. حامد

  . ...هاي سفر را تعريف كردم داستان. باعث خوشحاليم شد

  60فروردين  22و  21جمعه و شنبه 

  . تري نشده در منزل صباغيان گذشت و كار مهمبه ديدن عمو فريدون و بقي

  60 فروردين 23يكشنبه 

رفتم تو كـه روزنامـه    .بابا نيامده بود پرويز و مهدي و منصور آمدند خانه ما،
هـم مـاجراي   مـن   كني؟ رويز پرسيد كه خوب چكارها ميطور كنايه پ به ،ببرم

برايـت   اي و او با تعجب گفت خـوب چـه اسـتفاده    برازجان را تعريف كردم
استفادة ديگـري بـود چـون     او منظور ولي. تجربه گفتم خودسازي و ؟داشت
تو كه عادت داري در خانة راحت باشي و هميشه كساني به تو برسـند  : گفت

من هم كمي جا بودي؟ كه كسي باالي سرت باشد  چگونه در جايي بدون اين
كـه   نخوردم ولي خوب سعي كردم فروتن باشم و گفتم خوب ما هم بـراي آ 

خالصه از ديـد اجتماعيمـان پرسـيد و مـن هـم      . مرفه و راحت نباشيم رفتيم

 جاودانگي در سكوت /   98

اسـفند و شـعار    14ها و سخنراني  راجع به بند ج و ليبرال ؛ايراداتمان را گفتم
فرمانـدة كـل   «. ها را برايم تشريح كـرد  مرگ بر امريكا و سپس شعارهاي بچه

لة بهشتي را بيش از مسئ آمد كه نظرم مي و غيره به» شتيچماق با هويزر چه دا
داند از آن بدتر هم وجود  البته خودش اذعان داشت كه مي. اند حد گنده كرده

  !دارد ولي ميزان تنفر مردم مهم است
خصوص راجـع بـه   مقداري سؤاالت كردم ب. هم آمد 1چند روز بعد فريده

قـوا   كه تمام ها بود و لزوم آن تنها دليل او گرفتن بچه. ها كاري بچه جنگ و كم
 له گذاشـت و بعـد ايـراد كارهـاي پراكنـده را گفـت و      را نبايد روي اين مسئ

ود كه وضع فكري ما ناجورتر از خالصه معلوم ب. قدري منظورش ماها بوديم
  . ها رسيده است چه كه بود به بچهآن

  .تر از قبل البته تلخ. روع كرديمشنبه كار بيمارستان را ش از روز سه

  60فروردين  29شنبه 

طـوري   بـه  ،سوسن از اوضاع ناراحت و مأيوس است ،رفتيم منزل فرهاد شب
پيانو بود و فرهاد گفت كـه هالـه بسـيار قشـنگ     . زند كه به خودش ضربه مي

  !زند پيانو مي

   60 فروردين 30يكشنبه 

خواسـتندكه   ها مي بچه. منتظر شديم و نيامد. بيمارستان قرار بود اسد آقا بيايد
شايد هم ايـن اتفـاق   . ا كنند البته براي ديدارهاي بعدياگر آمد او را از سر و

  . ه و چهارشنبه فريده آمددوشنبه رفتم خانة در. مربوط به جمعه بود

                                                      
 .  بود فريده يكي از دانشجويان دانشكده فيزيك. 1
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  60ارديبهشت  4شنبه  پنج

ز دسـت  كرديم فرصت ا جاي كالس رفتيم استخر چون فكر مي امروز صبح به
  . بي بود و خيلي خوش گذشتاستخر بزرگ و آ. برود

در . هم چنـد طـول شـنا كـرديم و حسـابي خسـته شـديم        و من و شري
از هم تاكتيك اي جازمس چند سرود خواند و جنبش به خود باليد كه ب گوشه

ظهـر رفـتم خانـه سـوزان     ! كه فعالً كسي از آن خبر ندارد جديدي پيدا كرده
و  ها رفتيم منزل پرديس كه موهايش را كوتاه كرده بود خانم و عصري با بچه

را  كـر جـازمس    جا كلي سرود خوانديم و دستةدر آن.  رفته بودندبه طبقة باال
مـن   .ها كه آماده خواب شـدند  يم كوه و بچهقرار شد صبح برو! تشكيل داديم

هاي مربوط به كالس مولوي را نوشتم و  تعدادي نوشتني. برد اصالً خوابم نمي
  . بعد هرچه كردم تا صبح خوابم نبرد

  60ارديبهشت  5جمعه 

ها خلـوت بـود و مقـداري     خيابان. كوه شديمبه بود كه آماده رفتن  4ساعت 
 ،از كوه رفتيم باال و من خيلي به نفس نفس افتادم. رفتن شد وقتمان تلف پياده
محـيط  . مقدار زيادي تا اوسون رفتيم و بعد برگشتيم پايين ،ولي با وجود اين

بـه ريـش    آينـد كـوه و   است مـي  حي پيدا كرده و هرچه سوسولبسيار افتضا
  . خندند انقالب مي

اينـا باشـم    ولي مـن آمـدم خانـه كـه بـا زري     ها بروند سينما  قرار بود بچه
نـوار اكـرم را ضـبط    . من تنها مانـدم در خانـه   ها هم رفته بودند ومتأسفانه آن

اسـد آقـا    .خيلي هم زور داشـت  ،رفتيم بيمارستان عصر دوباره بايد مي. كردم
  . ست كردمقرار بود بيايد و من شربت در

  60 اريبهشت 6شنبه 

  . اتفاق جالبي نيفتاد
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  60 ارديبهشت 7يكشنبه 

رفتيم و اكـرم او را   1منزل آقاي علوي. وهايم را كوتاه كردممنزل افسر خانم م
علـت   اكرم رفته دكتر پوست و صورتش بـاد كـرد و قـدري هـم بـه     . خنداند

  . خنداند حسي كج شده بود كه مرا بسيار مي بي

  60ارديبهشت  8دوشنبه 

. روي مولـوي كـار كـردم   . ه و بعد هم اميد آمد و شام خوبي خورديمدر خانة
  . هاي زيبايي دارد چقدر آدم جالبي بوده و چه داستان

  60ارديبهشت  9شنبه  سه

ها نيم ساعت ايستادم ولي كسي نيامـد مـن هـم     منتظر بچه ،صبح رفتم استخر
. تآب بسيار سرد بـود و خلـو  . فتيمنااميد بودم كه پرديس را ديدم و با هم ر

شرح . قهوه خورديم و او فنجان من را ديد زاده، بعدش رفتم منزل خانم عرب
ديرزمـاني اسـت   گرفته  اي كه فكرت را مي تاريكي: حالم را از اين قرار گفت

مدت ديگر  8هشتسفري خواهم رفت و تا . شود دارد رو به روشنايي باز مي
مـار  . كنند ام فكر مي دست هم درباره فر دست بهكادويي خواهم گرفت و دو ن

  . رفتيم بيمارستان. هم بود

  60ارديبهشت  10شنبه  پنج

بعد سينما يك فـيلم گنـد   ن صبح كالس بود، بيمارستا. زندگي تكراري است
ا بخش اكرم اين. دش را ديدم، بعد بيمارستاننتيگون كه جديد كرده بودنآنام  به

سـبك   بت روز كارگر سعي كرديم كار كارگرها راولي به مناس ،نيرو زياد بود
هـا مـا را   بدهيم كه البته رو دست خورديم و آنها جاي آن كرده و صبحانه را به

                                                      
خـود را از دسـت داده بـود و در بيمارسـتان      آقاي علوي يكي از مجروحان جنگـي هـر دو پـاي   . 1

 . رفتيم طالقاني بستري بود البته ما بعد كه او مرخص شد هميشه به ديدنش مي
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زديـم و اگـر كـاري مانـده بـود       به بخش جراحي هم سر مـي  .ميهمان كردند
  . كرديم مي

  60ارديبهشت  11جمعه

ن بـه خانـه مينـا و    اكرم به تظاهرات اكثريت رفـت و مـ  . امروز روز كارگر است
هاي  گيري با فاطي حرف زدم راجع به موضع. فاطي و ابوذر بسيار روز خوبي بود

. اسـت گفـت  !! نفع امريكـا  كه به جنگ و انكارناپذيري واقعيت آن و او هم از اين
شـد   از هـر دو مـي  . هاي ابوذر و بابا خيلي جالب بود و ابوذر بسيار تند بود بحث
  . هاي استاد هم خيلي جالب بودكار. هاي خوب گرفت نتيجه

  60ارديبهشت  12شنبه 

نار حوض نشسته و ه جلسه مولوي برويم و من در تجريش كبعصر قرار بود 
توي رودربايستي مجبور شدم مطالب عشـق  . تا آمد و رفتيم منتظر اكرم بودم،

تر  صحبت كرد كه بسيار كامل» حسن«البته بعد . را كه تهيه كرده بودم بخوانم
بحث ماترياليسـم و ازليـت   . هاي عرفاني صحبتي نكرد بود ولي از آن قسمت

واب ندادم و حس خود را گفتم و ماده مطرح شد و من از نظر فلسفي هيچ ج
در ماشـين كـه   . نين راجع به عشق به حقيقت فراتر از عشـق بـه انسـان   چهم

زادي صـحبت كـرديم و حسـن بسـيار     آمديم راجع به بازرگـان و لـزوم آ   يم
اين همه عشـق و ايـن    !!فهميدم كه او هم ماركسيست است بعد. مخالف بود

  !شناسد كردم عرفان را مي همه كه فكر مي

  60ارديبهشت  13يكشنبه 

  .بيمارستانمادر،  استخر، منزل
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  60 ارديبهشت 14دوشنبه 

، ولـي خـوب بـا    بيمارستان، جلسه خـانم قشـقايي وقـت بسـيار تلـف شـد      
قاي قاسمي گفـت كـه   آمطالبي راجع به . دردي كرديمهاي ديگر هم داوطلب

 دار درسـت كنـد،   واسـت دسـر خامـه   خ اكرم ميهمان داشت و مي! عجيب بود
  . ه و بعد دوباره خانهد منزل دربعد آمدم خانه و بع. براي همين زود رفت

  60ارديبهشت  15شنبه  سه

  . خانم، بيمارستان منزل پري

  60ارديبهشت  26شنبه 

كـرديم فـردا در امجديـه     فكر مي. خبر مانديم امروز هجرت دكتر بود و ما بي
ولي نبود و همين امروز در خانه خانم شـريعتي برنامـه    ،اي خواهد بود برنامه

البته اين باعث گله خانم شريعتي هم شد كه فكر . بود و ماها نتوانستيم برويم
او در حقيقت دوسـت و دشـمن واقعـي دكتـر را     . كند بابا سازشكار است مي

هـا شـانس    من هم كـه طبـق معمـول در از دسـت دادن فرصـت     . شناسد نمي
  !آورم مي

  60خرداد  3به يكشن

ان خـداحافظي كـرديم و امـروز بعـد از رفـتن      تدو روز پيش ديگر از بيمارس
خواستيم با شيرين برويم بيرون ولي او نيامـد و بـا شـري و اكـرم      استخر مي

هـاي   نشـاني از عصـيان قلـب    ؛رفتيم فيلم كشتي سفيد كه بسيار لطيـف بـود  
هـاي لطيـف    ارزشهاي معنـوي و   انساني از نمودهاي مادي و عشق به سنت

برنامه اركستر سمفونيك تهران در تـاالر   بعد بنا بر كشف شري رفتيم. داشت
جاهـا نيامـده بـودم،    خيلـي وقـت بـود ايـن جـور       ،به به چه تاالري. رودكي

هـاي دانشـجويي و يـا     تيـپ . بـود  16هاي لوئي  جا كه مثل فيلمبخصوص اين



 103/  دفتر اول  

العـاده   ني فـوق اركستر و سرودها و سـمفو شيك و پيك وجود داشت و خود 
شـب منـزل    .واري در جمهوري اسـالمي  زيبا و با ابهت بود و جاي بسي اميد

  .رفتيم نياز

  60 خرداد 4دوشنبه 

. گذاران سازمان نبـود خاطر شهادت بنيان ها به براي بچهاي  متأسفانه هيچ برنامه
 چهـار ولي خوب دلم خيلي هـواي سـرود    ،خوب البته نبايد تشنج زياد شود

عصري مامان شري و زري را بردم كنسرت و شيرين را هم . بودخرداد كرده 
بسـيار جـو    ،ها شب رفتيم منزل شريعتي. زري هم خيلي خوشحال بود. ديدم

نه البتـه متأسـفا   .چيـز  راجع به همـة  هايي زده شد، بي بود و حرفساده و خو
طـور دو نفـري    و بعد هـم بـا سوسـن بـه     هاي كلي و ايدئولوژيك نشد بحث

گفت كـه   ها نسبت به بچه .نظرهايش خيلي خوشم آمد حرف زديم و از نقطه
 5/1تا سـاعت   .برخوردشان بيشتر سياسي است يا ايدئولوژيك البته با ارتجاع

. گرچه قرار نبود ولي خانم شريعتي اصرار كرد ،شام هم خورديم. طول كشيد
  . جي بهم داد كه بسيار عجيب و شاداب بودآخر هم دو گل زرد و نارن

  60 خرداد 7شنبه  پنج

و پسـرهاي   زري خانم طالقاني و جعفري و بابـا و نگار،  شب منزل آقاي بسته
ره رعد آية به اصرار اعظم خانم بابا سو. خيلي خوب بود ،قاي طالقاني بودندآ
و  كه خيلي خوب بـود  گفت راجع به زيد و كف روي آبرا تفسير كرد و  7

هـاي   حـرف : گفـت  اعظم خانم مـي  .گفت جعفري هم راجع به علي ميآقاي 
اينو يكدفعه راجـع  من . بياييم استفاده كنيم. رود بين مي ديگر فايده ندارد و از

راجـع بـه مسـائل روز هـم     . الصه خيلي خوش گذشـت خ به پدر هم گفتم؛
ـ  قاي جعفري راجع به پايينصحبت شد و آ و و كشيدن عكس طالقاني در رادي

چنـين  ن هم جاي اكرم را خـالي كـردم و هم  تلويزيون توسط نبوي گفت و م
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  . صحبت كرديم راجع به بدمستي ابوترابي در مسكو

  60خرداد  9شنبه 

آمدند . عصر منتظرشان بودم دكتر داشت و من مدت زيادي در وليوقت  اكرم
و سه روسري نخي براي سفرمان خريديم كه قرار شد سه گل مختلـف روي  

شوق دارم كـه وسـايل خـوب     دانم چرا براي اين سفر ذوق و نمي. بدوزم آن
كـار   زنـد كـه چـه    ولي دلم هم شور مي روم، تهيه كنم، انگار دارم عروسي مي

خواهيم  ما چه جور وضعي آيا كار درست و حسابي هست؟. متوانيم بكني مي
ف آقـاي كمـال آمـد و راجـع بـه حـر       ،منزل مهـين  ...؟ثمر ثمر يا بيداشت با

خواهيم ديالكتيك را ياد بگيريم و ياد بدهيم  سيروس بحث شد و گفت ما مي
  . خواهد بگيرد مي اي بعد از آن هركه هر نتيجه

  60خرداد  10يكشنبه 

گويـد راضـي    شري تلفن كرد و گفت مادرش خيلـي ناراحـت اسـت و مـي    
ام  روحيـه  ،كردم بيشتر ناراحت شـدم  من هم كه احساس مسئوليت مي .نيست
هست كـه مفيـد باشـد، بـه      آيا واقعاً كاري .زد خراب شد و دلم شور ميپاك 

هـواي كـالس دكتـر ممـتحن رفـتم       خالصه عصري به رزد؟بيا درد بخورد يا
 اش را هدر دهـد  انسان نبايد انرژي كه شان و قدري حرف زديم و از اين خانه

و  هدايت شود حـرف زديـم   و يا از فرصتي كه خدا داده استفاده كند تا شايد
پول را از نياز گرفتم و به خانه رفـتم و  . گفت قدري اوضاع بهتر شد شري مي

هـر  شب هم ماكاروني پختم كه شايد ظ. نان و غيره گرفتيم و در يخ گذاشتيم
عـه  كـرد و هـر دف   شوره خيلـي اذيـتم مـي   دل. مان، تا چه شود شري بيايد خانه

حاضـر بـود ولـي     هـا  سـاك . ا هم مزيد بر علتاين نبودن زري. ام گرفت گريه
خوابيـدم و بخـوان اي    12ام، سـاعت   دانستم خيلي چيزها را جـا گذاشـته   مي

  . همسفر را بسيار گوش دادم



 105/  دفتر اول  

  60خرداد  11، 5دوشنبه صبح ساعت 

چـون روز   ،آخر رفتم تجـريش تـا اكـرم بيايـد    . اقالً ده دفعه از خواب پريدم
م خوب بود حال. مبعث بود و ديشب هم خيلي دست به دامن خدا شده بودم

خانة مهين هم خوب بـود و راجـع بـه تضـاد و     . خنديد كه دنيا مي و مثل اين
  . هايي زده شد كه بسيار جا افتاد ديالكتيك حرف

شري هم گفت كه اوضاع بهتر شده و خانه هم اوضاع خوب بود و زهـره  
اينـا نوشـتم و سـاندويچ     نامـه بـراي زري  . كشيد را مي چاره خيلي زحمتم بي

حامد هم آمـد و دنبـال شـري     .منتظر حامد شدم 2و تا ساعت  درست كردم
خـدا   من هم فقط گفـتم تـرا   .مادر شري ناراحت بود و اين معلوم بود .رفتيم

اتوبـوس پـر از   . و راه افتـاديم بـراي سـفر    مان خـوب باشـد   بگذاريد روحيه
گوينـد داغـان    طـور كـه مـي    آسوري بود و خيلي واضح بود كه وضع شهر آن

راحتي گذرانديم و بعد از شام خوابيديم و باد خنك  را در اوايل بهراه . نيست
  . شد شديم باد گرم هم بيشتر مي آمد اما هرچه به صبح نزديك مي مي

  )نزديك رامهرمز(اردوگاه آزادي 

  1360خرداد  12شنبه  سه

بـه  دسـت   بـه   سـاك . گفتنـد  قـدر كـه مـي    بود البته نه آنخيلي هوا گرم شده 
هـاي   پايين سپرديم و بعد از معطليها را  ساكها  و مثل آواره استانداري رفتيم

دستي زد و صحبت پاريس را كرد و بسيار هم يكرفتيم كه  1زياد پيش غرضي
باالخره بعد از معطلـي زيـاد و منتظـر آقـاي      .گفت با هم درگيري هم داشتيم

هاي تگزاس بـود و بهـاره را    شدن آمديم منزل يك خواهر كه از بچه 2شهاب
                                                      

ايشان وقتي آقاي خميني در فرانسه از  بوددر زمان جنگ  ستانقاي مهندس غرضي استاندار خوزآ. 1
 . جا بودند ان در آنايران به نوفل لوشاتو آمده بودند و تا آمدن آقاي خميني به اير

 . آقاي شهاب يكي از معاونين آقاي غرضي در استانداري خوزستان بودند. 2
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هـا   و يك پسر دارد و گاهي هم در بحـث بـه خلقـي    بود با شعور ؛شناسد يم
ولي خوب مهربانند و بـه   ،كنيم بحث را دنبال نكنيم زند كه سعي مي كنايه مي

عصر بيرون رفتيم و شهر را ديديم كه دو جاي آشناي آن در اثـر   .رسند ما مي
ريـد  خموقـع  . شـري كفـش و اكـرم دمپـايي خريـد      .موشك ويران شده بود

شما مجاهد داريد كه گفتم نه و سپس سـراغ  سربازي ساده آمد جلو و گفت 
  . وارديم آن را از من گرفت و گفتيم كه تازه

  60خرداد  13چهارشنبه 

اسـتانداري بـه آقـاي     چنـدبار تلفـن زدم  . ساعت عالف برنامه بوديم 6ح صب
هـا كـار كنـيم بايـد      كه در بيمارستان براي آن: معاونش گفت ، كه نبود،شهاب

برويم پيش دكتر وزيريان و من هم گفتم پس اين كار ما قطعي شد؟ ولـي او  
فرسـتند دنبالمـان كـه     ن مـي گفت و غرضي تلفن زد و گفت كه اال به غرضي

سـاعت عـالف بـوديم و     2ما هم . برويم ارودگاه در بين راه رامهرز و بهبهان
در . خواهم بروم ناهار بخورم مي ك آدم عجيب آمد دنبالمان تازه گفتآخر ي

خالصـه  . ديـديم  منزل زهره خانم به اندازة كافي خود را مزاحم و معذب مـي 
اهللا و در راه خدا  اش تكه كالم حزب همه. آمد و راهي بسيار طوالني آغاز شد

د، من براي اين ، ولي گفت بايد براي خدا كار كركرد و براي خدا را تكرار مي
نقـدر ايـن حـرف را تكـرار     ا هم از همين شكمان گرفـت كـه چـرا آ   م .آمدم
در راه هـم بـدون رودربايسـتي از ازدواج برادرهـا بـه توصـية آقـاي        . كند مي

م مطـرح كـردن ايـن حـرف در     كـردي  زد و ما هم فكر مـي  منتظري حرف مي
گفـت كـه    از سرپرسـت اردوگـاه  بعد  .غرضانه نيست حضور ما آنقدر هم بي

طور واي و  من و شري هم همين. الهي دبش است و خيلي تعريف كرد حزب
  ها طرف بشويم؟ با كي ووي دلمان رفته بود باال كه حاال بايد

نرسـيده از  . جوان سرپرست اردوگـاه اسـت   ،گاه دانشجوييرسيديم اردو
ن بعد از ايدئولوژي و معلوماتما ،اهللا گفت و در راه خدا و امام كاركردن حزب
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اصـول   ايد؟ گفتيم حسينيه ارشاد؛ پوزخند زد و گفت خوانده پرسيد كه چقدر
هـاي فرهنگـي    بعـد گفـت كـالس    ...عقايد مدرسـه شـهيد مطهـري و   كافي، 

شـري از  . بگذاريد، قرآن، اصول عقايد خيـاطي و گلـدوزي بـراي خواهرهـا    
 ي از برادرها آمـد يك. همان اول ترش كرد و من هم مانده بودم كه چه بگويم

بعد هم كه شب . اب داردخواهر اينجا هستيد يك شام براي ما بپزيد ثو: گفت
آمد و درست نكرده بوديم عصباني شد و گفتيم كـه مـا چـون شـام درسـت      

هم شب آمد براي ارشـاد   1آقاي سعيدي. جاكرديم مادرمان فرستادمان اين نمي
در  سخناني ضد و نقيض دربارة چـادر گفـت و گفـت كـه اجبـاراً بايـد      و ما 

ي به او داديم و او همـه را  هاي ما سه تا هركدام جواب. محيط اردوگاه بپوشيم
 خواستيم از اصـولمان پـايين   ما هم نمي. يه كرد و آخر حرف خودش شدتوج

ولي من خودم كه از ايـن موضـوع خيلـي    بيفتيم و زير بار حرف زور برويم، 
گذاشـت و  بايـد   ،العمل نشان داد دانستم كه چطور بايد عكس رنجيدم نمي مي

ما گفتيم به اين كار اعتقاد نداريم و اين هم درد . رفت و يا چادر را قبول كرد
ــگ ــا ني زده جن ــت، ه ــ س ــت و اك ــنل اس ــاي  درد پرس ــن دعواه ــت اي رم گف

خواهرها خوب هسـتند   ...اما قرار شد خواهرها برايمان بدوزند خودماهاست،
  !الهي هم نيستند و اهل رامهرمزند، از قرار حزب

  60خرداد  14شنبه  نجپ

راستي شادي چيسـت و نشـاط كـه ايـن حـد در روح آدم نقـش سـازنده و        
ورد و از نبــود آن انســان آ اي دارد انســان را بــه شــوق كــار مــي كننــده تعيــين

گيرد بـا   ها غم انسان را مي آيد؟ چرا بعضي وقت وجود مي از چه به پالسد، مي
 دهـد؟  اطش را از دست مـي ر، انسان نشآو يك كلمه حرف با چند مورد يأس

با صداي دلخراش چيـزي كـه بايـد    . س از خواب بيدار شدميأامروز صبح با 
                                                      

هاي اسالمي بسيار دگـم   آقاي سعيدي مسئول اردوگاه آزادي از دانشجويان شهيد بهشتي و انجمن. 1
 . و متشرح
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با صداي هميشه خوش اذان كـه  . اش كافر را هم جذب بكند هميشه دلنوازي
كـار  . بـود از فرط بلندبودن بلندگو و از ناداني مبلغـان آن گوشـخراش شـده    

بعـد هـم   . كننده بـود  ار خستهچند رديف ولي بسي گيري را آغاز كرديم، شپش
 نفـر اسـم   20ـ   30حـدود  نام كالس خياطي كمك نصرت كردم و  براي ثبت

را هم تهيه كرده و بـه چيلـدرن يعنـي دانشـجوي      ليست وسايل الزم. نوشتند
سرپرسـتي كـه   . هفت ساله دانشگاه ملي و سرپرست كـل در اردوگـاه داديـم   
گرچـه اخـالق    ،بسيار بد با ما مطرح كرد و ما هم سخت بـه او اخـم كـرديم   

  . خواهد دست ما بدهد اش با ما بد نيست و خيلي كارها را مي كلي
دوگـاه  هاي ار و سپس با عباس از بچه كرديم گيري عصر دوباره كار شپش
ل شده بوديم و حيدر و سـاري و  جا خيلي خوشحاسابق كه با ديدنشان در اين

آب و علـف   هاي بي شط بسيار قشنگ است و تپه. دسته جديد رفتيم شطدارو
  . اطراف شكوه خاصي دارد

شب بعد از اذان به چادر بازگشتيم و چيلـدرن دانشـجو آمـد در چـادر و     
هـاي خـودش كـه در     زدايي گفـت و از خصـلت   از خصلت. سيار حرف زدب

ــوده از دســت داده اســت  مصــادرة كــاخ ــي دادســتان ب ــداران وقت . هــاي پول
ها را بـراي مـا رو كـرده    كه اشرافي است و شب اول خودش آن هايي خصلت

نحـوي   دختر آقاي يزداني گفت و هركه را نام برديم به دوست ،بعد از نير! بود
از جنبش  ،د در شوراي دانشگاه افتخارش به بازي نگرفتن همه بودتخطئه كر

او را  يهـا  ما هم البته منقطع جواب ...مجاهدين وهاي  بچهمسلمانان مبارز تا 
هـاي خـوب راجـع بـه      قدري هـم حـرف  . پراند داديم و شري هم هي مي مي

. داد الشـعاع قـرار   هـا را تحـت  ولي باز پزهايش آن ،انتظاراتي كه از ما دارد زد
ها  كننده صبحت را به دانشجويان خط امام برد كه اگر تهران بود جزو مصاحبه

وي داده شـده و او رد كـرده   شد و گفت كه پيشنهاد فرمانداري رامشير به  مي
طور خيلي  از ازدواج و مبارزه ضدامپرياليستي به هايي صحبت و بعد هم است

. در گلـو خفـه شـد    و خندة من و شـري ! كرد كه به هم ربطي نداشتجدي 
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فقـط   در مورد بهشتي حرفي نتوانسـت بزنـد  . گه دكتر پيمان ضدامام است مي
 ؟هرچـه گفتـيم چـه احتيـاج داريـد     !... گفت، بهشتي بيشتر در خط امام است

ما همه چيز آماده كرديم و استانداري به ما همه : دماغش را باال كشيد و گفت
خالصه هي گفت و گفت ! ام هچيز داده است و ما هم خود خيلي رفتيم خريد

بعـد از  . اش خوب شد و ما را دعوت به كميل كرد و چـاي آورد  و بعد ميانه
دانـم   نمـي . خنديدنـد  اش بلند بلند بغل گوش ما مـي  كميل تا نصف شب همه
اگر اين كـار را  . توجهي است كردن است يا بي توجه ديگر اين چه جور جلب
هـا   زده در ميان جنگ ،مار شده استهميشه زن استث! ماي بدبخت كرده بوديم

پـزي   هيزم و نان جمع كردن كنند حتي ها همه كار مي زن .طور است هم همين
  . گيرند و مردها آفتاب مي

  60خرداد  15جمعه 

اي شد از زير راهپيمايي فرمايشي در رفته و خـود را بـه كتابخانـه     به هر بهانه
با قيچي كـردن جـوراب    چادرهايمان حاضر شده و اينجانب. مشغول نموديم

واي كـه چـه وضـعي    . اكرم بندهاي الزم را براي چادر خود و اكـرم دوخـتم  
كـوري چشـم حسـود     به هـر حـال خيلـي هـم بـه     . خواهيم داشت در گرما

، يكـي آمـد در   از ظهر باز هم تا آمـديم پامـان دراز كنـيم   بعد. تر است قشنگ
سـت بـا مـا    خوا هـايي بـود كـه مـي     ولي از بچـه  چادر و دو ساعت نشست،

عصر كه دوباره رفتيم بـه  . اسمش هم نوريه بود ،)براي ترجمه( همكاري كند
افتاد و  كاره جلوي چادر كتابخانه ليست بنويسيم، شري چشمش به پالك نيمه

و ما هم رودربايستي داشتيم كه هنـوز  ! جا سكونت كنيمگفت اال بال بياييم اين
ل و حـوالي دو سـه تـا پسـر     در همين حو. كارمان شروع نشده ادعايي بكنيم

تـازه ليسـت را هـم     انـد،  و فهميديم كـه مسـئول كتابخانـه   آمدند در كتابخانه 
نظـر مـن طـرز     فقـط بـه   ،همه كارها را طبق اصولي پيش برده بودنـد . داشتند

. آمدنـد خيلـي از روي معلمـي و يـاددان نبـود      هايي كـه مـي   رفتارشان با بچه
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عنـوان   زده بـه  ال باحضـور سـه جنـگ   ولي به هر ح. كتابخانه هم نامرتب بود
ماند و براي همين بـود كـه مـن وا     مسئول در كتابخانه جايي هم براي ما نمي

دانستم اگر اين يك كار را هم نكنـيم ديگـر    از خودم نااميد شدم و نمي. رفتم
عصري براي گرفتن رهنمود بيرون آمدن از نااميـدي رفتـيم طـرف    . چه كنيم

خنك خورديم و يك شاهي هم بـراي رفـت و   البته يك شربت  .شهرك فجر
در شهرك فجر در حال تشنگي با چنـد  . آمد با باري و كاميون خرجمان نشد

مـاهي كـه در   از شـش  . ي آسيه بود و قد بلند داشـت خانم آشنا شديم كه يك
خانـه   و خيـاط كتابخانه . شد كرد كه چه كارهايي مي خوزستان بود گفت و اين
در آمدن حسرت خورديم  .خورديم كه شيرين بودي را هم ديديم و آب خنك

شـود كـرد    كه غرضي واقعاً ما را تبعيد كرد به جايي كه در آن هيچ كاري نمي
  . شود در آن دخالتي كرد چون هر كاري شده و ناقص شده است و نمي

  60خرداد  16شنبه 

ش كرده امروز وقتي پا شديم كه هوا قدري روشن شده بود و حضرات فرامو
. دويدنـد  ولكي ايـن طـرف و آن طـرف مـي    هول هو همه  اذان بگويند بودند

رفت من و نصرت بنا بر برنامه قبلي به  سعيدي هم ديرش شده بود و بايد مي
دسـت   تـا بتـوانيم قـدري جـنس بـه     رفتيم و خيلي هم دوندگي كرديم،  شهر

زد و  در راه بـا راننـده اتوبـوس خيلـي حـرف مـي      . ، خيلي شلوغ بودبياوريم
البته جنبة بد نداشت ولي خوب  ،بود مسلمان ولي مخالف دولت است معلوم

در پشـت بلنـدگوهاي شـهر    . نصرت هم عقايـد بـدي نداشـت   . پرحرف بود
گفـت كـه    و اراجيفـي مـي   زد براي والدت امام حسين حرف مـي سخنگويي 

كه حضرت علي و امام حسين خودشـان   نصرت را هم به خنده آورد نظير آن
  . و خالصه اميدواركننده بود!!! اهللا بهشتي توي زندان بوده آخوند بودند و آيت
هم ـ كه   اكرم و شهين رفتم سر دنباله آمارگيري با شري،وقتي آمديم من 

گيري پرداختند و معلـوم   به دنبالة شپش ـ  ها بودآوردهاي كار صبح آن از دست
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  . بود كه امروز الحمداهللا كارها قدري پيش رفته شده بوده است

  60خرداد  17ه يكشنب

امروز هم حضرات يادشان رفت اذان بگذارند و مـا هـم وقتـي بعـد از نمـاز      
تصميم بر . اي آقايان نتوانستيم بخوابيمآمديم چرت بزنيم از دست سر و صد

  !!ها بخوابندد شويم و نگذاريم اينآن شد كه فردا صبح ما زود بلن
بود و بعـد  امروز صبح كار كالس گلدوزي شروع شد و خيلي هم جالب 

شهرك شريعتي را گرفتم و اكرم و شهرزاد هم  ، آمارهم رفتم دنباله آمارگيري
هـاي خـوبي    بچـه  ،چادرمـان  ها آمدند به ظهر معلم. ات پرداختندبه كار تزريق

حـرف  » عـامو «خصوص وقتي كـه از  دار است ب صغرا كه خيلي خنده .هستند
ان هـم خـوب اسـت،    فكرش بقيه هم صميمي هستند، مرضيه و شهناز. زند مي

زيرا راجع به طالقاني كه صحبت كرديم نكاتي از او را تحليل كرد كـه مـورد   
چندان از كارهـاي كـه    اكرم هم با او قدري حرف زد البته نه. پسند ما هم بود
بعد از ظهـر  . اگر بهتر آشنا شويم خوب است. تا بعد چه شود !اختالف داريم

و مـا   كشـان كنـيم  هاي كهنه كم باسيكي از مسئولين آمد و گفت در تقسيم ل
هاي خـاكي غلـط    هاي كهنه در گوني تا غروب در ميان لباس 3هم از ساعت 

نظر كـرد و مـا هـم     خود صرف زديم و طرف هم از زير نظر گرفتن ما خودبه
هـا  بقيـة اجنـاس از تهـران بـه تقسـيم اين     قرار گذاشتيم كه بعد ازآوردن  فعالً

  ! بپردازيم
مد و روي ماشين مشغول تماشـاي روشـويي كـه    شب چيلدرن دانشجو آ

شستن بود  مشغول ظرف شري و اكرم مشغول وضو گرفتن بودند و آقايي هم
اش پكر بود  بعد از آن پسرك همه .آن آقا را صدا كرد و چيزهايي گفتو  شد

مــا ازچيلــدرن و ايــن قرتــي . و بــا محمــد تنهــايي شــام خــورد و حــرف زد
. كند بدمان آمـد  جا مي تظاهر و خودگيري بي هايش كه همه را مجبور به بازي

بسيار فجيع ما را زير نظر داشت و مـا هـم زيـر نـور چـراغ و      » آمو«آخوند، 
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ها بيرون چادرشان گليم  زده جنگ. هجوم پشه مشغول نوشتن خاطرات گشتيم
  !نوش جان ، صفايتان باشد. خورند پهن كرده و شام مي

  60خرداد  18دوشنبه 

ولـي حـال و اراده بـراي بيدارمانـدن      ،اي نمـاز پـا شـديم   امروز صبح زود بر
خالصـه بيـدار   . ها ما را بيدار كـرد  گين تيرآهنپتك آكه صداي  نداشتيم تا آن

بـا   شده و دنبال كار گلدوزي و سپس آمار را گرفتم و بيشتر به صحبت كردن
حرفي كـه زدنـد گـوش     من هم عجله نكرده و خوب به. ها گذشت زده جنگ
گيري اولين بارش تمـام   شپشدوره . مان هم همين است چون كاراصلي ،دادم

مـردم بـدبخت و    .سرشان پـاك شـده اسـت    ها شده و امروز ديديم كه خيلي
پارچه مركز بهداشتي را بـا چـرخ   . لباس هستند و ما هيچ در بساط نداريم بي

. شري البته بيشتر اكرم و و با دست چندتايي را تمام كرديم، نتوانستيم بدوزيم
عصر به بطالت گذشت و از دست گرما و گـرد و  . من هم قدري تزريق كردم

شـري و اكـرم در   خصـوص  و ب هاي تميز اسـتراحت كـرديم   خاك در توالت
عصر دم غروب در توالت حمام كرديم گرچه در حـول   .توالت خوابشان برد

غـروب گذشـت كـه در چادرمـان چـاي      . ، ولي بسيار پاكيزه بودو وال بوديم
سـخنان   دانشجو شديم كه بيايد و باالخره »داماد«صري خورديم و منتظر مخت

مـان كـرد و از فكـر كـارخود و      امام را در انتظار گوش داديم كه بسيار آشفته
تكليفات خود پرت شديم و غم خود فراموش كرديم و ديوانه شديم كه ايـن  

اگر نكرد شود با سكوت برگزار كرد و  را چگونه ميها  و منيت هاي تند حرف
چگونه حاال كه اين قاطعيت هست مبـارزه كـرد كـه خـونين نشـود و مـردم       

 93اي شري كردكه سوره انبياء آيه  گناه قرباني نشوند؟ به هر حال استخاره بي
آمد و بسيار جالب بود و من هم قرآن باز كردم و بسـيار جالـب انفـال     98و 

  . 58تا  42آمد آيه 
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  60خرداد  19شنبه  سه

اهللا و سرپرسـت كـل و    ح طبق قرار قبلي رفتيم با دانشجوي حـزب امروز صب
ما را به دفتر راهنمايي كـرد  بعد ازچندي معطلي . ژنرال اردوگاه صحبت كنيم

جا نشستيم گزارش كار را در حضور معاون به او داديم و قـدري هـم بـا    و آن
ار بسي. آب و تاب و دربارة چيزهاي بهداشتي از او تقاضاي كمك مالي كرديم

آخـر مـا هـم كـه     !!) التجسسـوا (خواهيد بخريـد   جو كرد كه چي ميو جست
هاي اردوگاه  خواهيم شورت و نوار بهداشتي براي زن توانستيم بگوييم مي نمي

و فقط فهميديم  دست آخر نتيجه نگرفته. دادن طفره رفتيم تهيه كنيم از جواب
رفته بـود و مـا   كه دختر بابام هستم و با شري عوضي گ شناسد كه مرا هم مي

خيالش راحـت باشـد كـه     مطمئن كرديم كه حاج آقا حزبي است وهم او را 
هـاي مـا    خـود از حـرف   معاون خودبـه . خواهد بكند تبليغاتي عليه حزب نمي

اي در توضيح واضحات براي چيـزي   آمديم بيرون و نامه. گرفت اش مي خنده
رغلي داديم كه به او دست حيد كرد نوشته و به كه خواننده را اشاره كفايت مي

  . البته از جواب فوري دادن طفره رفت. بدهد
بـه چـادر    ،چـادر 4ـ   5تهيـه چنـد گـزارش مفصـل از      بـراي  بعد از ظهر

در رابطه با روحاني . رفتيم و بعد از ناهار براي جلسه صدامان كردندخودمان 
ز طلبانه و احمقانه او بود و برخوردي سازشـكارانه و ا  شهرك و رفتار فرصت

ضمناً غرضي هـم دربـارة    كند، رياني كه از او پشتيباني ميروي مصلحت با ج
بعـد ازآن بـاز   . ما پرسيده بود و چيلدرن هـم مفصـالً توضـيحات داده اسـت    

ها  رفتن صحبت خريد پارچه و شورت را مطرح كرديم و بعد از بسياري طفره
: مـن گفـت   كالفـه شـده و بـه    ...كنم و خرم، خودم اقدام مي يكه من خودم م

هش كردم پشيمان شد طور نگا تر دارم و چون همينخانم عجله دارم كار مهم
البتـه  . دهم خواهيد بكنيد بياييد پولش را هم من مي كاري ميخانم هر: وگفت

قدر دير اقدام شد كه خود با پول بانكو به بازار رفتـه و سـه تـوپ پارچـه      آن
هـول   بـه طـرز  زري كـه  قرمز و نارنجي خريديم و تلفن هم بـه تهـران زدم   
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چقـدر عجيـب اسـت، و سـير وقـايع      راستي . ان گفتولكي از حوادث تهره
رود و با همة خطراتش آخر حق و باطـل   بيني به پيش مي چگونه غيرقابل پش

كند و يا به هر حال باطـل را   را ناچاراً از هم جدا كرده و حق را جايگزين مي
   ...؟اال حق كي خواهد آمدشويد ولي ح برد و مي مي

نظرمان بوقلمون و مرغ  به اردوگاه برگشته و ماست و خيار خورديم كه به
  . آمد قدر نعمت آن كسي داند كه مصيبت كشيده باشد بريان مي

ايم زير نـور دور دستشـويي كنـار تنورهـا روي سـكو       حاال با شري آمده
هايي در سـكوت و   نويسيم و عجيب است كه لحظه ايم و خاطرات مي نشسته
هاي شب جاي به اين زشتي و برهوتي با اين چنـد سـتاره    جيرجيرك صداي

محمد پسرك آشپز . سو چه صفايي پيدا كرده است آسمان و نور چادرهاي كم
اي  تازه اين موقع دست از كار كشيده و چراغ آشپزخانه خاموش شد و سـايه 

  . طرف چادر او رفت به

  60خرداد  20چهارشنبه 

بوس شده و به شهر رفتنـد و   نير تاكتيكي سوار ميطو و شهرزاد به امروز اكرم
مـن  . ا حس شوداين ي وانمود نشود كه نبود اكرممن هم قرار شد بمانم و طور
احسـاس   راستي وقتي كاري هست و ثمـري  به. هم روز پركاري را آغاز كردم

بخـش   ريخـتن و ضـعف چقـدر لـذت     عرق ،گرما، تشنگيشود، همه چيز، مي
البتـه  . مانـده بـود آمـار گـرفتيم     اي كـه بـاقي   صبح دو رديف اول نصفه. است

تزريقـات و  . كـاره مانـد   علت صحبت زياد و زدن دواي شپش باز هم نيمـه  به
خصوص كه معضل هاني كه يكـي  ب. آمد ن هم كلي كار درش پيش ميپانسما

بعـد كـالس   . ماهـا اعتمـاد دارد  از پرسنل هالل احمر است گفـت فقـط بـه    
دو نفـر را  . ام كرد گلدوزي را راه انداختيم و بعدش جاروي آن بود كه خسته

حرف زديـم و از همكـاري خودمـان بـا      به كتابخانه برديم و با مسئول آنقدر
قاي روسي آگرچه مسئول كميتة فرهنگي  ،كتابخانه از قضا استقبال هم كردند
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. اقـدامي بـراي پـذيرفتن مـا نكـرده اسـت      كنـد و تـاكنون    خيلي خشكي مـي 
بـودن بـازار    اكرم خبرهايي داشـت از بسـته  . ها برگشتند بچهكه بود  10ساعت

ولي خوب چـون واقعيـت داشـت     ،صدر كه باعث قدري بحث شد نفع بني به
فكـر   ،وي نسبت به اين موضوعات خيلـي حسـاس شـده اسـت    . كوتاه آمدم

نفع  گر نبايد گفت و يا هيچ كار بهصدر بگويد دي كند حرف حق را اگر بني مي
كنم در نسـبت احتياجـات و امكانـات ملـت و      ولي من فكر مي. او نبايد كرد

  ... را رعايت كند حمايت كرد» ونقان«جمهوري كه صرفاً  كشور بايد از رئيس
كـاري موفـق    ها هم نتوانسـتند در تاكتيـك پنهـان    خالصه فهميدم كه بچه

و مسـئول   س دعـواي زن و شـوهري شـده   بـو  نـي ح در ميشوند واز قضا صب
كننده و تو  راحتدار و نا بوس و برخوردهاي خنده نياردوگاه هم رفته توي مي

هاي  خالصه نشستيم با هم لباس. اند خصوص براي شري داشتهاي ب زننده ذوق
 نوزاد را دوختيم و بعد هم مادر و خواهرهاي شهرك صادقيه آمدند و مـورد 

رار گرفتند و ما هم ديديم كه مـادر چـه آدم خـوبي    استقبال نصرت و نوريه ق
گرچـه   .حتي آشپزي براي پرسنل كند، هر كاري از دستش بر بيايد مياست و 

ولي از قهرماني او كـه پسـرش    ،من به اين كار حتي براي او هم راضي نيستم
كنـد غـره    مي كه هم آدم گاهي به كاري  راستي. شهيد شده خيلي خوشم آمد

هاي بزرگش و يا  هايي از انسان ولي خداوند مثال ،مهمي است شود كه كار مي
يابـد كـه خـودش چقـدر نـاچيز       در ميآورد كه انسان  هاي بيشتر مي فداكاري

خدايا كـاري كـن همـة     .هامان داريم ها در نيت تازه ما چقدر ناخالصي .است
  . خاطر تو باشد كارهايمان به
خلوتي  مان رفتيم لب شط و يها طبق قرار قبل ها و معلم با بچهيك ساعت 

يعني خود را تا سر خيس نمـوديم باعـث شـادي    . يافته و حسابي شنا كرديم
گفت اگر سعيدي ببيند بد است مـا را   هاي اكرم كه مي ها شد ولي دلشوره بچه

ديـد گنـاهي نبـود، مـا كـه       كه اگر به غـرض هـم مـي    درصورتي. بيرون آورد
كمي سوره حمد و نماز را . ها بود بچه خاطر شادي حجابمان را داشتيم تازه به
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و بعد نماز  ،البته در توالتها حمام رفتند،  نديم و عصر، بچهها خوا هم با بچه
ويق شهين به نمـاز  مغرب قالبي يعني بدون اقتدا به امام رياكار فقط براي تش

خاطرات و نامـه نوشـتيم و اكـرم     ها شب در نور توالت ،...جماعت، خوانديم
دنيا  لم بهاش را سا كه بچه را نصحيت كرد و دلداري داد و براي آن بسيار ماهي

ن درآمد كه چقدر حرف قدر زياد كه من و شري صداماآن. بياورد رهنمود داد
  ... كني؟ ولي خيلي مؤثر بود تكرار ميرا » غصه«له زني و مسئ مي

  60خرداد  21شنبه  پنج

كـردن سـرهاي نامرتـب     دنبـال كوتـاه  . صبح با تشنگي برپا شد ولي كار بـود 
كه چند تا از دخترهـا بـا ديـدن     خوب جالب و مفيد بود خصوصاً اين .بوديم

 ،گفتيم كه باز رفتـيم سـر كسـبمان    با شري و اكرم مي. يكديگر تشويق شدند
وقتي دنبـال شـانه بـه انبـار رفـتم مسـئول       . نچنان كه در ارودگاه دالكي بودآ

كارهاي ما ناالزم و الكـي اسـت و   اردوگاه برخورد خشكي كرد كه انگار هم 
و  كـرديم  مقـداري خيـاطي  . من هم سرد شده و از شانه نصرت استفاده كردم

ن را بـراي  اي را دادند محمد بياورد كه مـا آ  بعد هم بعد از ظهر دوباره پارچه
بعد نوبـت روپـوش   . ولي قبول كرديم ،ري زديمروكش تلويزيون بدوزيم، غ

ديم به محمد بگو كه براي يخچال فريـزر ديگـر   كه ما هم پيغام دا استريو شد
  !!!خواهند؟ روپوش نمي

، ولـي بـا   ب و يخ خـودم رفـتم و از آشـپزخانه آوردم   بارها براي آوردن آ
 .ند كه هركي بايد غذاي خودش را خـودش بيـاورد  ا وجود اين به محمد گفته

فرشـته  «مثـل   از جهاد آمـده بـود و  خواهري . ديگر براي چيستها  اين كنايه
گير و غيره، مسئله  كند، شانه، ناخن خواست احتياجات ما را رفع مي» آسماني

ي خاصـي  محل ولي او در آفتاب با بي ،كه بودجه بدهد شورت هم به او گفتيم
خواسـتيم   و در موقع حرف آن چيز كه مـا مـي   تضادهاي ديگر را پيش كشيد

شـد كـه    معلـوم ( دهـايش بريـز   داد كه ريگ فقط پا و كفش خود را تكان مي
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و با حالت حـال بـه هـم خـوردگي روي زمـين تـف       !) به كفش دارد! ريگي
وقـت   البتـه مـن هـيچ   . كم گرفتن بود محلي و دست اش بي انداخت و همه مي

و آيد  ولي آخر يعني ما هيچ كاري ازمان برنمي ،خود را دست باال هم نگرفتم
الصـه آن  خ. مآن هم سر احتياجـات مـرد   قدر و ارزش هستيم، تا اين حد بي

و عصري وقتي شري در بيمارستان بود تـا بـه يـك     خواهره هم ناراحت شد
كار ما را در همكاري شده برسد، او رفت و مسموم زن و فرزندچهار خانواده 

دليل حتي مرگ و زندگي محكوم  با بهداري براي هر منظور و هر جهت، هر
بـراي تقليـل    هايي داديم كه بله اين هـم راهـي   و ما هم دم چادر جواب كرد

در ... كمكي از دستش بر بيايد ولي نكنـد  جمعيت و مرگ و مير است كه آدم
هايش را كه ريگ داشتند تكان داد و خالي كرد كـه مـن    همين موقع باز كفش

وسـيلة ازدواج را   عيت بهمان گرفت و باز صحبت از تعديل جم و شري خنده
هـا   ه امروز چه بـامبول راستي ك. موجب شد هاي اكرم را كه خنده...مطرح كرد

مشـغول مـو زدن بـوديم كـه ديـديم      . ها كه سر راه ما درآوردنـد  و چه منگنه
هايي و چـادر   ناظر بوديم كه ميله!! خورد ها در كنار چادر ما به زمين مي كلنگ
توانست كاروانسرايي  كه مي خانه علم شد، چادر ما و چادر خياطاي بين  كهنه

چادر ما باشد و معلوم شد كه به اي خياطي، ه از رفت و آمدهاي همة مشتري
خواهند شب در هواي باز مقابل چادر ما بخوابند يا صحبت  پرسنل محترم مي

. كنند و ما بايد در چادرمان را از اين سو ببنيدم و از سوي ديگـري بـاز كنـيم   
هـاي   بچـه هاي در سايه نشسته بوديم و بـا   لتروي توا بعد از ظهر وقتي روبه

كـرد   زدايي مي چشم ما خصلت رفتيم، ضدخصلتيمان جلوي مير كازده  جنگ
قـاي  آدقيقه بيل زد به همراه كـارگران و پرسـنل مثـل     5فتاب به مدت و در آ

ايـن كارهـاي    .كشـد  از هم زحمت مـي بيش » كردستاني«البته  ،روسي و غيره
آوردن جاي راحتي براي خود ايشان بود كه از قضـا   خصلتي همه براي فراهم

عصر هم كه ديديم نيستند سراغشان را گـرفتم  . ر مقابل چادر ما بوددرست د
زدايي  له خصلتبياورند، فهميديم كه باز مسئ! هيزماند لب شط  گفتند كه رفته
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  نام همه به كام خود؟ است منتها به
و مـا هـيچ   ! »باعث خجالت«اكرم روكش تلويزيون را دوخت و چين داد 

چنين اسـت،   هاظلم است چرا توقعات آن بدهيم اينكه نشان  فرصتي براي آن
كـه خـود را   اسـت  هاي ما تا بدين حد  ها و رودربايستي چرا هراسنداشتيم، 

اريم كـه  اميـدو  هسـتيم؟  گوييم و شاكي حرف حق را نميو كنيم،  سانسور مي
شب هنگام ديگ بزرگ را كه ديـروز ظهـر شسـته     ...خود قضيه درست شود

هاشان  ر مورد ظرفولي د ...!ييم و شستيمبوديم تحويلمان دادند كه شب بشو
هنـوز   شسـتيم،  ها و با شـلنگ  بعد از حمام در مستراح ...آييم ديگر كوتاه نمي

لوله و وكرديم كه صداي دعوا و  ميه خاموشي فانوس و چادر بازمان را مزمز
برخوردهــاي  .رودگــاه از جامــان پرانــد و دويــديمهجــوم مســئولين بــه تــه ا

هـا و   هـا و عربـده   هـا و شـيون   گريه. بود آميز مردم عرب با يكديگر خشونت
مردكي با ميله . مان كرد ها از صحنه گيج ر بردن آدمدخشونت مسئولين براي بِ

و ديگـري   پارچه خون روي زمين بيهـوش بـود  كه يك آنقدر كتك خورده بود
شـود چقـدر    عصباني مـي  راستي انسان وقتي به... كرد خون صورتش را پر مي

شويم تا  ما هم خود وقتي عصباني مي. دشو درنده خو و خشن ميو  خطرناك
امشب صـفاي دعـاي   . كنيم و نسبت به هم بد ميشويم  ميچه حد خودخواه 

ولـي   ،اش را نتوانستم دريابم كميل فقط در ماجراهاي ديگر محو شد و معاني
آن  ...راست و قلندران بيـدا  هرچند شب دراز لطفي بود كه داشت و نثار كرد

با خشونت ما را كه بعـد از   .قاي سعيدي با ما هيچ خوب نبودد آشب برخور
يد برويـد  نشسته بوديم بلنـد كـرد و گفـت بلنـد شـوي      دعوا دم در بيمارستان

  . چادرهاتان
داديم بلند شده و رفتـيم و بـه    كه حرفمان را ادامه مي من و شري درحالي
گـذرد و مـن هـم     نيمـه مـي   شـب از  ...حرف او بودهروي خود نياورديم كه 

كـر  خواب بلند شدم و قدري قدم زدم ودر جاده صداي ايست پاسدار از ف بي
ها گفتنـد كـه دنبـال دو نفـر فـراري هسـتند و       مرا بيرون آورد و ايستادم و آن
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دعـا كـردم كـه    . مهتـاب شـروع شـد    جاده و تنهايي و دوباره فكر در شب و
  . ريا را از من بگيرد و نيتم را خالص گرداند قدري تظاهر و خداوند

  60خرداد  22جمعه 

صبح را كه انتظار داشتيم قدري بخوابيم با سر و صداي آوردن و بردن خـاك  
هـا هـم كـار     و ريگ و صداي حضرات بيدار شديم و فهميديم كه خير جمعه

ـ    ،كنند و كار توليـد شـده اسـت    البته كارگران كارمي. كنند مي ه ولـي بيشـتر ب
ختـه  مـا هـم بـر دو   . ذشتكردن محل خواب حضرات گ ريزي و سيمان بتون

. اكرم خانم گل زده و حاضر و آماده و قشنگ برديم روي تلويزيون انـداختيم 
نشستند با هم بـرعكس آن اردوگـاه پـيش     آمدند و در چادرمان مي ها مي بچه

مدو گلي اش آ نعيمه با پارچه گلدوزي. كرديم هيچ دلخور نشده و استقبال مي
ضـمن آن   ،كشيدم و دوختن را به او ياد دادم و او هم خيلي خـوب دوخـت  

. صـورت سـاده گفـتم    ازحركت دنيا و زمين و تاريخ و اصل تغيير و تحول به
فهميد ولي قدري حاليش شد كه مثالً قـردا از امـروز علـم     گرچه فارسي نمي

علـي هركـه   بنابـه گفتـه   . گيرد و بايد هنرش هـم بهتـر شـود    بيشتري ياد مي
بعد دختر مخترها آمدند و ما هـم  . امروزش مثل ديروزش باشد زيانكار است

نامرتـب اسـت موهـايش را كوتـاه     ديديم سرش خيلـي كثيـف و    هركه را مي
بعد از ظهر كه من هيچ ميل به نهار نداشتم قدري شربت خورده و . كرديم مي

اكرم رفتم در سايه فرسا بود نتوانستم بخوابم اين است كه با  چون گرما طاقت
هاشـان را   ها ور رفتم، شـري نـاخن   زده هاي جنگ توالت پيش شري و با بچه

ور رفتـيم و بـه مدرسـه تشـويق كـرديم واز       1گرفت و ما هم با عيد و سمير
. گرفـت اكـرم هـم نـاخنش را    . كه چرخش را به همـه بدهـد   سمير خواستيم 

ها به زبان اشـاره   بچهله حركت زمين به دور خورشيد براي قدري هم از مسئ
                                                      

هميشه در اطـراف   ها كوچك نوجوان دختر و پسر ها اصوالً بچه زده جنگه ي ها سعيد و سمير بچه. 1
 . كرديم همه چيز از جمله بهداشت و آموزش كار مي جبها را ما بودند و با آن
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  !!! انه دستگيرشان نشدو فارسي گفتيم كه متأسف
در قسمت كاروانسـراي بـين   . تر شدعصر شد و آفتاب قدري التهابش كم

شـري و اكـرم   . نفـر را مـو كوتـاه كـرديم     8و  7خانه حدود  چادر ما و خياط
و البته نصرت ت ،هاي كوچك و من هم با دخترها سر و كارم بود پسرها و بچه

زد  كرد و هم دستوري داد و قر مـي  اش با من فرق مي زد چون سليقه ذوقم مي
سپردم و فقط موهـايي را كـه هـر     ها كار را به خودش مي من هم بعضي وقت

رفـت از روي   هامـان مـي   آن در دماغ و دهنم و در چادرمان و داخـل اسـباب  
. شده بود و يخ آشپزخانه تمام آورد تشنگي هم فشار مي. كردم زمين جمع مي

اين همه محبت ازجانـب  . اي برايمان يخ آورد و خجالتمان داد زده خانم جنگ
. مردم محروم آن همه به فكر بودن از جانب. او كه خود چيزي در چنته ندارد

هـي قـدر دانسـت و آن ديگـري      ما و خانم آباداني از نعيمه چادرم را شست
  !بهمان شلنگ داد

د جانـب مسـتراح را گرفتـه و اكـرم و     بعد من حقير كه حالم بد شده بـو 
شري هم آمدند و با شلنگي كه اين بار آقاي سليماني بـراي خودمـان بريـده    

ها و خـودم را   م و لباسالبته من با لباس خود را خيس كرد. بود حمام كرديم
چون با لباس هم د، اين تاكتيك جديدي بود كه جازمس پيدا كر. مبا هم شست

و هم جواب ارباب رجوع را كه دائم در توالـت   شد خنك شد و هم تميز مي
البته پرسنل هم جلوي در نشسته بودند و مـا  . زدند، داد و در را باز كرد را مي

شـته و  هـم كـم از رهنمـود نگذ   ) مسـتراح (ام در حمـ . در معرض ديد بوديم
شـد كـه    غـروب مـي  . وتاه كرداكرم هم قدري ناخن ك. نظافت را تذكر داديم

  .و بيرون آمديمسرمان كرده  چادر
هـايي از جانـب پرسـنل خصوصـاً خـود او       نگـاه ! ار خـوبي تبه چه است به

شهين آمد و ما هـم بـراي   . جانب ما گردانده شد ولي سرمان را باال نكرديم به
مـن هـم بـا آن     ،مسجد رفتـيم  ،ها به نماز جماعت حفظ اميد او و تشويق زن

را » خـاص «آن دعاهـاي  البته خود نماز پشت سر اين آقايان بـا   .هيأت خيس
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آمـد   شري كه مخالف بود هم. تر بود ولي خوب رفتنش درست ،قبول نداشتم
جوشكني است كه مردم حتماً عـادت نكننـد    گفت كه اين تابو و اكرم هم مي

هـا و   نمـاز بـيش از حـد طـوالني بـود و زن     . پشت يك آخوند نماز بخوانند
هم خودم حواسم پـرت   من. شد ها كه عجله داشتند حواسشان پرت مي پيرزن

در تشويش اين بحث بوديم كـه بـه آشـپزخانه رفتـيم كـه آب داغ       ....شد مي
در آشـپزخانه بودنـد طبـق     )سـعيدي (پوش محمد و دو آتشيان سرخ. بگيريم

! معمول تا ما وارد شديم روي خودش را جمع و جـور كـرد و قـدري اخـم    
اي  نامـه   !خسته نباشـي با اولي گرم گرفتيم كه ما !). داييز نشانه كامل خصلت(

شري بـاز كـرد و بـا    . در چهار ال تا كرده به ما داد و گفت اين را حاجي داده
دريـغ   از زحمات بـي . طور خالصه سطر به سطر چند خط به. هم نگاه كرديم

هـيچ مسـئوليتي    از حـاال بـه بعـد   . نكـردن مقـررات   علـت رعايـت   بـه  ...اشم
ابهـام و دلسـوزي و نفـي    . فـت تمام قلـبم را چـرا و افسـوس گر   ! ؟...نداريد

او . ام بگيرد كه شري منع كـرد  نزديك بود گريه ...مگر ممكن است؟ ،واقعيت
گفتيم  پرسيد چه است خوش خبر يا بد خبر؟ عمه. خود هم در همين نخ بود

بعـد رفتنـد   . و او هيچ نگفت و مردك هم شنيد ...نامه خداحافظي است. هيچ
هم دراين بـاره حـرف زديـم و مـن دلـم      بيرون و ما منتظر آب داغ قدري با 
محمد آمد و مـا هـم    .اجازه در چشم دويد هواي بارون كرد و بسيار اشك بي

در چـادر، نامـه را   . ها سؤال كـرديم و رفتـيم   آب داغ را گرفته راجع به كتاب
را جمـع كـرده و    هـا  اسباب. شب بيدار بودم تا نيمه. پيش روي اكرم گذاشتيم
م تا ظلمي كس نگوييم و مظلومانه بروي گوييم، با هيچتصميم گرفتيم كه هيچ ن

بـه   109تـا   102سورة هود  ،كردمبا قرآن تفألي ... كه كرده را خود حس كند
  . دهد صبر دعوت كرد كه خدا اجر نيكوكاران را مي

  60خرداد  23شنبه 

پرسـنل  . ي بعدش خوابيـديم قدر. صبح بعد از نماز كه بسيار زود بيدار شديم
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ما بخوابيم و اكرم هـم  زدندكه چرا صدا كرديد و نگذاشتيد  ر ميخصلت غ بي
بـود كـه بيـدار     5/5! كرد كه چرا مالحظه مـردم را نكرديـد؟   خذه ميما را مؤا

ها را جمع  اتاق خياطي را جارو كردم، مانتوي پاره را پوشيدم و اسباب. شديم
نوشـته   )كتابخانـه (هايي را كه شب قبل براي موسـوي و روسـي    نامه .كرديم

اكـرم و شـري پـول بـه آن      .جـدا گذاشـتيم   هـا  بوديم همراه با طرح و كتاب
دادند و من هـم بـا نصـرت خـداحافظي كـردم و گفتـيم كـه كـار          ها مستحق

باداني در توالـت هـي مـا را    آخانم . رويم اضطراري پيش آمده و به اهواز مي
ه چـ  در ايـن گرمـا   هـا گفـت اين  شست مي كه رخت مي درحاليخجالت داد و 

چـه  دادم و  بعد طرح كتابخانه را به روسـي در مسـجد  ! كنند خدمتي به ما مي
داروي بعـد از مـرگ سـهراب گفـت     عجب كه قدري گرم بـود و مثـل نوشـ   

من هـم گفـتم كـه مـا      و خودتان كتابخانه را اداره كنيد؛انشاءاهللا موفق باشيد 
هـيچ  . خوانـد موسوي را ديدم و نامه را دادم كه نماز را كوتـاه ب . ديگر نيستيم

كـرد   ه مـي و سعيدي هـم نگـا   مفشار خانمي را گرفت. العملي نشان نداد عكس
هـا را جمـع كـرده و در گوشـه چـادر گـرد        ساك... آورد ولي هيچ به رو نمي

ها پياده شـد و   نبوس ز نيسعيدي از مي. ها را تحويل داديم يآورديم و تحويل
آورد  ج آقا كه لباس ميضمن معذرت از او خواستيم كه حا او را صدا كرديم؛

ها براي  زده رنوشت اين جنگتحويل بگيرد و اين براي اين بود كه بفهمانيم س
ها گفت  او با نگاهي به ساك .ن چيز است حتي اگر خودمان نباشيمتريما مهم

خوب او كيست، با سردي و صدايي گرفته اين را پرسيد و رويـش را بيشـتر   
دسـت راه   هـا بـه   شـكر كـرديم و سـاك   آن طرف كه ما هم گفتيم و دوبـاره ت 

زده و مجيد دنبال مـا   جنگ ها را هم ديديم و نگاه محمد و چند معلم. افتاديم
هـا كـه    سفارشـات الزم را بـه معلـم    ...دويد ابهام مي به حالت ،هايمان با ساك

م و يمظلـوم بـود  . خيلي مهرباني هم كردند، داديم و بـه لـب جـاده رسـيديم    
در راه جـاده   .سوار باري شديم و رفتيم به رامهرمز ،بار مظلومانه و تنها با آن

مـان   كوت هر سهسلك لك روي تير چراغ برق و  ،هاي خشك كناره و علف
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كرد كه از نيستان او را بريده بودند و هـر نسـيمي ازآن    حكايت نالة ني را مي
ا راي اهواز و سوارشدن ببوس شلوغ پلوغ ب نيمي ...دليل گرفتند را از او بي سو

اسـتقبال   لوشـاتو،  اري در آمـدن بـه هتـل نوفـل    معطلي در استاند كاري، كتك
ها صدا كرد و ما را شناخت، اتاقي خنك و  صدرنما كه ما را بچه صميمانه بني

بايـد   گرچه مي ،امروز را براي ما شيرين كرد ،خوب و شامي و ناهاري خوب
صـدرنما   بنـي  ولي از اخـالق خـوش   ،نمود اش تاريك مي بود و آينده تلخ مي

آمـد   109تـا   92مؤمنون سوره لي زديم و تفأبا قرآن  ...متشكريم خوشحال و
كه جزاي بدكاران را به نيكـو دفـع كـن كـه مـا جـزاي گفتـار آنـان را بهتـر          

 ...دانيم مي

  اردگاه شهرك ابوذر

  60خرداد  24يكشنبه 

تلفـن زديـم و بـه     .بيدار شـديم و چـاي خـورديم    لوشاتو صبح در هتل نوفل
صدرنما خيلي مهربـاني كـرد و پـول     البته آقاي بني .شهرك ابوذر فرستادنمان

صدر هم نظر داد ولي بـه فرانسـه گفـت پشـت      راجع به بني. چاي را نگرفت
فرمانـدار آقـاي   . مـا هـم بـه فرانسـه جـوابش داديـم       ،پرده خبرهايي هسـت 

كـرد   مسـئول شـهرك   را به نيا شخص مهرباني بود و بسيار سفارش ما شريفي
وقتي آمديم ديديم نيروي درمانگاه زيـاد اسـت و   . كه دستمان را باز بگذارند

از  ؛هاي بلوكي هسـتند و وضعشـان نسـبتاً خـوب اسـت      ها در خانه زده جنگ
براي همين نااميد و مأيوس شديم و شوق  .هايشان معلوم بود دورنماي ماشين

اضر شده بوديم حتـي دوبـاره   پشيمان شديم و باالخره ح. و ذوقمان كور شد
بدبخت بودند و به ما قاضا كنيم كه ما را برگردانند آنجا چون جاي ما بود و ت

ــتند ــاز داش ــي   . ني ــم خيل ــوديم و برخــورد صــباغيان ه ــري ب ــت پك در حال
  . نيدحاال سه چهار روز صبر ك: اميدواركننده نبود گفت
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هـا   يو ماهب كارون شفاف و آرام است ديشب تو هتل خواب ديده بود آ
و آب تا لب پل باال آمده بود آن جلـوتر روي   ها از درون آن پيداست و سنگ

گفتند طغيان كرده و اين همان سـيل  گرفت و مردم يكهو فهميدند و ا ميپل ر
و عصـر رفتـيم    سر رفت ظهر در پكري به ...مرا گرفت وحشت فراوان .است

مثـل  (آمـد   برنمـي  نياز بسيار بود گرچه همـه از دسـت مـا   . شهرك را گشتيم
و ها و كتابخانه  له شپشولي مسئ) هاي راكد وگودهاي پر لجن وحشتناك آب

وقتي برگشتيم تفألي بـه  . خصوص براي بلوك فقيرهاآمد ب فرهنگ از ما برمي
چون عهدي بستيد به آن عهد وفا كنيد و  99تا  90قرآن زديم سورة نحل آمد 

چرا كه خدا را بر  ،مشكنيدكرديد يمان را كه مؤكد و استوار هرگز سوگند و پ
و در مثل مانند  آگاه است كنيد ايد و خدا به هرچه مي خود ناظر و گواه گرفته

آن زن نباشيد كه رشته خود را پس از تابيدن محكم واتابيد نباشيد كه عهـد و  
كه  كار ببريد تا آن هاي استوار خود را براي فريب يكديگر و فسادكاري به قسم

ـ      ،ديگر تفوق يابد قومي بر قوم هـا   ن عهـد و قسـم  زيـرا خـدا شـما را بـر اي
  .آزمايد مي

 هـا  گفـت كـه صـبر از بعضـي عمـل      كرد و مي و سپس به صبر دعوت مي
و در شب وقتي مسئول آمد و مشكالت را به او گفتـيم، قـول    تر است صالح

خـودش هـم شـام    . داد كه هم پودر را تهيه كند و هم اجازة كتابخانه را بدهد
در سـر  مـا هـم درد و باليـش را زديـم     . و بسيار اخالق خوش داشـت  آورد

روزهاي خوب و با ثمري را در ارودگاه او  كنيم سعيدي كه البته فراموش نمي
شود كـار   جا ميشب قدري اميدوار بوديم كه در اينآن . سپري كرديم) آزادي(

  . كرد و نبايد نااميد بود
شود انس گرفـت و   ن نميآساه انس آوردن دل چيز ديگري است و گرچ

  ! از جاي ديگر دل كند ولي اگر هدفي باشد چرا سعي نكرد؟
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  60خرداد  25دوشنبه 

 ...شوند، ابراهيم و جواد و دوستان خوب كه پيدا مي از چند نفر باامروز صبح 
جـا را بـراي   آن. پيدا شد، بسيار كثيـف بـود  يك اتاق . رفتيم در شهرك گشتيم
ها كه ديدند بسيار استقبال كردند و بـا تمـام قـوا     بچهكتابخانه نشان كرديم و 

بـود كـه در    خـوبي اتـاق ايـن    .ن كردندپاشيدن آ شروع به جارو كردن و آب
كه خودشان بيشترين سـعي را در   و هم آن بود ها نزديكوسط شهرك و به آن

» خـواهر «البتـه   .آمـديم بـراي آن پـرده تهيـه كـرديم     . كـردن آن داشـتند   پاك
آن . كه روز اول توي ذوقمان زد و گفت هيچ كـاري نيسـت   هم1منش مسعود

بـراي   خواسـتيم،  كه نمي چيز دوخت حتي آن روز خيلي دويد و براي ما همه
لي مـا هـم در   و. عصري پودرهاي رشك حاضر شد ...همين ما تعجب كرديم

ه كرده بـوديم و  ها را هم تهي صبح ليست كتاب رابطه با كتابخانه كار كرديم و
صبح هـم چنـدين بـار    . خواستيم شهر برويم موده بوديم ميا جدا نها ر كتاب

رفتيم شـهر بـراي    .صداي توپ آمد و وقتي رفتيم شهر پرسيديم كه كجا بوده
يديم و صاحب قنـادي خـوب بـا مـا     تولد شري چوب شور و بستني هم خر

رفتيم در يك مغازه كلـي   .ما هم براي اين يك كار خوب هستيم. دل كرددرد
. خريـديم  و سـفره و چيزهـاي ديگـر   ذ و كتابچه و قلم و ماژيك ل كاغوساي

از يـك   ،مردم ترسشان ريخته شهر خيلي عادي شده و به حال عادي برگشته،
اش خريـديم و او طرفـداري    خـاطر قـوطي   پيرمرد الغر پودر فارادكس را بـه 

البته گفت همه كارهاي جبهه را او كرده حاال ديگـران سـوء   . صدر را كرد بني
. گفتنـد خـوب بـود    اكرم حساس شد و گفت مثالً چـي مـي  . كنند اده مياستف

تا شـب بحـث بـود و بـاالخره اخبـار تلويزيـون       . شري هم طرف عكس شد
كه وقتي شـري روي نردبـان    را نگران كرد تا آن ما  دربارة حوادث تهران همه

بام رفته بود برقي ديـديم و بعـد از چنـد لحظـه صـداي عظيمـي        روي پشت
                                                      

الهي بود و اصوالً هـيچ كـس ديگـري بـا      كاركنان هالل احمر كه بسيار حزب مسعودمنش يكي از. 1
 . كرد ما را حذف كند هيچ فكري را قبول نداشت و سعي مي
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هاي  كرديم نزديك بود و شيشه فكر مي. معلوم بود موشك است ؛ادتكانمان د
صـدر را   خالصه در تكبيرهايي كه مرگ بر بني. بعضي ديوارها هم فروريخت

  ...به طمع خونريزي بيشتر افتاده بوددر پي داشت عراق دشمن 
هرچه  .خاموش شد و آتش گرفت تروي بالششب موقع خواب، سيگار 

كه بـا آب   شد تا آن تر مي جدا نشدند و مرتب خطرناككرد پنبه و آتش از هم 
  .ا رسيديم و از خطري بزرگ رهيديملوله حسابش ر

  60خرداد  26شنبه  سه

خواست عوض شود،  سوي كتابخانه كه به پيشنهاد روحاني و بقيه مي صبح به
هـا هـم موافـق    ها نظر خواسـتيم چـون آن   م و از بچهخواستيم رفتي نمي ولي ما

بـا آقـا   . كرديم و دنبال اتاق جديد در محل شيك بهداري گشـتيم بودند قبول 
اتـاق آزمايشـگاه را بعـد از    . سميع رفتيم و وسايل را از مساجد هـم آورديـم  

جو در اختيارمان گذاشتند و هرچه اصـرار كـرديم نظافـت آن را هـم     و جست
جـاي بزرگـي بـود مثـل سـلف سـرويس ولـي         ...!خود كردند، چه نظـافتي؟ 

هـا و تـا ظهـر     بعد رفتيم سراغ رشـك . شد ن كتابخانه جالبي مياي از آ گوشه
. گرد و عرق شـديم  ،كردن موها بوديم و سر اندر پا مشغول پودرزني و كوتاه

تاكتيـك زديـم و    ،سـليقه ريختـيم  . بعد ازآن يك ريز كار كتابخانه را كـرديم 
و » خـواهر «جـو و تجسـس   و مطهري را اول همه چسبانديم تا توطئه جسـت 

هـا را  گفتند اين كه مينجا شنيده بوديم در آزدنشان  را كه هنگام حرف روحاني
 .خنثـي شـود و شـد   ... و ستشان مال كجا نامه معرفي نبايد قدرت داد و اينها

دسـتي   حتي چادر را با پيش ،حرف زد و ما گوشي دستمان بود آمد و خواهر
. كرديمعصـر بسـيار كـار    تـا . قبول كرديم و گفتيم غرضي ما را معرفي كـرده 

سخنان خوب درآورديم و آيات جالب داديم آقاي شهبازي  جاكتابي ساختيم،
ولي ما  ،گرچه روحاني سعي دارد ديگر خودش رابط مستقيم ما باشد. نوشت

د كـه  آي اما گويا تضادي دارد پيش مي. دانيم مسئول ما آقاي شهبازي است مي



 127/  دفتر اول  

گـاه كـه    ر حسود آنخصوص پناه بر خدا از شب خدا عاقبت ما را به خير كند،
  ...كند حسادت مي

را  ها ها پيچآخر آن گرچه ،بعد از غروب كار كرديم ها به هر حال تا ساعت
ديم، بـه  ولي با عالقه بسيار كار كـر  ،كه تقاضاي مختصري است تهيه نكردند

كـه از آن روز هـم معلـوم    ... شـدن آنهـا   هـا و كتـابخوان   شوق اسـتقبال بچـه  
بـام   پشت شكوك شده چون وسط شب آمده و ازكارهاي گلوريا قدري م.بود

  . آورد مرتب هم براي ما پياز مي. خواهيد بياورم كند كه آب سرد نمي صدا مي

  60خرداد  27چهارشنبه 

و ! اي بيدارمان كردند كه خـانم كتـاب   هاي مدرسه بود كه بچه 6صبح ساعت 
ي جغلـه و  هـا  بچـه . رو شـديم  بيني و بدخيم روبه ما با استقبالي غيرقابل پيش

كه به كـار   طوري به ،خواستند و قدري سرمان شلوغ شد كوچك هم كتاب مي
. كم فوج جمعيت زيادتر شده و كنترل خارج شـد  ولي كم. رسيديم ديگر نمي

هـاي خـوب    دل شـدن بـا بچـه   زدن و يك بود كه فرصتي براي حرف مهم اين
ــي  ــي  وجــود نداشــت و خيل ــاب م ــا از روي حــرص كت ــي  ه ــد و حت گرفتن

قدر فشار جمعيت زيـاد شـد كـه همگـي     به هر حال آن. وانستند بخوانندت ينم
. كـرد  عزت هـم تـازه كمـك مـي     ،گيج شده بوديم و ديگر كتابخانه را بستيم

حتـي چنـد تـا چنـد تـا       بردنـد و  آمدند و كتاب مـي  ها از در و پنجره مي بچه
ي هايي هست كه براي نااميـدكردن كـاف   راستي صحنه به .زدند زير لباسشان مي

ايـن   ها هستند و بايد باها اين الً ناراحت شد چون واقعيتولي نبايد اص ،است
به هر حال وقت ظهر بود كه كتابخانه غارت  .واقعيات دست و پنجه نرم كرد

  ...ها ن اين اخالق زشت بچهها به باد رفت و مهمتر از آ يلي از كتابشد و خ

  60خرداد  28شنبه  پنج

و من هم از صبح روزه گـرفتم، البتـه ديشـب نيـت     امروز تولد امام زمان بود 

 جاودانگي در سكوت /   128

هـا روزه   شـنبه  ها و پنج هعادت دارند دوشنب ها كردم چون ديديم اين دوروبري
البته خيلي خوب بـود، بـا    ،من هم خواستم الاقل امتحاني كرده باشمبگيرند، 

كاري و بعد هم خياطي و غيره كارها زياد سخت نشد  كه صبح رفتيم شپش نآ
عصـري   .كه بسيار خوش گذشت شت بعداز ظهر فيلم محمد بودو آسان گذ

بنـدي تـا    از پـيچ و مهـره زدن و قفسـه    ؛هم كارهاي كتابخانه را دنبال كرديم
تـه بچـه هـاي    الب. ها اتاقمان مهمان ناخوانده پيدا كرده اسـت  شب ...مهركاري

  .اي هستند خوب و ساده

  60خرداد  29جمعه 

دا كنيم و برويم اهواز خبري از اردوگـاه سـابق   ا را پياين متأسفانه نشد رخساره
كردن  و زنده اين است كه صبح تا شب به كارهاي كتابخانه و خياطي. بگيريم

كـه از  م براي من گلوريا را تكـه گرفتنـد   ها ه بچه. خاطرات سعيدي گذشت
آورد  خودش هم براي ما شام و يخ مي. گذارد هاي مشكوك كم نمي كردن نگاه

  .زند سر مي مختلف به ما هاي و به بهانه

  60خرداد  30شنبه 

 ،را داشـتيم  هـا  كـه مدرسـه وا شـد دلشـورة بـردن كتـاب       6از صبح سـاعت  
هـا   غول كتـاب دادن بـه بچـه   صبح رفتيم و مشـ  7از  ؛طور هم شده بود همان
هـاي   بچـه . نبـود  هـا شدكه فرصت نزديكتر شدن بـه آن  آنقدر شلوغ مي. شديم

آن چيـزي كـه   . خـورد  هـا هـم بهـم مـي     تابجغله كالس اولي ديگر بدتر، ك
و بعد از ظهر كه وقت تازگي گريبان ما را گرفته اين است كه از دم غروب  به

اي هم فراغت براي مطالعـه و   قدر ميهمان داريم كه لحظه ست آناستراحت ما
عصري گزارش كاري را در كتابخانـه بـه   . گذارد يا نوشتن خاطرات باقي نمي

ها را از وي نموديم و او هم قـول   اي رسيدگي به زبالهشهبازي داديم و تقاض
  .داد و از كتابخانه هم تعريف كرد
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  60خرداد  31يكشنبه 

رسد بليت اكرم را آورد و مـا   امروز صبح زود سمير كه تازگي به ما خيلي مي
دقيقـه   20در عـرض   ه را كه دخترها بودند انجام داديم،هم صبح كار كتابخان

طـور   آمدند و ما متأسفانه دريافتيم كه اين تك و توك ميو بعد  آوردند هجوم
رفتـيم شـهر تـا اكـرم را هـم راه       ظهـر . امروز حالم خوب نبـود . فايده ندارد

 .رفتـيم  و به ساندويچ فروشي دوسـتمان  اي نوشته به زري دادم نامه. ازيمندبي
تنهـا كـار   عصـري  دوگاه و اين بـار  باالخره اكرم رفت و ما هم برگشتيم به ار

بچـه  . شـد  قدر شلوغ شد كه نبود اكـرم حـس مـي   كتابخانه را راه انداختيم، آن
را نشانديم كه نقاشي كنند و بقيه را دانه دانه كتاب داديم و اتفاقاً هـم   ها اولي

بردند و چنـد بـار    خانه حمله ميها به كتاب رفت و خود بچه دست ميكنترل از 
صـدر   طرفـداري از بنـي  كـه آن روز  ـ خليـل و دوسـتش سـامر      .بهم ريخت

كـردن   امـروز يـد طـواليي در شـلوغ     ـ  كردند و اكرم گويا بازشان داشـت  مي
آن سـامر بـا همـه     .هـاي خـوبي هسـتند    البتـه خيلـي بچـه   . كتابخانه داشـتند 

ولي سواد ندارد  است، اين يكي مهربان و خوب، اش كتابخوان است ديوانگي
ابـراهيم و  . رود در مـي كنم كـه بنشـيند يـاد بگيـرد، از زيـرش       هرچه هم مي

هـاي   خالصه هنوز از آن بچـه . كنند برادرهايش هم كم كتابخانه را شلوغ نمي
هـا   شب در اتاقمان همسايه. ايم ها كار كنيم پيدا نكردهكه بتوانيم روي آن دبش

داد و از  اي از تهـران مـي   آمده بودند و تلويزيون خبرهاي اسفناك و مغرضانه
شـديم و هـم    هم بسيار نگران .گفت منافقين مي! !صدر و جنايات نابودي بني

توپيـديم و قـدري هـم از جنـاح مخـالف دفـاع        بحث شد كه قدري به اينها
خصوص عزت بدش آمده آنها هم ب. ه همگي و با حفظ خطوطالبته ن ،كرديم

. كنـد  كند و به كنايه ما را اذيت مي و از آن پس به لج افتاده و هي تمسخر مي
كه چمران شهيد شده و مـا هـم خيلـي جـا خـورديم و       از سوي ديگر گفتند

كـه در تلفنـي كـه در تـاريكي و      شد و اولش شك داشتيم تـا آن  باورمان نمي
منش كه او هم دل پري داشـت   دلشوره و نگراني و با مزاحمت بر خانم رستم
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و نگران روحيه فرزندش عادل بود، خبردار شديم كه حقيقت داشـته و بـرادر   
ها آتش زده شده اسـت   گرفتار شده است و خانه شريعتي من هم حامد جانم

بسـيار  . شهريور را زنده كرده است 17اند و زري ياد  مردم را به رگبار بسته و
جـا  اينخدا فقط كمك كند كه  .بودم وضع وخيم بود و من هم خيلي ناراحت

امـروز همـه چيـز    . تر هستيم ثمري داشته باشيم وگرنه برگرديم تهران سنگين
نحو ه ها ب و آن دخترها و خاله كه از تهروني هاي هديه ننگ بود، حرف باعث

هاي  عث زخمصدر با هاي فجيع از بني كردند و بدگويي انصاف ياد مي بد و بي
  .نمك پاشيدة ديگري شد

  60تير  1دوشنبه 

 كتـاب داديـم و در   .ها هـم آمدنـد   هاي كالس اولي صبح آمدند و بزرگ بچه
باري يك مداد نقاشي  كه با وضع فالكتآنها را نشانيدم اي،  العاده سرسام فوق

آور بود و فقـط چنـد    وضع سرسام. و نقشي را كپي نموده پررنگ نمايند كنند
كنم در ذهنشان چيزي بـاقي   نفر شد كه چيزي ياد بگيرند كه آن هم فكر نمي

با شري تصميم گرفتيم كه از اين پس فقط عصرها كتابخانه باشد . مانده باشد
منـدتر بـراي    هاي عالقه چنان بچهطور نباشد و هم بعد از مدرسه اينهجوم  تا

خـواني   ه آمدند، خليل و سامر لغتعصري هم پسرها، دار و دست. كتاب بيايند
سه نفـر بـراي نمـاز دنبالـه سـوره      . سوادآموزي براي خودشان دنبال كردند و

دختـرك  . ولـي چـه سـود چـون رفتنـد و نيامدنـد       ،حمد و توحيد را گرفتند
دو پسر نظري كـه  ... يد است آمده بود و كار ما را ديدوارد كه خواهر شه تازه

ما همچنـان   .تر را گرفتندهاي بزرگ ردند آمدند و سراغ كتابك هم مي يكارگر
كـه از   خالـة همسـايه  . بـدهيم  هاي خوب نداريم كه به آنها كه كتاب متأسفيم

هـر   كه و به همراه خـواهر بود در كتابخانچناني است آمده قضا خيلي هم آن
صـدر   حساب هم هست دربـارة بنـي   ها كه از قضا تند و بي نوع اظهارنظر بچه

ما چند بار اعتراض كرديم كه بچه  .دادند حتي فحش مي كردند و سركوب مي
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اي بود  به هر بهانه خانه جاي بحث سياسي نيست و خالصهرا نترسانيد و كتاب
طـور بـدي از كارهـاي     زده بـه  اي جنگه بچه. اين جو تند را خاموش كرديم

اند و حتي خليل چشم رفسنجاني را خط كشـيد و   دولت و روحانيت رنجيده
دختـرك خـواهر شـهيد    . ما به او تذكر داديم كه اين كار اصوالً درست نيست

ها  خاله رفت در حياط و محفلي از بچه. گرفت مده بود و زير نظرمان ميهم آ
البتــه فكــر . را داد رس نمــاز و اصــولهشــان ددور خــودش جمــع كــرد و ب

 .قدر هـم بـد نبـود    ولي آن ند،ك كرديم دارد تبليغات خاصي غيرمستقيم مي مي
. هاي پسرها اسـتفاده كنـيم   حتي تصميم گرفتيم كه از او براي گذراندن كالس

دنبـال   صـبح هـم بـه   . هاي نماز دخترها را ريختيم با دخترك هم برنامه كالس
  .نفري را پودر زديم 70ي رفتيم و پودرزن

  60تير  2شنبه  سه

هاي جديد را كه سمير آورده بـود و خيلـي هـم     كتاب صبح رفتيم كتابخانه تا
آمدنـد و   يم مها دائ بچه. نيم و از هم جدا كنيمكرده بود مهر بز! عجيب لطف

ها را به عصر و فردا عصر وعده كرديم و فقـط چنـد   ما هم براي حفظ نظم آن
ولي دختر پرروهـا را حتمـاً و قاطعانـه بـه فـردا       ،ب داديمها را كتا نفر خوب

تـر را بـه ديـوار     هـاي خـوب   نقاشـي . شـان حوالـه كـرديم    عصر نوبت اصلي
ها را مرتب كرديم و قدري خوشوقت كـه فـردا چيزهـاي     چسبانديم و كتاب

  . خوبي براي ارائه كردن داريم
ا سر نقاشي هم دو سه نفري ر ها آمدند دستمان پر بود، قتي بچهعصري و

هـا   جـو كـرده و بـه بچـه    و  تري پرس ها را با خيال راحت تابنشانديم و هم ك
خيلي هم نيروهاي خوب آمدند كه متأسفانه اهل سپيدار بودند . معرفي كرديم

آخر كار با ابـراهيم و جـواد و برادرهاشـان مشـغول خوانـدن      . زده و نه جنگ
كـرد   اسامي را وارد مـي سوره حمد و يادگيري نماز بوديم و شري هم داشت 
. خواست كارمان را ببيند كه ديديم شهبازي آمده و در كتابخانه است گويا مي
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د و گفـت  خوشبختانه وضع خوب بود و قدري هم از كتابخانـه تعريـف كـر   
ما هم تقاضاها را تكرار كرديم و قول داد هم كتاب  .خواهيد بگوييد هرچه مي

  . بياورد و هم شانه
مـان را صـد    ريختـه  خوانده نعمت اتاقك كوچك و بهمهاي نا شب ميهمان

هـا   كاره مانده است و هـي چـراغ   هچنان نيم ي هم همشوي لباس. چندان كردند
  . شود خاطر ضدهوايي خاموش مي به

  60 تير 3چهارشنبه 

با شري رفتيم شهر به قصد  ،يتيعني آب يخ و بيسكو! صرف صبحانه بعد از
مـا   ،اش ما را ديد و سوار كرد است با باريآقاي پيري كه خيلي مهربان . تلفن

به شهر كـه رسـيديم   . هم پشت نشسته و سرود خوانده دلي از عزا درآورديم
 خانهنطرف تلف پياده به. ديديم ولي اثراتش را نمي ،آمد صداي توپ و موپ مي

مـا هـم   . كبريت خريده و پيرمرد گفت مال جمهـوري اسـالمي اسـت   . رفتيم
زيرا اين درونش خـالي اسـت و آبـروي     ،وري اسالميگفتيم آقا نگوييد جمه

آمـد   هـايي كـه بـه تيپشـان و عينـك و بلوزشـان نمـي        جوانك. رود اسالم مي
ست و ما هم قبول كـرديم  دارها د گفتند اين تقصير سرمايهدار باشن ضدسرمايه

كتاب از دوست اصفهونيمان بخريم،كه  بعد رفتيم لوازم نقاشي و). متواضعانه(
انـد   ها نگهداشـته  خاطر ارگان مان به زد و گفت ما را براي چاپخانهر مقداري غ

البته مـا هـم نصـحيت كـرديم و     . رفتيم وگرنه ما هم دكان را تخته كرده و مي
ها  ارگان ولي در دل از پررويي ،اميد داديم و گفتيم كه ما هم از تهرون آمديم

گـان بـود و   د، مثـل پاد بسـيار شـلوغ بـو    ،خانـه رفتـيم تلفن ... حرص خورديم
كـه تنهـا دختـراي جـوون      ما دو تا هم مثل ايـن . زد شخصي توش سوسو مي

كرد دمـش بيـرون    آدم خيال مي كردند كه اين است كه طوري نگاه مي ؛بوديم
هـا و   بنـدي سـر كـابين    حال بعد از يك ساعت معطلي و شرط به هر... !است

ربـان بـوده   نوبتمان شد و شري با فرمانـداري كـه گويـا خيلـي مه     ،اسم مردم
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بعد هـم دوبـاره   . سعيدي داد كه به حاج آقا تلفن كند ايحرف زد و پيغام بر
سـت  ومـان نـايلون خريـديم و از د    خريدهايي كرديم و از دوست چشم آبـي 

خريديم و از دوست آب طالبيمان هـم تانـك و    سوپرمان بستني و يك كيك 
عصري هم كار كتابخانه را راه برديم كه  .ظل گرما به ارودگاه برگشتيم ره وغي

  . ولي پسرها هم آمدند و ما زياد رد نكرديم ،دخترها بودند

  1360تير  4پنجشنبه 

. شويي را تقريباً تمام كـرديم و عصـري هـم كتابخانـه    صبح تا عصر كار لباس
مصدق را  ها و من هم بهشان گفتم بچه دادند ها راجع به مصدق شعار مي بچه

بعـد درود بـر   . د و كتاب قصـه نفـت را بهشـان معرفـي كـردم     خوب بشناسي
ها جان درباره هركس شـعار   من هم گفتم بچه. بسيار بلند ادند،صدر فرست بني
گوينـد مـرگ بـر     تر پرسيد خانم چـرا مـي  بزرگبچة . دهيد خوب بشناسيد مي
اشـتباهاتي   گفت چرا ورش داشتند گفـتم . كنند كار بدي مي؟ وگفتم صدر بني

گفـت خـانم   . دادن نيسـت  ولـي دليـل بـر فحـش     صـالح ندانسـت،   كرد امام
گيرنـد مـن هـم     و او گفت بله مي. گفتم اگر بگيرند بسيار بد است گيرند؟ مي

ه شعار بدهيد كـه زود هـم جـا    گيرند شما نبايد نشناخت گفتم پس حال كه مي
و صـدايش كـرد   » پسراي «گفت ! يكي از برادرها. شناسيداقالً خوب ب بزنيد،
. صدر؟ و چون مـرا ديـد چيـزي نگفـت     زني درود بر بني الً چرا داد ميكه مث

هـا در مقابـل نـاحق زود حساسـيت     اين. ها دارند چهاين ب واقعاً روحية عجيبي
جاست كه ما خيلي كارها بايـد  خدا كند به انحراف نيفتند و اين. دهند نشان مي

  . شود ولي حيف كه وقت نمي ،بكنيم
هاشـان كتابخانـه را روي سـر     بـا ديـوانگي   چنانخليل و سامر هم كه هم

ولي در آخر سواد و كتاب را گذاشته و به خيز و معلق در چمن  ،گذاشتند مي
فريبـا را روزه بـرده بـود و حـال     . عالقه نشان دادند كه البته جالب هـم بـود  

ترسيديم  آمد و ما مي مي رفت شهر و آخر هم دو روز است مي عزت. نداشت
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حسن قدري خواندنش خوب شده . و روحيه بشكند! هدهارا فحش د باز بچه
اند و مـا هـم    دو نفر ديگر هم آغاز به خواند كرده .و ما هم به او كتاب داديم

مـنش ميهمـان    خـانم رسـتم  . لباس شري ديگر تمـام شـد  . نوشتيمرا اسمشان 
شناخت و معلوم شد آن تاكسي  سينك را مي. داشت و ما هم با او آشنا شديم

من هم گفتم من هـم گـاهي   . آنها بوده و برادرش اهل نوار است نواردار مال
 من هم فكر كردم تظـاهر  .شري اعتراضي كرد كه نبايد بگويي. دهم گوش مي

كارها قبيح است كه يك مذهبي كنند اين  است اگر نگويم چون مردم فكر مي
فرهنگ محلي  هاي قشنگ هنر و جزو نظر من خيلي از اين ترانه ولي به بكند،

  ...ا استم

  60تير  5جمعه 

نـة اتاقمـان را   كتابخا. كـردن  خشك و تكاني حسابي با آب و جارو امروز خانه
به خـاطر حامـد    ظهر زري تلفن زد و حالش خوب نبود؛ .سر و سامان داديم

. لباس شري اطو شد و كارهاي خودمـاني انجـام شـد   . چون از او خبري نبود
  . ننه صدام شديم و باعث قدري خنده شديم ،شب با شمايل چادر بلند

  60تير  6شنبه 

برنامـه پـودرزني و    .ريزي قبلي شـروع كـرديم   رنامهصبح كارهاي خود را با ب
بعد آمديم تلفن بزنيم و بعـد  . وتاه كردمكردن دور اول، موي پسركي را ك تمام
ت راننده ناكس تاكسي با آن قيمـ . خريد كيف و غيره و بعد بهشت آمنه شهر،

. گران حال ما را گرفت و نگذاشت حواس خوبي براي زيارت داشـته باشـيم  
و و جلـ  هاي مشكوك كردند و بعد هم يكـي آمـد   اول هم مسئولين ما را نگاه

خوشبختانه حـرف مـن و    ؟گرديد خصوصي ميوجو كرد كه دنبال قبر ب پرس
كه عكسـش را زده بودنـد بـر    » اشرف زاده«شري يكي شد و گفتيم بله آقاي 

گفـت قبـر    تـر مـي   صورت عجيـب  بعد او به. مان بود يوار و فاميلش همسايهد
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گفتيم كـه او   .مثالً دكتر نريمسا ،خواهيد آن طرف است شهداي انقالب را مي
آبـاد   ل در آفتاب ظل و صفاي بسيار بهشـت به هر حا. گويند را مگر شهيد مي

س واحـد دلـش   در جاده منتظر بوديم كه اتوبو. سر كرديم و پرنده هم پر نزد
صورت مجاني  سوخت و ما را سوار كرد و اين بار برعكس هر دو مسير را به

چي شـديم كـه او هـم بـا دوسـتانش        آمديم و بعد سوار ماشين يك كالنتري
اللهي نيستيد ما هـم   ما پرسيد شما كه حزب كردند و از صحبت از سياست مي

ـ   اهللا چماقدار خيـر  اهللا آري، حزب فرض جواب داديم حزب ا دم در و مـا را ت
تـر  ي كتابخانـه نوبـت دخترهـا بـود و كم    عصر... اردوگاه رساند و لطف كرد

گيجـه و نـاراحتي    وطلبين پراكنده نقاشي خيلـي در گـه  از اين دا .مراجعه بود
سامر و خليل كه . شود بدون هيچ برنامه ثابت وسايل تمام مي  هستم آخر همة

  . آور هستند پيدايشان شد واقعاً خنده

  60تير  7كشنبه ي

سـاختن كـارت و نقاشـي و بريـدن     . اش در كارهاي كتابخانه بـود  صبح همه
و من رفتم سر بزنم، شهبازي بـود و يـك    در كتابخانه كاغذ، كه دو نفر آمدند

كردن كرديم كه چند عكس گرفته و رفتنـد و   با شري شروع به مرتب .عكاس
و آخـر نفهميـديم از    خودش هم تابلوي كتابخانه اباذر را نوشـت و چسـباند  

سام پسر او و  خانم لطيفي هم مدتي مهمان بود و عادل و كجا عكس گرفت،
كـه   او هم گفت كه رفتار خانم مسعودمنش اولش دفعي بوده حال آن .همسايه

مادر شهيد هم ناخوانده آمـد و دسـتور   ... حاال خيلي هم نياز به پرسنل دارند
چـون و چـرا قبـول     و ما هم بـي مقدار تشك و بالش براي بچه كوچكش داد 

تا عصـر گرفتـار بـوديم و عصـر هـم كتابخانـه       . كرده و شري هم چرخ كرد
هاي دختران  چولو و اذيتهاي خليل و سامر و كارهاي حسن كو بازي. پسرها

و دوبـاره سـر زدن    كنـد  بك كه اصالً ناراحتم نمي ندهخصوص آن گسمج و ب
ميهمـان ناخوانـده داشـتيم كـه      شب هم بسـيار . شهبازي به بهانة خانم لطيفي
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  .كردند ها هم از ما ننه صدام طلب ميشري بهشان شعر فلسطيني آموخت و آن

  60تير  8دوشنبه 

هـا دور   ديشب ستاره. ار بودامروز صبح سحر باز هم هوا مثل ديشب قدري ت
طور عمدي  البته به ،و من هم باز نان كوچكي را داخل مستراح انداختم بودند

صـبح   6. گرچه خرافي نبايد بـود . كردم اين خبر بدي برايم دارد نبود فكر مي
در  اند، نفر نماينده شهيد شده 25ي و بهشت: فريبا آمد و گفت ،شري حمام بود

ناباوري و نداشتن  خيالي ناشي از هم با تعجب، بي ما .اثر بمب در يك جلسه
منتظـر شـدم تـا اراجيـف     . كردن بالفاصله محكومهرحال  شادي يا غم دلي به

زد و ولي مـا منتظـر خبـر     مي كننده راديو تمام شود البته حرف حساب خسته
. مي گفتـه نشـد  ، ولي هيچ اسخبر تأييد شد باالخره وقت اخبار شد و .بوديم

شري هم وقتـي شـنيد   . نفر كشته شده بودند 30ـ   40دفتر حزب بوده و اقالً 
ها او را در اتفاقـات پـيش    خيلياز مردن بهشتي مردي كه حتي . ناراحت شد

چون به هر حال انساني بـود و   دانستند باز هم ناراحت شديم، آمده مقصر مي
شود جلوي انحراف فكري را گرفت و اين يك حماقـت بـزرگ    با خون نمي

رفتـه بـوديم پـيش    . سـت فتم كار خودشان نباشدكار امريكاگ من كه مي. است
كه مسعودمنش آمد و با صداي بلند  ،كه قدري دلداري باشد منش خانم رستم

ها و نمايندگان مخالف حـزب حـرف    صدري از نگهداشتن كينه نسبت به بني
! چـاره ، ماي بيبود!! خيانتكاران زد كه منظورش به مازد و هي گوشه كنايه به 

نظـرات سياسـي تنـد و     البته به خونسردي برگزار كرديم غيـر از يـك مـورد   
كنـد واال   حسادت مـي  حس كردم كه دارد .ه گفتم اين نظر شماستمغرض ك

كه من  دهمه در فكر چسباندن قضيه به مجاهدين بودن .چرا جا زدن بي تهمت
در . كننـد  هـا حتمـاً محكـوم مـي     كردم ازجمله كارهايي است كه بچه فكر مي

، حالت تشويش بوديم اكرم آمد و ما مسافر از شهر خود را در آغوش گرفتيم
گوينـد كـار مجاهـدين     او هم خبر داد كـه مـي  . اي بود ون برامان نويد تازهچ
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 ،كننـد  همـه محكـوم مـي   . قبول هم نكردم قبول كنم، توانستم نمي  اصالً. است
جانـب يـك انسـان     توانـد از  ولي اين چه دليلي مي ،كند اكرم هم محكوم مي

ث يا امريكـا  هاي بع هنوز در فكر جنايت. حتي اگر مسلمان نباشد داشته باشد
كردند  غش مي مسجد عزاداري كه پيش مردم باشيم، رفتيم. و يا خودي هستم

  . گفتيم ما هم اهللا اكبر و مرگ بر امريكا مي. زدند و سينه مي
كند تلفـن   استقبال مي لوشاتو كه دوستمان هميشه از ما فلرفتيم از هتل نو

: گفـت  د ولـي مـي  اش هم دلم را خيلي سـوزان  نامه. زري ناراحت بود. كرديم
هـايي از بـاال باالهـا     دسـته  ...خبرهايي ضد و نقيض هست گشتن همافرها و

ولي شـري كـه تلفـن     حال بودم كه كار دشمن است،من خوش ...يعني امريكا
مـن كـه قبـول     ...و اسـت  كرد تأييد شد كه اعالميه هم درآمد كار مجاهـدين 

 كنم، رده باشم شرم ميكه روزي هم روي اينها قسم خو باشد از اين ندارم اگر
نظـر   بـه . ولـي نيسـتند   ،اگر باشند احمق و پست هسـتند . طور نيست ولي اين

ولـي   ،آيـد  طـور مـي   نظر خودم هم دارد همـين  ام، به انديش شري و اكرم ساده
بـا هـيچ تحليـل     ،احمقانه اسـت  متناقض است، ...كنم خواهم و باور نمي نمي

نفـر   70بمـب گذاشـتن وكشـتن   شعار مرگ بـر بهشـتي بـا    . آيد جور در نمي
خوانـد   كـه مـي   را واي واي اسـامي . كنـد  گناه فـرق مـي   مختلف از جمله بي

اي نبودند، فقط حـرف   كاره ها كهزانند آخر آنسو هاخيلي دل آدم را مي بعضي
  ... زدند مي

 !اند ها تصميم گرفته ولي بچه هاي كالس نمازي هستم، ن منتظر بچهفردا م
 هايي بيفتـيم كـه از  ما نبايد دنبال صف آن .كنم من تأييد نمي!! بروند راهپيمايي

ما ايـن كـار را محكـوم    . كنند اين جريانات به نفع منافع خود سوءاستفاده مي
كنيم، آنهـا در   شتي و غيره را تأييد نميكنيم به خاطر اسالم و مردم ولي به مي

رونـد مـن هـم     هـا مـي   چون بچـه ولي ... گناهان مسئول هستند برابر خون بي
مراه مـردم باشـيم و احتـرام عـزاي آنهـا را داشـته باشـيم،        روم كه فقط ه مي

   ...دار و در خطر اهواز خصوص مردم داغب
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  60تير  9شنبه  سه

به پيشنهاد عزت و فريبـا  . رفتيم راهپيمايي 10صبح به هواي برگشتن ساعت 
پرشور و منظم و جالب بود و اتفاقاً خيلي هم  ،رفتيم در دسته صادق آهنگري

. تا آخر راهپيمايي رفتيم و گرما خـورديم . كردند هاي ديگر حسودي مي دسته
ولـي   ...يا كار درستي هست يا نـه اش در تشويش بودم كه آ من هم اصالً همه

مـن هـم بـا    . شري و اكرم با قاطيعت مطمئن بودند كه حضور خـوب اسـت  
اند يا نه  كه مجاهدين اين كار را كرده سر اين. حضور موافقم ولي با تأييد خير

  . ها به اينجا رسيده استاو گفت تحليل آن با شري بحث شد و

  60تير  10چهارشنبه 

خانم لطيفـي  . و كتابخانه را صبح و عصر باز كرديم دوباره كارمان شروع شد
آمد در كتابخانه با ما حرف زد و دو نفـر شـهبازي و دوسـتش بـراي عكـس      

شامپو و شـانه    با خانم لطيفي و شوهرش براي تهية. انه آمدندگرفتن از كتابخ
اي از شهبازي بگيـريم تـا    رفتيم به وزارت بازرگاني و غيره و قرار شدكه نامه

عصري هم كتابخانه را باز . ها به ما تحويل دهند زده شامپوي ارزان براي جنگ
  . ادامه داشت 7و تا ساعت  ها راجع به كالس نماز فردا گفتيم كرديم و به بچه

  60تير  11شنبه  پنج

، سرنوشـت آدم  راستي كه با يك لحظه تصميم در يك سـاعت، در يـك روز  
هـاخود را نشـان    انسـان  شـود و  هايش عوض مي همة برنامه آدم كند، تغيير مي

ولـي شـايد بـراي مـا ايـن       ،شـود  انصافي مـي  معرفتي و بي چقدر بي .دهند مي
  . جا را رها كنيمتوانستيم اين يود و جور ديگري نمبهترين ختام ب

بيشـتر   .امروز سحر بلند شديم و با صفاي خوبي هندوانه و چاي خورديم
. سحري خوبي بـود  ،با سادگي تمام فريبا هم پيش ما بود،. فكر تشنگي بوديم

بعد خوابيديم و قدري ديرتر از هر روز بلند شديم، من حمام رفتـه و خنـك   
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صبح كتابخانه از دست دخترها شلوغ شـد و  . ها هم رفتند شهرك شدم و بچه
گفتـيم حيـف كـه     با شـري مـي  . هاي بسياري در اختيارشان قرار گرفت كتاب
بـه هـر   ... ها زده نه اين جنگ هاي اهوازند، هاي كتابخونمون بيشتر از بچه بچه

تر جمع شدند و با جيغ و داد كالس نماز تشكيل داديـم  حال دخترهاي بزرگ
قرار شـدتا شـنبه كـه بقيـه آن را     . خوانده و معني شدو سوره حمد و توحيد 

كردنـد دلـم خيلـي     روي هم رفته وقتي همه با صداي بلند تكرار مـي . بگوييم
عصري با اعمال شـاقه  . داد ها را كتاب مي اكرم هم به سرعت بچه. خوش بود

وردنـد  جـا كـه ناهـار بعـد از سـه روز آ     د را به خواب زديم و كاركنان اينخو
اكرم كشف كردند  اي كه شري و فوارهو بعد ما با  ه ما روزه هستيمدريافتند ك

. خبـر، داغ نكـرديم   و خنك شديم و هيچ دلمان را از دنيا بي بسيار شنا كرديم
ساعت غرق در كار و بحث و جمع و جور كردن  3بعد هم رفتيم كتابخانه و 

و اكرم دو شري . ها هم در حال فروريختن بود كتابخانه بزرگ. ها بوديم كتاب
ر ديوانه و بـا نمـك را   خصوص آن شاميها ب ها نماز گفتند و بچه هبار براي بچ
هـا از   كـردن بچـه   من هم سرگرم بحث درباره امريكا و منصرف .جمع كردند

گفتن فحش به دستگاه و خالصه تا آخر كه با پسره بزرگ حرف زديـم و تـا   
كتابخانه باز بود و بعد هم منتظر غروب خورشيد بوديم كه باالخره انجام  5/7

ه هاشـان كـ   كردند ما هم فهميديم گرفتاري هاي سپاه فوتبال بازي مي بچه. شد
خانم لطيفي گفته بـود  صبح ... شد از چه قرار بود كارهاي ما مي مانع از انجام

گوينـد اكـرم    رويد يك روز زودتر برويد و دربارة شما بـد مـي   شماها اگر مي
حـت  ارصدري نپيچد و ما هم از ايـن نا  نيخيلي ناراحت بود كه بوي تهمت ب

بعـد فكـر   . ما ببرند ايم كه چنين شكي دربارة بوديم كه مگر چه نمودي داشته
هــاي  گيــرد و عقــده اش از همــان روز عــزا سرچشــمه مــي كــرديم كــه همــه

ز اول زيـر پـاي مـا را جـارو     دليـل از رو  بار خانم مسعودمنش كه بي حسادت
هـا عـوض    چـرا ايـن آدم   ،اين ديگر براي ما جاي دلسوزي گذاشـت  .كرد مي
ند كـه انگـار   كن ان مين دفعماين چني. استفاده كنند دريغ ما كه از خدمت بي آن
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  .از طاعون بدتريم
گويم كه هنوز طعم شيرين افطاري و نمـاز مغـرب و    ها را براي اين مياين

خريدهاي خوب فريبا را مزمزه نكرده بوديم كه يكي از برادرها هنگام آوردن 
جا باشـيد، فرمانـداري بليتتـان را    خواهد اين ي گفت شما ديگر نميشام به شر

نـد بـراي   آي مي ...!خواهران زينبيه... شهر زياد است و در اينكند و نير تهيه مي
جا بيرونمان كردنـد  از اين قدر گفت كه فهميديمبهداشت هم كسي هست و آن

قـدري  حيف كه در پيدا كردن علـت آن . بود هاي خانم لطيفي درست و حرف
هاي  فريبا كه در اثر حرف. سرگردان بوديم و خانم لطيفي هم نبود كه بپرسيم

ر زحمت كشيديد قدرتان نقدد، ابراز ناراحتي بسيار كرد وگفت آفهميده بو ما
هاي  كه برنامه ما هم از اين. و عزت و ياسمن هم ناراحت شدند... را ندانستند

ادامـه دهـيم    هـا طور كه قرار بـود بـا آن   توانيم در اين ماه عزيز آن قرآن را نمي
ننـه   هيچ حوصله نداشـت  كه اكرم م با آنختا شب براي حسن. ناراحت بوديم

دار و درازي خالـه   صدام را درست كرديم و شري هم با حالت بسـيار خنـده  
عمـو هـم   . صدام شد و باز براي خواستگاري فريبا رفتـيم و همـه خنديدنـد   

دو نفر نگهبان با ديدن اين منظره ترسيده و چراغ انداختند و ما . بسيار خنديد
بـاال پشـت بـام    . كردنـد  همه تعجب ميهم فرار كرديم و بعد دوباره رفتيم و 

آوري  آمـد خندانـديم و نمـاز وحشـت     جا مي اش رفتيم و اكرم را كه حوصله
صـدام   سـبزي گرفتـه بـود و    ها را كه مغزشان بوي قرمـه  خوانديم و پاكستاني

ها هاشان خيال راحت كرديم و آن ن كلهخورش قرمه دوست نداشت را از نبرد
هـاي   ي خوبي بود براي پوشـاندن انـدوه  خوب اين هم دلخوش. هم خنديدند

  . عاري هم عالمي دارد عاري كه بي بزن بر طبل بي. عميق و جدي

  60تير  12جمعه 

كردن، جارو پـارو، جـاروي    كارهاي كتابخانه، مرتب. براي من روز تلخي بود
هـاي   و نامـه نگـاري   جور كـردن بيشـتر بـه دسـت اكـرم شـد      اتاق و جمع و
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بـراي شـهبازي گـزارش     منش و اي خانم رستم، برآخرسري هم به دست من
هم خداحافظي و عكـس يادگـاري    ،رفتيم شهرك. را نوشتم كار و سفارشات

يادگـاري بـا فريبـا و عـزت و     بعـد عكـس   . ها و هم گرفتن شلة اكرم از بچه
  . موقع دادن نامة گزارش رفتار شهبازي مشكوك ولي با تشكر بود ها، بچه

مـن از  . تل رفتـيم و تـا عصـري دراز افتـاديم    بعد با عمومي فريبا به طرف ه
عصري براي حساب هتل داسـتان را  . برد و سردرد گرفتم صداي بچه خوابم نمي

صدرنما تعريف كرديم و او هم جور بانمكي با ما درددل كـرد و غرغـر    براي بني
كرد مذهبي باشيم چون ظهر براي ناهار آمد دنبالمان و ما كه اتاقش  فكر نمي. كرد
جمعـي گفتـيم كـه روزه هسـتيم و      م ريخته بوديم در را باز نكرديم و دسـته را به

يـاد حـرف اكـرم افتـادم كـه      . كردم اينقدر مـذهبي باشـيد   گفت عجب فكر نمي
دانم ظاهر ما چگونه است كه هرچه آدم حسـابي و انقالبـي اسـت     گفت نمي مي

نگـو  پـس  . كند كند، ولي هرچه آدم سطحي و شوت و غيره را جذب مي دفع مي
باالخره افطار بسيار خوش و خرمـي از طـرف هتـل    . آيد مذهبي باشيم بهمان مي

براي ما آوردند و بسيار خوش گذشت و شـربت و خرمـا خـورديم و راحـت و     
تفـألي  . آسوده به اميد فردايي كه عازم استانداري و فرمانداري هستيم سپري شـد 

  .حق ندارند ني كه گوش شنواي كالم، كسا23به قرآن زدم انفال آيات 

  بازگشت به تهران

  60تير  13شنبه 

كه  جوش آمد و ما هم خوشحال از اين براي سحري از هتل سه آب 3ساعت 
تي بسيار خنك  رفتار تي بي. رفتيم براي صف بليت 5ساعت . اند به فكر بوده

تور را گـرفتيم   ما هم جانب ميهن .محلي بود و بسيار خشمگين شديم بي با و
من و اكـرم  . ها نشستيم و اين و آن را ديد زديم ساعت. كه خوش اخالق بود

من هم براي عوض كردن لباس  .براي تلفن به فرمانداري رفتيم و اجازه دادند
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 .از بليت هنوز خبـري نبـود  . تر به هتل رفته و برگشتم و پوشيدن لباس خلقي
معطلـي زيـاد رسـيديم پـيش خـود       رمانـداري و بـي  رفتم ف 9باالخره ساعت 

گفـت چنـد روز اسـت     ولـي مـي   ،گوشي تا حدودي دستش بـود  ،نيا شريفي
گويـد كـه وضـع     گويـد و مـي   آيد پيش من و راجع به شماها مي شهبازي مي

 سـوزد  انسان مي .خيلي عجيب بود! ها متناسب نيست هزد زندگي شما با جنگ
بـدون يـخ و غـذاي     ،گرمـاي سـوزان   در سـاخت؟  مان نمي كه كجاي زندگي

از اول صبح تا آخر غروب حتي روزهـاي   كرديم يا نميخوب و كولر زندگي 
. تناسب را پرسيديم و ايشان جوابي نداشـت  نوع عدم ...بوديم؟نجمعه در كار 
له اول دروغ بـود و  خـط مسـئ  ... گفتند چادر انداختن و هاو آنتنها تلفن كرد 

نظرهـاي   ها و سوء خود فرماندار كار حسادتهار نفي كرديم و فهميديم به اظ
از اول برخورد ايشان باخودمان را تعريف كـرديم و   .خانم مسعودمنش است

مـا هـم   . حاال هم اين كار را مغرضانه خوانديم و فرماندار خط را پيش كشيد
مانـديم و او   در تهران مي گفتيم اگر ما ضدانقالب بوديم به اين جبهه نيامده و

ولي بـه هـر حـال بـين      ،دانم براي خدمت آمديد ما هم ممنونيم ميهم گفت 
! شما و و خانم مسعودمنش بايد يكي كنار برود و بهتر است شما كوتاه بياييد

ولي غير تسليم  ،دار و مريز موافق نبوديم البته اصالً ما با اين طرز برخورد كج
اختن و ام گرفـت چـون تهمـت چـادر انـد      من هم گريـه . اي و رضا كو چاره

مـا را بـاش كـه    . بود شدن حقيقت تصور نبود و تحريف ضدانقالبي اصالً قابل
» صـدر  درود بـر بنـي  «هـا را از افكـار انحرافـي     كرديم و بچه اينقدر استتار مي

ها  در مورد چمران هم كه ايرادگرفت گفته بوديم كه او از ليبرال .داشتيم بازمي
پـس در   گفتند، ها مي مهمة روزنابوده يعني عضو نهضت آزادي و اين را كه ه

مـا  البتـه كـار ديگـر تمـام بـود و او هـم از       . هر قـولي خـوب و بـد هسـت    
جـا  ما هم ديگر خداحافظي كرديم و آن.. .خواست كه گذشت داشته باشيم مي

كه پيش هر كسي  خصوص من وارد بودانتقاداتي بر خودمان ب. ك كرديمرا تر
حتـي هديـه   . وقتي ضروري بود رهاي ساده را هم نبايد گفت مگ ي حرفحت
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رفتارهـاي ظـاهري را مـالك    . طور نبود رسيد آن نظر مي هم كه آنقدر ساده به
كه تهمت ليبرالي بـه او چسـبانده    اكرم هم طبق معمول از آن. مهرباني نگيريم

هـاحرف   شود ناراحت بود قدري هم سر چمران و بودن يا نبودن او در ليبرال
تـر بـود و بقيـه سـر مقـام دارنـد        خيلـي صـادق  گفت چمران  زديم كه او مي

مانـده   را كه بـاقي  بعد من تنها رفتم استانداري كه پول بانك!!... كنند؟ دعوامي
اش در فكـر كـار و سرنوشـت     تنها بـودم و همـه   .بود به سعيدي حواله كنيم

را در دفتـر او    رفتار بود و پول خانم منشي خوش. و اسالم و انقالبخودمان 
طبقه رفتم دنبال فروزنده و چكاد و معتضدي كه طوري تماسي  چند. شمردم

غرضي و صـباغيان هـم چنـدين روز    . يك نبودند ولي هيچ ،با سعيدي داشتند
دفترش بـود رفـتم تـو و سـالم كـردم      موقع گشتن شهاب در . بود كه نبودند

گرم بود، احوال پرسـيد و مـن جريـان پـول را گفـتم و او اسـتقبال كـرد و        و
مـن هـم جريـان را بـرايش      يـد و او پرسـيد حـاال كجاي  . مم نوشتيادداشتي ه

در مـن   دلـيلش را پرسـيد،  . كردم و او ناراحـت شـد و تعجـب كـرد     تعريف
او هـم اصـرار    دايم لرزيد، نتوانستم ادامه بـدهم، م گرفت و صا كاره گريه نيمه
ـ   . آرامش داشت و رفت طـرف تلفـن   .نكرد ن پـيش  د، مـا اال مـن گفـتم نكني

م و او گفـت نـه بـه    شماره خواست كه گفتيم ما عازم هستي ...يمفرماندار بود
ولي خوب وعده يك هفتة ديگر دادم و بـاالخره رفـتم او   ... اين زودي نرويد

و در راه  به هر حال عـازم شـديم  ... به هتل تلفن كند 4شد تا قبل از  هم قرار
ـ   خصوص روزه نبودن هيچو تشنگي بسيار اذيتمان كرد و ب گرما  مكـس و دائ
. شـد  كه دوره طاغوت از اين نظر بيشتر رعايـت مـي   مثل اين...هاخوردن آن آب

يك دختر كمونيست كه ما زود مواضع او را تشخيص داديم با ما همسفر بود 
  . و بحث بسيار كرديم راجع به مشي چريكي و صمد، بسيار آموزنده بود

  60تير  14يكشنبه 

ـ    ،هدف، خوشحال كردن زري رسيدن به تهران بي ن دديدن خالـه جـون و دي
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سـرگرمي   خبري از او و زحمت شام و فكركردن بـراي  بي ،جاي خالي حامد
  !اري كار مجاهدين بوده از طرف مادر شريكه بمبگذ مهستي و تكذيب آن

  60تير  15دوشنبه 

البالغه، خطبه همام، ديدن نياز و محمود و منصـوريان و توسـلي،    كالس نهج
. زل عمـو فريـدون بسـيار خـوش گذشـت     من. تعجب كه او در نهضت است

بابا خيلي دلش برايمـان سـوخته و فكـر    . ماجرا را براي مهستي تعريف كردم
  . كند بايد به غرضي اعتراض كند مي

  60تير  16شنبه  سه

پـاكنويس كـردم كـه     را اش راجع بـه طالقـاني   صبح كار بابا را كردم و نوشته
شـرح حـال و نامـه    شـنيدن  . عصري مالقـات حامـد  . بسيار هم خوب است

هاي بابا و من مبنـي بـر فايـده     كردنشان راجع به بمبگذاري و سفارش محكوم
كـه عـراق حمالتـش را ازآن     و ايـن  اشتن خشونت و تضاد را عمده نكردنند

يـك پسـر هـم    . حامد هم ظاهراً با همه موافـق بـود  . موقع زيادتر كرده است
دور ايسـتاده بـود فكـر     داد كه ما گفتيم بفرماييد بنشيند ولي چـون  گوش مي

خواهد گوش كند ما هم فكر كرديم چه آدم خوبي اسـت، بـاز    كرديم نمي مي
هـاي بيشـمارش را نسـبت بـه      چون آثار تحريف و تهمـت . انديشي  هم ساده

هاي سراسـر دروغـش كـه الجـوردي بـه       هاي تحريك كنندة ما و مثال حرف
ب ميهمان داشـتيم و  ش ...محض ورودمان به خانه از دماغمان درآورده ديديم

  .اش عصباني بود زري هم همه .هيچ از افطار و روزه نفهميديم

  60تير  17چهارشنبه 

  . كتاب وكارهاي روزمره ، كار،قدري روزنامه. كار مهمي نشد
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  60تير  18شنبه  پنج

كردم اينقدر عقايدت عوض  فكر نمي :تلفن كرد و راجع به ديروز گفت شيفته
راستي كه پابرجا . كه او را ديدم تعجب كرده بودم من ديروز از اين. شده باشد

آمد كـه   به او اصالً نمي .الم خودش و خود اين جاي تقدير استمانده در اس
گفت با نيلوفر و غيره هم ديگـر زيـاد دوسـت    . مذهب بيفتد توي سياست و

شب بعد از سينما فيلم عيسي بن مريم بـا  . چون اختالف عقيده دارند ،نيست
باز هـم جـاي    ...ها بوده ديم و پرديس گفت كار بچهها قدري صحبت كر بچه

  . كنند چرا هي عوض مي! تعجب
  . شب خانةمادر با آقاجون صحبت كرديم

  60تير  18جمعه 

ترسـيدم   ز اين ميا اش همه .د بابا ميهمان داشت، دوستاي بهرامخبر مهمي نبو
افكـار او  . با فريده صحبت كردم. منحرف به سازش كنندرا او  كه نكند افكار

تي نگريست، ح ها مثل شاه و ضدخلق مير زننده و بدبينانه و نسبت به اينبسيا
  . و چند وقت بود توي خانه مانده بود نسبت به اسالم هم سرد شده بود

  60تير  20شنبه 

  .رفتيم خانه افضل خانم

   60تير 21يكشنبه 

دادن يا ندادن شـد؛   صحبت از رأي .ه، عمو فريدون و غيره هم آمدندمنزل در
 ،از طرف فريدون و بابا هـم حـرف هميشـگي را زد   ! آميز توجيهات مصلحت

و  من تصميم دارم رأي ندهم. بكي بودي دادن به رجايي داليل آرأولي براي 
  . هم سفيد بهتر باشدشايد . دهد ي سفيد ميرأگويد  بابا هم مي
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  60تير  22دوشنبه 

شـب منـزل حبيـب    . البالغه بسيار خـوب بـود   عصر نهج شب منزل حبيب و
و زندان و خمينـي در   هاهايي از جبهه ملي وكارهاي آن تانخوش گذشت داس

ترمينال رفـتم و بـا اكـرم    . سوسن هم قانع شد يبود و تا حدود 42هاي  سال
  . رفتيمعكس و مقداري دردسر از محمود گ

  60تير  23شنبه  سه

بـا اكـرم هـم     .راجع به روش مسـلحانه  بحث شد .منزل شري، فري آمده بود
  . راجع به حقانيت رژيم صحبت بود

  60تير  24چهارشنبه 

رويا خيلي عقايـد خـوبي دارد و   . منزل رؤيا، راجع به مسائل روز صحبت كرديم
ر بـا بابـاش و فريـد و تـا     خيلي حرف زديم، البته بيشت. دهد او هم رأي سفيد مي

اصطالح افشاگري وقيحانـه   افكار به. حالت عصبي پيداكرده بودم. صبح نخوابيدم
  . فريبانة تلويزيون اعصابم را خرد كرد و سراسر دروغ و مصنوعي و عوام

  60تير  25شنبه  پنج

اي كـرد   هم گره دنباله افشاگري نادرست و ناحق، در سر افطار منزل زهره باز
آن هـم از دختـري كـه    . گفتند شرمي نمي زمان شاه با اين بيواقعاً . در گلويم

پـروين خـانم    .گويـد  شود و يك ريز دروغ مـي  معلوم بود هيچي سرش نمي
  .كشد طفلكي بدجوري زجر مي. حالش بد شده و من هم قدري طبابت كردم

  60تير  26جمعه 

  .ندبابا رفته سخنراني ك. كار مهمي نشد
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  دوم دفتر

  بازگشت دوباره به جنوب

 60مرداد  4يكشنبه 

كـنم، هميشـه قبـل از     جديد را با آغاز يك سفر شروع مي خوشحالم كه دفتر
ام دارد، شايد شب  خاصي در زندگي كنندگي كنم، اين سفر تعيين سفر فكر مي
گـرم و   تـري در منـاطق جنـوب و    اين بار زنـدگي سـخت   مثالً. قدري باشد

اميـدها و  ! مان مبـارك باشـد   زندگي در ، كاش اين بارمباركماه  در شرجي و
چـه كـاري دسـتمان بنـد     رويـم، در   كجـا مـي  .دورودرازي هست هاي نگراني

را هنـوز خيلـي    گرچـه خـودم  ...و اگر در جبهه باشد، درآبادان باشد. شود مي
 آمـد و  هـم گـاهي مـي   ! ي حتـي فكـر شـهادت   ول ،ديدم خيلي دور از راه مي

رحال سوار شـديم و آفتـاب و   ه هاي اكرم به با دير كردن 2ساعت ... رفت مي
اي نكـرد و شـب    ولي فايـده ....د افطار تحمل كرديمجا را به امي تنگي گرما و

  .كه ديشب هم از تشويش سفر خواب نداشتم با آن خوابم نبرد، اصالً

  60مرداد  5دوشنبه 

 .ها را زمين گذاشـتيم  ساك رفتيم وخانه فريبا به  صبح زود وارد اهواز شديم،
ولي خبرهاي خوشـي   ،بوديم نبودند ديدارشانمشتاق  فريبا و عزت كه بسيار

، عزاي پسرش را بگيـرد  دادند و فهميديم مانند صدام بايد ما به فريبا به راجع
 بـه  !!...انـد  برادر شهيد را به جاي صـدام گرفتـه  زاده و  خانم عالف چون پسر
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انگـار نـه انگـار مـا راه     برادر ناجيان سـرد بـود و    .هرحال راهي جهاد شديم
هرحـال بعـد از معرفـي     ولـي بـه   .ايـم  آمـده ها  درازي را به اميد همين لحظه

هم موكول به بعد از اجازه  ، ماشرطش سه ماه است گفت كه) بهرام(»معرف«
هاي آبـادان و   يا در بيمارستان استانداري كرديم تا شايد شرط مدت نداشته و

 امـا اسـتانداري هـم كارسـاز نبـود،     . يا در اردوگاه آزادي برايمان كاري باشد
هـم كـاري    ، براي امروز مـا يك هفته پيش منتظرمان بودهگفت  شهاب كه مي

  .نداشت

  60مرداد  6سه شنبه 

ار شد بيـاييم كـه بـا ماشـين يكـي از      قر سوي جهاد راه افتادم وه صبح زود ب
معلوم شد كه ها آورديم  با بچه ها را ولي وقتي ساك ،ها برويم رامهرمز»برادر«

يعني  ،فرستادنمانيررسمي يچ مسئوليتي با يك كاغذ غجدي نيست و بدون ه
 وقتـي رسـيديم رامهرمـز    .در گرماي شديد من هم روزه بودم. رفتيم خودمان

و ماشين شهرك آزادي و آقاي معيني راننـده آمبـوالنس را ديـديم، شـناخت     
ــر    ــهرك فج ــان ش ــرد و بردم ــوارمان ك ــا   .س ــاب داغ ب راه درازي را در آفت

در . تا رسيديم به سـمت خواهرهـا  حال رفتيم  هاي سنگين خودمان بي چمدان
 داغـي  آنجا اولين حرف اين بود كه براي چه آمديد؟ و ما خسـته وكوفتـه از  

هاي سرد و متعجب و در عـين حـال مهربـان     نگاه .گفتيم براي كار آفتاب مي
، خانم هاشمي را پيدا مسئول اصلي ولي تا عصر .براي استراحت كردن ما بود

 بـه . مشخصـي بـراي مـا دريافـت نشـد      كـار  وقتي هم كه پيدا شد نكرديم و
علت سفر باطـل اسـت بيهـوده    ه ات ب همگان كه گفتند روزه رحال به فتوايه

 در اينجا بـه  زندگيمان برد و خالف انتظار شب در گرما خوابمان نمي .خوردم
هـا در اولـين    و كمبود جا يكـي از علـل سـردي بچـه     وجه مستقل نبود يچه

  . برخورد بود
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  60داد مر 7چهارشنبه 

بيدار شديم؛ اميـدي واهـي از پـس    امروز صبح با عرق بسيار و گرماي شديد 
علت ه بشايد . غريبي فكري سردي و ، بالتكليفي وهاي ضخيمي از ابهام پرده

بعـد از  . كردنـد  حسـاب نمـي  » كـاري «را  هايي كه مطرح شده بود ما صحبت
ت گرفـت جمـال   بـا جـايي در مـورد مـا تمـاس مـي      وقتـي   ها معطلي ساعت

 »حاال شما طـوري «و » قادر نيستيد«، »هايي هست هرحال فاصله به«سوزاننده 
را بـه دكتـر    رسيد، بسيج گويا جواب رد داده و او مـا  ه گوش ميب... مالحظه

هم بـه روابـط عمـومي و     وزيريان رئيس امور بهداري استان ارجاع داد كه او
و زايمان و  ش زنانبخ ي آب پاكي روي دستمان ريخت و گفتروابط عموم

خواهيد خدمتي كـرده   مي اگر: تا جا خوردن ما را ديد گفت .اطفال جا هست
مگـر   ؟شـود  ايـن طـوري هـم مـي     ،منظورتـان اهللا باشـد و صـداقت    و باشيد

اين معناي مبتذل و معـامالتي را هرگـز    ؛»اجر«منظورتان اجر بردن نيست؟ و 
را برگشـتن  ت يوس بود صـحب كه مأ شري رحاله به! كردم برايش تصور نمي

اي  ، گفتم مسـئله دانستم او هم اهل برگشتن نيست پيش كشيد، ولي من كه مي
اوكه خسته و كوفته بود به خانه فريبـا برگشـت و    .رويم نيست و به جهاد مي

برايمـان مانـده بـود     من و اكرم كه قدري هنوز روحيه و حال در تسكيه قلب
منتظـر مانـديم و   . رفتـيم  طرف جهاده هاي تشنه ب فرسا و لب درگرماي طاقت

آييم با جهاد  به او گفتيم ما مي. من بوديمبرادر ناجيان بعد از نماز آمد و در چ
. ايـم  ريم و قبالً در اردوگاه ديگر بودهتجربه هم داخواهيم خدمت كنيم،  و مي
روي مـا   چـون اصـالً   ،معناسـت  بـي آنها  صحبت از تجربه داشتن ما با گرچه

كه بـا  !! اندازند حال ما را زيردست افراد ديگري مي ره كنند و به حساب نمي
حتي اسممان را هم نخواست و قرار شد فردا به مدت سه ماه بـه  ! ترند ربهتج

عصري به  .استراحت كرديم ا وو آمديم خانه فريبااين برگشتيم .رامهرمز برويم
ني كنـد و آدم مهربـا   را اسـتقبال مـي   ي كه تنها او ماهتل پناهگاه عزيزمان جاي

افطـار  . روبرو گشتيم »نماصدر بني«است رفتيم و با اخالق خوش  صاحب آن
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ولـي   ،دل خود را روشن كرديم و باز كرديم و مقداري براي سفر تهيه ديديم
ديديم كه چقـدر مـنظم   . گذشتها براي عيد فطر ه كار برش پارچهصبح هم ب

هاي پارچه از طرف مسئوالن براي آنها تهيه شـده و اينهـا هـم بـا نظـم       توپ
افتم كه با چـه بـدبختي    ياد خودمان مي .كنند بريدند و تقسيم مي ميمشخصي 

دوختـيم و تقسـيم    و لباس تهيه كرديم و بريـديم  روزهاي آخر سال پارچه و
 مـا  بهكس  كرديم و كم آمد و چه بدبختي و نارضايتي را تحمل كرديم و هيچ

تجربيات ما تنهـا   صفر شروع كرد و اينجا بايد از در ولي خوب!! كمك نكرد
بـه همـين   كه البته ارزشـش   براي خودمان و در درگاه الهي باقي خواهد ماند

شود كه نبايـد   ا دلم از زندگي و سختي آن سير مياعتنايي تنه از اين بي. است
د از ظهر به حمام بـزرگ  بع. ظرفيتي استكم  اين ديگر خيلي ،طور باشم اين

چند نفر ديگـر اهـالي    رفتيم چقدر جالب و خوب است و با مشموله خانم و
آب سرد را باز كرده و زير  .ق آنها هم حمام بودوسوسنگرد آشنا شديم كه پات

خوابمان بـرد، تـا افطـار كـه     و آن رفتيم، و با هيبت خيس قدري خنك شده 
در كـرديم الاقـل بـا كمـك      عي ميس... ولي نه چندان خوشمزه ،رنگينك بود

ي و جمع كردن سفره احساس شرم از بيكاري را كارهاي جمعي مثل ظرفشوي
ها از سوي ايـن و آن   چپ چپ نگاه! نيست گرچه تقصير ما ،در خود بكشيم

 در حـالي كـه خـود زيـاد    سؤال راجع به پدرم و انكار من، . كرد ام مي رنجيده
  !يز نيستمآم معتقد به دروغ حتي از نوع مصلحت

  60مرداد  8پنجشنبه 

بيشتر در كارهاي  .رفتم درمانگاه وز طبق حرفي كه آخر شب مسئول گفتامر
درست كردن پنبه مخصوص كـه بسـيار    باند استريل و ،اي بستن كاغذ حاشيه

بسـيار سـرد و   » همكـار «كالفه كننـده بـود پـرداختم، رفتـار      هم يكنواخت و
تا حـدودي اعتمـاد او را از   . اليمت انجاميدبه م ولي در آخر كار، بود اعتنا بي

كنم و تصميم ندارم كارهاي مهم را از دسـت او   ه خودنمايي نميك جانب آن
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هـاي بخـل    دارم خدمت كنم حاال هر كاري كـه باشـد، شـعله    بگيرم و قصدم
تنها بودم و قدري هـم   ساعتي چند بعد از ظهر. نامرئي را در او فروكش كرد

ولي به لحـاظ   ،دست و بال فرضي ندارم گرچه عمالً. پانسمانطبابت كردم و 
عصر حمام حسابي بـا  ! ابتكاراتي داشتم، فهميده بودتئوري و تشخيص گاهي 

هـا و   پنهانكـاري  ،رف زدن راجع به نحـوه برخوردهامـان  اكرم و شهرزاد و ح
. قرار شد باز هم صـبر كنـيم   .و شروع آن صحبت شد مان و نحوه كار تاكتيك
دو هفته ديگر به مـدت  كه  به اميد آن ظاهراً! ساز كرد د آهنگ رفتن راشهرزا

و فكـر   ولي من كه با اين چند روز اميـد مانـدن دراز را نـدارم    دراز برگردد،
به هر حال تصـميم  . زياد راغب نبودم ،كنم دير يا زود عذرمان را بخواهند مي

ا اكرم قـدري دعـا   در لحظات خوبي رسيد، ب افطار .او بود كه گرفته شده بود
 هاي اينجاسـت فروغ از دختر .دهد را در راه تكامل قرار كرديم كه خداوند ما

گاهي ،كه رفتارش بسيار معقـول و مهربـان اسـت و از وجـود او خوشـحاليم     
هـم  » اكـرم جديـد  «. زنـد  مـي صورت منطقي با من حـرف  ه راجع به كارها ب

هم او را بسيار دست  د كه اكرمآموز است و روحيه شيطان و جالبي دار دانش
كند و مـا   هاي ساده تعريف مي حرف. شود خاطر مي باعث انبساطاندازد و  مي

. و نماز جماعـت بـود   بعد از افطار مسجد. دهيم هاي ساده به او مي هم درس
كارهـاي  و ما ديديم چقدر پرسنل زياد است، ولي ابتكار  اي بود ديشب جلسه

و هيچ معرفي از ) اش همه(ا حرف زدنو بيشتر آنه فرهنگي دست برادرها بود
  !! عمل نيامده ما ب

  60مرداد  9جمعه 

صـبح   ،رفتن كرد و ما هم سفارشـات الزم را بـه او كـرديم    امروز شري قصد
تاكتيـك دنبـال صـحنه     دوربين را كه برده بودم و با ،تظاهرات روز قدس بود

به برادر خوش  به پيشنهاد مسئول كه از او رودربايستي دارم. گشتم مناسب مي
بعـد رفـتم    .ها را حـرام كـرد   هم نامردي نكرد و همه فيلم او انصافي داديم و
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درمانگاه و پوران با من راجع به دانشگاه و انقالب فرهنگـي صـحبت كـرد و    
ده دانسـت كـه حـرف امـام را     حال افرادي دور از توه حاصل دانشگاه را تا ب

درك كـرد و بسـتن    وي رااوج گرفت تا حـرف   نقدركنند و بايد آ درك نمي
 هـاي  هكـه گـرو  ن هـايي هـم دربـاره آ    ترين عمل بود و حرف دانشگاه انقالبي

كـردم   ها هستند زد، من سـعي مـي   از توده دوره و ب تحصيلكرده سياسي اكثراً
و يـك   عصـري كـم مانـدم   !! هاي خوب شنونده خوبي باشم و مشوق قسمت

ز برادرهـا آمـده بودنـد و    چـون دو تـا ا   ،زده آمد كه وجود من زائد بودگرما
قـدري در بسـتن   ). عني خـودش گفـت  ي(پس من زيادي بودم !پوران هم بود

ما  هاي اهدايي كمك آسيه كرديم و آنها هم از كار خود تعريف نمودند، بسته
كـه   كنند از هنگام رفتنشان و از ايـن  هايي مي بين خود صحبت. نگفتيمهيچي 

يايد و بايد كار را بـه دسـت خـود    ب و مسئول بايد بعد از آنها چه خواهد شد
حـاال  ...و ه دوش داشـتيم ها سپرد و ما دوران سخت اينجا كارها را ب زده جنگ

اميدي از وجـود  خالصه باز نا. قرار است ده نفر بيايند. استكه خيلي راحت 
بته من و اكرم تنها مانديم ال .مسئوليت ما در اينجا بر دلمان زخم زد بيكار و بي

شد از فـردا   قرار .گيرند حرف زديم كه آخر ما را به هيچ ميهم  اش با و همه
مـان را   به درون چادرها برويم و آشنا شويم و حتي پودر بزنيم و كـار اصـلي  

شب در زير  !ايم كه رابطه خوبي برقرار كرده با ملوك كوچولو هم. دنبال كنيم
ن بـا افسـانه   ستاره با نرگس و فروغ و اكرم و قبل از آنور فانوس و آسمان پر

الكـي را بـا آب و تـاب    هاي د در مورد كارهايمان حرف زديم و اكرم داستان
كـردم كـه بـا تعريـف كـردن از       ترمزش مي، حتي گاهي من بايد تعريف كرد

بـود، كـه    ولي شايد حـق بـا او   .اجر و ارزشش را پايين نياورد ،كارمانمقدار
خـوبي از فـروغ و    به هرحال اخالق! گفتن واقعيات بعضي اوقات الزم است

ه صورت سؤال مطرح نرگس ديديم و الاقل صحبتي راجع به برنامه ما حتي ب
  .مانيم به هرحال فردا ديگر منتظر نمي. اند نموده
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  60مرداد  10شنبه 

سـرم   من كه صبح زود به درمانگاه رفتم و اتفاقاً .امروز از صبح برنامه داشتيم
نـرگس و اكـرم آمدنـد دنبـالم و      بعد .داشتيمهم شلوغ بود و خيلي تزريقات 

نـرگس   .را به اصطالح ياد بگيـريم  رفتيم درون چادرهاي نرگس كه طرز كار
اين نظر ما كمي فهميدند، از  ها هم مي كرد و عرب خوب صحبت مي عربي را

همـه مـوارد حتـي     ، امـا هايمان چراغ بود در بقيه موارد تجربه. ضعف داشتيم
اكـرم از   .كرد حاليمان ميبا حرف بسيار  د ودا تذكر مي خيلي كوچك را دائماً

هايي را كه با پوست قدري ناراحت شد كه چرا حاال ما بايد چيز اين موضوع
كـردم بايـد    ولي مـن فكـر مـي   ! كند كسي برايمان موعظه ايم خود لمس كرده

وقتي چندمين بار تـذكر داده   .اين نوعي شكيبايي و فروتني است تحمل كرد،
آدم يكسـال  . كـردن چقـدر بـد اسـت     تشكيالت كـار  بي شد فكر كردم واقعاً

دست آخر صفر است و  ولي ،كشد زند و براي آرمانش زحمت مي دو مي سگ
خواهند به او ياد بدهند و اين هم نبايـد موجـب نـاراحتي گـردد،      ديگران مي

كس خبر  زيرا از كارهاي سابق ما در جاهاي ديگر غير از خدا و خودمان هيچ
هاي ظهر اكرم كه حـال خـوبي    طرف. د روي آن حساب كندندارد كه بخواه

شب قرار بود شب آخر ماه رمضـان   .نداشت رفت و من و نرگس ادامه داديم
 ظهر به درمانگاه رفـتم و بـا بشـير و   . ته كشيده بودبشود و ما هم نيروهايمان 

اش را كه گروگـان عـراق بـود و     بشير داستان زندگي. حيدر خيلي حرف زدم
هـا شـهيد    پدرش كه در اثر بگو مگو بـا عراقـي  لب سرباز عراقي و داستان جا

دوتا قـرآن   هر .آباد گفت از مارهاي درويشو حيدر هم  تعريف كرد شده بود
تنها حسن درمانگـاه بـه وجـود     .بخش بود بسيار لذت را با صوت خواندند و

 عصري رفتيم كه كالس آسيه را اداره كنيم و چون خود آسيه نبود. بشير است
غـروب  دم . خودشان سـرود خواندنـد   ها ا سختي نماز را تشكيل داده و بچهب

هاي آخر  ، چون به هرحال به خاطر عزت شبتصميم داشتيم قدري دعا كنيم
مـادري   .هاي عاجز را قبـول كنـد   ماه رمضان اميدوار بوديم كه خدا دعاي آدم
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 13ه پسـرم را كـ  : فـت بعد سر حرف كه باز شد گ ،آمد و تقاضاي لباس كرد
ما هم دلمان سـوخت   .اند و زد زير گريه كه ازش خبر ندارم ساله است گرفته

سوي آن گوشه اردوگاه كه دم در بود يعنـي مقـر سـپاه كـج     ه ب و راه خانه را
هـا   هالل مـاه را بچـه  غروب كه شد  .كندديم و سپاهي هم قول داد كه آزادكر
  .ند و شب آخر ماه مبارك فرا رسيديت كردرؤ

  60مرداد  11يكشنبه 

ه ب اي از شهرك عازم آبادان بودند و قرعه كشيدند كه صبح زود عده :عيد فطر
نفـر ديگـر را بـاز كـرده      البته نسرين به خاطر ما جاي يك. نام ما دو تا نيفتاد

همـين هـم باعـث     .استيم با هم برويم قبول نكـرديم خو ، ولي چون ما ميبود
 .شـد  نسرين و بقيـه  با آموزها شدان ا و افسانه واين كشمكش زريتفاهم وسوء

گويا اختالفات از قبل است ولـي مـا    .دليل بود البته سوءنظرشان بچگانه و بي
و كم كاري و بعـد   به هر حال ما مانديم و صبح درمانگاه بود .اطالع نداشتيم
ف شد به رامهرمز كه البته در قيد ديگران بوديم و وقت بسيار تل از ظهر رفتن

  .رفتند عيد ديدني ها مي بچه .و بهره كم برديم

  60مرداد  12دوشنبه 

. گذاشـتند  ايشگاه توي مسـجد بـود، كتـاب هـم مـي     امروز شروع كار يك نم
موارد به فكر ما هسـت مـا را    خوشبختانه به پيشنهاد نسرين كه خيلي در اين

داريم  ستقبال كرديم كه هر چه در تفكرما هم بسيار ا. بر سر اين كار گذاشتند
بسـيار از   ها بگذارنـد و  پيشنهاد كرديم كتاب بچه. در اختيار بگذاريمعمل در 

مسئولين فرهنگي هم  .طرح داديم گذاشتند و چيديم وانبار كتاب آورده شد و
اخالق خوبي داشتند و روي ما هم حساب كردند و ما هم از ايـن همكـاري   

 ولـي از طـرف   ،از طرف پسرهاي اردوگاه خيلي اسـتقبال شـد   .راضي بوديم
كنترل كرد و جمعيت را  شد نميسف بوديم كه گاهي أما هم مت. دخترها اصالً
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هـاي غلـط    سـنت  .اين رسم سراي درشت اسـت . پرانديم هم نمي گاهي پشه
راه طـوالني در   .بـرود  باال سواد در ميان دخترها نگذاشته كه سطح فرهنگ و

 سـانه و اف .بـه كتـاب عالقـه پيداكننـد     و اين سـطح بـاال بيايـد    تا، پيش است
معلـوم  ، بخش بودنـد  اش در همه آن روز عازم تهران بودند و )كوچيكه(اكرم

. خورنـد  ها نمـي  بچه با ابداً را هاران شدكه علت دلخوري هم هست كه شام و
 دلخور خيلي عصباني و و كه برويد اند گفتهمسئولين ، ها بچه :گفت افسانه مي

هـم خوشـحالش    وريم ودلش درآ هم از تا تجربيات خودگفتيم هم از ما .بود
 كـالس آسـيه و   بعـدازظهر  .اسـت  دار خنـده  واقعـاً  چون سرگذشت ما !كنيم

  .نقاشي انجام شد .شد درمانگاه داير

  60مرداد13سه شنبه

ل كميتـه كـارگري بـه    اي زيادي خواهر و بـرادر از تهـران و كانـا    ديروز عده
مسـئولين جديـد    كـرديم اينهـا مانـدني هسـتند و     ما فكر مـي  .اردوگاه آمدند

صورت تشكيالتي بـه  ه ولي فقط مهمان بودند و تعطيليشان را ب ،خواهند بود
چقدر هم به حالشان غبطه خورديم كـه  !! رفتند و سوسنگرد مي اينجا و آبادان

را داشته باشد و هـم  باشد و هم دنيا منظمي  چه خوب كه انسان با تشكيالت
ي تعجـب كـردم و خوشـحال    يدم خيلـ وقتي سوري را ميانشان د!! آخرت را

از خـانواده شـيباني    .، او بسـيار دختـر روشـني بـود    با هم حرف زديـم  ،شدم
هاي ضـد   فعاليتطرز كار و  اكرم هم. ها تعريف كرد پرسيدم و او هم داستان

دنبـال فرصـتي بـراي نفـوذ و      .داري آنها سخت مجذوبش كـرده بـود   سرمايه
ظهـر  . آمـد  لبته من هم بدم نميگشت، ا كارگري ميفعاليت در رابطه با كميته 

اكرم بـراي   كتاب خواندن. ي كالس آسيههم ادامه كارهادرمانگاه بود و شب 
اي كـه يـك مشـتري هـم      تابخانـه باز كـردن ك  مناسب ودر كپر تنگ و ناآنها 

ر فكر كنيم و نگران آينده باشيم و مغزمـان را د  ، ما را به آن داشت كهنداشت
كتابخانـه و  و بزرگترها بـه  ) دخترها(ها  جهت دادن طرحي براي كشاندن بچه
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هـاي تهرانـي عـازم آبـادان      هرحال امروز صبح بچـه  به .ندازيمه كار بيكتاب ب
به ايـن  و  ندمعلوم بود كه مثل خود ماها بود بسياريشاناز طرز زندگي . شدند

س خـوبي بـود و   در ايـن هـم تجربـه و    .كردند مقررات و شرايط تطبيق نمي
ز رفت و صـبح  امرو) كوچيكه(اكرم  .قدري هم ما را به خودمان اميدوار كرد

  .جايش خالي. صفا گرفتيمبا هم چند تا عكس با

   60مرداد  14چهارشنبه 

ـ     صبح رفتيم كتـاب  بـه  . علـت عـزاداري نشـد   ه هـاي نمايشـگاه را بچينـيم، ب
 .لي نگاه كرديمرديف خيلي كه خودمان سر زديم و چهار هاي مربوط ب بخش

مند  دار يا عالقههاي سواد دنبال بچه به پيرزن مستحق قول دكتر چشم داديم و
شود  رويمان نميعلت اينكه ه اكرم هم مثل من ب .بسياركم است نسبتاً، گشتيم

زود  ،مردم بشـويم  براي پرسيدن و حرف زدن مزاحم بدون انجام كاري صرفاً
ره عصر كـالس  و تا عصر ماندم و دوبا من به درمانگاه رفتم .بريد و ختم شد

نقاشـي  و  نمـاز  علت بسته بودن قفل به كپر رفتـه و ه ب. آسيه را تشكيل داديم
رحال وظايف را انجـام داديـم و بـاز هـم نگـران آن      ه به .قابل كنترل بودغير

برنامـه   .شـود انجـام داد   ها كـار كلـي مثمرثمـري نمـي     بوديم كه با اين روش
علـت برخـورد بـا مسـئولين     ه درسه است كه ما هم بفرهنگي اينجا محتاج م

ها  بچهروابط هم طوري است كه . هرگز قادر به حل آن نخواهيم بود فرهنگي
اسـت كـه از كانـال     !!ندارند و اگر هم ما حرفي داريم مصـلحت  ارتباط اصالً

زنـك   فيلم خود گول ها به نظر من يك اينگونه خشكي .خاص خودش بدهيم
ا اينـ  شب جلسه بود و اكرم .كه نتيجه خوبي هم ندارد و خالف واقعيت است

بت خواهرها صـح از ك ي ولي هيچ ،مسائل جالبي مطرح شده بود .رفته بودند
او  علت تنهـايي پـوران پـيش   ه من هم ب .اند و اين جاي تعجب داشت نكرده
ما سلب مسئوليت كـرد و گفـت    علت كم بلد بودن ما ازه ولي او هم ب ،بودم

ت و من حرف گف نظر مسئوليت ميالبته او از  .تره اينها كار نكننددكتر گفته به
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بـه لطـف خـدا     شـنيديم كـه   امروز خبر وحشتناكي .او را منطقي فرض كردم
كردم شيباني ترور شده است خيلي در خودم  من فكر مي. آمددروغ از آب در
هـا   مرزهاي مخالفتهم  تكذيب شد و باز دادم كه بعداً فحش متزلزل شدم و

هـا بحـث گرفتـه     خود بچهآيت كشته شده بود كه البته سر آن بين  .بهم ماندم
آميـز ارتجـاع هـم انتقـاداتي      دخالت ما از كارهاي توطئـه بود و اين بار بدون 

آيـت و   ولـي آسـيه روي   ،منصف هسـتند و نسرين و منير روشن  .مطرح شد
كجانبه ولي ي ،پوران هم معلومات خوبي دارد. ورزيد هركه مثل او تعصب مي

  .است

  60مرداد  15پنجشنبه 

مردم زحمـتكش و فقيـر و مـريض     بيشتر وقت صبح در درمانگاه سپري شد،
زن . توانند بـراي آنهـا كـاري بكنـد     نميديد كه  ميها را  آمدند و آدم خيلي مي

دكتر سـرمي   ،و آمپولي به او زديم عليل هم بود آوردند و خواباندند پيري كه
شـايد هـم ايـن    . ، ولي درست نرفتمهم امتحان كردم من بزنم و من را داد كه

 وجـود مـن   و ظـاهراً  پوران در درمانگاه است .استموضوع مرتبط به جمعه 
رفـتم   ري اسـتراحت كنـد مـي   كه او مقـدا  براي اين ،ا بعدازظهرتنه ،زائد است
، حيـدر . كرديم با هم از اين ور و آن ور صحبت ميو  بشير هم بود .درمانگاه

قـرآن  و بشـير بـا قرائـت     خواندنـد  آمد و با هـم سـرود مـي    دوستش هم مي
پوران راجع به موهاي صـورتش   آمد درمانگاه و اكرم بعدازظهر مي .خواند مي
م دعاي كميل زنانه به خواستم زود بخواب شب نمي! گفتدكتري كه داشت  و

بعد كه آمـديم  . آميز نبود ، ولي خيلي موفقيتها در مسجد بر پا شد ابتكار بچه
كردم  مرموز بودن صحبت ميراجع به ه بودند و من هم با فروغ ها خوابيد چهب

مقـدس   خشـكه شوهرش و غيره و از تنفـرش از   خودش و سفرو مهندس از 
كوي كنـاري  سـ  درها راجع بـه چـادر زدن شـوهرش     بازي و از آنجا كه بچه

  .گفت...خوب برخوردي نكردند
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  60مرداد  16جمعه 

ميم بـه  هـا كـه تصـ    با بچـه  مثالً ،كه جايي برويمديشب اصرار داشت  اكرم از
ا جمعه شركت كنند، بـرويم و يـ  خواستند در نماز رفتن اهواز داشتند، ولي مي

بـود،   ها قصد ديدار از شهرك هجرت در ماهشهر را داشتند و اكرم مايـل  بچه
كـردم   مـي  البتـه اگـر بيكـار بـودم آري ولـي فكـر      . اي نداشتم من زياد عالقه

ي كـه مـا هنـوز    حـال ، درجمعهشركت در يك بازديد يا نماز صرفاً .ارزند نمي
ر حال مانديم و مـن حـالم خـوب    ه به. ايم لطفي ندارد كاري را شروع نكرده

زهـره   .من هم تلفن كردم كـه زري نبـود  تلفن كرد،  او صبح رفتيم شهر .نبود
رحمانـه او را   شـدم كـه چـه بـي     سفجع به نامه سعادتي گفت و خيلي متأرا

آمبـوالنس كـه رفتـه     ر حال با همانه به .و چه خوب متذكر شده بود دكشتن
  .بوديم برگشتيم

 ،نـدازيم ي راه بيدر فكر كار فرهنگي بوديم كه چطور كالس. سريع گذشت
! فرهنگي هم بـدون مسـئول ثابـت   در همچنان قفل است و كميته  كه در حالي

ميت مـورد پـيش آمـد، يكـي مسـمو      عصري رفتـيم درمانگـاه و آنجـا چنـد    
گفتم غـذا   آورد و من هم فقط مي كه بسيار جهودبازي در مي هاضمه بودءسو

مسئول بهداري از برخورد من با او انتقاد كرد و حق داشـت چـون    .كم بخور
چند مورد سـرپايي هـم پـيش آمـد و     . نبايد رو داد و بايد جدي صحبت كرد

 10حـدود  سـاعت  . وديم كه كجا رفتـه ما در عجب ب ،بود پوران به شهر رفته
بود كه فروغ و پوران بازگشتند و ما خبردار شديم كه پوران بايد فـردا صـبح   

و مـادرش تنهاسـت،    ف موتور كشـته شـده  زود برود چون برادرش در تصاد
تحسين كـردم،   را حال و روحيه خوبي كه داشتو  خيلي خيلي دلم سوخت

كلنجار  بابه هرحال من و اكرم شب در درمانگاه مانديم و  .خدا صبرش بدهد
صـبح زود هـم    .چند مـريض در طـول شـب مراجعـه كـرد     ! بسيار خوابيديم

  .بيدارشديم
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  60مرداد  17شنبه 

ه مـن بـودم و   منـد هميشـه درمانگـا   تنهـا كار  پوران صبح زود رفت و امـروز 
هـم  دستيارش آمدند و كار بسيار بود دكتر و  .كردم احساس مسئوليت هم مي

سـيد مسـئول جديـد و    آقا. كـرد  هم كمك مـي  اكرم .هم تزريقات و داروخانه
عي خـودم را  مـن هـم سـ    .عهده مـن گذاشـته بـود   ه مسئوليت را ب خشن هم

شايد امروز بـيش از همـه روز    .كردم ها را مرتب مي كردم و دفتر و دستك مي
عصري اكـرم آمـد دنبـالم و بـا هـم      ! كار بود از كارم راضي بودم چون واقعاً

م بـه ايـن شـد كـه بـراي      تصـمي  .تاب خوانديمها ك كالس رفتيم و براي بچه
ولي  ،آن چند نفر كه آسيه گفته بود معرفي كرديم. اي هم بدهيم تشويق جايزه

ها سـنگ رو   را جلوي بچه آسيه چنان برخورد كرد كه انگار نگفته است و ما
خورد كرده گويد چند ساعت پيش در چادر هم چنان بر مياكرم هم  يخ كرد،

تـر از  انسـان را كم  چه خوب است كه ديگران قـدر !! ستيمكه گويي ما آدم ني
ها كه سـواد   خالصه، چند تا از بچه!! آنچه هست بدانند تا انسان مغرور نشود

 .توانستند بخوانند ، چون ميها جايزه داده شد و به بعضي داشتند كتاب گرفتند
بزرگتـر كـالس    هاي قـدري  ز تصميم قاطع گرفتيم كه براي بچهاز همين امرو

بعـد   .ولي حيف كه رويايي بيش نيسـت  ،آموزي بگذاريم كه هدر نروندسواد
كـه چشـم درد داشـت را     و احـوال خـانم   زديـم  از كالس سري به شـهرك 

تومـان بـه او و بـه     300اكـرم   .قرار است براي عمل به شيراز برود. پرسيديم
بـا چنـد خـانواده هـم     . انـد داد  ديگر كه شوهرش و پسرش شهيد شده خانم

پيش را و كارها  هها حرف زد اكرم خودش با خيلي. آشنا شديم ديم وحرف ز
به چادر  ،دوباره برگشتم درمانگاه. ام سيدهمانگاه نره علت دربرده است و من ب

 ،خون گـرفتم و قـرص تقويـت دادم   بود رفتم و فشار انداخته را كه بچه زني
حـالش بـد شـد و    چون هنوز حالش خوب بود نفرستادم شهر ولي عصـري  

، نامه شرح حالي نوشته و آقا سـيد او را بـه بهبهـان    خونريزي شديد پيدا كرد
ي بـاران آمـد و همـه را    ظهر كمـ بعداز شب فرا رسيده و گرما و شرجي،. برد
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ـ   .خوشحال كرد حـال  ه گردباد شديدي شد ولي هوا شرجي بدي بود كه تـا ب
 .وابيـد شد قرار گرفـت و خ  هيچ صورتي نمي به. آن را شنيده بوديم فقط اسم
ها را بيرون برده و رديـف   صندليخوابيدم،  يزد و من نم اش قدم مي اكرم همه

حال صـبح شـد و سـختي بـه پايـان      ره به. برد نمي كردم و بشير هم خوابش
  .مده بودالهه آ. باقي نبودحالي براي كاركردن  ولي رسيد،

  60 مرداد 18يكشنبه 

كـه او كـالس    11تـا سـاعت   صبح كار درمانگاه را با كمك الهه انجام داديم، 
پر مسئوليت من بيش از يك روز نكشـيد و   خوب ورحال دوران به ه. داشت

ولي ! مهم اين است كه كار انجام شود .كنند گران اكثر كارها را ميحاال هم دي
گويـا در  . وجدان ما چطور؟ بعدازظهر ساعت كار را بـا الهـه تقسـيم كـرديم    

ر زدن اكرم را نشنيدم و او هم كالس برده بود، چون صداي د مدرمانگاه چرت
سـوزي   شلوغ شد و در شهرك آتشعصري يكدفعه . ي اداره كرده بودرا تنهاي
را حاضر ! نه خير بمانيد و وسايل: تا آمدم بيرون مسئول خشن گفت. رخ داد

  .آورند كه مصدوم مي كنيد
اي نـدارم   من راستش ترسيدم نكند جدي مصدوم بياورند چون من وسيله

وگرنـه اكسـيژن و ضـدخفگي و     ،تنفس مصـنوعي و يـا قـرص مسـكن    مگر 
وردند كه از بـس خـودش را زده   زني را آ. هاي بزرگ را چكار كنم سوختگي

هترين دواي او بود و قـدري  ا بنيآمد و قرص اسكاز از صورتش خون ميبود 
نـه سـوختگي و    تمام مصدومين از نـوع همـين بودنـد،    خوشبختانه .دلداري
 ،ي معصوم مگر چه چيز داشتند كه آن هم در آتش سوختها طفلك!! خفگي

طوبـا آمـده بـود و اكـرم هـم      . كتابخانه دير شد...هرحال هم فداي سرشان به
و  بـود  آميز اين بار خوشبختانه موفقيت. رسيد و باالخره كتابخانه را باز كرديم

. دو دختر كالس سوم هم آمدند و تشويقشان كرديم .اش كتابخانه پر بود همه
. ها را هم از انبار فرهنگي گـرفتيم و رفتـار مسـئولين بسـيارخوب بـود      جايزه
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مضـحكي را   ر تصويرروزنامه آنجا بود و من با تعجب، متحير و كراهت بسيا
هيهات كه چقدر تلف شدن و تلـف  ! صدر بود و رجوي  در آن ديدم، كه بني

اسـت و  بـار   هـاي بسـته تأسـف    هاي پوچ و بينش كردن ديگران در راه تحليل
هاي جهاد و مبارزه را محدود  كند و راه ها را لوث و مخدوش مي چگونه مهره

به هرحـال غـروب بـه بعـد الهـه در      ... انگارد بست رسيده مي و تنگ و به بن
درمانگاه ماند و من و اكرم به خوشي و خوشـحالي بـه اسـتراحت در چـادر     

  !...پرداختيم

  60 مرداد 19دوشنبه 

و تلفـن بـه شـري بـه     ) يزهجا(ها  زده ايحتاج جنگه قصد خريد مصبح زود ب
ها و ننه و  ها گذشت و با خانم زده دوران خوبي در اتوبوس جنگ .شهر رفتيم

ها و مردها حرف زديم كه دنيايي داشتند، بخصوص ننه كه مـا را يـاد ننـه     زن
. در شهر خيلي كارها گذشت. گفت انداخت كه به همه بدو بيراه مي دالكي مي

لبـاس و خميردنـدان و كتـاب و كتابچـه      ،خواستيم، اعم از مسواك ميهرچه 
پـدر  (آنها .نقاشي تهيه شد و به باباي شري هم تلفن كرديم كه به او ابالغ كند

و مـا هـم   ... چندان از اصرار ما با آمدن شري خوشحال نيستند) و مادر شري
حتي اگر اولش من اعتقاد دارم بايد بكشانيم، . كنيم كمتر اصرار كنيم سعي مي

زده شهرك آزادي بود ديـديم   هاي جنگ كه از بچهرا فريده . اكراه داشته باشد
برگشتني سوار همان اتوبوس شلوغ !! و خوشحال شديم، او هم ما را شناخت

اضـافه شـده بـود و     تا مرغ هم به جمعيـت مسـافرين   10-15شديم و اينبار 
س هـرروز كارشـان   نده اتوبوبه گفته ران .است »ننه«معلوم بود بيشترينش مال 

شوند از ترس مردن  يش را هم كه دارند از گرما خفه ميهمين است و چندتاي
برنـد و خـونريزي وكثافتكـاري راه     همانجا در اتوبوس سر مي! و حرام شدن

وقتي رسيديم من رفتم درمانگاه و با الهـه قـدري آنجـا را مرتـب     ! اندازند مي
 پيش او رفتم كه او بـه حمـام   2تنها ساعت  الهه تنها ماند و من بعد كرديم و
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هـا را   آوري كردم و با اكرم به كـالس رفتـيم، مسـواك    ها را جمع نسخه. برود
ها  بچه... فهمد تقسيم كرديم و كتاب خوانديم گرچه كسي درست فارسي نمي

وقتـي برگشـتيم پارچـه    ... از به دست آوردن مسواك خيلي خوشحال بودنـد 
بعــد رفــتم  .داده بــه او دادم و خوشــحال شــد خــانم خديجــه رو كــه شــهيد

. آنجا اميد بسته بودم نبود ...اكرم هم در شهرك رفت درمانگاه ديگردرمانگاه، 
من فقط اسـتقبال كـردم و   . دو خواهر جديد آمده بودند و مسئول آنجا شدند

ره و كـا  آنهـا از همـان شـب همـه    . راهنمايي كردم كه محل دواهـا كجاسـت  
دلـم  ! كـه الزم ندارنـد   ،شـدند و مـن هـم در خدمتشـان     گيرنده آنجا تصميم

سوخت از آن كه تازه راه افتاده بودم، ولـي بـيش از آن بـراي الهـه كـه تنهـا       
درمانگاه بود و بيشتر براي مردم خوشحال شدم، چون اين دو وارد  كارش در

يكيشـان كـه لكنـت زبـان دارد      .تواننـد حـل كننـد    هستند و درد مردم را مي
ترين برخوردي  و من هم سعي كردم بهترين و مهربانانه استاخالقش خوب 

كه كمـك يـا راهنماييشـان هـم كـنم       ولي آنها از اين، توانم با آنها بكنم كه مي
... كـه ناراحـت شـده    بـا الهـه هـم گويـا برخـوردي داشـتند      . راضي نيسـتند 

. كنيد نبايد ناراحـت باشـيد   گفت اگر براي خدا كار مي) مسئول جشن(آقاسيد
كنـد   خواهد روي كاري كه مي ه فروغ گفتم درست است، ولي انسان ميمن ب

... شـود » اوت«حساب كند، نه آن كه هرجاي خالي بود بـرود و تـا آدم آمـد    
  .شب را خواهرها در درمانگاه ماندند

  60مرداد  20سه شنبه 

صبح كه رفتم درمانگاه با ادب و تواضع از خواهرها اجازه گرفتم كـه كمكـي   
تر بود  خشكي و سردي گفت نه، ولي ديگري كه مهربانه يكي ب. خواهيد نمي

خوشحال شدم و چند نسـخه پيچيـدم،    ،نفر بايد بماند گفت در داروخانه يك
الهه كه آمد، او را مستحق تر ازخودم ديدم، جا را براي او خالي كردم و فقـط  

بعد  راهنمايي اوليه، با بيمارهاي بيرون در خوش و بش كردم و احوالپرسي و
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گشـتم بـا    طور كه دنبال اكـرم مـي   همان .هم چون زيادي بودم رفتم در بخش
چند خانواده آشنا شدم، با يك باباي پيرمرد كـور كـه در عـين حـال فـروش      

فهمد تـا كـالس دوم هـم     كرد و تنها دخترشان حميده است كه فارسي مي مي
زديـم و بـا   سر به چند چادر به هر حال اكرم پيدا شد و با هم . خوانده است

رويهم رفته از اين كار رفتن در چادرها و حـرف زدن بـا   . افرادي آشنا شديم
بـه  البتـه   .حاشيه براي شـناخت بهتـر راضـي هسـتم    مردم به عنوان كاري در 

عصـري  . كند اي را براي مردم حل نمي صورت خشك خالي آن چندان مسئله
سواد هم واهر باهم كتابخانه رفتيم، چند خهاي كوچك بود و بعد  كالس بچه

  .شد آمدند، ولي رويهم رفته استقبال زياد نمي

  60مرداد  21چهارشنبه 

دو حلقـه  . س جديد در جايي محدود و كوچكصبح شروع كردم به يك كال
... هـا را  و من هم كالس دومـي  ها را درس داد تشكيل داديم اكرم كالس اول

الفبا نوشتيم تا به عنـوان  ها را نقاشي كرده و  امكانات كتابي نداشتيم و دفترچه
بـه  . هـا را قـرآن خودآمـوز يـاد دادم     من هم كالس دومي. كتاب استفاده كنند

كـرد   هرحال راضي بودم، ولي اكرم خيلي از كارمان راضـي نبـود و فكـر مـي    
عصري كار كالس نماز و نقاشي با استقبال . بيشتر جنبه وقت تلف كردن دارد

انـد، يكيشـان    خواهر جديد از اهـواز آمـده  دو . زياد و موفقيت به پايان رسيد
به هرحال از سـاعات  . كوچك استرسد و ديگري هم  مي خيلي ساده به نظر

 هـر دو سـوي   اينها ازاول نسبت به بودن ما در درمانگاه از طرف مسئولين و 
از اين پس اگر هم در درمانگـاه باشـيم جنبـه كمكـي      حساسيت نشان دادند،
البته تخصصشان خوب اسـت و مـن هـم    . ا هستندآنه ،دارد و مسئول مستقيم

سعي كردم با اخـالق خـوب ايـن واقعيـت را بپـذيرم، ولـي الهـه همكـار و         
هـم متوجـه ايـن    » مسـئول خشـن  «. پيشكسوت در درمانگاه كمي دلخور شد

اكرم ! اگر در راه خداست نبايد ناراحت شويد؟: گفت دلخوري شده بود و مي
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گفـتم  ولي من ! روند گفت چون همه مي ته ميالب. اهواز داشت به ميل به رفتن
كارهـا يـا مسـائل شخصـي خودمـان را      بـه  روند مـا بمـانيم و    چون همه مي
  .رسيدگي كنيم

  60مرداد  22پنجشنبه 

ها كار داشتند و فروغ  بچه. شدم و قصد رفتن به كوه را داشتمصبح زود بيدار 
بحث » امام جمعه«با فروغ راجع به نماز جمعه و عدالت  .بود هم عازم اهواز

من هم گفتم كـه  . شكن است شد و او گفت كه نماز جمعه به هر حال دشمن
به هرحال الهـه و  . گونه تقليد وجود ندارد در مسائل فكري عقيدتي جاي هيچ

هاي ظهر بـه اهـواز رفتنـد و نـرگس هـم بيشـتر        هاي ديگر همگي طرف بچه
 .من و اكرم روز خـوب و خوشـي را گذرانـديم   . رك گذراندوقتش را در شه

راجع به مسئله ساخته شدن و اين تأثيري كه اين چند ماهـه دونـدگي در مـا    
داشته حرف زديم و برايمان سؤال بود كه آيا چه تغيير كيفي در ما حركت ما 

در  .ام در مورد خودم كه من شرمنده. آمده است و تأثير آن بر جامعه به وجود
اي به احسان گذراندم و البته اكـرم   ين روز به كارهاي شخصي و نوشتن نامها

در ايـن نامـه سـعي     .نه ذهنم بسيار كودن شده بـود وگر هم خيلي كمك كرد
خواستم به او بگويم حرفي زده باشم حتي  ها مي كردم از همه مسائلي كه سال

ا نسـبت  گيرهاي تند آنهـ  اگر موقع آن گذشته باشد و بخصوص بر سر موضع
به هرحال هرچه خدا بخواهد يـا در او تـأثير مثبـت دارد و يـا     ... به جريانات

  .منفي

  60مرداد  23جمعه 

خوشي و راحتي گذشت و ادامه نامه را نوشـتم، اكـرم امـت را     به روز بسيار
در بين خود ماهـا و   خواند و مطالب به جايي در آن پيدا كرديم كه هميشه مي

زدائـي دارنـد    كارهـايي بـراي خصـلت    مان اصرار در رعايت ريزهها دوروبري
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وجود داشت و آن نكات ظريف تقوي و راه باريكي كه راه خـدا بـا آنهـا بـه     
طلبـي يـا    طلبـي و شـهرت   شود، مثل قدرت رود و دچار شرك مي انحراف مي
گيرند و روي شـعارها و   ها آنها را در نظر نمي كه خيلي چيزهايي... حسادت و

از صـبح تـا عصـر    . ، بحث كرده بـود كنند هاي ديگر قضاوت مي گيري موضع
  )باعث توفيق اجباري( !وقفه ميهمانان ناخوانده داشتيم تقريباً بي

  60مرداد  24شنبه 

ها درش  چون كالس .دو كالس جداگانه در مسجد روز از سرگيري كار بود،
بـه  . يمعجله و سمج و سحرخيز كمي عـالف شـد  هاي پر ما و بچه قفل بوده،

تر ولي كار اكـرم   هاي من هشت نفر بود و كارم كمي آسان هر حال جمع بچه
داد و بنابراين متقاضي زياد بـود و رانـدمان    مشكل بود و بايد قلم و كاغذ مي

و قـدري خـط    دست آخركالس من كه تمام شد رفتم براي كالس اكـرم  .كم
هـاي   ي بچـه بعـد رفتـيم بخـش و آمـاري بـرا     . ها يـاد داديـم   كشيدن به بچه

به هر حال از ...هم درباره مشكالتشان حرف زديم ، كميبرو را گرفتيم مدرسه
، عصـري هـم طبـق معمـول كـالس نمـاز و       روز خوبي بودنظر وسعت كار 

هـا بـا فـروغ راجـع بـه رأي دادن و قبـول        شب هنگام شستن ظرف... نقاشي
فـروغ   اكرم جريان پاريس را هم بـراي  صحبت كرديم؛ هاي امام داشتن حرف

گفـت و اكـرم    گفته بود فروغ راجع به اين كه بايد حرف امام را انجام داد مي
البتـه ايـن دو مقولـه جداسـت     . را تقويت كرد» خط«كه بايد اين  راجع به اين

مسئله رفـتن فـروغ را اكـرم بـه آقـاي      . ..دولي هردو در مقابل من قرار گرفتن
  . شمس مطرح كرد

  60مرداد  25يكشنبه 

كمبـود وسـايل و روبـرو    . ها ما با قدري بدبختي شروع شـد  سروز دوم كال
شدن با كالس پر از پسرها و تعجيـل شـاگردها و آمـدن آنهـا دم چـادر كـه       
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به هـر حـال   . هاي ديگر را در آورده بود صداي خودمان و بخصوص برو بچه
رفـت و قـرآن    هـاي اكـرم قـدري پـيش مـي      هاي بچه گذشت و خط كشيدن

ميزه اضافي كه به عشق دفتـر و   هاي ريزه ود، ولي بچههاي من هم بدك نب بچه
زاده دزفـولي   بـه توصـيه آقـاي صـراف    ... آمدند غيرقابل كنترل بودند مداد مي

را بگيـريم كـه البتـه از     بـرو  آمار دختـران مدرسـه  مسئول موقت رفتيم بخش 
درست شدن ساختمان مدرسه و معلـم رسـمي مـژده خـوبي هـم در دسـت       

معروف كه باالخره پيدايش شده بـود و  ) مهندس پايدار( داشتيم و از اين كار
اكرم . عصري كتابخانه و كالس نماز تداخل كرد. ما او را ديديم راضي شديم

اي كه قـرار بـود كـالس     خانه ها براي پاك كردن طويله و رختشوي هم با بچه
هاي جالبي را با هم گذرانـده بودنـد، سـرود     شود رفته بود و از قرار موقعيت

من هم وقتي !! كرده بودندهم انده و كارجمعي كرده بودند و دنبال عقرب خو
وارد كتابخانه شدم آن را پر از پسـرهاي قـد و نـيم قـد و سـه تـا مسـئول و        

خالصـه  . شد در آن كار كرد وجه نمي هاي به هم ريخته يافتم كه به هيچ قفسه
هـم جـواب   كـرد،   آورتـر مـي   آن را عذاب... چادر و گرما وبا يك وضعي كه 

هـاي قـاطي شـده را     كرديم و هـم قفسـه   داديم هم بيرونشان مي ها را مي بچه
مـن هـم از    هيچ راندمان نداشت و بسيار وقت تلف شـد و . كرديم مرتب مي

 كتابخانــه قــدري انتقــاد كــردم و نــق زدم كــه مگــرمســئول دزفــولي وقــت 
  ... توانستيد بگوييد فقط به قفسه مربوط به خودتان دست بزنيد نمي

صـدر و خـط او و لـزوم دسـت      باز هم بحث راجع به حمايت من از بني
از سـوي اكـرم   ....) نظير فرار و تـرور و (ها  كشيدن از آن با ديدن اين واقعيت

مطرح شد كه من سعي كردم زيادي از بد آمدنم نسبت به او بگـويم كـه بـاز    
و شـايد هـم   ... كنـد  دانم چرا اينطور فكـر مـي   نمي. العملي داشت جنبه عكس

ها  او را به دفاع زياد از اين طرف انداخته باشد و درگفتههاي زياد،  گيري جبهه
شب با نسرين . ولي توجيه دارد) ممكن است!..(گاهي دفاع بيخود كرده باشم

ب هـم قـدري   البالغه صـحبت كـرديم و در همـان شـ     راجع به جلسات نهج
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بـه نظـرم    .ن و ايمان كرد كه بسيار خـوب بـود  ها راجع به مسائل قرآ صحبت
 .ب خشـنودي اسـت  اش موجـ  انسان پر محتوا و كم مصلحتي آمد كه دوستي

اي انتخاب كنم كه گويـا   براي دفعه بعد هم به اصرار اكرم قرار شد من خطبه
  .زياد هم از عنوان آن استقبال نشد

  60مرداد  26دوشنبه 

ها را در دو كالس جداگانه و دور از هم تشـكيل داديـم و بـراي مـن      كالس
سـايه  و  يـك نقاشـي هـم برايشـان كشـيدم      .آميز بود خيلي راحت و موفقيت

روشن يادشان دادم كه اميدوارم تأثيري در كم استفاده كردن از مداد رنگـي و  
عصر  ...اكرم آمد پيش من و جاروكرديم. پرداختن به خود نقاشي داشته باشد

تـر از هميشـه    طبق معمول برنامه كالسي نماز در مسجد بود و خيلـي شـلوغ  
شـب   .مان انداخت شده بود و منظره بامزه سجده و ركوع غريب آنها به خنده

نسرين يك انتقـاد از  كس از آن استقبال نكرده  در جلسه انتقاد از خود كه هيچ
جابـه جـاكردن   (رده بودم اي را كه من هم بارها رد ك مسئله سادهخود كرد و 

سرزنش كرد و گفت كه چقـدر باعـث    را بيان كرد و بسيار خودش) مهر با پا
خلوص و صداقت و شهامت  من خيلي از اين. ناراحتي زن مهاجر شده است

هاي بزرگ مـن اسـت كـه شـهامت ادا كـردن       اين يكي از ضعف .خوشم آمد
  .ام معذرت و عذرخواهي بعد از انجام عمل خالف را نداشته

  60خرداد  27سه شنبه 

ميـزه و نـق    هاي ريزه ها بود، شاگردان جديد، سماجت و مزاحمت بچه كالس
. گـذارد  خسـتگي را بـه تـن آدم مـي     كـه  زدن براي دستمال و مداد پاك كـن 

بـه كپـر رفتـيم و    . ها و آوردن نقاشي خيلي جالب است برعكس نوشتن مشق
ر رضا دردل كرديم و قول داديم با مادر داغدا. ضمن درددل آمار كامل گرفتيم

عصــري از اكــرم بــه خــاطر برخــورد بــدم بــا ... كــه فــردا او را دكتــر ببــريم
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اي كه رويـش   و درباره اصول كلي ...مان معذرت خواستم نظر سياسي اختالف
كـه بـا ديـدن    ـ   مسئله اختالف طبقاتي و فاجعـه آن مثل انديشيم،  يكسان مي
 از زايمـان  انش و اهميتش براي ديگـر كه شكوه زده زن كرد جنگ زايمان آن

 ري بر خـود گرفتـه بـود ـ و در مـورد     قبح بيشت!! نمود تر مي يك حيوان پست
عصـري كتابخانـه و آمـدن    ... مسائل ضد اسـتعمار و استشـمار حـرف زديـم    

اينا و جلسه كميته فرهنگي كـه سـوت و كـور     دخترهاي جديد و لطيفه خانم
  !!دند يا در حال رفتن موقتچون مسئولين هم يا رفتني بو... بود

  60 مرداد 28چهارشنبه 

البته اين جنبه تفنني قضيه اسـت بايـد گفـت     است، )جازمس(امروز سالگرد 
سالگرد روزي است كه تصميم گرفتيم به صـورت جمعـي كوچـك قـدم در     

سفر ناكام به لبنان و از آن . در راه استقالل و آزادي بگذاريمعمل صالح زمان 
. كه به هجرت و زحمتي ناقابل كشيده شده بود...ل جنگپس شركت در مسائ

حـاكي از  زري آمده كه  اي از ديشب نامه. خدا كند مورد قبول حق قرار گيرد
، اما روحيه ...خبرهاي خانوادگي بود، مثالً تير خوردن دايي مظفر در امريكا و

، چقـدر  كنم من به او افتخار مي. آل است انگيز و ايده مادرم برايم بسيار حيرت
ايمان است و نشان داد كه واقعاً چقدر مسائل را با توكـل بـه   ساخته شده و با

صحبتي كـرده بـود از حامـد و زنـدان او و     . كند خدا و هدف درست حل مي
و !... گويـد  زند و او حق حق مي هاي تيره و مرغ حقي كه برايش حق مي شب
د كـه ديشـب و   هم دسـت دا من حالي بِ! تش از اشك پر شده بودكه صور اين

شـود و   يـاد افتـادن آن متـأثر مـي    به گاه بيگاه با .امشب را برايم دگرگون كرد
امـروز  . خورم كه آنقدر صاف نبودم كه صداي مرغ حق را بشنوم افسوس مي

هـا روي دوشـم سـنگيني     كـالس .صبح زود اكرم رفت و من تقريباً تنها شـدم 
. وز هر دو را تشـكيل دادم ثمري امر يا كم! ثمري كرد و من با كالفگي و بي مي
. توانسـتم راضـي كـنم    كردند و من هم آنهـا را نمـي   ها من را عصباني مي بچه
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 .هـا و مادرهايشـان رفـتم تـا آشـنا شـويم       بخش دو آمار گرفتم و منزل بچـه 
نـد ناكـام از شـيراز    هاي مطوري و البعـيش كـه ناراحـت و بيچـاره بود     خانم

با لطيفـه و بعضـي مـردم ديگـر     !... اي پيش آمده دانم چه مسئله نمي برگشتند،
كه پدرش شهيد شـده و  » سايه«اول شبي دختر كوچولوي بامزه ... حرف زدم

كننـد و در عـين حـال خيلـي دوسـت       خودش و خواهرش خيلي اذيـت مـي  
. مثل كوچولوهاي شيطون گم شـده بـود  !... د در چادرنداشتني هستند آمده بو

سر نماز و بيرون رفتن از مسجد افتادم كه  يها جد و شلوغ كردنياد شب مس
هـا اينجـا    كردم به ياد همـان  اش هزار فيلم آمده بودم و فكر مي براي سرگمي

خيلي نـاز و بـامزه    ،رسوندش دبرادري چراغ قوه داد و بر خالصه يك. آمده
  .بازي نمازي ،است

مسائل شهرك مدرسه خوب، . در جلسه عمومي مطالب جالبي مطرح شد
مصـرفي بـودن فروشـگاه    !...(هاي ارتباطي اينجـا و غيـره   هجرت، نقطه قوت

آخر برنامه مسئله رفتن به سوسنگرد مطرح شد كه بالفاصله جـاي  ...) تعاوني
اكرم رو خالي كردم و دلم سوخت كه چقدر اصرار داشت كـه بـرود و حـاال    

ه خـودش را  به هـر حـال از خـدا توفيـق قـدم در را     . قسمت من تنهايي شد
گرنه ايـن همـه سـختي و    صداي مرغ حق را بايد يكي بشنود و.... خواهم مي

عذاب روحي وقتي نتوانم با خدا كه همه هدفم بايد باشد ارتباطي نزديـك و  
حـق را نشـنوم وقتـي دورم حصـار     صداي صـاف   يكرنگ داشته باشم، وقتي

مـن   بـه چـه درد تكامـل    له حـل نشـده داشـته باشـم    وقتي هزار مسـئ  باشد،
  .خورد مي

   60مرداد  29پنجشنبه 

هـر   مانده را رسـاندم بـه درس   هاي عقب كالس خودم را تشكيل دادم و بچه
منزل اين مردمان خوش و راضي بودم و بعدازظهر هم كتابخانه، واي  روز، در

آيند  ها، دخترها و پسرهايي كه مي چه كتابخانه شلوغي دلم براي تك تك بچه
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كـس رسـيد،    شود برخورد كرد و به هيچ يادند كه نميزند ولي آنقدر ز ميلك 
كتابخانه هم شـد، ولـي تقصـير    » دزفولي«حتي شلوغي مورد اعتراض مسئول 

رويهـم  . دادند خودشان هم هست چون هميشه كتابخانه نامرتبي تحويل ما مي
  ...اش به اميد فردا بودم رفته روز كارهاي زيادي داشت، ولي در آخر روز همه

  60داد مر 30جمعه 

امروز روز خيلي خوبي بود، جاي اكرم خـالي، ولـي مـن هـم حـال خوشـي       
با روزهايي كـه   امروز كيفيت .خواب داشتم خورده بودم وكسر سرما. نداشتم

شناخت افراد در يك سـفر جمعـي،    سرودها،. در شهرك بودم تفاوت داشت
ــايي و قشــنگ و  ارتبــاط نزديــك محــيط كــاري، و ديــدن پديــده  هــاي روي

 كـوه دانشـگاه  هـاي   بـه يـاد برنامـه    مـرا  ...هاي گذشته، و غيره و غيره حماسه
مهنـدس پايـدار    .جديـد و جالـب   در راه خيلي سرود خوانده شـد، . اختاند

رهبري سخنان را برعهده داشت و بعضي برادرها كه صداي خـود را خـوب   
برنامه خيلي نظـم نداشـت   . خواندند تشخيص داده بودند، اشعار خوبي را مي

در ... كـرد  محتوا نمي نظمي آن را بي خود موضوع آنقدر جالب بود كه بيلي و
هاي فداكار آشنا شديم كه از  سربازها و بسيجي ،خط مقدم با بعضي پاسدارها

آمدند، ولـي اكثـر سـنگرها خـالي بـود و سـربازها خـواب         گوشه و كنار مي
ب كـه  ولي عراق بـه هنگـام غـرو    گويا وقت معيني براي كوبيدن دارد،،بودند

خـود شـهر   . كنـد  كند چند توپ نثار شهر مـي  آفتاب جبهه شرق را روشن مي
آباد است، يعني خانه مغازه و كلبه سالم در آن نيست، حتي مقـر سـپاه    خراب

مـدت اسـتراحت و ناهـار     .اش خـراب بـود   كه يك خانـه بـود چنـد گوشـه    
هاي پاسداري كـه جريانـاتي را توضـيح     خوردنمان خيلي زياد بود و صحبت

داد خوب به گوشمان نرسيد، فقط فهميديم كه عراق يـه نصـفه روز درون    مي
عصـري هـم   ! اند سوسنگرد بوده و جنگ تن به تن و خيلي فجايح انجام داده

يك جبهه متـروك بـود    .)صبح دهالويه بوديم(رفتيم لب كرخه جبهه مالكيه 
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د كه از آن جلو رفته بودند و وسـايل بـاقي مانـده خـراب در سـنگرها وجـو      
. هاي دور خيلي باشكوه بودند و برادرها خرما و خارك خوردند محل. داشت

مهندس پايدار اصرار در مجلس گـرفتن داشـت و پاسـدار محلـي اوضـاع را      
فكرآن كـه روزي در ايـن سـنگرها عزيزانـي مثـل بنكـدار و       . كرد تعريف مي
خون پاكشان در اين زمين ريخته است حالي بـه آدم   اند و جنگيده ديگران مي

خدايا رسيدن به مرز شهادت چقـدر سـخت   . كرد داد كه احساس شرم مي مي
پس من بايد چه بكنم، ! رساني اً كه تو هركسي را به اين پايه نميحقيقت. است

بـوس بـه    ها بگذرم تا به اينجا برسم؟ صـبح در مينـي   چه كاري بكنم و از چه
 نامـه تنـد و   كنـد وصـيت   س پايدار كـه همـه چيـز را گنـده مـي     توصيه مهند

وكـار و شـام كنـار رودخانـه      آخرشـب برنامـه انتقـادي   ...ولكي نوشتمه وله
  ...هاي كوه را زنده كرد نزديكي بود و برنامه

  60مرداد  31شنبه 

رويهـم   .كالس اكرم را تشـكيل دادم و كارهـاي ديگـر    .باز هم كارهاي يوميه
و هـدف  ... رود و نبايد بگذارم كه مكـانيكي شـود   يش ميرفته كارها خوب پ

ها دارم و غرور كه هـدف را   خدايي فراموشم شود، ولي حيف چقدر خصلت
  .از يادم مي برد

  60شهريور  2دوشنبه 

تراشيدم و براي كالس خود آمـاده   ميها را  بعدازظهر داشتم مداد رنگيامروز 
با هم رفتيم كالس و  .ال شدمخيلي خوشح ،كردم كه خبر رسيد اكرم آمده مي

از آنجا فهميديم كه يكـي از مـا بـراي اداره هـر     . تر شد از هميشه شلوغ پلوغ
  .كالس كافي است و بهتر است ديگري نيرويش را جاي ديگر استفاده كنند
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  60شهريور  4چهارشنبه 

پيشرفت در كارها هسـت، ولـي از نظـر    . ايم امروز درست يك ماه است آمده
بايـد در خـودم، قلـبم، فكـرم و دلـم       .ام ي هيچ پيشرفتي نكـرده ارزشي و اله

كند، يعني امـروز تصـميمش را    اكرم كالس الهه را اداره مي ...تجديدنظر بكنم
هـا نمـاز يـاد بدهنـد      گرفت و من هم كار مالهاي زن را كه قرار است به زن

دم را كـار زيـاد وجـدان آ    .شود كنم با اين كار بعدازظهرها هم پر مي دنبال مي
  كند؟ كند، ولي آيا در راه خداست و او قبول مي راضي مي

  60شهريور  5پنجشنبه 

ها و عصري  صبح رامهرمرز، خريدهاي ضروري و مسواك و جايزه براي بچه
جاي خوشحالي  ،شود بزرگ استقبال ميهاي نماز و كتابخانه از جانب خواهر

شود  ها مملو مي مسجد قسمت خواهرها از جمعيت پر هياهوي كوچك. است
صـف طـويلي از   . آورد كـه سـاكت باشـيد    و صداي قسمت مردانه را در مـي 

داند اميدوار شـود يـا نـه، چـون      شود، آدم نمي نمازگزاران كوچك تشكيل مي
خدايي از كجـا  فهمند، پس اين عالقه و شوق  هايشان معني نماز را نمي خيلي

آمد؟ به هرحال اين روزها نمازهـاي خودمـان قبـول نيسـت، چـون همـه        مي
  .گذرد ها مي حواسمان در مسجد به ساكت نگه داشتن بچه

  60شهريور  6جمعه 

نـديم و  هـا سـرود خوا   ظهر لب شط، با بچـه . در انتظار سفري بوديم كه نشد
در محل مشرف  و غروب با نسرين باالي كوه رفتيمعصري . قدري قرآن ربنا

هـايي   راجع بـه خصـلت   142كالم . البالغه بازكرديم و مسلطي نشستيم و نهج
دارد حرف شد و تصـميم گـرفتيم كـه بـا ذكـر       كه مؤمنان را از نجات باز مي

ارزش را از  حالــت مكــانيكي بــي، بيشــتر و در نظــر گــرفتن خــدا در هركــار
، شايد مقبول خداونـد  كارهامان برگيريم و تكامل و تحول در آن پديد آوريم
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اعدام سـعيد  . اكرم از تهران خبرهايي آورده بود. قرارگيرد و سبب نجاتي بود
متحدين و نيامدن شري و جلوگيري از او بـه خـاطر آن كـه زمـاني روزنامـه      

آمـد و ايـن حـدس مـا كـه فكـر        البته او كه به هـر حـال نمـي   . فروش بوده 
شـود،   در تهران خبرهاي بدي مي.. .اند بيخود بود كرديم جلوي او را گرفته مي

 ستكجا!...شوند هاي بيگناه كشته مي شود و آدم به بسيج و پاسدارها حمله مي
آن ادعاهـاي كور،كـدام   ست رحمت و رهايي وكجاسـت  اسالم انقالبي، كجا

  تحليل احمقانه به اينجا انجاميد؟

  60شهريور  7شنبه 

و غيره سـر مـا را گـرم     آنامروز صبح سحري بيدار شديم و كار مطالعه و قر
ها آمدند و چون كليد گم شـده بـود در كپـر آسـيه كـالس خـوبي        بچه. كرد

تا آخر روز سعي كردم نيت و ذكر را داشته باشم ولي خيلي راه ... تشكيل شد
نويسي شد و كپر مالها مشخص شـد،   مالها را دنبال كرديم و نام. مانده است

خشك است و كشش نـدارد از  كالس نماز . ولي هنوز پرچمش درست نشده
هرچه خواستم تعريـف  ! گفتند يعني مرده ؟ها سؤال كردم شهيد يعني چه بچه

خـدايا كـاري كـن     .دادنـد  مگر چند نفر كه گوش مي ؛كنم، تالش بيهوده بود
  .ثمري داشته باشم

  60شهريور  8يكشنبه 

بخـش رفتـيم،    .ها تـا حـدودي پخـش شـد     ها و مسواك كالس...روز گذشت
هـا تشـكيل    كار مالها و كالسشان با زور و چانه زدن بسـيار بـا زن   بعدازظهر

نظمي از جانب من و  آيند يا نه؟ عصري يك بي داند فردا هم مي خدا مي ،شد
ها را پخش كنيم و اكرم كالس نمـاز را   باعث شد نتوانيم مسواك ،دير رسيدن

ه الاقـل  تشكيل داد بعد هم كتابخانه رفتيم و آقاي شيخي را پيـدا نكـرديم كـ   
خبر انفجـار در  . شهريور و سال آقاي طالقاني را مطرح كنيم 17بتوانيم مسئله 

 جاودانگي در سكوت /   174

ها باز هـم   كار تروريستوزيري و مجروح شدن رجايي و باهنر رسيد، ستنخ
  .براي هزارمين بار محكوم شد

  60شهريور  9دوشنبه 

 راديـو، جغـد  . آفتاب تازه طلوع كرده بـود  ،امروز صبح زود بيدار شده بوديم
! هنر شربت شـهادت را نوشـيدند  ي و بارجاي اين كه اطالعيه ،شوم خبري شد

كه روزي از مجاهدين دفاع كرده اظهار شرمندگي كرد مـن هـم    نسرين از اين
مات گرفته بودم و به فكر روحيه سـخت و پـر مقاومـت ايـن مـردم و ايـن       

تر شد  ها بودم و تحليل مجاهدين باز هم برايم محكوم مبارزان سلحشور جبهه
، آخـر  و هنوز در امريكايي شدن عباس داوري و مهدي و قجرهـا شـك دارم  

خصـلت و   هـاي بـي   تأثير متقابل كار را به اينجا كشـاند، گرچـه اينهـا انسـان    
در مسجد جمع شـديم و  ... رسيد باتقوايي نبودند، اگر بودند كار به اينجا نمي

مـن چـه   . دانند ميمردم هنوز درست ن... بلندگو از همه مهاجرين دعوت كرد
تا عصر عـزاداري   ،آنها بهتر از من بدانند شايد... كنم كه بتوانم بهشان بفهمانم

شـب  . من هم خيلـي ناراحـت بـودم   . ها مراسم خاصي داشتند در مسجد، زن
خوابيـدن در جهـاد رامهرمـز، شـب خـوبي      ، «موسـاد «تلفن به تهـران، خبـر   

و تفكـرات  » مسعودمنش«ه هايي كه نسرين دربار توانست باشد و با حرف مي
  ...هايش در مورد ما زد پكر شدم و غيبت

  60شهريور  11چهارشنبه 

 پراكنـده  هـاي  سئول بخشمان برخـورد كـرديم و صـحبت   امروز، با امير آقا م
از . او هم اظهار عالقه كرد كه راجع به مسائل بيشـتر ارتبـاط باشـد    داشتيم و

هاي او به زندگي شـهري   يجمله مسئله قهركردن يك خانم و مسائل وابستگ
. شـدم  ها را متوجه نمي امروز كارم آنقدر زياد بود كه گذشتن وقت. پيش آمد

وقتـي  . ساعت وقتم را گرفت، چون بسيار ناهمگون اسـت 3هاي فروغ  كالس
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خواهر جديد از جهاد خراسـان آمـده بودنـد و جمعيـت واحـد       سهبرگشتم 
ماندنـد، ولـي ديگـري     هر ميهاي ش دوتاشان تا وسط. خواهرها زياد شده بود

به هر حال جاي خوشبختي بود و در ... خواست بماند اگر كار بود مي» زهره«
تـر و تـازه    برخورد اول صفات خوبي در ايشان ديدم، يكي عطيـه كـه جـوان   

خيلـي سـاده، ديگـري     عروس بود آدم خوش و خوشـحال و خنـدان بـود و   
هـاي سـازنده    و برنامه عالقه شديدي به كتاب خواندن جمعيبود كه مرضيه 

سومي زهره لهجه شـيريني از مشـهد داشـت كـه     . قرآني، ايدئولوژيك داشت
انداخت، يك اصطالح هم يادمان  هاي مشهدي مي بسيار منو ياد احسان و بچه

 ،اهـل تربـت بودنـد و افكارشـان خـوب بـود       ،»يك كخ به خچ دلنگويه«داد 
خيلي شـبيه بـه روسـتاهاي    را تجربه كار در روستاها داشتند و مسائل شهرك 

شـب جلسـه   .... نشـان و به هيچ گرفته شد ها مثالً كار زياد زن. ديدند ديگر مي
انـواع  «موقـع و كالسـيك فقهـي     روحاني جديـد در درس دادن بـي   ،عمومي
من هـم  ، ها از كل برنامه جلسه در چرت بودند بچه ،روي كرد زياده» واجبات

هايم را باز نگـه   مد و به زور چشمآ موقعيت بدي داشتم و به شدت خوابم مي
تقديري از نسرين شد، ولي براي ما دلنشـين نبـود، چـون انسـان از     ... مداشت

  .تعريف كند تواند درست تمجيد و كسي جلوي خودش نمي

 60شهريور  15يكشنبه 

از او عكس گرفتيم كه با مـردي  . صبح زود مشغول راه انداختن نسرين بوديم
او هـم راضـي بـود و مـا هـم      . يادگاري برايش بماندطور ه كه دوست دارد ب

  .شان بوديم ن از دوست قديميهمراه او شاهد ناراحتي مردم در جدا شد

  60شهريور  16دوشنبه 

حجتيه و پر تناقض ديالمـه  طلب  هاي فرصت بين خودمان درباره گروهامشب 
  .زميني شدزيرصحبت 
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  60شهريور  17سه شنبه 

ا همه روزهاي زنـدگي مـن   كه شايد كيفيتش ب د،امروز سالروز روز بزرگي بو
ولـي حيـف    ،...از دنيا بكنم خوبي بود، براي آن كه هاي فرق داشت و فرصت

در شهرك فجـر دور از  . ست ديگر چنين فرصتي دست نداده استها كه سال
البته مسائل مادي و حاد اين مردم . درگير مسائل دروني خودمان هستيم تهران
هاي جديد بـه   شناساندن ارزش ها و ر عوض كردن ارزشفكه ما ب، ولي است

ديـم كـه   دا مـي  تـذكر به مسئولين فرهنگـي  اش  ته قبل همهاز يك هف. آنهاييم
روز و روز طالقاني به مردم باشد، ولي همه كـار  شناساندن اين  اي براي برنامه

كودكـان بـا صـداي     چنـد اسـاليد كتـاب    .خبر از ما و با عجله انجام شـد  بي
بـراي  ولـي   ،ي در مسجد گذاشتند كه بـراي مـن خيلـي جالـب بـود     نامفهوم

. اي نداشت مگر خيلـي كـم   هيچ فايده هاي كوچك بچه مهاجرين عزيز و اين
ـ ه فيلم ب دواما فردايش  كـه كيفيـت آن    دطور ناگهاني از رامهرمز نمايش دادن

ولـي مـا    ،بهمن كه بسيار جالب بود 22و يكي  »يكي راه خدا«؛ بود خيلي باال
سالمتي ايـن  نا. گذارند نميخيلي ناراحت بوديم كه چرا هيچ ما را در جريان 

 نـام چـادر بـه چـادر،     ا مسائل فرهنگي اينجا اعم از ثبتهمه داريم در رابطه ب
و كميتـه   كنـيم  ها و مدرسـه جـان مـي    روپوش و آموزش و پرورش و كالس

كه افراد كمـي بـاخبر    هر حال حيفه ب.... انگارد طور به هيچ مي فرهنگي اين
ـ     عطيه دختر خوبي است،. شدند ه طـور  زندگي و طـرز فكـرش را برايمـان ب
. ها تحقيق كند كه در مورد همه گروه است اي گفت و معلوم شد اهل آن ساده
خيلـي شـبيه    ش بـه مـن  اي هاي مطالعه برنامه افكارش و. ضد كسي نيست ابداً
واند و توفيقي اسـت اجبـاري   خ هاي خوب را بلند مي مرضيه هم كتاب... بود

ـ   كار بخش و كالس. جمعيطوره براي شنيدن مطلبي ب قـوت خـودش   ه هـا ب
آيـد و ايـن تـا     فكر كردم وقتمان دارد كـم مـي   ...مگر كالس فروغ...باقي بود

مي كرد كه خستگي را بـه تـنم   ام  تا حدودي راضي. كرد ام مي حدودي راضي
  .كردم حس مي
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  60شهريور  18جمعه 

متوجـه شـدم    5/12به قدري كارها در هم پيچيده بود كه سـاعت  واي امروز 
هـاي كـالس شـرمنده     از بچـه  .ام بـروم  كالسم فراموش شده و فرصت نكرده

هايمـان   مسئله بهداري و دكتر چشم، كاري در ميـان انبـوه مسـئوليت   ... هستم
به دلشوره افتادم، ولي اكـرم حتـي    .مستعد گيجي هستماضافه كرد و من هم 

مريض چشمي سـخت را كـه خودمـان    كند كه  ده تقبل مسئوليت ميفكر نكر
كـار  .به اهـواز ببـرد  » عمل«ايم با اميد ضعيفي به بهبودي و  دنبال كارشان بوده
ها و غيره هم يك لنگه پا مانده در هوا و همين كافي بـراي   مدرسه و روپوش

و كارهـاي  كالس رامهرمـز  . شنبه هزار كار را بايد با هم بكنيم... دلشوره بنده
از  .)گيـري كـار مدرسـه    آموزش و پرورش و دنبالـه ... (دوتايي را يكي كردن

ئول فرهنگـي را ديـدم كـه برگشـته و     بزرگي و لطف خدا آخر شب هم مسـ 
هاي شهرك بـا مسـائل ديگـر     برخورد بچه. مهندس پايدار كه قول مدرسه داد

كـرد و   مـي بينـي را در آنهـا تقويـت     ها مورد انتقاد بـود و خـودبزرگ   شهرك
به هر حال از هرچـه گذشـته فكـر    . ديدند اش از ديگران نقطه ضعف مي همه

كارهاي پيچيده خواب از سرم پرانده بود و از خدا هـم خـودم را دور حـس    
ها تحملـم را   هاي زياد، گرمازدگي و آزار بچه ناراحتي صورتم، جوش... كردم

ام شـرمنده   وصـله ح اخالق تنـد و كـم   بسيار كم كرده بود و من پيش خود از
  ... ها تأثير عكس نگذارد الهي ببخشاي و كمك كن كه در بچه... بودم

  60شهريور  19پنجشنبه 

صبح زود كله سحر براي نماز بيدار شديم و با اكرم و مرضيه و زهره و عطيه 
رفتيم كوه كنار رودخانه تا يادي از طالقاني زنده گـردانيم و دعـايي و قرآنـي    

عطيــه ... ازســپاه پاســداران» آرزوهــا«ي بــود بــه نــام مطلــب خــوب. بخــوانيم
كـه خـداكمك    از ايـن . خواست برود مشهد و جنبه خداحافظي هم داشت مي

كنم  حس مي. شوم راضي هستم ها زود بيدار مي كرده و چند وقتي است صبح
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نزديكي به حق باشد  كند و شايد فرصتي براي ام را براي كار زيادتر مي انرژي
با بسيج عمومي و گاه آزار  ،ها امروز كار تقسيم پارچه... ندارمكه سعادتش را 

به پايان رسيد و اميدهايي در بـه  بود بيشتر اميدواركننده و جالب ولي دهنده، 
شوت ولـي سـاده و    ،با معلم جديد آشنا شديم. وجود آمدن مدرسه زنده شد

ا عصــر كتابخانــه را بــ. خــانم چلســتاني هــم نســبتي داردبــا . مهربــان اســت
موكـت انداختـه و   هاي كوچك  هاي بي موقع و پر مهر و خنده بچه همكاري

رهبري مهندس پايدار و كلنـگ   خاك به رگرد وبعد با تظاهرات پ. تميز كردم
كلنـگ  . را راه انداخته و دنبال آمـديم  ها به دوشي آقاي شيخي ما هم چيلدرن

كنتـرل كـردن   آميز مهندس زده شد واي كه  مدرسه با سخنان پر شور و اغراق
هـا و   هـا، تختـه   نمود، وقتي داشت به قـول خـودش كـالس    خنده مشكل مي

چـه  ... كـرد  را مجسـم مـي  !!! هاي معصـوم و سـاكت   هاي مقدس و بچه معلم
يـاد عبـاس   ... نمايـد  هاي غلوآميز و تمجيدهاي فيلمي از خواهران مي تعريف

رفتـار   مد نقـاش مثل م» اعدالهم«طور كه فرامرز مثل تركمن  همان... اندازد مي
  ...1!كند مي

ديـن محـل اميـدها و    .... شـد  صـه مـي  همه امروز در قسمت آخرش خال
اند و  ما را ترك كرده ناگهان يادداشتي از مرضيه و زهره رسيد كه. هاست سيأ

روند و ما براي اولين بار در اين شهرك احسـاس كـرديم جمـع     به مشهد مي
و تقسيم كاري كه بود بـه   شد و صميميت تكامل خوبي كه داشت تشكيل مي

و  و گـرگ  تپش و آنچـه كفتـار اسـت    و باز ما مانديم و شهر بي... هم ريخت
  ....بينم صدايم گرفته است برگشتم، باز مي .گويم فغاني باز مي. روبه است

  60شهريور  22يكشنبه 

هـاي   اكـرم ديـروز مـريض   . يكي كـار كـرديم  صورت مكـان ه ب از صبح امروز
                                                      

كرد و فرامـرز مثـل محمـد     هايش اغراق مي و خيلي در حرفعباس از اعضاي انجمن پاريس بود . 1
 .تركمن خيلي محكم در مقابل دشمن بود
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چشمي را برده بود اهواز و مقداري پارچه و مقوا تهيه كـرده بـود كـه بـراي     
تفاوت اسـت و مـا    مسئول فرهنگي نسبت به اين امر بي. نمايشگاه آماده كنيم

مدرسـه  له مسئله نمايشگاه را خودمان دنبال كنيم و او بـه مسـئ   كنيم سعي مي
شب مشغول  هاي هر حال تا نيمه به .خواهد برسد، گرچه خيلي سيخ زدن مي

ناوال روز نمايشگاه مريكايي براي كارهايي و درست كردن كاله ا كشيدن طرح
دار تبليـغ   اي خنـده  چادرهـا ببـريم و ضـمن برنامـه     ها را ميـان  بوديم كه بچه

  .نمايشگاه بكنيم

  06 رويرهش 24و سه شنبه  60شهريور  23دوشنبه 

، همـه  هبياري به شـهر رفتـيم بـه دنبـال وسـيله نمايشـگا       با بدبياري و خوش
ما  هايي بهپيدا شد و اميد يبنده خدايدر روابط عمومي سپاه  .جوابمان كردند

ر حال عصر دوبـاره  ه به. ي او را هم بزنندداد، گرچه ديگران سعي داشتن رأ
و ) تـك و تـوك  (هايي با كيفيت كم، ولي بـاز هـم خـوب     برگشتيم و عكس

التماس  رفتيم و بسيارمورد لزوم نبود گ بيشتر حجم سنگيني از كتاب كه اصالً
 ر حـال صـحبت  هـ  ولي بـه  ردند و غر زدند،آنها هم بسيار سفارش ك .كرديم

بـا ماشـين سـپاه    ... كرده و بدون داشتن شناخت درستي از ما تحويـل دادنـد  
نصفه شـب در   2هنگام غروب به مسجد شهرك رسيديم و از همان دقيقه تا 

ي كه داريـم نمايشـگاه   ، كه در مهلت كميممشغول تداركات بود همان مسجد
سبز شـده بـود،    كوهي از مشكالت. ولي مگر امكان داشتتد، از صبح راه بيف

. ..كـرد  اوليه، خالصه كارهـا را دوبـاره مـي    ، نبودن پونز و وسايلكميِ چسب
اش مهمتر بود، از  ، البته جنبه تشويقينرگس خيلي خانمي كرد و آمد كمكمان

رار داشـت  نهايـت روي آن اصـ   اكرم بي تر براي اجراي كارناوالي كههمه مهم
ـ  ه ذهنم خطور نمياي ب تازههيچ عكس و طرح  لحـاظ جسـمي هـم    ه كرد و ب

خانم !... ها هاي و هوي و شلوغ كردن بچه ي ديگر،از سوي. بدي داشتم وضع
، ولـي خـدا   ريدماين روز سه بار ب در .اعصاب نگذاشته بود...، خانم هالهاكرم
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بـاالخره مسـئول   . كنـد  هاي بزرگ باز مـي  زنهاش رو خيلي بزرگ است و همه
كي نمو عصري كارناوال جالب و با... ر شد و قدري كمك كردفكه ب فرهنگي

شوق فراوان منتظر بازي كـردن   هاي آن با با كيفيت خوب تحويل شد كه بچه
ست مـا بيـرون آمـد و كيفيـت آن،     كارناوالي كه گرچه از د .نقش خود بودند

ها و نيمـي   توانست تمامي بچه ه كلي تغيير كرد و ميب و فرم آن هاي آنشعار
بكشد و بـا شـادي دنبـال     نفر را بيرون 500ها حدود نهاد و مردهاي چادر از

مريكا سوخت و مردم روحيه خوب و شادي داشـتند  پرچم ا. خود راه بيندازد
  ....و من و اكرم خستگي از تنمان بيرون آمد

  60 شهريور 26پنجشنبه 

هميشـه كـار را    .د روزي است به كار مكانيكي داريم ميفتيمامروز باز هم چن
در ميان راه مشـكالت كـار چنـان     اما، كنيم بزرگ و شوق اهللا آغاز مي با نيتي

فرصـت فكـر كـردن     اصـالً  شـود و  كه به كار مكانيكي تند تبديل مي شود مي
از بلندگو به عربـي   )مهاجر( زهرا ،امروز هم صبح خيلي خوب بود .دهد نمي

ها آمدند  خيلي زن. كرديم سطيني پخشلدم را دعوت كرد و ما هم سرود فمر
مـا هـم   ... تلخ و شيرين برايشان زنده مي شد كردند خاطرات و همه گريه مي

 ،ظهر حتي فرصت و شانس حمام كردن نداشـتيم . راضي شديم قدري از كار
ات عميـر و ت تميـز باشـيم  خواسـتيم   ، ميچون فردا مي خواستيم برويم آبادان

مسئول فرهنگي تصميم گرفتـه بـود    دست آخر. خيلي زياد بود و طول كشيد
ولي قبول  ،خوردم گرچه حرص مي ،بدهد و نگذارد ما برويم خودش تحويل

وقت  آن .كنيم مي بسيار هم بي تفاوتي مي كند وقتي ما كار را درست. كرديم
. ا خواهدگر خدار حال عدو شود سبب خير ه باشه به!... افتد جلو خودش مي

ه رفتن به لبا طوبا سر مسئ... ماماش، رفتيم ح خانواده شب با مهرباني شهناز و
حسـادت و   سفانه بسيار بد برداشـت كـرد و تهمـت   آبادان حرف زديم كه متأ

  !!خواهيم او بيايد بخل بر ما زد كه نمي
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  60 شهريور 27جمعه 

يشـگي كـه   كارهـاي هم دلم از اين ... از سحر در انتظار رفتن به آبادان هستيم
بـه حـج بـروم، حيـف كـه       خواهم شود گرفته، مي دارد روزمره و تحميلي مي

بازگشـت بـه خـويش و بـه     . حـج اسـت  هـا   رفتن به جبهـه . رسد دستم نمي
خـدايا اگـر تـوفيقي     .خواهم چند ساعتي كار نكنم و فكـر كـنم   مي .استخد

ر ال بسيار حه به ،چه تكاملي و چه شهادت و تحولهر شكل،  نصيب شد به
تمام  اش آدم انرژي ،اش در يكجا ماند و چرخيد شود همه آخر نمي...اميدوارم

رسم كه آن را بخوانم كه تجديـد   ها نمي و صبحام  گم كردهنم را قرآ... شود مي
اره توحيد، هدف دوب اين سفر خودش نعمتي است در شناختن... قوايي بشود

اما از شما چه پنهـان چـه سـفر    ...اش باشم پيخواستم در  بزرگ انسان كه مي
 ،برنـامگي  جمعيت زياد و ناهمگون و بي. ماندتنمان ه خستگي راه ب ،بدي بود

هـاي بـد    بـرعكس خصـلت  . فهميدم حتي در جبهه هم نرفتيمن هيچ از آبادان
  ....شد جوري رومردم و همسفرها بد

  60شهريور  28شنبه 

ديـر شـده    ،مدير مدرسه و من رفتيم شهر دنبال اكرم. دوباره كارها شروع شد
وقتي برگشتيم شـهرك مـدير آمـده و    ، وسيله ماندن و بياست و از شانس بد 

در گيجي و نگراني كار در مدرسه، كارهاي ديگـر هـم از دسـتمان    . رفته بود
امان را خيلي ه مسئوليت بخش عقب مانده و كار فرهنگي و كالس. آمد برنمي

  .ايم وقت است تعطيل كرده

  60شهريور  29يكشنبه 

عصـري كتابخانـه را تشـكيل    . دها تلف ش در انتظار مدير مدرسه خيلي وقت
ادي دارند ها توقعات زي كه بچه ها پيگيري شد و ديديم مسئله راهنمايي. داديم

هـاي   وز روز پاكسـازي بـود و بـا ايـن بچـه     امر. كند كه انسان را ناراحت مي
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هايي كه قرار بـود   رختشويي خانه تمامشدت ه معصوم هميشه آماده خدمت ب
كردنـد و راه آب بـاز    مي لجن دست ها در بچه. پاكسازي كرديم مدرسه بشود

شوق ذوقشان فراوان است و ما هيچ نگذاشتيم كه بهشـان هديـه   .... كردند مي
  ...كنيم

  60چهارشنبه اول مهر 

كننـد و حـرفش را    راهپيمايي مي. امروز در همه شهرها صحبت مدرسه است
 صـداي زنـگ مدرسـه در ايـن شـهرك      من آرزو داشتم در اين روز. زنند يم

 اما هنوز... بخوانندجلوي آن صف ببندند و دعا و سرود  ها در و بچه... بپيچد
اكرم و من ديروز رفتيم آموزش و پـرورش و كلـي    .ميز و صندلي ها نرسيده

هـم مـا   و مدير  هايي داد آقاي احمدپور ضمن كالفگي قول. صدا كرديم سرو
ترسـيد   برد و مـي  ان گرفت چون شنيده بودم از ما حساب ميم و خنده را ديد

وجود داشـتند و  هاي خوب  خالصه آدم. بدهيم يسگزارشش را هر روز به رئ
بـراي   وقتي مدير به شـهرك آمـده بـود   . ها امروز بيايد قرار شد ميز و صندلي

و  ا را صدا نكردكس م هيچ. زدند با او حرف مي! ردن ماشين مسئولينقرض ك
 داند كس ما را مسئول فرهنگي نمي هيچ كنند مي ديديم كه دارند كوتاهي ما مي

 ما دنبـال  گمان تمام كار مدرسه را كه بي حال آن كند، و هيچ سؤالي از ما نمي
انـدازي   و سـنگ تفـاوتي   ولـي تحمـل بـي   . بهتر كه فقط خدا بداند ،كرديم مي

مـرد   ،ديـديم  چنگيـزي را  يآقا ،آباد رفتيم سلطان... را ديگر نداريم!! مسئولين
  .بسيار خوبي است

  60مهر  2پنجشنبه 

اكـرم   .آباد شـدند  ايي سوار سرويس شده و راهي سلطانهاي راهنم بچه امروز
ها بخصوص دخترها همچنـان   بچه .رفت باال و سفارشات الزم را بهشان كرد

توانستيم كار فرهنگي ه دهنده اين است ك همين نشان... توقعات زيادي دارند
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ديروز تا غروب و امروز تـا ظهـر مشـغول    ... نسبت به آنها انجام دهيمخوبي 
محبوبـه،  . هميشـه آمـاده بـوديم    هاي ها با اين بچه ها و نيمكت چيدن صندلي

 خدا كنـد . ها بسيار زحمت كشيدند و معصومه و خيلي سعيده شهناز، يوسف،
اش  خودش امـروز آمـده بـود و همـه    مدير  .شرمنده نشويم جلوي اينها ديگر

فقط دفتردار آمده بود  ،كدام پيدايشان نبود ها هيچ معلم. كرد اظهار خستگي مي
، ولي خيلـي كمبـود   هاي ديگر آماده شديخ و چيز... دنبال رفع تشنگي بودو 

 .هـا نرسـيده   يچسباند و قسمت دوم صـندل  ها را خود مدير تخته .وجود دارد
گونه زندگي ندارد و او هـم   نداخت كه عادت به اينا اكرم مدير را دست مي

صحبت غـذاي هـر شـب شـد و      .كرد ب ادعاي كار بسيار در روستاها ميمرت
خالصـه بـا    !!كنـد  هندوانه سـردي مـي  مدير گفت آخر نان و پنير خوب ولي 

، و فردا قـرار شـد   حرف جدي انقالبي خستگيمان رفع شدخنده و شوخي و 
و مـدير هـم بسـيار     ها رسيد دوم صندلي شنبه قسمت نه فردا كه تعطيل بود،

بسـيار   كـه  هـاي شـهرك   بچـه . كرد كه خودم تنهايي كار كردم ناله مي و عجز
بودند كه دارد از خـودش تعريـف    ها شده متوجه اين حرف ،كشيدند زحمت

  .ها نچسبيد تار مدير از همان روز اول به بچهاما رف كند، مي

  60مهر  5يكشنبه 

. گشتندهايي كه اردو رفته بودند بر بچه. اند نمايي قدري زياد شدههاي راه بچه
دخترها از قـاطي  ... تر هاي خوب بچه .احمد و بشير و محمود و سعيد نهيرات

مـا  . نظرم بوي مدرسه شهر به دماغشان خـورده ه ولي ب ،نالند بودن مدرسه مي
صـبحانه   دو سه روز است، صـبح سـحر  . ن نداردايم كه امكا قاطعانه گفتههم 

راسـتي  . اي پيش نيايـد  كه مسئله ايستيم رويم سر سرويس آنها مي نخورده مي
و  زنـدگي جـار   ،از خراسـان ... يادم رفته بگويم چند روزي است مريم آمـده 

ـ  .كند داشتند كه برايمان تعريف مي جنجالي و شوقي ه شـدت ضـد مجاهـد    ب
آن شـاخه   بـه  از ايـن شـاخه  . دهد كسي نميو در حرف زدن مهلتي به  است
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تنـد هـم دارد كـه    پيشـنهادهاي  . براي كار كردن بسـيار عجلـه دارد   پرد و مي
لحاظ سليقه  است و از 5حاال مسئول بخش ! مانندها عقب نخواهرها از برادر

 فـردا . خالصه خوشحاليم كه همپـاي خـوبي اسـت    ،با من و اكرم جور است
امير آقا با  كرم وجمعه ا. قرار است اكرم برود و شايد مريم كمك خوبي باشد

. بـا هـم صـحبت كـرده بودنـد      بعداًادي رفتند بهبهان ديدن خانم قيله، آقاي ب
رين به خـاطر ايـن موضـوع ناراحـت     معلوم شد همفكر است و از نبودن نس

گويـد جـو خيلـي نـاجور اسـت و جـرأت حـرف زدن پيـدا          و مـي  باشد مي
چقـدر   .دهنـد  مي كار فرهنگي بيشتر اهميته در مورد بخش هم ب ...شود نمي

ها و كارهاي جنبـي ايـن و آن مثـل كـارت جمـع       خرحمالي! رسيم هم ما مي
  ....گذارد اي نمي وقت تازه كردن و ميز صندلي چيدن

  60مهر  6دوشنبه 

. دوباره احساس ضعف شديدي در خودم كـردم كـردم  . امروز چه روزي بود
 ،م هرجـايي بـروم  توانست نميشود و  كارها سخت مي يكبار اينكه تنهايي واقعاً

 به مسجد برسم در بلندگو صدا كنم، به مدير برسم، يخ بياورم، كهنـه بيـاورم،  
واي كـه امـروز    ...نام كنم صاف كنم، بچه ها را مرتب كنم، ثبت و صندلي ميز
 دادم به مدير پيشنهاد مي هرچه قدر به. رفتن اكرم چقدر كارها پيچيده شدهبا 

. ا شروع كرد كه خيلي هـم طـول كشـيد   نامي دوباره ر رفت ثبت خرجش نمي
صبح كه اكرم  .كرد نام بداخالقي مي موقع ثبت. داد دستور مي زد و ر ميغ دائماً
نـام هـم خـود بـه      ، ثبتها كه تمام شد دادن دفتر راهنمايي: گفت رفت مي مي

من هـم همـين   . شود پس تو اين دورو بر نباش و برو به بخش برس خود مي
نشان به آن نشان كه وقت صـبحانه خـوردن هـم پيـدا     ولي ، تصميم را داشتم

همـه را رد   ها همه جلوي مسجد جمـع شـده بودنـد و    بچه 8تا ساعت  .نشد
به اميد طرح ديروزي بودم كـه   .هاشان تا وقتي صدايشان كنيم كرديم خانه مي

آقا حـرف  ولـي مـدير   ...ينـد ها را بب دانه شناسنامه مدير كنار دفتر بنشيند و دانه
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و همـه   هـا را صـدا كنيـد    بچـه : تا آمـد بـا خشـم گفـت     .ش بودحرف خود
مسئول مسجد را صدا كردم و اين وسط كليـد مسـجد و   . ها بنشينند دركالس

. بچـه جمـع شـده بودنـد     200باالخره .شد غيره هي گم مي مسئول، بلندگو و
صدقه رفـتم كـه    انحرف زدم و قرب هي با آنها كالس به كالس نشاندمشان و

دائـم   .ها را اذيت نكنيدميزها را نشكنيد و دختر ساكت باشيد و را به خدا تو
يكـي تـو سـر خـودش      مدير هم دسته تنها بود و. رسيد تقاضا و شكايت مي

رفـت و بـا معطلـي زيـاد      كالس بـه كـالس مـي   ...ها زد و يكي تو سر بچه مي
اطر بـه خـ   اقـالً ! گرفـت  نميشماره چادر را هم عليرغم تذكر . كرد نام مي ثبت

گيجي مسئولين و نظمي و گم و گور شدن كليد خُرده فرمايشات پراكنده و بي
صبي شده بودم و در آخر ليسـت  كه ع طوريه دفعه رفتم و آمدم ب 20خودم 

ـ   خطي رابلندباال و بد  200يد و بايـد  دسـتم رسـ  ه تحويل دفتر داده بود كـه ب
  .حتيم به نهايت رسيدديگر نارا آوردم كه شناسنامه را در مي

سـر  . آخـر داد كشـيدم  .. يشانهار راه هم، جلو گرفتن مردم و تقاضاه سر
همـه   دم ايـن آ. زدم زيـر گريـه   شد؟طور  چرا اين... ني كه از همه بهترندكسا

هاي خوب داد بكشم و بشود گاو نه مـن   صبر كند بعد سر جاي بدي سر آدم
بـودن در همـه   يعنـي صـبور    ،اخالق خـوب  طور هستم؟ من اين چرا ،شيرده

   .و من چقدر كمبود دارم... سحتي در نوميدي و يأ...توق

  60مهرماه  7سه شنبه 

. آورديـم  اي دريس و روحاني شناسنامه در مـي ديروز تا دير وقت به كمك آق
ء اهللا قصد رفتن كـه  روند شما كه انشا ميها دارند  بچه: گفت مي آقاي روحاني

بت انسـان از  بـه نسـ  : و او گفـت  را گفـتم  هاي خـودم  نداريد، من هم ضعف
 ...ولي بايـد نكـات مثبـت خـود را ارزيـابي كـرد       ،خيلي انتظار دارد خودش

آورده شد و شناسنامه در تعداد زيادي. ثر افتادمان مؤ خالصه قدري در روحيه
هـاي مدرسـه    كـالس . امروز صبح آقاي روحاني برد در شهر كه فتوكپي كنند
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انـداز و   جارو خـاك . شد ه صورت تق و لقي برپاچهار معلم ب امروز با كمبود
هاي مـردم   خواسته...كمي به بخش سر زدم... پوشه و تداركات و يخ تهيه شد

و فرصت فكر كردن  كند مان را لوث مي خيلي عادي شده و تمام كار فرهنگي
  .ديگر از دست رفته است اي به داشتن رابطه

   60مهر  8 چهارشنبه

كـار مدرسـه بهتـر شـده و     ه بـا ايـن تفـاوت كـ     ،امروز هم مثل دو روز پيش
ز بانـك بـرايش   تومـان ا  1800 .تقاضـاي پـول كـرده بودنـد     ها هم راهنمايي

آقا مـدير  .دو به خودش اطمينان به نفس پيـدا كـر  ها برد  فرستادم يكي از بچه
خـواهر تـازه هـم بعـد از كلـي       مـريم آن . هم اظهار رضـايت و تشـكر كـرد   

هايمان بـا هـم    سليقه .شيد رفتتند و سريع راه را ك گيري بجا و نابجا وايراد
هـاي   زاده هـم حـرف  از احمـد . عقيده خيلي فـاالنژ بـود   لحاظه خورد و ب مي

ام و كارهـا پـيش    شايد به نبود اكرم كمي عـادت كـرده   ...زد اي مي غيرعادالنه
بر تقسـيم  و  هاي دور ها را بين بچه و شب تعدادي از روپوش غروب. رود مي

 .رسـانديم  نه شاكر از توليد به مصـرف مسـتقيم  اي را منزل خود ن عده. كرديم
بـرم و از   ها خيلي رنـج مـي   از پر توقعي بعضي .جميله و مريم و غيره گرفتند

  ....رود ن همه نصيحت و حرف به خرجشان نميكه اي اين

  60مهر  9پنجشنبه 

دم ظهرخيلي ناراحت بودم رفـتم  . كار گذشت و راه رفتن به امروز سر تا سر
بعد هم آمـدم خانـه پـيش مـريم     ، نشستم و قدري دل باز كردم كتابخانه تنها

-12در چادر او . عصري روپوش ها را از خيريه گرفتيم. رفتم و درسش دادم
. شـريفي  بعد منزل مريم و بعد منزل خـانم . روپوش به اين و آن داده شد 10

بارم سـبك بـود و    وقتي رسيديم خانه .مكاره شدبه هر حال گله به گله بازار 
هرچه كردم نوبتي شد و با نظم نشد،  .ها دم خانه منتظر بودند جمعيتي از بچه



 187/  دفتر دوم  

. شـد و فـانوس نفـت نداشـت     هوا تاريك مي. آوردندهجوم  ،در اتاق رفتمتا 
گرفتـه و   ام را كردند و هـم يـك گوشـه    ها عجله داشتن و جيغ و داد مي بچه
همينطـور   ،كـردم  كاري نمـي  صالًديگر گيج و منگ شده بودم و ا .كشيدند مي

فـانوس آورد و  . مات ايستاده بودم كه فروغ خدا عمرش بدهد به كمكم آمـد 
بچـه روپـوش    60آنها را به صف كرد و در عوض يك ساعت توانسـتيم بـه   

شـب دعـاي    .به خيـر گذشـت  . كه كيف درست كنند پارچه براي آن داديم و
) بـازاري (و آقـاي  خواندنـد  شيخي و مهنـدس خـوب  . كميل خوب اجرا شد

اش مسـائل روز   اش اين بود كه همه هم خوب نوحه خواند تنها بدي انيروح
  .مسائل ناب اسالمي جا مي زد را يكطرفه و بد قاطي

  60مهر  10جمعه 

دارد بـه كـي    دانست كه واقعـاً  كس نمي هيچ ،انتخاباتي چه .روز انتخابات بود
ستشـان  ئولين خـود كـه دو  مسـ  خاطر احترامه بيشتر مهاجرين ب .دهد رأي مي

ن مــن و اســم نــامزد را هــم از زبــا كردنــد دارنــد در انتخابــات شــركت مــي
 ،انتخابـاتي در پـيش نبـود    همه يكجور بودند و اصـالً  هم كانديدا. شنيدند مي

، من هم نفر شركت كردند 1036ها  هر حال خيلي به ...م بودوتنها يك رفراند
از حجابم ايـراد گرفتنـد و حـال و    ولي چون  ،اي پشت ميز نشستم چند دقيقه

ي هر مسئول گذاشـته  حالت جالبي جلو ها به پرونده .حوصله نداشتم پا شدم
 آقـا بـا امير  .داشـتم برهـا را   موقعيت استفاده كرده و شناسنامه و من هم ازبود 

و ... كار فرهنگي روي او،هاي شهرك يكي از بچه. صحبت شد راجع به صدام
  ...مادرزن اوديگر مسئله جمعه و آمدن 

  60مهر  11شنبه 

رد؛ اعدام فرح هايي آورده بود كه كارهاي خودم را از يادم بباالخره اكرم خبر
ها در اين مسـائل، گويـا    و درگيري شديد خيليپرهام و اقدس و تير خوردن 
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صديق  انحراف و لجاجت دارد انقالب را و فرزندان امني است وجو بسيار نا
نظمي انجام شده  مدرسه هم اكرم مقداري در بيهاي در كار... خورد آن را مي

، چون تنها بـودم  شدم هم ناراحت مي كرد و من ها انتقاد مي در توزيع روپوش
  ...كرد ي من بود همين كار راهم درست نميهركس جا .اي نداشتم و چاره

  60مهر  14سه شنبه 

 يكدانـه آن  وف بودند چون معلمـي نبـود و مـدير    ها عال ديروز خيلي از بچه
كه ايـن هـم جـز    دادند  درسي مي رفتند و معلم از اين كالس به آن كالس مي

ير از اكـرم خواسـته بـود كـه از     خالصه مد. خستگي راندمان ديگري نداشت
بـا آمـوزش و پـرورش     ،شهرك معلم بيايد ما هم صبح رفته بـوديم  هاي بچه

 هـاي  لـم مـا بايـد مع   پس ،صحبت كرده بوديم و قول معلم جدي را داده بود
خيلي . قه طاهري بودنظرمان رسيد صديه اولين كسي كه ب. گذاشتيم موقت مي

دوم و  .علت كار پدرش مخـالف بودنـد  ه ها ب ، ولي بچهگشت دنبال كاري مي
. نبـود  غيره هم احمدگر و باقري بودند كه باقري دير رسـيد و ديگـر احتيـاج   

بخصـوص صـديقه ولـي     ،آمدنـد صه روز اول از عهده كارهـا خـوب بر  خال
چون هم كالس پـنجم اسـت    ،انگارد مي را مسئولين مانند خاري در چشم او

 خالصه الهه در برخوردي بـه . خوبي ندارند از اين خانواده ذهنيت هم اصوالً
ـ   ت داشتن روابط شخصي او را گذاشتهعله ما گفت كه شما ب علـت  ه ايـد و ب

. كنيـد  جلوگيري مـي  است خصومت شخصي از درس دادن باقري كه ديپلمه
تـه يـك    و شـان سـر   معمول جـوش آورد وگفـت اينهـا همـه     اكرم هم طبق

ين شما هستيد كه غيبت آنها را ها ا هميشه در بحثمن هم گفتم كه . كرباسند
 اصـالً  گرنه مـا بـه شخصـه   آوريد و ه وجود ميكنيد و ذهنيت بد براي ما ب مي

مين باري است كـه ذهنيتـي   اين دو. برخورد و شناختي راجع به اينها نداشتيم
  .دهند ، در موقع عمل مورد اعتراض قرار مياند بر ما تحميل كرده كه خودشان
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  60مهر ماه  16پنجشنبه 

ه و كارهـاي هفتـه را خـوب انجـام داد    . اميد سفر به اهواز بـوديم ه اش ب همه
كار و مسـائل صـنفي مدرسـه هـم     حرف و . بوديمخيلي خسته و كوفته شده 

كه از زير مالقات بـا آنهـا در    ن ما و تماشاگران ايجاد كرده بودرابطه بدي ميا
زاحم بودنـد و بـا حضـور پـدر و     اش مـ  و آنها هم بـر عكـس همـه    رفتيم مي

ري كه خواستيم اهـواز  عص. كردند ان نق زده، دعوا كرده و تقاضا ميهاشمادر
مـا  ) سوي آبـادان ه ب( اي داريم اي شد كه فردا هم خودمان برنامه برويم زمزمه

برنامـه نشـد،    ولي حيف كه اصالً ،رامهرمز، تلفني زديم و برگشتيم. هم رفتيم
رنـگ   ،آسـمان غـروب   .بخصوص ما خواهرها خيلي عالف و ناراحت شديم

  .قرمز عجيبي گرفته بود و كودكي از اردوگاه مرد

  60مهر  17جمعه 

زدن با آقاي شمس و فروغ بـه لـب شـط     امروز براي جبران عالفي و گشت
تش هيزم چايي خـورديم و  و با آ رفتيم و با تور ماهيگيري دنبال ماهي كرديم

خيلـي   ...جاي شما خالي ولي دلم را هيچ راضـي نكـرد   بادمجان كباب شده،
هـم  . زنـد  ام، نه شايد دلـم شـور تهـران را مـي     كنم بريده وقت است حس مي

كـه كارمـان    خسته است، بيشتر از اين ام وحيههم خانواده خالصه ر حوادث و
  .زنم دهد و دارم در جا مي نگيش را از دست ميدر اينجا حالت فره

  60مهر  18شنبه 

من اولش مخالف  .ها را همانجا قد بزنيمها شلوار امروز قرار شد با كمك بچه
سـاعتي   كردنـد نـيم   تفاوت كه فكر مـي  ، با اينطور بود بودم و نظر جمع اين

هاي پارچه سياه را كه ديروز  با كمك آقاي شمس توپ. گيرد تر وقت نميبيش
مدير عصباني . كش تا اتاق حمالي كرده بوديم برديم مدرسههاي زحمت بچهبا 

رچـه سـياه   در ثـاني پا  هـا نيسـت و  كاراعتراض كرد كه در مدرسه جاي اين 
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 اش كردنـد كـه ايـن    ها راضي خالصه بچه. شود خوب نيست و زود كثيف مي
. فروغ هم رفتيم انبار كه پارچه سبز سربازي بيـاوريم  ومن  .اجازه بدهد دفعه

ـ    هـاي   داد دسـت ه باز هم حمالي شروع شد و در وسط راه آقـاي روحـاني ب
. ام رسيد و آقاي زارنژاد هم باعث شرمندگي شش تا توپ حمـل كـرد   خسته

ـ     پارچه پيژامهها اول  سر مدرسه بچه د و بعـد  ها را بـين دخترهـا تقسـيم كردن
به كـالس   من و اكرم. هركي به كالسي رفت و پارچه شلواري قد كرد و بريد

ــيم و بچــه ــي  اول و دوم رفت ــد م ــالس آورده ق ــرون از ك ــا را بي ــرديم و  ه ك
هاي مريض   يكي از معلم... رفت پيش مي كار جالبي شده بود و منظم.داديم مي

قاي روحاني مخالف و من موافق بودم و آ نداز شهرك تقاضاي اتاق كرده بود
  ...مدير خودش به روحاني بگويد بود ما هم گفتيم بهتر است مستقيماًً

  60مهر  20دوشنبه 

، راسـتش وضـع خـوبي نـدارم    . هـزار مراجعـه و تقاضـا    ،فرداي روز تقسـيم 
گذارد رابطه فرهنگي درستي بـا   نمي مشكالت صنفي و تقاضاهاي مردم ديگر

هـا   اين حرف. كنند بينند تقاضايي مي مي ، هر وقت انسان رامردم داشته باشيم
 مـا فكـر   .ولي گاهي هم تقاضاي بـر حقـي اسـت    ،يوس كننده استمأ گاهي

كـرد كـه مـردم بـه      كنيم چرا بايد آنقدر در دادن بعضـي حقـوق كوتـاهي    مي
حقوقي را كه قبل از خشك  مثالً. فتندتماس و زبوني درتقاضاي حق خود بيال

ر حال ه به. پردازند از چندين روز التماس مي ، بعدداد شدن عرق كارگر بايد
... چنين گذشـت  روزهاي بعد هم هر يك به ترتيبي اين... هرچه بود گذشت

ها پخش شد و تعداد ناقصـي پـوتين    رشنبه تعدادي كارت پوتين بين بچهچها
بـريم و   برنامگي رنج مـي  نظمي و بي از بي خيلي. كه موجود بود به آنها داديم

ضرر كار تمام ه مسئوليتي مسئوالن ب ها، و بي طالعي ما از پوتينا چقدر اين بي
  شود؟ مي
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  60مهر  23پنجشنبه 

آمـده  ) هاي آزادي مهري از بچه(مدرسه مهري و مرضيه امروز دو معلم جديد
 نويسي وجود داشـت  قشقرقي بر سر نام ها منظم بود فقط بودند و همه كالس

 ا با توقعات زيادي و بعد از تقسيمه طبق معمول خانواده. در هم بد بودكه چق
يگـر  از سـوي د . هايشان را به مدرسـه بفرسـتند   ند بچههوس كرده بود ،لباس

مـدير   خـود  مدرسـه و بـاالخص   گيري بهمسئولين شهرك هم كه منتظر ايراد
رهـاي مـدير را توجيـه    زبان گاليه گشودند و ما هم طبـق معمـول كا  هستند، 

كنـار رودخانـه رفتـيم تـا خبرهـا را از       رم بـه ازظهر كمي بـا اكـ  بعد... كرديم
  . ميالبالغه كار كن و هم قدري روي نهج ها در آورديم روزنامه

ول و اعظم كه چند روز بـود بـه اهـواز    تشب ب. ي داردرودخانه هم صفاي
آنهـا بـه   ... بـرويم !! به آبـادان  رفته بودند برگشتند و گفتند كه قرار است فردا

  ...هواي اين سفر آمده بودند

  60مهر  24معه ج

گفتند چهل نفر بيشتر جا نيسـت مـا    مي. صبح زود از شوق سفر بيدار شديم
سوخت، ولي به قول اكـرم   البته هي دلمان مي. خواستيم كوتاه بياييم هم نمي

دانسـتيم، چـون ايـن هفتـه خيلـي       اين حق را كامالً براي خود مستحق مـي 
ـ . ايم خسته بوديم و خيلي وقت است از شهرك خارج نشده دا من مخالف پي

طـوري   خواستم نروم ولي حق اكرم هـم ايـن   شدن كدورت بودم و آخر مي
باالخره رفتيم، آقـاي روحـاني بـا حالـت حكمـي، اعظـم را       . شد پايمال مي

تنها نباشـد  !! ظاهراً براي آن كه خواهر سيد. مجبور به ماندن در بهداري كرد
د چـون  يا او به آبادان بيايد، ولي براي اعظم هضم اين برخـورد مشـكل بـو   

. باالخره رفتيم و جـاي خـالي هـم داشـتيم    . گرفت حالت تحكم به خود مي
ها همگون بودند،گرچه رفتارها، با ما  نظم داشت، بچه. سفر بسيار پر بار بود

!! كرديم به هر حال ما در قلبمان به آنها خود را نزديك حس مي. خشك بود
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!! ايـن شـهر جالـب   هاي شهر ديديم و نيمه فيلم جـالبي را هـم در    از خرابه
عصـري هـم بـا كمـك يـك مـأمور سـپاه از        ) جاي دوستان خـالي (ديديم 

ها را ديديم و بسـيار   سنگرهاي عراقي. هاي تازه آزاد شده ديدن كرديم جبهه
به هر حـال  . ها هم خيلي عكس گرفتند بچه. مهمات كه به جا گذاشته بودند

طوفـان شـديدي   روز خوب و باثمري بود، شب كه رسيديم اردوگاه خبر از 
شب بسيار سـرد  . دادند كه مردم را ترسانيده بود و آسمان قرمز شده بود مي

  .بود و ما بيش از يك پتو نداشتيم

  60مهر  28سه شنبه 

كه الهه  اكرم از اين. درگير كار مدرسه و گرفتن ابالغ بوديم .گذشت روزها مي
كند حسـاس   بد ميهاي جديد را با ما  كند و يكي از بچه دارد پشت ما كار مي

ولي بارها ديـده بـودم كـه بـا هـم       كردم، ر نميمن اولش خيلي باو .شده بود
خواسـت   اكـرم هـم مـي   . كنند كنند و با رسيدن ما قطع مي صحبت مي تنهايي

. تذكر بدهد و اصـالح شـود   الهه نرگس در ميان بگذارد تا او بهموضوع را با 
پرسيدم كه آيـا مـا عـوض     تولاز ب ،شنبه من هم متوجه شده بودم غروب سه

او خنديد و گفت نه درباره چـي   يا تو چرا رفتارت تغيير كرده است؟ايم  شده
  .موضوع را عوض كرد حرف مي زني؟ و بعد

. رار شد برويم از آنها دعوت كـرديم شب جلسه فرهنگي داشتيم و وقتي ق
رفتيم ما هم  ...خورد و چه درد مي بسيار امتناع كردند و گفتند اين جلسات به

و جلـوي اژدري   گفتيم بر عكسش را گفتند آمدند و هرچه ما مي بعداً. جلسه
م موقع شب باشد يـا  گفتي مي هاي عربي را جلسه. شيخي ما را خيط نمودند و

كردند و يا طـوري   ه طرزي مسخره ميب گفتند كمتر بخوابيد يا مي. كمتر باشد
خـواهيم بـه    ود و نمـي گرفتيم در دست خـ  كارها كه ما همه كردند وانمود مي

ره گوشـه و كنايـه گفـت بـاالخ     بـه  خالصه الهـه هـم آخـرش   !! كسي بدهيم
  . دانند خواهرها برنامه خودشان را نمي
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د يكـي از  بيرون كه آمديم قـرار بـو  . بوديم ياناز اين جر و اكرم ماتمن 
او گفت كه براي . مدمسئولين با ما حرف بزند و وقتي گفت گوشي دستمان آ

گفت كه اصولي اينجا حاكم است كـه نبايـد از   . بايد گذشت كردحفظ اينجا 
هـا   نـد شـما امـام را تبلـور خواسـت تـوده      ا گفتـه ! امام مشخصاً! آن جدا شد

توضـيح  . فـردي كـرد   ها و برخورد و اشاره به پول... توضيح داديم دانيد؟ نمي
نبايـد  توانيم ايـن اصـول را بپـذيريم     بود اگر نمي... محتواي كالم اين ...داديم

، ولـي در  به رابطه مقابل امت و امامت معتقـد اسـت   او گفت .اينجا كار كنيم
حرف زديـم   هاي شب من و اكرم تا نصف... گويد شرايط حاضر امامت را مي

ايـن هـم ثمـره و    گاهي از نـاراحتي بـه خـود خنديـديم؛      و غصه خورديم و
  .روزگار ما بعد از سه ماه

  60مهر  29چهارشنبه 

خورد سخت و جـدي داشـتيم، يعنـي دلمـان چـركين بـود و       اول صبح بر از
داشـتيم حيـف كـه از     مـي از اول بايـد رفتـار جـدي بر   . توانستيم بخنديم نمي

نقـدر رويشـان بـاز    چـرا آ . كنيم نمي تفادههايمان خوب اس تجربياتمان و درس
قيدتي مـا و  استفاده از مسائل عهم با سوء آن بگيرند، شود كه اينچنين سواري

از نـرگس  . و ضـد اسـالمي اسـت   طلبي بخيالنـه   اين يك فرصت .جو حاكم
رنگي جـالبي  هايمان را بزنيم، با ز اي باشد با خودش تا حرف خواستيم جلسه

تفتيش عقايـد و   ،، با حضور آنها به عليه مااي شد رو دست خورديم و جلسه
 كـرد و  خوب دفاع مي اكرم. هاي من كه متأسفانه هميشه دم مشك است اشك

ربـاره  نظـرم را د  .و من هم با گريه بـاالخره حـرفم را زدم   يستاده بودمحكم ا
گيـري   مـن هـم از رأي  ... پرسيدندي ندادن را واليت فقيه خواستند و دليل رأ

. گفـتم  مـي  ياست جمهوري كه رفراندوم بود و مسئله انتخابي در پيش نبـود ر
هرگـز  جلـوي آدم   هاي موذيانه بود كه نتيجه جلسه رو شدن بسياري خصلت

باز هم خوب بود شب جلسه عمومي بـود  . كنند حرف نزده و يكهو توطئه مي
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آنهـا  حتي  كردند و هاي حسابي هم خيلي تأييد مي را گفت بچه و اكرم اخبار
  .هم كه به ما بدبين بودند ايراد گرفتند

  ها به جبهه 61سفر نوروز 

  نامه هاله سحابي وصيت

خـواهم كـه مـرا     دا ميده است از خهاي حق و باطل در هم پيچي اينك كه راه
» ...ين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناالذ«گفت  خدا مي. به بهترين راه هدايت كند

اهللا رب  ...الحيـاتي و نسـكي و محيـايي و ممـاتي    ان «گفـتم   و من بايـد مـي  
قـول امـام حسـين جـز     ، اما شرمنده بودم زيرا از آن حياتي كه به »...العالمين

بـه فراغـت و   . برداري ننمودم ده و بهرهكافي نكر من شكر عقيده و جهاد نبود
اينك به اميـد  . راندماري خواب و بيداري گذع ت روز و شب و كار و بيغفل

آمـد و از   ه دسـت مـي  طور كه هرچند گاه توفيقي ب همان ،ام فالح به حج آمده
حـال ايـن حـج    . آمـدم  محيط خودم و از آن پوسته سرد مصرفي بيـرون مـي  

برنـد بـه مـن     خـود را بـه قربانگـاه مـي    نهايي كه اسـماعيل  ان آكوچك در مي
نـه ايـن   دانـم كـه اخـالص چگو    من مي. اخالص! خدايا... آموزد اخالص مي

خواهم اسماعيل را براي خـدا   من اينجا مي... برد موجود نسبي را به مطلق مي
در خدايا در اين راه ترس و بزدلي را از من دور ساز و جانم را ... قرباني كنم

اسـتقامت را بـر    شهامت و صداقت به روحم عطا كـن و . پيشم ناچيز بگردان
  ...قرارم ببخشاين قلب بي

هاي غرب و جنوب توفيـق شـهادت نصـيب     هدر اين جبه ،اگر در اين راه
كـه همـه    گذشـتم  من شد سالم و تشـكر مـرا بـه پـدر بزرگـوار و مـادر بـا       

  ...نان هستم برسانيدهاي خود را مديون آ آموخته
  ...همچون هميشه صبر و ثبات قدم تقاضا دارم از آن

  نها باددست حق به همراه آ
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  .انقالبمان با حق عجين باشد
  شكار شودحق روشن و آ

  .پوشان رسوا و روسياه شوند حق
  هاله سحابي

28/12/1360  

  61اسفند  28جمعه 

. خرين روزهاي سال به انتظار سپري شده اما امروز باالخره راهي شديماين آ
، امـا  عيد نوروز ماندن در تهران اگر چه نعمـت بـودن پـيش خـانواده را دارد    

ـ    ه دنبال قطرهمن كه ببراي  د و بـه  اي اخالص كه ببارد و سـبز كنـد و برويان
خيابـان   باالخره صبح زود در. گردم اين سفر اميد خواهد بود فالح برساند مي

ايستادم و باالخره ري منتظر اكرم بودم و براي مشكوك نبودن در صف نان برب
محـل قـرار   به  ،خانه د و رفتيم بعد از صرف حليم در قهوهمدنها آ بچه. گرفتم

ن ابتـدا كالغـه   از آ. خوشبختانه همـه آمـاده بودنـد و سـوار شـديم     . رسيديم
روسري بود ايراد گرفت و جد  پيدايش شد و از حجاب ما كه تازه با چادر و

كند  هاي جبهه را منحرف مي جوون ورد وآ ها مفسده مي كرد كه وجود جوون
هـا   چنـان از ايـن رزمنـده   . شوند ديگر بند نمي افتد و اسلحه از دستشان مي و

خانمي بود كه دائم . دم نديده هستندآ حرف زد كه انگار چند تا جوون شل و
مـدن بـه جبهـه    ، حـق آ حجابتان درسـت نيسـت   ،كه شما با ما نيستيد از اين

ي پيشـان ا، آنقدر خواند و خواند كـه مـا از گاو  جاي من يا جاي شم نداريد يا
هـم گـوش   ا ما مقنعه دادنـد و مـ  ه خرش بآ. سفيد بودن خود پاك پكر بوديم

هـا نقـل كردنـد و     د دختران گروهچه از مقاص هر. نيامد و صدامان در كرديم
اكرم كه . روي خود نياورديمه خود نگرفتيم و به ها ب شان در جبهه نامه پراكني
. كرد كـه خـط اول را از دسـت نـدهيم     شوهر پذيرايي و تعارف ميعين قوم 

 .كـرد  ز خودشان كه وجود ما را توجيه مـي خوشبختانه كه دختر ديگري بود ا
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خالصه . ي شودقاي توسلي و چيلدرن هم سعي زياد كردند كه موضوع منتفآ
ها از راه ساوه و مـا از كـرج    راه طوالني با شوق گذشت، تا نصفه راه كاميون

ا را داشت و چيلدرن هـم بـا   ه اميون محموله اصلي جنس براي جبههك. فتيمر
عليك وجـود   اوضاع طوري بود كه هيچ تماسي حتي سالم و... ها بود كاميون
ت كنتـرل بـود و مـا از    حتي نگاه ما سه تا تح مد ونوع رفت و آ هر. نداشت

از اجـرا   اش ترسـم  من همـه . كرديم باال را نگاه هم نمي» مفسده«ترس ايجاد 
خوشبختانه شري و اكرم كه تازه مصاحبه كرده . نكردن دقيق مسائل فقهي بود

از ظهـر چيلـدرن   بعـد . كردنـد  فضل مي بودند خيلي وارد بودند و حتي اظهار
عهده گرفـت  ه جايش را با توسلي عوض كرد و مراقبت غيرمستقيم از ما را ب

ديـر خوابيـده    و شبهاي من گوش نداده  نجا كه خسته بود و به حرفاز آ و
شب ... سرش روي شانه او افتاد خوابش برد و !»روحاني«بود در ماشين كنار 

خاور و نيسان هم كه در جاده گمشان كرده بوديم پيـدا   ،»باختران«رسيديم به 
جـا شـب   مازخانـه و آن ها رفتند ن زن. شدند و در سپاه پاسداران توقف كرديم

اكرم هم از  و... اي دوستان جبههگرم از حضور در جمع  ولي، سردي گذشت
  ...پذيرايي غافل نبود

  61اسفند  29شنبه 

اين روز چگونـه بگـذرد؟ بسـته بـه اراده و     . خر سال استامروز ديگر روز آ
سوز و سرما لـذت  چون  ،از خواب بيدار شديم 5/4ساعت ... لياقت من دارد

ار نمـاز شـكر و نمـاز صـبح خوانـديم و انتظـ      . گرفـت  خواب بيشـتر را مـي  
مجروحان راهي ايـوان دره و پـس از آن   پس از بازديد از بيمارستان و ...جبهه
  .باقي مانده بودشهر فقط يك بلوار نيمه خراب  غرب شديم كه ازگيالن

  61فروردين 1يكشبنه 

ركي شدم و بعد چنـد پيـام   ي راديو و دوستان بيدابود كه به صدا 5/2ساعت 
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از طـرف  . غـاز شـد  صـبح زود آ  نماز ...م تااز اولياي مملكت، دوباره خوابيد
 ستاد اين محل صبحانه مفصلي كه هم عسل داشت هم مربا و هم كره بـه مـا  

سـال نـو   . تبريكاتي گفتنـد  ،روزهايي شدآ. سرصبحانه جمع خوبي بود. دادند
زدنـد و  نقدر حرف عيـدي گـرفتن را   آ. ها شد مبارك و صد سال به اين سال

هـم يكـي   هـا   خانم. رود به شيوه محمد بوقيبزرگترها را تشويق كردند، كه د
نـد و مـاهم كـه    توماني امضا كردند بـه مـا داد   10پس از ديگري تا سه دفعه 

  ...تر بوديم خجالت كشيديممسما بي تر و نسبتاً درجمع از همه غريبه
آخر امروز خيلي روز خوبي بود هم برنامه جدي و هم برنامـه خودمـاني و   

اش  دادنـد همـه   سه نفري كه عيدي مي. داشتني بودهر دوي اينها خيلي دوست 
مرا دست انداختند كه عروس خانم از شوهرت عيدي نگرفتي و من هم قسم و 

خـانم اكبـري هـم از    ... خالصه قرار شد كه آنها اصرار كنند و بگيرند. آيه كه نه
هداياي پسرش براي تازه عروسش گفت و خانم سلو هـم از كتـاب ازدواج در   

اسـت اگـر هديـه دهـد و خالصـه از ايـن        مرد خوب: گويد كه مياسالم گفت 
ام هـم   آمـد ادامـه دهنـد، ولـي خـوب خنـده       ها كه من اصالً خوشم نمي حرف

ها را شسته و نونوار كردم، تقي هم آمـد و   باالخره سر رودخانه كفش. گرفت مي
. ديدمش و گفتم يك سال پير شده است، شايد به خودش گرفت و ناراحت شد

چند مـدتي عـالف   . ها با او نكنم جور شوخي تصميم گرفتم ديگر از اينمن هم 
هـاي   صـحبت . آمد كه نبرند از ديشب بوي آن مي. بوديم كه ما را به ببرند جبهه

. بريم و غيره ما را نااميد نكرده بـود  گفت پنج نفر بيشتر نمي فرمانده ستاد كه مي
فتند، ايـن بيشـتر نـاراحتم    با گفت كه منفي مي ها را مي ولي تقي هم سخن همان

هـا بـاالخره موقعيـت جـور      رفتيم خانم در مقطعي كه در جاده پياده مي. كرد مي
كـه جـدي يـا     او هم بـا حـالتي  . كردند كه گردنش گذاشتند كه بايد عيدي بدهد

 توماني سبز به من داد و با آقـاي توسـلي   1000اش سؤالي است با تأني  شوخي
. خواهران با زرنگي دفاعيات فـاميلي را رو كردنـد  كردند، ولي  مسئله را نفي مي

  ...خالصه ما صاحب عيدي بزرگ شديم و اسباب خنده اين و آن
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ها راضـي شـدند و در    مدن يا نيامدن جوانباالخره با كشمكش آ: گزارش
جـاي  . يعني باالخره توانسـتند در را ببندنـد  . نفري جا شديم 11 يك لندرور

در هـر  رفت و  ما فرو مي چيزهايي به ،ز زيردست و پاهامان گم شده بود و ا
 .مـد آ تصري پـرواز سـقوط دردنـاكي پـيش مـي     ها بعد از مخانداز تكان دست

ايم به اندازه يك انگشـت جابجـا   كردم و پ هرچند يك بار شهرزاد را بلند مي
از . هاي عيدي را هم در عقب روي پـاي مـا گذاشـته بودنـد     بسته. ...كردم مي

ا نجـ آ. ز دور نمايان بـود ها ا به جايي رسيديم كه تانكجاده خاكي گذشتيم و 
وقتي سـربازها  . يعني پشتيباني جبهه اوازين تانك اوازين يا كمپ اوازين بود،

هركـدام  ... جمعي از خواهران چادري و برادرها را ديدند تعجب كرده بودنـد 
شـيدا  «هاي گـروه   خانم. سالم كرديم و تبريك گفتيم دست به يكيه عيدي ب

ولـي همـه جـا مـا شـنونده       ،هايي و دعاهايي برايشان گفتند حرف »وديمحم
قاي روحاني سخنراني آ!... گرفتيم يم و بايد رويمان را خيلي چخماغي ميبود
حاج . شدند بعضي از سربازها متأثر مي. بسيار گرفتندجمعي  ، عكس دستهكرد

... كـرد  مـي م بوسيد و سال تقي همه را مي. قيافه غمناك داشتقا هم همچنان آ
اراكتر هـا از تيـپ كـ    بچه. ا نمايان بودج با يك كاله پشمي همه 1قاي توسليآ

خالصه او هم . من هم خيلي دوستش دارم. يدآ شلوغ و ساده او خوششان مي
ترتيـب بـا نظـم     دوباره به ماشين رفتـه و بـه همـان   . فتگر از همه عكس مي

هاي پيچ در پيچ بـاال   گردنههاي شديد از  ماشين با تكان.. كمتري سوار شديم
كـوه سـنگر    ديديم در دامنه ،گيج و منگ پياده شديم. رفت و در جايي ايستاد

ـ  كنده و كيسه شن گذاشته  اي پاسـدار  د و بـا ديـدن مـا از بـاالي كـوه عـده      ان
اينهـا  . اينجا جبهه اوازيـن بـود  . مدندآ وشحال و متعجب سراسيمه پايين ميخ

وم و شـاد  هاشـان معصـ   چشـم  .شوقتي كردندپاسدار بودند و خيلي اظهار خو
ل يك خـودرو حامـ  . هاي مهمات ساخته بودند مسجد كوچكي از چوب. بود

                                                      
برادر آقاي محمد توسلي اولين شهردار تهران پس از پيروزي انقالب اسالمي و شوهرخواهر آقاي . 1

 .شامخي
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. شـما جـان امـام    مد و همه داد زدند جـان چند سرباز كه راهي جبهه بودند آ
تقـي  . يك نفر كوچك انـدام بـود  ... دادندشعار داديم براي آنها وآنها براي ما 

. كردند و آنها هم گريه مي... كرد تأثر بود و گريه ميفر ديگر من. همه را بوسيد
طبق معمول ما . گفت دانم چه مي نمي. زد ين كوچك خان خيلي حرف مياما ا

دم . رفـت  صـدقه مـي   هاي خـانم محمـودي بـوديم كـه قربـان      شنونده حرف
اي ورود به دانشگاه چنـد عكـس   انداز عكس گرفتيم و قاچاقي به هو خمپاره

ن روي چخمـاغي هيچـي معلـوم    البته بـا آ . وحاني گرفتيمجمعي و با ر دسته
قـاي دكتـر   ها، كوچك خان به تقي گفت آ موقع رفتن بعد از دادن عيدي. بودن

مـن بـه   ... ردم او را شـناخت فكر كـ  ،ناهار پيش ما بمانيد و او هم جوابي داد
 ،1قـاي عزيـزي  از او سـراغ آ . ؟ گفـت آري مان گفـتم اهـل گيالنغربـي    راننده

ادرزاده اوسـت و پـيش خـودش    مارستان را گرفتيم و او گفـت بـر  مجروح بي
در ايـن  . رفتمگـ  ام را نمـي  خيلي خوشحال شدم، جلوي خنده. كند زندگي مي

هـا هـم    بچـه . را كـه ببينـد حـال ديگـري دارد    شنا دنياي به اين وسعت آدم آ
اهللا عزيزي هم كـه در بيمارسـتان كرمانشـاه ديـده      آن ماشاء. خوشوقت شدند

قـرار شـد مـا را    . عموي اوسـت ها ديده بود پسر امام زمان را در جبهه بودم و
دوباره سوار شديم و تكان تكان رسـيديم بـه جبهـه پشـتيباني     ... پيش او ببرد

كـوه  پيچ واپيچ  در سنگرهاي اينجا كالً. كوه چغالوند خيلي زيبا بود. چغالوند
ر حـين ديـدار مـا    د. داري به نظر آمدنـد  ن جبهه افراد ساده و لهجهدر اي. بود
جي بـود و اهـل شـاهرود    رنـگ لباسشـان نـارن    اي از كوه سرازير شدند؛ عده

سـاده  خيلـي  ... هايي زدم از محيط خوبشـان و اخـالص   حرفبا آنها ... بودند
چي بودند و چند مـاهي بـود از    سيم چي و قبضه بي. بودند و مال بسيج بودند

... بر ضدواليت هم دادندمرگ . هم چند شعار دادند باز. خانواده خبر نداشتند
 واقعـاً  ه شـده بـود؛  خاطر شجاعت فرمانده ب شان خيلي كوچك بود و فرمانده

                                                      
دو دسـتش را   او يك پـا و . مجروحي از گيالنغرب بود و در بيمارستان طالقاني تهران بستري بود. 1

 .از دست داده بود

 جاودانگي در سكوت /   200

اينجـا همـه چيـز    ... عجيب بود كه او با اين كوچكي فرمانده يك جمـع بـود  
... زده بـودم  اي خالص و خوبند و من خجل و بهته ه انسانمه. عجيب است

ديگر به جايي رسيديم كـه  . باال رفتدوباره سوار شديم و جيپ ارتفاعات را 
در روي كـوه   ي جـاري بـود و  ي پيشاپيش بود و جوي زيبا و كم آبكوه بلند

يت زيادي سرباز و پاسدار و بسيج آنجا بودند كـه  سنگر ساخته بودند و جمع
از آن . ها بسته بودند بـراي حمـل بـار    ه يابو يا استر به درختس. مدندپايين آ

گفتنـد   مي... د فهميدم نماينده مجلس بودمد كه بعآ ن ميباال روحاني زالي پايي
سـنگر نقلـي   . ن باال هدايت كردندها را به داخل سنگري آ خطر است و ما زن

روي پتو شـيريني و  . و تميز بود و مقداري دعا و عكس به ديوار چسبيده بود
ند حرف زدند مدچند تا از سربازها داخل آ. شنگ بودخيلي ق... چند ميوه بود

سربازي گفت كه بسيار هماهنگي بين سـپاه   .كردند و تشكر اظهار خوشحالي
هـا   همه جا بخصوص در جمع ما زن. اندازها كور چشم تفرقه. ارتش هست و

ـ  ! شد صدر لعنت مي بني ه چشـم  و همه جا هم هماهنگي بين ارتش و سـپاه ب
تقـي بـه جمـع وارد شـد و     . مدتي گذشت. در كنار هم بودند همه. خورد مي
بعد تقي چند كلمه حرف . هايش را زد االسالم گزارش داد و حرف انم شيخخ

نجـا بـرادران درگيـري داشـتند و     رفته بودند با موتـور خـط مقـدم و آ    زد كه
دلـم ريخـت كـه    . ياد بودنجا زگويا خطر آ. د جايشان را رها كنندتوانستن مين

از آن جبهـه  دو نفـر  . صه گفت سـالم رسـاندند  خال ...نجا نرفيتم؟چرا ما به آ
اي نامـه و پـول    عـده . گرفـت  يك نفرشان عكس مي. هايي دادند آمدند و پيام

مـن  . نا شـد شـ هايشـان حـرف زد و آ   تقي بـا خيلـي  . ي خانواده فرستادندبرا
ر حال بـا چنـد نفـر    ه لي بهبايد هواي حجابم را داشته باشم وسفانه فقط متأ

تـر   و از همه پرجميعـت بهه عطاءاهللا ج ،اينجا قعر چغالوند بود. صحبت كردم
 .كل منطقه دار بلوط نام داشت.بود

تر اسـت   راه برگشت هميشه سخت. سوار شديم مديم وآن پايين آ بعد از
نام گردان تانـك  در راه برگشت جبهه ديگري به . رسد نظر ميتر به  و طوالني
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ي دادن نداشتيم و عيـدي پـولي بـه    عيدي برا سفانه ديگرارتش ديديم كه متأ
سبزي . قاي عزيزي رد شده و به خانه رسيديمظهر از كنار منزل آ... دندآنها دا

هاي مفصـل را مـن و شـري و خـانم علـوي       ظرف. ..پلو و ماهي صرف شد
تقــي هــم . عصــر مقــداري عالفــي بــود. شســتيم و خســته و كوفتــه شــديم
اي  ، ولـي مـن انگيـزه   خواست مـرا ببـرد  . خداحافظي كرد و به شيروان رفت

بيمارسـتان  . منزل آقاي عزيزي ما را نبردند يمكه معطل شد نآ ولي با. نداشتم
سه شهيد و چند  پنج نفر آوردند؛ مبوالنس يك مرتبهمجروحي نداشت كه با آ

كه صـبح   هايي همان زند، ناخودآگاه ديگر دلمان براي هر يك مي. نفر زخمي
مرادي كـه آدرس   جمعي رفتيم منزل آقاي شاه ها دسته با خانم... ديدم نبودند؟

كرد و گوسفندهاي چاق  آقاي عزيزي خودمان چوپاني مي. را ياد گرفته بوديم
چراغ نفتـي در   وقتي رفتيم تاريك بود و... و بودندوسط كوچه پهن ول و چله

اقچـه  چ فرش نداشت، روي طي ساده بود، هيخانه بزرگ ول. اتاق روشن بود
احوال پرسـيديم   من و شهرزاد سؤال كرديم، اكرم. دور هم نشستيم. هيچ نبود

 اش معلوم بود، دست و پاي مصنوعي. خنديد او هم مي. ه سر گذاشتيمو سر ب
. خانه چهـار جـايش تـوپ خـورده بـود     . ساعتي به دست مصنوعي بسته بود

خانم محمـودي  . گفت يش ميها زد و از غنيمت ش براي همه حرف ميعموي
فتـه  هـا گر  عمويش حتي اوركت را هم از عراقـي . قيمتي از او گرفت جانماز

شـهيد شـده، پسـرعمويش همـان      پسرش. قا بودخيلي فهميده و خيلي آ. بود
اي  در خانـه شـام سـاده   ... ا زود رفتيمم .خيلي خوشحال شدند... ماشاءاهللا بود

. به همه ده توماني عيـدي دادم  من هم. موقع چاي حرف عيدي شد. خورديم
خيلـي  . و من عكس ساك كشيدم 1!!»سام«شري گفتند رويش بنويس  اكرم و
شري و اكرم نگران باريـك شـدن   . دار كردند انداختند و سؤاالت خندهدستم 

   .قضيه بودند و بقيه هم خوشحال بودند

                                                      
 .دار داشت ها بود كه خيلي رفتارهاي زننده و خنده سام منظور يكي از خانم. 1
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هـا رفتنـد دايـره     بعضـي  دو گـروه شـديم،  . شروع كـرديم  صبح كارها را زود
سـوار خـاور   ارتش و سپاه برايشان كتاب بردند، ما هـم   سياسي ايدئولوژيك

هـا عيـدي    هاي خلوت و ساده شهر گذشـتيم و بـه رزمنـده    شديم و درخيابان
دويد كه من كارگر جهادم، ولي ما ناچـار   اي دنبال كاميون مي پسر بچه. داديم

خالصـه  . هاسـت  تنها متعلق به رزمنده بوديم به او بگوييم كه اين هديه ناقابل
آن . همه جا با شادي هديه داديم و تشويق بود و درود و فرياد و خوشـحالي 

خانم . پسرك تا دم در مقر دنبالمان آمد و از بس دويد باالخره دلمان سوخت
مثل اسماعيل كـه اينجـا كـار     شت،او مناعت طبع دا. او عيدي دادصديقي به 

حبت از صـ . خانم صديقي خيلـي صـادق اسـت   . دارد كرد و مناعت بسيار مي
گفت پري خانم آزاد  ...كرد كه مجاهدند هايش مي خانواده خودش و برادرزاده

من شكم برد و سؤال كردم فاميل خانم رجـايي نيسـت؟ گفـت آري و     ،شده
من هـم از  . سراغ محمد صديقي را گرفتيم و او از نحوه كشته شدنش پرسيد

خالصـه خيلـي انسـان اسـت و صـحبت او برايمـان        .مقرار اطالع به او گفـت 
  .رياست بي

و در راه چـون بيشـتر   تـوان روز عالفـي نـام گذاشـت،      امروز را كالً مـي 
ها طـول كشـيد رسـيديم بـه گـردان كمـپ        ساعت. برنامه بود هاي بي منزلگاه
در طـول راه پـيچ در پـيچ    . از آن گذشته و به سومار نزديك شـديم . بهداري

اي در  اي وسيع و تداركات جهاد وجود داشـت و رودخانـه  كوهستان سنگره
در اتـاق سـاده   . به جاي باصفا و سبزكوهي رسيديم. دره كم عمق جاري بود

برخـورد پاسـدارها كـه    . دهاتي استراحت كرديم و نان و حلوا ارده خـورديم 
. ستاد مربوط به آنها بود از اول با استقبال نبود، گرچه كم از محبت نگذاشتند

. نجا حمام جالبي هم بود كه با سنگ بود، ولي نتوانستيم داخلش را ببينيمدر آ
خسته و كوفته سرم را زمين گذاشته بودم كه صداي تـوپي از خـواب بيـدارم    

بعـد آقـاي   . كرد و پس از آن دو صداي ديگر و بعد جواب رگبار از سوي ما
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جـود  اي هـم زمزمـه و   عـده . آمد و گفت بايد برويم و درگيري اسـت  1ميري
خالصـه دسـت از پـا    ... گرفتنـد  در ميان جمع بهانـه مـي   را!! هاي جوان خانم
در راه دوبـاره از  ... با وجودي كه هيچ از اين جبهه نفهميـدم  تر برگشتيم؛ دراز

تأملي نموديم و آنقدر خوب و با شادي . آن گردان كمپ بهداري گذر كرديم
جماعـت خـوبي    خيلـي . استقبال كردند كه رد كردن اصرارشان سـخت بـود  

در مسجدي كه با حصير و خرج توپ ساخته بودند نشسـته و مردهـا   . بودند
نشـد كـه بـا    . رمكردند، ولي من گيج بودم كـه چقـدر بيكـا    با هم صحبت مي

كـه بايـد مواظـب مسـائل ظـاهري       اش به خاطر ايـن  همه برادران آشنا شويم،
در جبهه ديگري از سنگرهاي . رودخانه را نظاره كرده و باالخره رفتيم... باشم
 آنها هم گرم بودند و با دو سنگر ساده و كمي غذا خيلي. اي تأمل كرديم جاده

خواسـت بـين    صدر و اختالفي كه مـي  جا صحبت بني همه... رارمان كردنداص
  !...شد ش و سپاه بيندازد ميارت

چلـوار تقسـيم   . شب دوباره به ايوان برگشتيم و در مقر سپاه شام خورديم
با صداي بلند انواع و اقسام  بوس با شري و اكرم و فريبا و در راه ميني كرديم

!! اعصـاب آقايـان   .گفتـيم  اكبـر  اهللا و شعار و سرود و صلوات بلند فرسـتاديم 
منظور سرد نشدن روحيه !! صيه شده آقاي قرائتي اين هم مزاح تو. خورد شد

  .بود
حسـين  . هـا ببرنـد   كه ما را بـه خانـه  هاي ايواني آمده بودند  شب خانواده

خـانم  . هـا  مظلوم پيشنهاد كرد چند گروه زن و مرد باشيم و بـرويم بـه منـزل   
شويم و همه رفتيم منزل رئيس  محمودي و ما هم به دنبال گفتيم كه جدا نمي

جالب و شيرين بود، قـد بلنـد و    زن جوان و مادر شوهر... پرورش آموزش و
زن جـوان هـم   ... بـرد  كند و تراكتور مي چابك، تيپ عشاير، گفت زراعت مي

هايي كه راجـع بـه    اما صحبت در اتاق عكس خوبي از دكتر بود،. تهروني بود

                                                      
 .اي كه همراه گروه آمده بود روحاني. 1
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. معنويـت بـود   وظايف زن بسيار مادي و بي ،كرد هاي او و مي مرد و خصيصه
  .به هر حال خيلي محبت كردند

  61فروردين  3سه شنبه 

 .صـبحانه خـوبي خـورديم   . صبح زود بيدار شديم و يك حمام گـرم گـرفتيم  
هـم معطلـي    نجا بازآ. راهي مقر سپاه شديم شوهر زن جوان رفت جبهه و ما

آقاي شامخي . ها همه را ناراحت كرده بود برنامگي و خودسري بعضي بي. بود
حرف زده و تصميم گرفتنـد امـا عمـل     باره اين موضوعس دربو آمد در ميني

ـ   . اي بـود  برنامـه  هـم روز بـي   بـاز . نشد ه و لبـاس بـين   تقسـيم مقـداري هدي
ها كه در نهايت فقـر بودنـد و فقـط خانـه خشـتي و       مستضعفين و جنگ زده

زبـان تنـد نـامفهومي بـا مـا حـرف        همگي عشاير و با. سيماني لختي داشتند
فقـر و جهـل و   . خيلي درهم و بـرهم  ،ترين زندگي بود يباين عج... زدند مي

ايـن هـدايا هـيچ چيـز آنهـا را حـل       . داده بودنـد  دست هـم ه كثافت دست ب
هـاي   كـرد و از حـرف   خانـه شـهيدي رفتـيم، خـانمش گريـه مـي      ... كرد نمي

گفت افتخـار   ، ولي زن برادر شهيد ميفهميد ها هيچ نمي آفرين و تسلي حماسه
رزوي شهادت داشت يا بايد در راه حـق  بايد آ يا واقعاًدانم آ من نمي... كند مي

متـأثر   ن زن انسـان را سوا كرد و شـهيد شـد؟ خالصـه انـدوه آ    شاهد بود و ر
البتـه ثروتشـان    رفتيم،! يالله شب منزل يك ايالمي ثروتمند و حزب... كند مي

رگـي روي تلويزيـون   ا. دختر خوشگل داشـت نه خانم كرد بود و . خيلي بود
هـاي   تلويزيـون عـراق را گرفتـه بودنـد كـه برنامـه      . خورد ي به چشم ميرنگ

از شب بحث بـر سـر نديـدن    تا پاسي . پردازي فراوان داشت آنچناني و دروغ
هـا صـادقانه و    متأسفانه خيلـي . ها بود هاي بيگانه و نقاب و حجاب زن برنامه
  .ها هم مغرضانه سعي دارند همه كارها را سخت كنند خيلي
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  61 فروردين 4 چهارشنبه

سـر راه امـامزاده صـالح بـه يـك اردوگـاه       . امروز صبح سر قـرار راه افتـاديم  
حال و هواي دالكـي را   .سرزديم كه بسيار محيط سرسبز و كوهستاني داشت

كـرد و   اكثـراً . ن اهل مهران و دهلران بودنـد آ چادرنشيني بود و مردم. داشت
هـا تقسـيم كننـد و در اثـر      ها رفتند چادرهـا را بـين زن   خانم... تعدادي عرب

من هم جـدا  . ت تقسيم كردندتجربه با نظر خود مسئولين عمل كرده و با كار
ـ بـه  هـا   از بچه و  نـوع تعليمـات  . هـا حـرف زدم  د چـادر سـرزدم و بـا آن   چن

قبرستان باصفايي بود . مديمپس از آن به امامزاده آ. سازماندهي مانند فجر بود
اش به عالفي و معطـل بـودن    ولي همه مزيارت كردي. جمع بودندو مردم ده 

مـن  . نرسـيدند  6و  5مردها كه قرار بود بعد از نيم ساعت برسند تـا  . گذشت
شري و بقيه و اكـرم رفتـيم خـانواده     با. هم سرم را به گاو و سبزه گرم كردم

. ش عشاير بود رفتـيم منزل يك شهيد كه خانم. شهدا و بيمارستان را سرزديم
... باريـد  هاي زن اندوه سياهي مـي  يم بگويي و از چشمتوانست هيچ حرفي نمي

اما تقـي محبـت    ،...كردند ها صحبت برگشت مي و بچه امروز روز خوبي نبود
  .خنده و دست انداختن ديگران... داشت و به من گل داد

  61فروردين  5پنج شنبه 

بعد . هم جاي شكرش باقي بود خوب باز. از اول صبح برنامه تنظيم شده بود
ن مـورد لطـف كـرده و    ها كه تقي هـم در آ  صرف صبحانه و شستن ظرف از

خـانم   به دو دسته تقسيم شديم؛ يك دسته كه حاج آقـاميري، .. .همراهي كرد
بوس عـازم مهـران شـديم و     صديقي، تقي و ما بوديم با ميني خانم ،محمودي

آن نقطـه  . رفتيم و رفتيم به يـك سـنگر رسـيديم   . دسته ديگر به ميمك رفتند
اتاقكي در در دامنه عمودي كوه سنگري كنده بودند و . انداز بود احد خمپارهو

سخت و  اين محور نخلستان كاني. ته بودندهاي مهمات ساخ مقابل آن با جعبه
دن مـا  مـ سـربازها بسـيار از آ  . نـام داشـت   120بود و ايـن واحـد   كنجان چم
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قه چيـده  نگر كوچك با سـلي س. را به داخل سنگر بردندخوشحال شدند و ما 
ه قاي ميري حرف زد و راجع به علـت پيـروزي گفـت كـ    در آنجا آ. شده بود

كند كه شما مطيع امام هستند و آنچـه شـما را    براي اين امام زمان كمكتان مي
مـن قـدري از   . كند گوش به فرمان امام بودن اسـت  امروز به مردم نزديك مي

مردمي كرده حـق   نچه ارتش را اسالمي و، زيرا آاين طرز حرف راضي نبودم
تش در ايـن مسـير   كه امـام هـم اطـاع    ،بود و سيستم طاغوت را عوض كردن

  ...شود  است كه توحيد مي
مـن هـم   . ها را باال آورديـم و بهشـان داديـم    خانم محمودي و من عيدي

. ت بودنـد نها هم خيلـي خوشـوق  آ. كه قابلي ندارد فقط يادبود است گفتم مي
االسـالم هـم    رآمـديم، خـانم شـيخ   از سـنگر د كـه   نبعد از آ. عمليات داشتند

و گـرفتن از شـعار روي ديـوار كـه     قاي ميري هم با الگآ... هايش را زد حرف
ت كرد و سه شليك خمپـاره انجـام   صحب ،»بكشيد تا فتنه تمام شود«گفت  مي

قـاي  بـه لطـف آ  . گرفتنـد  هايشان را مـي  گوشيك، دو، سه و هر بار هم  شد؛
عكس  هم از او و خانم محمودي انداختيم و ماتوسلي يك عكس كنار نفربر 

ترسـيدم نكنـد    ما مي. مپاره تنظيم شده شليك كردهم يك خ قاحاج آ. گرفتيم
. ولي بعـد معلـوم شـد برنامـه خودشـان بـود       ،خاطر ما مهمات حرام كننده ب

به جايي رسيديم يـك سـنگر نقلـي وسـط ديـواره كـوه        ؛دوباره راهي شديم
. انـداز بـود   خمپـاره  123حد اينجا وا. روييده بود نهاي زرد در آ داشت و گل
هـا   قاي شريعتي كه راهنماي ماست خيلي هواي ما را دارد و خانمباال رفتيم آ
رفتـيم داخـل سـنگر دونفـره نشسـتيم و خـانم محمـودي        . برد ميرا همه جا 

يـك سـربازي اسـمش    . حـرف بـزنيم   رهاي ارتشي را صدا كرد تا با آنهابراد
دوستش حسين كه هميشه  اي گفت از مش را داد و بعد خاطرهيز بود، پيغاپرو

. جايش خط مقـدم بـود  . نشست تا ديگران صدمه نبينند انداز مي پشت خمپاره
يك روز كه حمله بود ديدند خبري از او نيست و وقتي گشتند دو تا پـا پيـدا   

در اينجـا  ... مـان گرفـت   گفت و هم خودش و هم همه ما گريه اين را. كردند
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عكـس  ) عشـق بـزرگ اكـرم   ( استفاده كـرده و بـا تانـك   از فرصت سوء فوراً
  )آقاي توسليدرود بر . (انداختيم

ه زدنـد بـه ترتيـب سـربازها و     حلقـ . بعد سوار شديم و رفتيم جاي ديگر
 نجا زياد معطلآ. انداز بود خمپاره 222آنجا هم واحد . دارها ها و درجه سروان
قـط بـا خمپـاره در ايـن     گفتند عراق ف. ها سالم وعليك و تقديم هديه. نشديم

از دور  در سـنگر . دادنـد  هدف جواب مـي  فقط بي كند و اكثراً محل حمله مي
اي در  وباره سوار شديم و رفتيم به جبهـه د... صداي جواب خمپاره را شنيديم

دو ضـد هـوايي   . ها بـود  يك دشت وسيع كه سنگرهاي آن در گودي كنار تپه
. بود؛ منطقه سرني 155آنجا واحد آتش بار . وردخ ي تپه پهني به چشم ميباال

كـه نمـاز    نآقاي شريعتي تقاضاي ما را براي آ. ه طور مفصل مانديمنجا بدر آ
  . جماعت با هم بخوانيم پذيرفت

ياد نمـاز  . چون مسجد جا نداشت نماز را در فضاي باز روي تپه خوانديم
درهـا بودنـد و يـك    رديـف برا  8و  7. خيلي نماز خوبي بود. عيد فطر افتادم

شان صحبت كـرد، خيلـي هـم سـاده و      بعد از نماز ظهر روحاني. يف ماهارد
خـانم  . همه عيـدي دادنـد  وردند و به بعد ماشين را آ... آقاي ميري هم. خوب

را محتـوا تـا ايـن حـد     چـ (شيخ وضويش آنقدر طول كشيد كه به نماز نرسيد
. كنـد  طور نگاه نمـي  ينحيف كه او به مسائل ديني ا) شود؟ ها مي قرباني شكل

سوار وانـت شـديم   . ني دادتوما 10قاي ميري هم آ. ها تمام شد خالصه عيدي
. ن نشست و عكـس گـرفتيم  آ خانم محمودي پشت. و پيش ضدهوايي رفتيم

نهـا روي  جا انداختيم و پيش آ بعد موقع نماز به زور خودمان را پيش برادرها
بدار و مه سبزي خوشمزه و آاي همه خالي قرج. سفره ديگري ناهار خورديم

گرچـه وجـود خـانم    . تر است ها حسابي هميشه محفل مردها حرف... بادست
هـا   دهد و كلـي باعـث خنـده ارتشـي     ها هم صفايي مي محمودي به جمع زن

آقاي ميري لـزوم خشـونت    .كشتن اسيرهاي عراقي بودبحث مردها سر... شد
هـا   گفت خوب عراقي و ميلي فرمانده ارتشي مخالف بود و ،كرد را اظهار مي
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مـديم بـا   همان طور كه ما زمان شـاه آ . كنند هم مثل ما اسيرند مجبورشان مي
بيرون يك  .االسالم رفتيم هاي خانم شيخ بعد از چاي و حرف. عراق جنگيديم

لي خوب توضـيح  خي. استوار داخل توپ را باز كرد و چند نفري وارد شديم
ها را گرفتـه و نـخ    گوشبيرون رفتيم،بعد . خرج هفت قسمتي را ديديم و داد

... لرزيد ترسيد و مي خيلي مي) اي سرمه(راننده ارتشي. اي ميري كشيدقرا آ نآ
ديگـري   بـه جـاي   باالخره خداحافظي كرده و. داين ديگر براي ما عجيب بو
  .ها سبز شده بود هاي دهاتي در ميان تپه رفتيم كه سنگرها مثل خانه

مسـجد  تانك داشـتند و يـك   . يكم زرهي بوداينجا جبهه گوالن گروهان 
ـ  . نفري بودند 71خوب و بزرگ،  راد خانم شيخ هم صحبت كرد و يكـي از اف

بـود   155ي جبهه بعـدي ضـد هـواي   . بار ارتش گفت هم درباره وضع اسارت
. انـداز بـود   جبهه بعد قسمت موشك و وابسته به همان گردان آتش بار بزرگ

طرز كار موشـك  . و بسيار استقبال كردندن خيلي خوش اخالق بودند افراد آ
هـا سـيمي هسـت     موشكگفتند پشت رز ديدن دوربين را توضيح دادند وو ط

متـر   3065بـرد موشـك   . شـود  وشك هم عوض ميكه با تغيير هدف مسير م
درود ... داديم خدايا خدايا هرجبهه ما شعار مي در موقع خداحافظي در. است

 نهـا در ايـن جبهـه   آ. حسين خدا نگهـدارتان ك و رهروان پيروزيتان مبار... بر
ا از نوع موشـك  ه نام موشك. دارتانهروان زينب خدا نگهراي جواب دادند 

  .ن خيلي دقيق و پيچيده بودتاو بود و دستگاه آ
 122م، گـردان  بـاد ايـال  آ هه صـالح جب ،چم وكاني سخت نرسيده به كنجان

را كنـار جـاده   ارتشـي  اي  آبـاد، عـده   اسالم 88لشگر زرهي  1وابسته به تيپ 
. ها هم تقسيم شد عيدي. هايي دادند هايي كردند و پيام صحبت. مالقات كرديم

دنبال مـا  ه او ب. مد و همه دور او حلقه زدنديك سرهنگ با كاله استتار شده آ
. لـي خوشـوقت شـديم   گشته بود تا ما را پيدا كرده بـود و از ايـن جهـت خي   

اي  يك ماشين نفر بر رد شد، عده. ديمدا نويسي كرده و به اومفاتيحي را شعار
كرد و حلوا را هـم كـه    ار ميعيدي اصر يك پيرمرد سر. ن سوار بودندپشت آ
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يب بود، بر عكـس همـه كـه    رفتارش عج. ن خورد و بازهم خواستديد از آ
رفتم جلوي ماشينشـان و پرسـيدم از كجاييـد؟ گفتنـد از     !... كردند تعارف مي

بيشتر  نهاآ. درود بر رزمنده عشاير فرستاديمهم  ر ملكشاهي هستيم و مايعشا
گردنه جلـوي هـر ماشـين    ن پس مثل دزدهـاي سـر  از آ. به روحيه نياز دارند

  .داديم گرفتيم و عيدي مي ارتشي را مي
كـه   123مت تـداركات خـط مقـدم گـردان    خرين مرحله رفتـيم بـه قسـ   آ
استقبال زيـاد   سربازهاي صفر و افراد جوان و محلي بودند و با. خانه بودآشپز

.. .خيلـي هـم جالـب بـود     نـد، طرز كار پخت و پز پلو و خورش را نشان داد
قاي شامخي هم مدتي با من حـرف زد و از  غروب بود كه رسيديم امامزاده، آ

من هم راجع بـه شـعار ضـد    . گيريم ايراد گرفت كه خوب رويمان را نمي اين
  !...رد كرد واليت با او صحبت كردم و او هم تقريباً

  61فروردين  6جمعه 

س رفـتن، نـرفتن، تهـران رفـتن يـا      قو صبح در كشو و 5/10امروز تا ساعت
. درستي نداشتحتي وقتي سؤال كرديم جواب . غيره بوديم ول يا غيره ودزف

» ميمـك «بـرويم   ماها اصرار شديد داشتيم كه حتماً. صحبت از احتماالت بود
گفـت ايـن همـه     اي شـامخي مـي  ، ولي آقها را ببينيم طبق برنامه ديروز جبهه

بـوس و يـك    حال همگي يعني تمام جمع با ميني ره به!... اصرار بيخود است
كوهسـتاني پـيچ در پـيچ و بسـيار      راه. هاي ميمـك شـديم   نيسان راهي جبهه

در . با ماشين بـاال رفتـيم   از كوهي رد شديم و تپه بلند ديگري را. شكوه بودبا
يروهـايي مسـتقر بودنـد و سـنگرها بـه      هـا ن  ترين قسـمت  هاي مرتفع نزديكي

پلـه و   يسه شن و جعبـه مهمـات كنـار هـم پلـه     هاي سنگ و ك ت اتاقكصور
هـاي ارتشـي بـود و مـا در      قبـل از آن هـم مجتمـع   . كپه قرار گرفته بودند كپه

هـا را از   خواست دادن عيدي محمودي مي، چون خانم كدام تأمل نكرديم هيچ
ـ  چون د ،اول شروع كند تا به پايين دسـت  ه ر غير اين صورت ممكن اسـت ب
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ا بسيار بسيار قشنگ بود نجآ. خالصه در قله كوه پياده شديم. خط مقدم نرسد
هـاي باشـكوهي قـرار     شيب و فراز و كوهها دره رنگارنگ و پر دستو تا دور

. ها مستقر بودند و چند توپ شليك شـد  هاي ايران در گودي توپ. گرفته بود
. ماسـت ن خـود  افراد گفتنـد اينهـا از آ  . خورد شم ميچند تانك سوخته به چ

ـ  نوقتي ميمك محاصره شد براي آ ه دسـت عـراق نيفتـد خودمـان     كه سالم ب
طبق معمول خواهرها را زود داخـل يـك سـوراخي در سـنگر     . تشش زديمآ

. ده ارتشي تزيين شده بـود البته بسيار مرتب و منظم بود و با وسايل سا. بردند
ـ    16و درباره فتح ميمك كـه   اي كنار در نشست فرمانده دسـت  ه مـاه پـيش ب
. سـايي ايـن اتفـاق افتـاده صـحبت كـرد      آ ها افتاده و به صورت معجزه ايراني

انـد   در دره افتاده و بوي تعفن گرفته ها كه ارتشي ديگري از جسدهاي عراقي
صـه غيـر از ايـن مـا نتوانسـتيم      خال... اند تعريف كرد و رويشان خاك پاشيده

داليل امنيتـي و احتمـال شـليك     به بهانه ،سوراخ تكان بخوريماي از اين  ذره
بـراي نمـاز تنهـا    . آن عقـب افتـاده ايـن و    خاطر فكره ، اما در حقيقت بتوپ

. مد و من در فضاي باز در گردنه يك كوه بلنـد نمـاز خوانـدم   فرصتي پيش آ
و گفتنـد سـه نفـر مـرد و يـك      مدند آ. سيار زياد دادند و زياد خورديمهار بان

نفـر حسـاب نمـي     خوب ما كه جـزو يـك  . بروندتوانند به خط اول  خانم مي
، قاي شريعتي خيلي اصرار كرد كه دكتر هم بيايند مـا هـم همينطـور   آ! شديم؟

شي هم معلوم بـود  فرمانده ارت .ها از جمله آقاي ميري مخالف بودند اما خيلي
ن دسـته  ه آكـ  در حـالي  ل كوتـاه آمدنـد،  ر حاه ولي به ،كند مالحظه ما را مي

قاي شـامخي و توسـلي هـم رفيـق     جالبي را ديدند و آ جاهاي بسيار خوب و
رفـت و احسـاس    مـان سـر   ما تمام روز حوصله. ما را نبردندنيمه راه شده و 

ها را ديـديم و   غنيمت از عراقي 106باالخره رفتيم توپ ...كرديم مزاحمت مي
، اما بـه علـت   را ديديم ها سرراه خيل اردوگاه... ن شليك كردنديك گلوله با آ

دست . حوصلگي خودمان و نداشتن برنامه تأمل نكرديم سستي حضرات و بي
. هواييبه دشتي رسيديم نزديك امامزاده آشپزخانه نظامي بود و چند ضد خرآ
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يك دسـته گنـدم بـراي     .ها روييده بود هاي سفيد كوچك از البالي سنگ گل
  .ه شاد شودچيدم، ولي تقديم مرد پشت توپ كردم، ك تقي

قاي شامخي مـرا كـه ديـد اسـتقبال     آ. تي به امامزاده رسيدم غروب بودوق
نجـا كـه رفتـه بودنـد     مدتي از آ. ه من داد كه گوارا بودچند شاخه گل ب. كرد

از اين چند دقيقه حرف كه محبـت هـم در   . تعريف كرد و من شكايت كردم
از همراهـان و  رفـتن بـود، چـون     اش در حال در همه او. ن بود راضي بودمآ
  ... قايان ديگر داخل امامزاده هراس داشتآ

  16فروردين  7شنبه 

خـانم محمـودي   . همه چيزها جمع و آماده سفر. صبح خيلي زود بيدار شديم
بـوس شـده    ماها هم همگـي سـوار مينـي   . و شيخ و آقاي ميري رفتند دزفول

كمـي پـول   مـن از تقـي   . راه قرارگاه توقفي داشـتيم  سر. رفتيم به طرف ايالم
خالصـه او  . و من فكركردم كـم اسـت و نگـرفتم    توماني داد 50او . خواستم

من به اكرم و شري گفتم، آنهـا گفتنـد تقصـير    . ناراحت شد، من هم ناراحت
در ايالم مدتي جمع معطل آقاي شامخي شـدند كـه   . راه طوالني بود.. توست

ه خـاطر مـا بـود    البته اين ب. خواست با دوست فرمانده ارتش قرار بگذارد مي
... دلخـوري آقـاي خـوش و    در ايـالم، ناهار و نمـاز  . ولي خود خبر نداشتيم

ـ     باالخره بچه  .دها با فرماندار حرف زدند و اظهار رضـايت از ايـن كـار كردن
چون نيسان جا نداشت قرار شد به طور ناگهاني من و تقي برويم و بقيـه بـه   

نفـر از قبـل ايـن     رسـيد يـك   ر ميگرچه اتفاقي بود، اما به نظ. كرمانشاه بروند
هـل دادن   لود،آ هاي خراب و گل راه خداحافظي و سفر،. امه را چيده استبرن

زار و  كوه و دشت گنـدم . ترين جاهاي ايران رسيديم به خوش منظره... ماشين
. قرار است اينجـا كـار كنـيم   ... شهر كوچك سرابله كه مثل ده بود... رودخانه

تند و بـا فرهنـگ انقـالب و    افتاده هسـ  مردم آن به لحاظ فرهنگي بسيار عقب
شب ... آيد روزنامه هم نمي ،مدهتا حاال هم هيچ نيرويي نيا .آشنا نيستنداسالم 
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برايمان مرغ سربريد و سـريع   ،اسمش امير بود ،پسركي كه در فرمانداري بود
براي ما جايي جداگانه انداختند، البتـه تلـخ و   . خيلي هم خوشمزه بود ،پخت

اش دغدغـه فـردا را    همـه . به من خـوش نگذشـت  . نامرتب و شلوغ و خاكي
  .هم بيدار شدم 5ساعت . خوابم نبرد داشتم كه چه بايد بكنيم و اصالً

  61فروردين  8يكشنبه 

بـا  . صبح بعد از صبحانه نيمرو و چاي كه امير تهيه كـرده بـود راهـي شـديم    
هـا و   منظـره . ش چـرداول را سـياحتي كـرديم   لندرور تمام دهات اطراف بخـ 

، بسـيار زيبـا و   نـان گاوهـا و گوسـفندها چراك   ،ها ابرها، گندم ها، طبيعت، كوه
بعضـي   يم،راه گلي طوالني پيمود. از زنجيره عليا و سفلي گذشتيم. متنوع بود

 نجـا آقايان به لحاظ احداث سـد آ . شتيم و در تنگه قير پياده شديمدهات را گ
كـردم دو دختـر در    وقتي تماشا مـي . گر بودم نظاره را مطالعه كردند و من هم

ك شـدند و دسـت   ب را روي االغ گذاشته بودند نزديـ هاي آ كه مشك حالي
شنيده بودم پسـركدخدا چشـمه را كـه جهـاد     . دختر كدخدا بود يكي!! دادند

كشي كند منفجر كرده بود و حـاال هـم دور چشـمه را ديـوار      خواسته لوله مي
  ...كشيده كه فقط انحصار خانه خودش باشد

هار ان. خوب بود نجا وضع نسبتاًآ. بود كه رفتيم ده طاق گاوي 12ت ساع
ها نمـاز خواندنـد،   البته وقتي مرد. ك نفر در خانه خانمي خورديمبه اصرار ي

ودم سرم را به حرف زدن بـا  چون بيكار ب. نجا دعوت شدممن براي چاي به آ
اهـار آنهـا   ن. چريدند گـرم كـردم   اين و آن و خوش و بش با گاوهايي كه مي

حمـام   ،طعمي بود و وضعشان خـوب بـود و فقـط ده    آبگوشت خيلي خوش
سپاه چند را در اينجـا   ،صبح فرماندار گفت قرار است خانم مسئول... نداشت

گـوش  هم برو پيششان صحبت كن و حـرف هـا را    تو ،جمع كند در مسجد
از همـان اول مثـل   ... د پياده شـدم كه برگشتيم دم مسج 3من هم ساعت . بده

جـه  از دم در متو. اي دخترها دنبالم راه افتادند تا دم در كه منتظر باشند عده نآ
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همـه   ايند اتاق كه شدم پاك گيج و منگ شدم وار. شلوغي زياد از حد شدم
آنقدر شلوغ بود كه . كشيدند و زن همه هم انتظار بنده را مي دختر 400حدود 

 رادورم . طـوري حـرف زدم   با چند دختر و زن همين. رسيد صدا به صدا نمي
!! ند بـراي تـو  گفت پرسيدم امروز چرا مسجد شلوغ است،. محكم گرفته بودند

انـد   گفتند بلندگوها اعالم كرده...نديلي فرو ريخت مگر چه انتظاري داردلم خ
راه . وادادم گفتنـي نيسـت كـه چگونـه    ... يد سـخنراني آ كه خواهر مجاهد مي

سـمان و  ز آا. با اصرار باالي منبر رفتم و با صلوات ساكت شدند. فراري نبود
ها و وضـع   حضرت زهرا و حرف جبههحاد گفتم و از ات. بافتم هم ريسمان به

 ،عصر با دوستان رفتيم لب چشمه. خالصه كم بود ولي به خير گذشت. ها راه
هـايي   حـرف  .بعد با تقي رفتيم بـاالي تپـه  . هوا سرد بود ولي خوش گذشت

 ...رام خوابيدمآ شب خوشي گذشت و... دوست داشتم گفت از توكل،

  براي مالقات با حامد بازداشت موقت هاله هنگام مراجعه به اوين

  61مرداد  28پنجشنبه 

ـ اه ردارب[ امروز صبح قرار بود بيايم دم اوين و قبض رسيد حامد . را بگيـرم  ]هل
شايد در . خدا چيزي نبودو اين غير از خواست  ؛رفتن همانا و باز نيامدن همانا

چـون همـه    خواستم مرا پيش خـودش ببـرد،   هاي مداومم بود كه مي پي تضرع
حـرف از  . مأمور به او تند كرد. غش كرد خانم پير. مدش آمسائل به سادگي پي

گفت غرض شخصي است و مـن  او . ها شد و من از ناباوري خود گفتم جنازه
من بـا هـر   . رفتندبراي همين مرا گ گويد و الجوردي دروغ مي... هم گفتم اينها

وين شدم، چشمم را بستند و بـه  داخل ا. مد مطلب را گفتمكسي كه سراغ من آ
شدت ه وقتي براي نماز وارد اتاق كوچكي شدم دختري بود كه ب. مديمداخل آ

هـاي دانشـكده را هـم     كرد و دختر ديگري كه من و بچه از الجوردي دفاع مي
ن خـواهري كـه مـرا    يكـي آ . هاي مختلفـي ديـدم   آنجا روحيه. شناخت بود مي
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 را پذيرفتـه بـود و خيلـي   سياسـي نبـود فقـط واقعيـت      دستشويي برد كه كـالً 
گفت كه اهل كتاب است نه  مي. گرفت نگر بود و خودش را دست كم مي دهسا

تـر   ديگري كه واردتر بود و زبل آن. ه خاطر ظاهرسازي جذب شدهفقط ب ،فكر
من رك و پوسـت كنـده   . عصري مرا به بازجويي بردند. ها گفت از وضع بريده

ميتـرا و   ومـاجراي مـريم   . نان بازجويي كردمآ هايم را زدم و حتي من از حرف
ـ   . نها رد نكردندمحمد صديقي را گفتم و آ ه مـن  يك بازجو عصـباني شـد و ب

. انصاف بـود ديگري خيلي با. با او پرهيز كردممن هم از حرف زدن  فحش داد،
وردند بـا مـن حـرف    دو دختر تواب آ. كرد ها شايد به آنها اثر مي بعضي حرف

هـايش   بعضـي . گفتنـد موختـه بودنـد   هايي را كه در زندان خوب آ حرف. بزنند
بيـرون را كمـي تشـريح     من اوضاع. داش جالب بو ربط و بعضي و بي تكراري

گفـت   آمد و مي بازجو مي. مسخ شده بيرون بيايندن جو يكطرفه و كردم، تا از آ
م فهميد » خوارج چه كساني هستند«ب گوش كن و بعد گفت خانم سحابي خو

وبـاره بسـتند و خـودش    را د هـايم  بعد چشم. جزوه را خوانده و چيزي نگفتم
توانم عظيمه، فخريـه   كردم ماندني هستم و مي تا آن موقع فكر مي. صحبت كرد

م بـدبختي بـود و   ي بعد با توضيحات بـازجو كـه خـود آد   ول و سعيده را ببينم،
بودند معلوم شد كه شب را كشته اش  اش و بچه دوساله منافقين اعضاي خانواده

ازجو از تعزير گفـت و  ب... گذارم يچ خبري تنها ميه شوم و حامد را بي آزاد مي
من ياد قانون اساسي نبودم كه همانجا برايش . را شرعي دانست ندفاع كرد و آ

  .قرار شد بنويسم. بخوانم

و زنداني بودن حامد و  1364مطالب مربوط به ارديبهشت 

  ادامه جنگ

  64ارديبهشت  11

هرجا كـاري دارم فكـر و انـدوه    . بينم كنم جاهاي خالي را مي هركجا نگاه مي
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تواند پر شود قلبم را خالي  و هيچ چيز نميكس  وسيله هيچه اين جاهايي كه ب
در دانشـگاه جـاي   . گيـرد  را مـي  متحمل رنج و پشـتكار  كند، حواسم را و مي

ار لعـل را  خـزف بـاز  . هـا خـالي اسـت    هاي خوب و بخصـوص ارزش  انسان
. كننـد  ي كـه هنـوز دارنـد جـان مـي     ها درباره آنهاي پچ پچ مرده. شكسته است

ه را شـود زودتـر كارهـاي بيهـود     ها درباره مرگ، چگونه مي جلسات و كنگره
شود گرفت؟ چگونه با جانوران لجبازي كنـيم؟   انجام داد؟ نفس را چگونه مي

آرامش . خانواده خودم و خانواده پدرم. رامش حقيقي در خانه استتنها آ ...و
كـنم   احساس مي. درحق ما تمام كرده استطفش را خدا ل. گيرم را از آنها مي

طلبي در خزانه  تا حدودي عصمت و انصاف و حق... دافشان نور هدايت را مي
دانشـگاه  . دوستي و عشق به اسالم داريـم  اندازي از مردم پس. خانه باقي است

هاي  جاي قابل تحملش بود منحصر كرده و ارمغانرا به كالس درس كه تنها 
  ...كرديم وجو مي خانه جستديگر را در 

شكل است صـبر كـردن،   خيلي م. هم خالي است جاي او ،حامد را بردند
يحيـي اميـد   . كند آخر چرا؟ مظلوم بودن تا كي؟ يحيي شادي مي... ادامه دادن

مـن بـه يحيـي كـم     . كـنم  او آرزو مـي  خود نديـدم در  هرچه در آينده است،
امـا   شكيبايي الزم را نـدارم، . ام اش را شكسته در خيلي موارد روحيه. ام رسيده

ـ  . كنـد  يحيي را خـدا داده و خـودش حفـظ و هـدايتش مـي      ه خـاطر  مبـادا ب
هـاي   خواهم يحيي ارزش مي نه من... ناراحت شود ،هدر شودرفتاري من  كج

  .بخشيد كه به مردگان روح مي همچون عيسي .مرده را زنده كند

  46 ارديبهشت 28

كـه هـيچ چيـز جـاي او را      نبـا آ . گـذرد  سه هفته است كه از رفتن حامد مـي 
رشته مهربـان پايـداري بـه    اين دو ف ،گيرد اما حق ياري كرده و صبر و اميد نمي

وقت كه بـوي   اما تا هر. داند ا هستند؟ خدا ميتا كي ميهمان م. اند خانه ما آمده
. ريـم رامـش دا توكل بر سرمان بـاقي باشـد نشـاط و آ   ان همراه با سايه خوشش
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. بيرون بيايد هاي سخت بهتر زمايشكند تا از اين آ مادرم از همه بيشتر توكل مي
خبري هر چند يكبـار در ميـان   . دكنن بدو مي ها و اميد يكي براي ديگران نگراني

كنـد، ولـي آنچـه     ها را الكي خوش مـي  دل كند، خبري محض خودنمايي مي بي
  ...هرچه پيش بيايد صالح حق است و بايد پذيرفت. ماند توكل است باقي مي

امـا احسـاس    ،كـنم  يدم را نسبت به ظالمـان كتمـان نمـي   من خود كينه شد
سـياب دشـمن   ني كه با شعور اندك و كوتاهشان آب به آدلسوزي براي جاهال

به جاي بد خـوب را   زنند و زند و دوستاني كه از پشت خنجر ميري ميستمگر 
از چه كس بايد انتقام گرفت؟ كدام گـره  . دهد ها را جهت مي زنند كينه نيش مي

  ها را بايد بيدار كرد؟ سر كي بايد فرياد كشيد و كدام بر كور را بايد باز كرد؟
بيدار كـردن  . فرياد برسر ارتجاع. گره جهل و تفرقه. انتقام از دشمنان بشر

  .مردم خفته

  ماه رمضان

گزار كردن اين ماه مثل هميشـه در آغـاز راه در مـن    عزم به نيكو بر ميم وتص
خواهم اليق ميهماني بزرگ خداوند باشـم و بتـوانم روسـپيد     مي. شود پيدا مي

ايـن بـار نقطـه     .صديقين و انبيا سربلند كـنم  ،شهدا ،در مقابل ميهمانان صالح
زيـرا در   كار گرفتم، هن بكردم و قدرتم را براي مبارزه با آضعف خود را پيدا 

آوردم مـاه   مـي  داب بجـا خوانـدم و آ  همه كـه قـرآن مـي    نهاي پيش با آ سال
 ضعف من عصبيت و خشم بـود، . كردم حاصل سپري مي رمضان را تلخ و بي

وهرم بـدخلقي نخـواهم   امسال به ش. وسوسه پليد شيطاني مبارزه كردمبا اين 
  .به اميد خدا...كرد

  رمضان 11

. كنند رحم حمله مي ت كه هواپيماهاي دشمن توانا و بيهشت شب متوالي اس
گنـاه و   اي مردم بـي  عدهچند نقطه شهر ويران و خراب شده و . دلرز تهران مي
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ها و  ها و سنگ الي تيرآهن هاطالع به خاك و خون غلطيدند و الب جا بي از همه
اگر چه به نسبت تهران بـزرگ ايـن ضـايعات    . خروارها خاك مدفون گشتند

توانست رفته شود آن  است؟ اما به نسبت راه بهتر و پرثمرتري كه مي ككوچ
ن جنگيم بـدون آ  ل است ميساچهار. ناپذير و اندوهناك است ضايعات جبران

ها داشته باشيم يا حتي اطالع  ردم هستيم دخالت مستقيم در تصميمكه ما كه م
 ما جنـگ را در دفـاع از حـق خودمـان، خـاك وطـن و       بدون شك... صحيح

ن تمايـل ظـاهري   دانيم، اما طبق دعوت قرآ مان مشروع مي حيثيت تهديد شده
دارد كـه   آن مي حتي اگر به دروغ و براي توطئه باشد ما را بر ،دشمن به صلح

، جنگ ...)يه اعدوا لهم ماستطعتمسوره انفال بعد از آ( م پيشه كنيمصلح و سل
ترنـد؟   د از ما بـدبخت چرا با مردمي كه خويل نباشد؟ اگر هست چرا با اسراي

ت ما پيش گرفتنـد ديگـر   بخصوص كه بعد از اقدام به مقابله به مثل كه مقاما
. گيرنـد نـه فقـط دولـت خائنشـان      نجا هستند كه طـرف مـا قـرار مـي    مردم آ

اينك . ما تكان نخورديم ،لرزد آباد و باختران مي چهارسال است دزفول و خرم
اند و فرياد چرا جنگ؟  بيدار شده و تازه مردم غافل شده تهران در خطر است
فريـب و ضـد   حاال اين فرياد بوي تنـد خودخـواهي و   . حال ديگر دير است

حيثيـت جمهـوري   . اريماي هم جز جنگ ند حال شايد چاره. دهد انقالبي مي
رود و اگر ما  مي الاند زير سؤ دعا كه مقامات ما كردهن همه اآ. در خطر است

  ...مان خواهد كرد ظاهربين مسخره دنياي زوردوست و شكست بخوريم
هـاي ديگـر را    ه و ترس وجود او و خيلـي دلهر. مدخانم به منزل ما آ دو شب

كمترين كاري كه بـرايش توانسـتم   . گرفته و به لحاظ عصبي ضعيف شده فرا
  .انجام بدهم تنها دلداري و اميد بود

  رمضان 12

قا بزرگ از آ. پدرش مرد. ما و دل خانم شكست دل ،امروز صبح خبري دادند
د انسي خانم خيلي ناراحت ش. بود يحيف انسان سرزنده و مهربان! دنيا رفت
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رامش او نه در مقابل سر و صداها و نه در و من شرمنده كه هيچ كاري براي آ
  .مقابل اندوه نتوانستم بكنم

  رمضان 13

  .ركت كرديمقا بزرگ شهم به كاشان رفتيم و در مراسم آ ما

  رمضان 14

! عجله و سختي به تهران برگشته تا كنفرانس را بدهم ولي استاد نيامده بـود  با
. روحيه خـوبي ندارنـد   ا اكثراًه بچه. شود لهره بر جو دانشگاه دارد غالب ميد

  .دهند خلوت است و استادها سرسري درس ميكالس 

  رمضان 18

قـدري دعـا    كـرد،  مشـغول مـي  فكـرم را   چند چيز. تنها بودم شب احياست،
خيـر و سـعادت   . رهبـري عـدالت  و زادي مـردم  راه صالح و خير، آ .خواندم

قـرآن   ...، براي اطرافيان تقي و پدر و مـادر و براي بهروز رحمت ،براي حامد
هدايت در راه را بر ما بتابان، آگـاهي بـه مـا عطـا كـن و       خدايا نور، گيريمبر

  .ت خويش را بر سرمان بباررحم
  .ما را يك لحظه به خود وامگذار تنها اميدمان تويي،: ا اهللابك ي

  .اخالق نيكو و رحمت للعالمين را صفت جمهوري ما بنما: به محمد
خواهي او مبارزه با ظالم و تواضع در برابر خلـق و   عدالت و حق: به علي

  .خشوع در برابر خدا و لطف احساسش را راهبر امت ما قرار ده
 بـه  همـراه  ش در شكست، صبر در نوميدي، رفتن بيتوفيق تال: به حسين

همچنان كه او يك تنـه   ، به ما عطا كن،سالح فداكاري در سكوت و بي جهاد
  .با انبوه ناحق جنگيد تا حق زنده بماند
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  سومدفتر 

  81و  80هاي  خاطرات سال

  ناپذير بخش خستگي به نام آن هستي

  80 مرداد 17چهارشنبه 

  بازجويد روزگار وصل خويش    هركس كو دور ماند از اصل خويش
در ايـن دوران عجيـب كـه بـه قـول       ،خواستم بنويسم خيلي وقت بود مي

پراكنده اسـت و  ام ولي  خيلي چيزها هم نوشته. استشب قدر هاي  دكتر سال
در ايـن دوران كـه هـر روزش امتحـان     . نظـم  هاي زندگيم بي مثل ساير جلوه
شايد  .شكار يافته استتمام كمالش در زندگي ماها حضور آ خداست و او با

 به ...ايم يابي يا حضوريابي او را دانسته ، يعني لياقت وحيايم را يافته هم ما او
ولـي بـيش از ايـن حيـف      ،ها اين مدت افتاد كه ننوشتم حال خيلي اتفاق ره

الزم نيست از اول . نويسم رنگي هر جوري هر وقت شد مي حاال با هر. است
معلوم نيست اول اول آن كجاسـت، پـس هرچـه بـه ذهـنم       اصالً. شروع كنم

  .نويسم رسد از همين امروز همين هفته مي مي
سـر   ه خـوبي پشـت  ترين مرحله زندگيش را باز آنجا بگويم كه يحيي مهم

 880كـل و  936تبـه  ر. ن را شروع كرد و خوب شروع كردنه تازه آ. گذاشت
فيزيـك  . هاسـت  ن حرفحاال هم دنبال تعيين رشته و آ .وردگروه رياضي را آ

ن مهندسـي  براي همـي ... كند اش فكر مي ، ولي به عاقبت شغليرا دوست دارد
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كـاش در  . هايي هم دارد يك شانس. زند مياول  را برق الكترونيك و مكانيك
 دانم چگونه حتـي بـا   ، ولي من نميفاميل شاهد خوشحالي ديگران هم بوديم

. كنم از ما دلخـور هسـتند   احساس مي. عمو منصور و عمو سعيد روبرو شوم
ـ  ،بيني ه خاطر اين پيش آمد نه چندان غيرقابل پيشهم ب  ه خـاطر وجـود  هم ب

كـردم   راستش مـن فكـر نمـي   (اجون در بيمارستان است قآ. در تهران» نازي«
هايي كـه   ن حرف، بعد از شوك ديدن بابا عزت و آ)جون خوب شودحال آقا

مـن  «، »انـد  اينهـا شـاگردان مـن   «، »شـود  دين بدون علم نمي«از ته دل گفت؛ 
، كـه همـه در برابـر او    »شناسـم  ام اينهـا را مـي   درخت علم را دركشور كاشته

گفت غير از واهللا خيـر حـافظ و    اي نمي هدند و حتي بابا كلمثر بوساكت و متأ
كه  در حالي هاشان سرخ بود و هم ساكت، موران دونفرشان چشممعين، آن مأ
نشستند  زديم آنها ساكت نمي وقت ما حرف مي هايي كه داشتيم هر در مالقات

  .انداختند پريدند و حرف را از اثر مي دائم وسط بحث ما مي و
 دقيقـه بابـا را ديـديم تـازه بـا      10كار كه مـا رسـيديم فقـط     خرآن روز آ

ولي يحيي گفـت  ... ابا را بوسيدممن هيچ نگفتم فقط ب. اعتراض روبرو شديم
نهـا در  آيـي و آ  روي ولـي سـالم بيـرون مـي     وشي درون آتش ميتو مثل سيا«

 امسـال يحيـي   و سرانجام با اين همه فكـر و خيـال كـه    »سرخود خواهند زد
 خبر جديد در اين همه فكر و تشويش و. موفق شد در كنكور رهداشت باالخ

كـرد   فكر مي. برد ود پناه ميهر روز فشار روحي جديد انگار او به درس خ و
از اغتشـاش خيـال فـرار     ن بپـردازد و اي دارد كه به آ يك هدف و برنامه اقالً
  ... كند

اميـد و  ن بـيم و  ميـا . زري هم از كارهاي ما راضي نيست... باري گذشت
كنيم كه اين كارهـا   ما هم هميشه فكر نمي. زنيم مان دور مي نااميدي دائم همه

كنـيم، آن وقـت    كنيم پيامي دريافت نمي ي قرآن باز ميولي گاه درست است،
هـاي جديـد    هـا دسـتگيري   خبـري  فشـار، بـي  . شـنويم  خبرهاي بسيار بد مـي 

 ،هاي انفـرادي  سلول... ها رض به خانه منتظري، دزدي پول يتيم، تعدانشجوها
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هـا و   له نگه داشـتن او، تغييـر دادن داده  فشارهاي اعمال شده بر بابا براي ايزو
استقراض مغز تحليلگر او اين بار  ،اطالعات مجعول ،خبرهاي ورودي فكر او

فقر تحليلي و سطح كـم عمـق انديشـه    ! براي كوبيدن چپ تندرو داخل نظام
ــا هــوش و ن و خوشــنام و معتبــر او فــس مطمــئذكــاوت و ن خودشــان را ب

. ها را افشا كنـيم  شود اين حرف ، ولي زري راضي نميخواهند جبران كنند مي
بينـيم كـه    كنـيم و مـي   ايد كاري كنيم، ولي گاهي قرآن را باز ميكنيم ب فكر مي

شـان را خـراب    گويد بر سر ظـالمين سـقف خانـه    خداوند در سوره نحل مي
وقـت ناخودآگـاه    نآ. شـود  ذوب مـي مكرشان در برابر مكـر خـدا    م وكني مي
هم با سنت خدا  كه ما نه خاطر آاين دفعه ب ،خواهيم دست به كاري بزنيم مي

  .هم افتخار كنيم در مدار باشيم و ما ،عقب نمانيم ،شريك شويم
هـركس بـه نـوعي مقاومـت     . رسـد  اين وسط هركس كاري به نظرش مي

مـن دربـاره خانـه امـن     . ها و مكرهاي شيطاني به ثمر نرسـد  كند تا پروژه مي
ني خـانم رحمـا  . مـد رجاني آن باليي كه سر كيانوري و سعيدي سينوشتم و آ

اي كه داوري و شريعتمداري و سعيد امامي  درباره سواران سرنوشت و پروژه
ي تمــام شــود و قربانيــان از غيــره شــروع كــرده بودنــد و بايــد يــك روز و

گذارند پروژه شيطان در سايه  ياند و آنقدر تابان كه نم هاي روي زمين بهترين
ـ . قرار گيرد دسـت اينهـا و بـا نزديـك شـدن كـارد بـه گلـوي ايـن          ه شايد ب

فلك فرشته خاص خـود   سنت خدا به كمال مطلوب اجرا شود و ،اسماعيليان
هايي كه  واي از حرف! را بفرستد و گوسفند عزيز را كه سنت نكوي خداست

را گرفته و از  مجراهاي او ،كه عفونت از اين ،از مريضي پيمان ،از مينو شنيدم
هميشـه فعـال   من و اين مـرد مـؤ  كه  از اينانده است، او پوست و استخوان م

راي كار ديگـر اسـتفاده كنـد و    ها ب ب خود را شبچگونه مجبور شده تنگ آ
  .ب در اين هواي گرمرا بشويد براي نوشيدن آ نصبح آ

تلفني بـه لواسـان و منـزل    ماس بابا بعد از يك ت 80مرداد  2دوشنبه شب 
او سـه   نفر همراه 7از . و دوساعت با زري مالقات كرد اش برده شد شخصي
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در ايـن  !... نفر بيرون ماندنـد و بقيـه از خانـه بازديـد و فيلمبـرداري نمودنـد      
اش كه چند بار تكرار شده گفتـه   با از فشارهاي بسيار و حمله قلبيمالقات با

راي كوبيدن چپ و اقـارير  خواهند ب تحليل ميدر بازجويي سوم از او  ...است
ـ   يا نوشته ه هاي او در بازجويي اول را كه در فاز اول از او گرفته شده و بابـا ب

دهنـد كـه    گذارند و طـوري جلـوه مـي    آورد چگونه، جلوي او مي خاطر نمي
اني بـه  رسد بابا را قرباني يك پروژه شـيط  به نظر مي! آبرويت در خطر است؟

گذارد تا دمي هواي  او كه رخ به شكاف در مي .اند فيد قرار دادهنام شكنجه س 
ده اسـت كـه مـن    نهـا پاسـخ دا  تازه تنفس كند و آن وقت مينو چه خوب به آ

مـا  . عمـر او و شـما و مـن هـم دسـت خداسـت       خواهم پيمان را از خدا مي
 ام حكم دانيم و بس، ولي وظيفه با ايمان مي مان اين است كه او را فعال و مرام
ما هـم وظيفـه   بيـنم بـه شـما بگـويم شـ      گونه بيمار مي كند وقتي او را اين مي

مـن و تـو كـه    . ام دانيد، ولي من با خـدا معاملـه كـرده    خودتان را خودتان مي
حاال . دهيم مان را انجام مي سنت او را بگيريم، ما فقط وظيفههستيم كه جلوي 
كه ريش خود را چنـد   اي بنويسد كه آن مؤمنان خواهد نامه گفته است كه مي

ب وضوشان درست كشند و انگشتري را از دست بيرون آورده تا آ بار آب مي
سين شود و پاك و مقدس شمرده شـوند  باشد و نمازشان از سوي مالئك تح

ه مني برد مؤاي از اين شهر م اينك در يك سلول تنهايي در گوشه حال بدانند،
نجسي را رعايت كند، نمـاز   تواند پاكي و خاطر بيماري و ضعف اسارت نمي

و كجـا  ! دار است و از نظر شما غلط، ولي اين نماز كجا و آن نمـاز  او احتياط
شـاي شـما بـراي امثـال او بـه خـاك       جـاي تما ه ن زمان كه مالئك بهستيد آ

  ...افتند؟ مي
ه هـا افتـاد   انگيزي ميان خانواده طرهداشتني و خا چه اتحاد شيرين و دوست

قايان بيرون بودند هريك به حـال خـود   ا كه وقتي آاين هم رحمت خد. است
از دوري هـم   ايـم و  حاال هـم را خـوب شـناخته   . ز هم دورمشغول بوديم و ا

هفته پيش يحيي كه تابستانش بعد از كنكـور بـه اتـالف    . شود دلمان تنگ مي
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هـم بـه    هـا  مـن و بچـه  . رش رفت جنگلگذشت با پد وقت پاي كامپيوتر مي
برويم هاي ديگر را دم عوارضي جمع كرديم كه  وادهدعوت خانم عمراني خان

خوشي بود، تا نيمه شب و صـبح زود و آواز و  هاي  بسيار ساعت. بادباغ مردآ
قـرار  . لي بـود خيلـي عـا  .... لباسا نماز و جوك و استخر ب دل وحرف و درد

روز شـنبه  . افق رسـيدند همه تو قضايي، شنبه جلوي قوه تجمع داشتيم روز سه
ش يولـي فـردا  . را ديدم و به راحتي توافق حاصل شـد  هاي ديگر هم خانواده

خواستند بـا   آنها نمي. زارت كشور زير حرفش زد و دوباره كارها عقب افتادو
كه مـا   قاي تعالي از ايننمايندگي آاستانداري هم به . باشند واستانداري روبر

زنـي   هر حـال بـا چانـه    به. ورزيد ل قوه قضاييه جمع شويم امتناع ميدر مقاب
من هم دلشوره دارم . مرداد مقابل دادگستري توافق حاصل شد 20براي شنبه 

جاي فيـروزه خـالي كـه دفعـه پـيش در مقابـل سـازمان ملـل         . و هم مشتاقم
اي  بهانـه هـم   خرآ. ه دوش او افتادزحمات زيادي متحمل شده بود و كارها ب

خـرداد در جهـت    30ب روز گويند انتخا براي دستگيري وي شد، چرا كه مي
  !همسويي با مجاهدين بوده است

ـ  عنـوان محلـي   ه خيلي سخت به توافق دوباره رسيديم كه دادگستري را ب
يك سرهنگ پليس هم با من تماس گرفته اسـت  . براي تجمع قانوني بپذيرند

گويـد   من خيلي سردرگم هستم يكـي مـي  . اي هماهنگي بگذاردكه قراري بر
روز شـنبه  . چگونه خواهد شد ويد با ديگران برو و اصالًگ نرو، تقي مي اصالً

  ...يك دنيا بيم و اميد. چگونه خواهد گذشت

  80مرداد  19جمعه 

شـب   زنگ زد كـه فيـروزه نيمـه    فرشته. صبح زود با خبري خوش بيدار شدم
در رفته و بـا او خلـوت   خاك ما زهرا سر است و صبح به بهشتمده ديشب آ

شود راحت گفت همان درددل است  ها نمي به زندهآن چيز را كه . كرده است
  .كنند تر درك مي كه مسافران زير خاك خوب

 جاودانگي در سكوت /   224

بسـيار دلشـوره دارم كـه چـه     ... كاريكاتوري رسم كردم براي مراسم فردا
منزل زري  خواهد شد؟ جواب جناب سرهنگ را كه تماس گرفته چه بدهم؟

طـي  . دروز خوبي بـو  .طيراني و عمو ايرج رفتم با خانم رحماني و ميرزاده و
 مـا ! شناسيم تماس تلفني با وزارت كشور آنها گفتند كه ما سرهنگ زماني نمي

  .هم ديگر تماسي نگرفتيم

  80مرداد  20شنبه 

تـر تمـام    موعود، همه چيز خوب شروع شـد و خـوب   عجب روزي بود روز
و پـايين  قدري باال . گ جمع كوچكي تشكيل شدصبح زود دم مسجد ار. شد

گ دادگستري تهران جاي مناسب رفتيم و باالخره بساط را دم در بزردنبال ه ب
اسـتقبال مـردم خـوب    . شعارها هم نصب شد. ويزان شدپارچه آ. پهن كرديم

سـوره والعصـر بـه    . داي بو و خرده 11ساعت . ن بسياربود و تحركات برادرا
سرهنگ زماني كـه روز  . خوب با صداي بلندها بعد چند شعار پيشنهاد نهضتي

! با ادب گفت هركاري داشتيد بـه مـا   مد وقدر معما شده بود امروز آ يش اينپ
اي پليس  عده! آنها لباس شخصي بودند. ييد و يك نماينده هم معرفي كردبگو

را نمـي   ديگراينها هم ظاهراً. انتظامي بود كه تحت نظارت وزارت كشور بود
كم جمـع   كند كم مي بعد از شعار دادن ما جلو آمدند و گفتند كفايت. اختندشن

قاي كلهر هم كه چند روز پيش در استانداري خدمتشان رسيده بودم و آ! كنيد
االت بسـياري از  زارت كشور ما را رد كـرده و فقـط سـؤ   ييد نامه وه جاي تأب

اينك اينجا با گله بسـيار تشـريف آورده بودنـد     غيره نمودند انگيزه و نحوه و
  ! چرا با ما هماهنگ نكرديد؟ كه

قرار با وزارت كشـور گذاشـته    گفت اصالً فرزانه خانم هم وارد شد و مي
نهـا خـود بـا هـم     كـه آ  نخالصـه آ ...ما با استانداري كار نداشتيم شده بود و

بـاالخره همـه   . جمـع كنيـد   12گفتند تا  ختالف پيدا كرده و همگي به ما ميا
 ده بودنـد كمـك  ها هم كه خيلـي زحمـت كشـي    جوون. ها راضي شدند خانم
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ها و پالكارها جمع شـد و   ها را بازكرد و فوري زباله يحيي هم چسب. كردند
خيلي جالب بـود  ! راه افتاديم و قبل از رفتن يك سرود اي ايران هم خوانديم

با پايان مراسـم دلشـوره بـزرگ    . تر بود نسبت به تجمع سازمان ملل مردمي و
هـم كمـي اذيـت     راحت بودم و گرمـا نظر كفشم نا از. من هم به انجام رسيد

ه بودنـد و مـن دلـم    خـر همـرا  زري و زهره خيلي عـالي از اول تـا آ  . كرد مي
كـرد نـه    مـي  نچـه زري را نگـران  زد كه خسته شدند، ولي آ برايشان شور مي

مـن  . هم حق دارد نلو بودن يا حرف زدن بنده بود كه آخود بلكه جخستگي 
م و زري خـانم و  هم بيشتر كنار بودم و كار نمايندگي جمـع بـا طـاهره خـان    

  ...فرزانه بود
ه عصـباني شـدم و سـرش داد    ب گرفتن زهرا خانم از همسـاي عصر سر آ

قبولي يحيي ايـن نـذر   كه بعد از  نكه امروز روز تولدش بود و با آ نبا آ. زدم
  .م و تا امروز موفق بودماخالقي نكنمن بود كه بد

  ...خدايا ببخش

  80 مرداد 27دوشنبه 

بـود   قرار شـده . غاز شدآ خانواده تقيبا همراه سه روز پيش سفر تابستاني ما 
شنبه عصر در شـهر اردبيـل در محـل     يك روز زودتر برويم و در روز پنجكه 

د روز چهارشنبه از حامـ  ،ظهر گذشته بود .خانه مورد نظر هم را مالقات كنيم
غير از گرمـي هـوا همـه    . و زهرا خانم تلفني خداحافظي كردم و عازم شديم

هـار خـورديم و منجيـل تـوقفي داشـتيم و      اهين نكـو . وب و خير بودچيز خ
ولـي   ،سيه حال خوشـي نداشـت  آ. ه هاشم دم رودخانه چاي نوشيديمامامزاد

 شد اي كه گفته مي ب به رشت رسيديم و طبقه سوم خانهش. مناظر خوبي بود
چنـد تخـت دو طبقـه    . شـد مـا اختصـاص داده   ه خوابگاه دانشجويان است ب

كه سـه تـا   داشت نقدر سوسك اي كوچك، آ زي و آشپزخانهگاداشت و كولر
اما انگار مـن  . كرديم و بسيار نگران كننده بود تا در وسايل خود پيدا مي چهار
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بـه   از نظر وسواس از قبل بهتر شده بودم يا شايد وقت و حوصـله پـرداختن  
نديم و براي شام بـه  انمازي روي فرش خود خو. اين مسائل را ديگر نداشتيم

بعد در پاركي پر از درختان سر به فلك كشـيده قـدم زديـم كـه     . بيرون رفتيم
هايي  شب سختي با صداي موريانه. داد هواي شرجي اجازه لذت كامل را نمي

شـبختانه  خو. بـر مـن گذشـت   ! شـدند  اي سير نمي كه از جويدن چوب لحظه
صـبح فـردا بـا    . ها و تقي به اين مسائل حساس نبودند و خوب خوابيدند بچه

راه گرم و شرجي بـود و  . تاديمكوچك خان به طرف انزلي راه افيرزازيارت م
خانه و بـازار سـاحلي انزلـي خـاطرات      سواري و قهوه ها تشنه، ولي قايق بچه

هـاي زيبـا، مسـجد     جـاده . برايمان گذاشت و بعد سفر به طرف آستاراخوبي 
هـا و   خـانم . مد داشتندمردم معمولي آستارا كه در مسجد رفت وآ خودماني و

. ولـي در مسـجد راحـت بودنـد    ! راسته و الك خترهايي با كاله و موهايي آد
و چقدر اداره يـك مملكـت بـا    ! ستارا از اين نظر چقدر فرق دارد؟آ كاشان و

ش و نيم گذشته بود كه به ش! هاي متفاوت مشكل و پيچيده است اين فرهنگ
هاي زيباي حيران كه  زيبا حركت كرديم؛ در اوج گردنه ن جاده مرزيطرف آ

هايي  هاي زيبا و دست نخورده شوروي و ازسويي با جنگل جنگلبا از سويي 
هـاي مـرزي    اي شـكل پاسـگاه   هاي استوانه آن قلعه تنك و تخريب شده ما و

چند درخـت   ب روان وا و چشمه آبالل و آتش و سرم. داد خود را نشان مي
  . هاي انبوه همسايه اي بسيار عميق و با شكوه و جنگل و دره در اوج

اي كه قرار بود بـرويم كمتـر از رشـت سوسـك      وقتي رسيدم اردبيل خانه
داشت و هنوز بساط را پهن نكرده بوديم كه همسفرهايمان خسته و متعجـب  

و بالفاصله شادي وجودشـان و   از تازه رسيدن ما رسيدند و مدتي گيج بوديم
  .ب سفر را عوض كردهم بودن رنگ و آ با

اي ناجور، اما مستقل كه باالخره خـود را   شب خنك و دلچسب ولي خانه
 ها به همان تلويزيون رنگي دلخـوش و  بچه. خوش بوديم...با آن تطبيق داديم

ارك و ها هم مثل هميشـه در تـد   كردند و ما خانم هم بازي مي با و بودند شاد
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  ....از همه بدتر تدارك شكم
بقعه شـيخ صـفي و شـكل    . جمعه خوبي هم داشتيم ،شب خوب و خنك

نگهـداري ظـروف چينـي     خانـه كـه محـل    جيب گنبد اهللا اهللا و تاالر چينـي ع
و فرش باشكوهي كه داشت  ور به شاه عباس بود بسيار زيبا بوداهدايي امپرات

  ).ر موزه لندن استنمونه فرش اصلي كه اكنون د( شد بافته مي
به خانه بـراي دو سـاعت    مدن عمرانيخبر خوب آ. تلفني به زري داشتم

مور براي نامزدي عمار همگي را خوشحال مأ 9مالقات و آمدن دكتر ملكي با 
  .كرد

حسـين شـروع شـد و چقـدر مليحـه      اما امروز؛ سحرگاه بـا بـدحالي امير  
و تا صبح نخوابيد ولي هرگـز   كه خيلي اوضاع سختي بود نآ صبوري كرد با

برنامه سرعين ما امروز كنسل شده بود و به علـت بـاران    ...اي گله نكرد كلمه
يل بقعه شيخ جبرئ. نديده برگشتيم رفتيم و مه راه جنگل فندق لوني تزلزل تا با

حضـور   ها هم با بچه. را ديديم و در باغ باصفا و خلوت آن، دور هم نشستيم
ي و احمد دست رشـته جـالبي بـازي    مليحه و تق ،توسليقاي بزرگترها مثل آ

  .كردند مي

  80 پنجشنبه اول شهريور

كـه   نبـراي آ . رسـيد  انگيز به نظـر مـي   عد از رفتن همسفرها اوضاع كمي غمب
هاي زيبايي براي مدرسه  كيفلتنگ نشوند داخل شهر چرخي زديم وها د بچه

و جنگـل زيبـا و    عصر شـهر نمـين  . و دانشگاه يحيي و سفر و غيره خريديم
  ...ها تيو گليم كوچك بافت سنلانگيز فندق  خيال

رابي ماشين و نبودن خهايش،  مريضي آسيه، نگراني كليه ا بادصبح زود فر
يزيـون  ديـدن حـوادث مجلـس در تلو    تمام روز بـا  ...تقي روز بدي آغاز شد

 سرخود را گرم كرديم و عصر آسيه را دكتر برديم، ولـي تـا دو روز بعـد آرام   
روز چهارشـنبه بـه طـرف تهـران     . هم ضعيف شده و هم بيقـرار  ،گرفت نمي
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نخست در راه خلخال صبحانه در كنار درياچه نئور در ارتفـاع  . حركت كردم
بعـد آب گـرم گيـوي و    . ز باد خنـك و مـوج و كمـي گيـاه    متر و پر ا 2500

اهـار و بعـد خريـد    الم بـراي ن اسـ  هاي زياد در جاده زيباي خلخـال ـ   معطلي
بعد هم رفتن به هشـجين بـه هـواي يـافتن      ،التحرير يادگاري از خلخال ازملو

اه بسـيار دور شـد و هـم خـاكي و     رهـم  اما  ،راهي ميانبر و سريع ولي خاكي
شب به آن رسـيديم بـا نگرانـي و    10د تا زنجان كه در ساعت العبور بو صعب

ارزان شكر خدا متل جهانگردي به پيشنهاد تقي بسـيار  . سيه طي شدمريضي آ
ثـار  هـم كـه امـروز باشـد آ     فـردا . و خوب و تميز بود و شب راحتي گذشت

هاي مـدرن را ديـديم و از بـازار     خانه زيبا و نمايش نقاشي تاريخي رختشوي
را ديدم و به طـور  خر گنبد عظيم و تاريخي سلطانيه دست آ.. .كفش خريديم

  ...مديمعادي به تهران آ

  80شهريور  20دوشنبه 

ايـم ناراحـت    ها از اين كه كم شده بعضي. گس منزل مينو بوديمبا فرزانه و نر
هـا كـه هسـتيم بايـد      بودند ولي من گفتم اصالً تعداد مهم نيست فقـط همـان  

ها مطرح شد كه نيامـدن   بعد از افراد ديگر گله. هماهنگ و درست عمل كنيم
ايـن   تواند پرونده را گردن يك عده كمتر بگذارد، ولي گفتيم كه لزوماً آنها مي

خـود بـه خـود     ،هاي ديگـر بـا توجـه بـه بـودن شـوهران       خانم. طور نيست
هـا   به زنداني .توانند سخنگوي طرف خود باشند توانند بيايند، چرا كه نمي نمي

هاي  كه گروگان مگر نه آن. هم بايد وقت داد تا فضاي ذهني واقعي را بسازند
گفتند كه رفتـار در   آنها همگي مي. روز از مصاحبه ممنوع شدند 60امريكايي 

كـه فقـط راحـت     كردند، در حالي ايران با آنها خوب بود و اظهار رضايت مي
هست به نام استكلم سـيندرم   ييك بيمار. بودن به غذا و مكان خوب نيست

شـود و مشـكل    كه گروگان بعد از مدتي آموخته و عالقمند به گروگانگير مي
آيا اين اتفاق بـراي آزاد  . كند از دست داده خود را بازشناسي تواند حقوق مي
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ها افتاده؟ چرا با ما گرم نيستند؟ شايد سرشان شلوغ است؟ آيا مـا نبايـد    شده
بايـد بگـذاريم    ،گويـد ايـن تحميـل اسـت     بيشتر به ديدنشان برويم؟ مينو مي

جـوان دارد و  . مينـو خـود مشـكالت فـراوان دارد    ... خودشان انتخـاب كننـد  
كمترين اسباب نشاط در آن سن و سـال  . شوند هاي او دارند افسرده مي جوان

اي در دست دشمن بـراي   آزادي و موسيقي و دوست و رفيق اين روزها بهانه
فشار آوردن به زنداني است و به قول نرگس آنها دارند روي اين مسائل براي 

  .كنند بدنام كردن افراد پيش مردم كار مي
آن كسـاني  . تحجـاب نامسـلماني اسـ    آيا نوار و سـي دي و عكـس بـي   

زيستي را آموخته بودند رواج  فرهنگ مصرفي غربي را در اين مردمي كه ساده
پـاي سـفرهاي    ،آن كساني كه در زمان جنگ و ايثـار و خـون جوانـان    ند،داد

خواريشان باز شد، آنهايي كه با چادر و جانماز به كيش رفتند  خارجي و رانت
و نـوار و فـيلم هـم    و بغل بغل محصول خارجي آوردنـد مجلـه و سـي دي    

  ...كند و اينها سحابي پيمان نبودند مي خودبخود كاالي غربي را تبليغ
در منزل ژيال تصميم گرفتيم نامه اعتراضـي بـه   . اي طي شد فته پر حادثهه

جو و تجمع در مقابل قوه قضاييه  اي در دفاع از حقيقت دستگيري نرگس، نامه
قرار شد بـراي  . ديگر تصويب شدپيشنهاد دوم رد شد و دوتاي  ،داشته باشيم

، بـه  هاي عالقمند ها به عنوان خانم از كادر خانواده جو در خارج خانم حقيقت
پريروز . ند و نامه هم به من و مينو سپرده شد تا تمامش كنيماين مسئله بپرداز

وقتي در خانه مينو مشغول نوشتن بوديم تلفن شد كه نرگس قرار اسـت آزاد  
آن شب نرگس نيامد ولي نيمـه شـب بـا قـرار     . ديمشود ما هم خوشوقت ش

  .ميليون تومان به خانه آمد 20وثيقه 
به او گفتيم كـه بـا   . ها به ديدن او رفتيم ديروز هم هنگام عصر با بقيه خانم

ايـم و گفتـيم كـه آنــان     ايـم و بـراي او ســفارش نمـوده    حـداد مالقـات كـرده   
البته سـيد مجيـد   . اند ردهبرخوردشان خوب بوده و ظاهراً به وعده خود عمل ك

دوبار منزل ما زنگ زده و گفته كه حواستان باشد شـما هـم مراقـب دوسـتتان     
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تشـكر   ما هم گفتيم چشـم و خواسـتيم كتبـاً   !! در مصاحبه دروغ نگويد! باشيد
اصـالً ايـن    ولي همه به طور جدي مخالفت كردند،كه چرا تشـكر كنـيم؟   كنيم

شان  ت پس براي يك آزادي كه وظيفهها و همه اين كارها خالف اس دستگيري
بعضي هـم گفتنـد بـه طـور ضـمني در اعتـراض بـه        . بوده تشكر الزم نيست

. بـه هـر حـال مسـئله منتفـي شـد      . ها از اين يك امر قدرداني بكنيم دستگيري
سيم كرد ولي با توجه به بسـتن  را تر 59هاي  انگيز سلول نرگس هم فضاي غم

كنم كه وجـود او   روحيه خوب، فكر مي بند و مقاومت و غذا نخوردن و چشم
اگر چه تقي رحماني دو دقيقه به صورت ايستاده او را ديـده  . مثبت بوده است

لذا اين فشار مضاعفي بـراي  ! اند است كه نتوانسته توضيحي بدهد و او را برده
هـاي انفـرادي و تقـي     نرگس خيلي به خاطر زنـداني . تقي رحماني بوده است
يـا عملـي   بكنـد  ترسم باز هم مصاحبه تنـدي   و من مي ناراحت و نگران است

به نظر من اگر صبر كنيم و عملي حسـاب  . انجام دهد فردي مثل اعتصاب غذا
فردا من به دنبال مجوز به وزارت كشور . شده و جمعي انجام دهيم بهتر است

بسيار خوشحالم ولي . نگار هم آمد امروز صبح فهميديم كه بسته. خواهم رفت
  .ام به ديدن او بروم موفق نشدهتا حاال 

حامد و خانم طالقاني،  ،راستي پنجشنبه گذشته كه صبح پيش حداد رفتيم
من . آنها براي مبشري وقت گرفتند. هاي نهضتي هم بودند خانوادهو كاظميان 

حامـد و بقيـه هـم هـركس كـار      . و مينو به خاطر نرگس با حداد كار داشتيم
فتنـد كـه تـك تـك بياييـد چـرا هميشـه در        به مـا گ . داد را انجام مي خودش
ما هـم  . ولي به هر حال حداد با برخورد خوبي همه را با هم راه داد! جمعيد؟

  ...اعتراضات را مطرح كرديم

  80 شهريور 22پنجشنبه 

صبح سفارش گل بـراي مراسـم بـه شـكل      .پرتنش شروع شد كار وروزي پر
تومـان   15000تـر   ارزانتقي همراهي كرد و بـه قيمتـي   پرچم كه خوشبختانه 
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سـفانه مبشـري نبـود و بـا     پي نامه، بعد رفتن دادگاه كه متأبعد فتوك. تمام شد
خانواده پيمـان منتظـر ديـدار بودنـد كـه      . ها همراه شد گيجي ديدار بقيه خانم

يدم نكند مالقات ما مانع مالقات آنها شده ترس متأسفانه حاصل نشد و من مي
اخت و سالم و عليكي گرم انجام شد و پـروين  مد و نرگس را شنبابا آ. باشد

مـن از ايـن   . داشته باشـد  با بابا ها معطل مانده بود كه يك ديدار كوتاه ساعت
بابا زياد شنونده حـرف  . مالقات خوب بود. همه لطف خالصانه شرمنده بودم

 نشنيده گرفت و حرف را عـوض كـرد،   مسئله شكنجه سفيد را اصالً. ما نبود
اي يـا   را بـه خانـه   او. تقي و من و حامد و يوسـفي بـوديم  . دنگران بيرون بو

   .گويد ها هيچ نمي اند و او از گذشته محلي ديگر برده
حلقـه گلـي كـه لـق لـق مـي زد و       . عصر گـرفتن گـل بـا كمـك يحيـي     

جمعيـت بـد نبـود ولـي همـه      . ادترسيديم فرو بريزد و بعـد حسـينه ارشـ    مي
 م كه با احساس و زيبا بود ولي اصـالً مشتاق مقاله مينو بود. ها پر نشد صندلي

ديم ن حلقه گل را برخوب شد كه آ! ها گذاشته نشده بود؟ وقتي براي خانواده
زنـي انجـام    چانه در. ها شد كه تنها حلقه گل بود و موجب آوردن نام خانواده

بـه  . هاي ضد و نقيض شنيديم و مينو هم آزرده شد شده با اعظم خانم حرف
ي شخصي است كه اگر بود حق داشت چون عليرغم كار زردگرسيد آ نظر مي

وضـع بـد دكتـر پيمـان و همـه      همـان و دختـرش و   يداشـتن م  و گرفتاري و
فقـره   هاي جوان و مشكل پاسخگويي بـراي چنـد   هاي فكري و بچه ناراحتي

ها كه به قول خـودش   اند و همه اين گرفتاري شان برده فيلم و نوار كه از خانه
از او خواسـته شـد مقالـه     خنديـد،  شيده و الكي ميوست سگي روي خود كپ

ولي  ود،اين شيوه ناپسند ب. كنند حال انگار نه انگار، او را حذف ميبنويسد و 
انصاف داخـل   و بي نظم ه خاطر برخوردهاي بينه براي خاطر شخص او كه ب

 ها هم مثل دفعه پيش دست دوم خردادي كه تريبون حسينيه باز خودمان و اين
ها همه غيـر از   ميزگرد و سخنرانولي . بته ميثمي خاطرات خوبي گفتال. بود

نـرگس  . امثال مينو خالي بـود ولي جاي  ،هاشان هم عالي بود حرف. ما بودند
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آن شب آخر شب كه از منزل . ل نشداش را باالخره خواند ولي مسئله ح مقاله
ي خانم گشتيم مينو را در همان حالي ديدم كه شب ختم شمس اردهالي باز مي

كـه حـق    نمن سـر نويـداينا داد زدم بـا آ   . ابان دم مسجد داشتمخودم در خي
كرد و با تلفن بالفاصـله گريـه   ن دادها بسيار پشيمان و ناراحتم ، ولي آداشتم
او خيلـي  . ن شب مينو پياده رفت و گريـه كـرد  آ... و عذرخواهي نمودم كرده

. يدند مثل خـود مـن  عصباني شده بود و سراعظم خانم بدخلقي كرد و همه د
العملـي نشـان دهنـد كـه      شوند عكس هايي كه مظلوم واقع مي چرا بايد انسان

وقت مسئله شخصي نداشـته و نـدارد    مينو كه هيچ... مظلوم طرف ديگر بشود
حسينيه و آبـروي  چرا اين طور جلوه كرد؟ مسئله همه ما اصل داشتن تريبون 

  .برو باقي خواهد ماندا اين آكرديم با مطالب امثال ماه آن بود كه فكر مي

  80شهريور  23جمعه 

امـروز غـروب بعـد از    . دم بايد ابله باشد كه همچون روزي را فراموش كندآ
 48 خانه يوسـفي عزيـز رفتـيم كـه مرخصـي      ،خانه عمه مليحه به اتفاق زري

  !چند تن از دوستان هم بودند و همه مشتاق. مده بودساعته آ
ه دانسـته  وضعيت را هر طوري ك. نگران بودافشاري به شدت  براي بابا و

مـرد كـه   كه بعد از يك عمر چرا با ايـن پير خورد  بود توضيح داد و غصه مي
راد كـه او را حـاجي    در حضـور انصـاري  . رفتار را كردنـد  دوست او بود اين

ناميد ناگهان به گريه افتاد و نزديك بود بـا توجـه بـه بيمـاريش      مظلومين مي
مديـد  لداري داديم و گفتيم همه شماها آن روز كه بيرون آدما او را . غش كند

و اين همه دستاورد را ديديد خواهيد گفت عجب خوب شد كه صـبر پيشـه   
ده بابا خيلي عجيب بود و شـني براي او نامه . پذيرفتيم اين همه بال را كرديم و

اي  لمهك. بسيار افسوس خورده بود! ندا بود كه او را با برانكارد از آن اتاق برده
به خط خوش يحيـي كـه    ناي از قرآ كلمه. در اتاق او باقي مانده بوداز يحيي 

  ...به ديوار چسبانده بود ن دلخوش كرده وبابا عزت به آ
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  80 شهريور 24شنبه 

ر سـپردم و  موه دست مأسرانجام نامه مبشري به امروز افتاد و خودم بردم و ب
 رسـد؟  دست صاحبش مـي ه شود؟ يا ب آيا چاپ مي. بعد در جرايد پخش شد

ين خـانم  ه و مهعمه در. آبي ولي خوب سپري شد شب مهماني داشتيم، با بي
  !ساعت مچي و دمپايي طبي. وردندبراي يحيي كادوهاي خوب آ

  80 شهريور 29پنجشنبه 

پيشـه كـنم خـود    شايد آخرين روزهاي بلند را اگر صبر. امروز را روزه گرفتم
صبح بـه پيشـنهاد   . د و دستم را بگيردخدا هم راضي باش يك تمريني باشد و

و نـام همـه   . صبح حتي يك ربع زودتـر بـه دادگـاه رسـيدم     9نرگس ساعت 
شـت و خبـري   ساعتي گذ. ن سرباز جوان گفتم تا نوبت بگيردها را به آ خانم

ولـي   ...نامه سران قوا را پاك نويس كـردم و . قدم زدم نشد، نشستم، ايستادم،
ها بـراي   چرا بچه. شدم ولي خودم را آرام كردمناراحت . ري نشدخب 10/5تا 

 ...نها گرفتـارتر باشـم  شوند؟ شايد من از همه آ تعهد اهميتي قائل نمي وقت و
مد و گفت نرگس هم پايين است و براي تبادل چادر با الهـام  باالخره پروين آ

. آقاي مبشـري آمدنـد  بازهم نيم ساعتي گذشت و تازه مراجعين . معطل است
ولـي ديـدم   ...خيلي فكر كـردم بگـذارم و بـروم   . نها شديممنتظر آسه ربع هم 
ن محـيط  ديگر از آ ديدم كه. امروز روز صبر است. ايم صبر كنيم باالخره آمده

 خلقي دارد و اين همه مجرم وهاي بد دمآ كه تاريك است و با آن. آيد بدم نمي
كـافي   دمهايي كه هركـدام بـراي بـداخالق كـردن آ     زنجير و دستنبد و منظره

هـا   اند ملي ـ مـذهبي   ساعت شد كه سرباز جوان گفت حاج آقا گفته12. است
بـوده كـه دود بلنـد شـده      فكر كردم باز قدم نامبارك محمود! پذيرند؟ را نمي

چون در خانه مبشري براي همه باز بود و ما در نامه قبلي هم به ايـن  ، 1است

                                                      
 .گويد قدم نامبارك محمود چون به دريا رسد برآرد دود المثلي است كه مي ضرب. 1
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التماس  به سرباز ،ف زدمبا منشي حر ،خيلي اصرار كردم... نكته اشاره نموديم
بگذاريد بگذاريد و آخر سـر از بـس   . ام نوبت دارم ايستاده ساعت 3كردم كه 
 خودم رفتم دم در اتاق مبشـري و  ا گوش دادم،حرف ديگران ر م ومعطل شد

لـي فقـط گـوش كنيـد تـا      آيـد، و  دانيم كاري از شما نمي بلندبلند گفتم ما مي
 ما همگي فقط يـك حـرف داريـم    چه شد؟، در خانه شما كه باز بود... بدانيد

الصه بعد از همه سرو خ .)صحبت كنيم قرار بود فقط درباره وضع بد پيمان(
مـن اول رفـتم وگفـتم و راه    . تك برويم شنيد و اجازه داد تكصداها خودش 

مـن   بـا . باز شد و بقيه هم از جمله خود مينو و دختـرانش رسـيدند و رفتنـد   
نهـا خـوب گفتـه و پيشـنهاد     كرد، ولي با آفقط مخالفت  حرف خاصي نزد و

  ...ولي نشنيده بگيريد... تحصن در قوه قضاييه را تلويحاً

  80 شهريور 30جمعه 

نامه سران حاضر شده چند جمله نيكو هم فريـد اضـافه   . كارهاي زيادي دارم
  .عالي است ،كرد وخودش قبول زحمت نمود خدا كند چاپ شود

  1380يكشنبه اول مهر 

ها امروز بـراي مدرسـه بـا ذوق و مهربـاني بيـدار       بچه. موعود رسيداين روز 
صبحانه آمنه حاضـر بود،گفـت    .هم انجام دادند شدند و همه كارهايشان را با

سـروقت حاضـر    ...سيه از دستشويي بيايد تا با هم روپوش بپوشيمبايد اول آ
شان سـالم  با معلم... ها عادي و روان دقيقه به هفت رفتيم و خيابان 10 ،شدند

زهـرا  . دوبـاره بـروم عقبشـان   5/12عليكي كردم به خانه برگشتم تا ساعت  و
صبر كردم، چـون راجـع بـه پـولي كـه آسـيه       خانم بود و كار خانه و باز هم 

حاال هرچه گفت مهـم نيسـت   . اش را نداده بود گرفته بود براي شير ولي بقيه
د سيه هـم بايـد يـا   آ(م شده ديگر حاضر نبودم قبول كنم و باالخره پس دادمگ

نشـجويي  اي كه قرار بود براي دا خوشبختانه پول وديعه). بگيرد و منظم باشد
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حسـيني   تقي ولي از طرف مينو خانم و شاه زنداني جور شود نه از طرف ما و
 11ها سـر   بچه. ثبت دادم و كمتر شرمنده شدمجور شد و جواب ميهمان را م

اين لطف خدا را در اين روز . اشتندمدند و براي فردا هم قرار گذبا سرويس آ
 . ام خراب است جهت اوضاع داخلي خود و بي يب. نبايد فراموش كنم

  1380 مهر 4چهارشنبه 

مجبور شدم كه ديگـر  . تقي نامه شخصي را به جمعي تبديل كردمبا راهنمايي 
اش  بقيـه . نم و اين نقطه ضـعف نامـه شـد   نقل قول مستقيم از بابا را حذف ك

امضاهاي كامـل و جمعـي   . مليطه قوت بود خطاب به شوراي امنيت همه نق
طي كه همبسـتگي  وري شرايتي از گنجي و باقي، و ياد آقاي منتظري و يادآح

  ...زند ملي حرف اول را مي
و چـون حـرف شخصـي     راد بعدازظهر رفته بوديم مجلس پيش انصـاري 

از روي «تم و خوانـد و تعريـف كـرد و چـون گفـ     نداشتم نامه را نشان دادم ا
هـاي   هـا و حـرف   نـم جملـه  دا لبخندي زد و گفت مي» ام هاي بابا نوشته كتاب

ورد امروز خيلي از رها!... رسانم و گفت خودم به دستشان مي... است مهندس
  ...غير از چند خط ها و شبكه منعكس نشد، ، ولي در روزنامهخوشحال شدم

  80 مهر 6جمعه 

دوسـت و   بسيار افراد و. ل كشتي نوحنگار بود و جشن مث عروسي مريم بسته
كار جنـبش   زد ريكا هواپيمايي را به ساختمان ميشنا و استراتژيك كه اگر امآ

عليك نصف كاره انجام دادم كه از گـيج   نقدر سالم وآ!! ملي مذهبي تمام بود
ز طاهره خانم ممنونم كه خيلي خوب بود و ا... شدن نزديك بود زمين بخورم

  .ر هم جمع كرددم را دواين همه آ
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امروز روز . ام را گرفته و پف كرده ضعف وجودم ،از سه روز پيش حال ندارم
 شـب منـزل  . خـدايا قـوت  . ام آب هـم جمـع نكـرده    بي است و من اصالًآ بي
اي تهيه كنـيم كـه    م و براي فردا تصميم گرفتيم نامهزهره جمع شدي) محمود(

اي تحويـل گرفتنـي    بود كه اگـر ويرانـه  ه خطاب به شاهرودي تر از هميشتيز
  .نكند گورستاني تحويل بدهي

  80مهر  8يكشنبه 

صـفورا و زهـره بودنـد و بقيـه را هـم      . به قرار رسـيدم  9امروز صبح ساعت 
 10حـدود  . بـه دفتـر اصـلي قـوه مراجعـه كـرديم      . يافتيم هجلوي قوه قضايي

كـس نبـود    هيچ .نفر بوديم و دوست جديدمان گل افرا هم بود 12خانواده و 
ن به بعـد فقـط   ما نشسته بوديم و از آ. نايي نكرداعتس ك هيچ. كه پاسخ بدهد

مـا پافشـاري   . نه يك نفـر مسـئول   شد، از و كماندو بود كه وارد دفتر ميسرب
مـاه   9. معاون او مروي را ببينيمخواهيم خود شاهرودي يا  مي كرديم كه حتماً

يقه كنار ميزي كه براي سد كردن حدود ده دق 12در ساعت . است كه معطليم
صفورا و زهره . كرديم نها را سدقرار داده بودند ايستاديم و راه آراه ما دم در 

سـتم نمـاز اول وقـت    خوا من روزه بـودم و مـي  . حسابي جوش آورده بودند
را تحت نظر بگيرم كـه اگـر ماشـين     خواست محوطه بيروني دلم مي. بخوانم

دروازه ، جلــوي ســفالت خيابــانزنامــه، روي آروي رو... رد شــد ببيــنمنهــا آ
هـان  ناگ. يـك برخـورد بـدي نداشـتند     نگهبانان هـيچ . مقامات به نماز ايستادم

رويـش   و او! قاي مـروي آ! قاي مرويآ: زد صداي نرگس را شنيدم كه داد مي
 كوبيـد،  بعد نرگس بـه شيشـه او مـي   ). رفتند گاز دادند و(را برگرداند و رفت
گويا ضيافتي . يمها ايستاد ن پس جلوي ماشيناز آ. انيدكشچند متري خود را 

زديـم از   با همه حـرف مـي  !... آراسته هاي تميز و مسافران تميز و بود، ماشين
بعضي . گفتيم كس نبودن در قوه قضاييه مي خود از هيچو  ساعتهمعطلي چهار 
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شـيك خـود را    دار وند ولي اغلب حتي شيشه ماشين كولرايستاد ها مي ماشين
جلويشان بـه كنـار پنجـره    كه از  نچند ماشين به محض آ. كشيدند ايين نميپ

خر جلوي يك ماشين ايستادم سبز دست آ. رفتند دادند و مي آمديم گاز مي مي
دقيقـه  من گفتم بايـد دو  . گفت برو كنار پرخاش ميولي راننده با  ،و تميز بود

ـ به صحبت ما گوش بدهي و شيشه را پايين بكشي و نرگس و  روين مينو و پ
وضـع   و صفورا و زهره آن ماشين را دوره كـرده بودنـد، ولـي او راه افتـاد و    

ولي بعد افتادم روي كاپوت و دو بـرف   ،خطرناكي شد چند متري عقب رفتم
هاي نرگس را كـه در   اشك ،فرياد نرگس و زهره و مينو. پاك كن را چسبيدم

گفتند پـدرش را   مي. مكن گفت فراموش نمي زد و علي علي مي مي سر و سينه
ولـي آن مـرد   ! گونـه رفتـار كنيـد    ، حق نداريد باخودش ايـن در زندان كشتيد

و كاغذهايش در را باز كرد  تا باالخره ايستاد و نرگس رفت رحمانه راه مي بي
. همين راه ادامه داشـت ... دن مرد خود نيز ترسيده بوآ. را روي صندلي كوبيد

ـ   افـراد بـي  . ه بـود مـد اه بند آماشين آنجا ايستاده و ر 15ـ   16 ه دسـت  سـيم ب
هـا حـرف    نماينده آقاي خاتمي آمده بـود و بـا بچـه   . اش در تكاپو بودند همه
ه دستي به مـن گفـت   سيم ب مرد بي. رساند مي سف خاتمي رازد و اظهار تأ مي

نـه  « ...،»آقاي مروي قبول كرده شما را ببينـد، فقـط چهـار نفـر    «ديگر برويد؛ 
ـ . ..»ريمنف 12شود ما  نمي خـواهيم درد مـا    مـا مـي  . رك كنيـد اين محوطه را ت

كـه  ولي ديـديم   ،»خواهر به اندازه كافي منعكس شد« حرف ما منعكس شود،
رند و به مسير ديگري هدايتشان گي ها را مي از خيابان ولي عصر جلوي ماشين

  !!!كه از جلوي ما عبور نكنند كنند مي
ردن آن ودر دفتر مـروي و چـاي آ  ذيرايي گرمي ن روز باالخره با پباري آ

مـروي هـم اگرچـه بـا     . به خيـر گذشـت  ) بودم حيف كه روزه(خادم مهربان
قضـاييه   از ضابطتين و عدم دخالت قوه. نيدبسته ولي حرف همه ما را ش چشم

    .گيري كنددوهفته پي در كار آنها گفت و قول داد تا
وقت كه كنار  نيكي اين كه آ. ني استدر اين روز دو صحنه فراموش نشد
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دويـد و بـه شيشـه     اندم و نرگس دنبال ماشين مـروي مـي  خو خيابان نماز مي
ولي از طرفي خـدا هـم بـا     ،خواستم نمازم را ول كنم بپرم انگار مي. كوبيد مي

، مرا زير ن زمان كه پژو سبز شيك داشتيكي هم آ !من هم صحبت شده بود
ه بودم و گريه و فريادهاي ويزان كردآ ها كن كرد و من خود را به برف پاك مي

  .مينو و نرگس و زهره

  80 مهر 9دوشنبه 

  :ام وز پدر تقديم باباي نازنين نمودهشعري براي ر :عيد حضرت علي
  ها كه نميرند هرگزبراي آن

  هوش را در نهان مدهوش كردتوان  مي
  رام كردآتش سركش عشق را آ

  توان در بيشه نامردمي مي
  مردي و دليري را رام كردشير

  ر و انحصارديگر از اينان زوو 
  ر خلقه برنجوشد توشه به

  رهنوردان جهاد و جبهه هم
  نتوان با ادعاها خام كرد

  توان پنهان شد از ديده خلق مي
  ها انجام كرد در سياهي نقشه

  توان انديشه خالق را مي
  در ربود و مدتي با خود گرفت

  ها نمود از برش جلب محبت
  چند روزي دولتي بر كام كرد

  كه بر مردان حق در انجمن يا
  جمعي حمله و در دام كرد دسته
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  ها در خون نشاند توان قلب مي
  روح جان را در قفس اعدام كرد

  در تنور نفرت و كينه دميد
  مرگ اصالحات را اعالم كرد

  هاست رزوهايي چنين سالآ
  نان بسته استعقده در گلوي آ

  ها ليك نتوان با همه نيرنگ
  ...دبدنام كراين سرزمين » عزت«

  )رجب 13روزت مبارك (

. فر رفتيم كه عيد اول شمسـي خـانم بـود    عصر روز عيد ديدن آقاي معين
ناران و شب بـاراني   بعد ديدن ملك خانم در...شعري هم براي او نوشته بودم

  ...فان پيش زريو طو

  80 مهر 10سه شنبه 

يم وكمـي  ساني، به دوستمان انتقاد كنامروز عصر جمع شديم براي نوع خبرر
ياد ماندني صحبت ه روزهاي ب هاي و خطاهاي خودمان در  هم راجع به عيب

 . كنيم

اش در وسط خبر و با آن هاي و هو  كرد كه نوع مصاحبه نرگس قبول نمي
خبـر  .. .يعنـي نفهمنـد  . ها بگذارد تواند اثر بد تبليغي پيش خيلي و جنجال مي

كـه   گل افرا و ديگران از ايـن خانم . خر سر و با نظر مشورتي تهيه شودبايد آ
مثبتي روي او  غاز راه او با ما اثرمده بود دلخور بودند و شايد اين آنها نيانام آ

توانست منظور خـود را بيـان    مينو هم خسته است و خوب نمي. نداشته باشد
ن روز خيلـي  خالصه آ. او بدبين استاو بيهوده به  كرد و نرگس فكر مي كند

مده از سفر و مـن دم در او را بغـل   آذرجان آ. قانع كنيم نتوانستيم همديگر را
  .كردم و بوسيدم
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. بار جشن منزل خودمـان اسـت  هاست و براي اولين  امروز تولد دو تا از بچه
ـ  ام و دارند بر سقف گريه مي ها را ناقص باد كرده بادكنك از بـس ترسـو   (دكنن

كادوها هـم  . اند و آسيه درست كرده هاي زيبايي خود آمنه كاغذ رنگي). هستم
بسـيار خـوبي    هـا كادوهـاي   شب خوب و شـادي بـود و بچـه    .ويزان استآ

د هـاي شـا   ري و دفترهاي زهـرا خـانم و دمپـايي   هاي ز باربي. دريافت كردند
  !...هاي جادويي و كيك شكالتي با شمع... مهكامه

  80مهر  19پنجشنبه 

ولي  ،اوضاع هم نامرتب بود. ا بودندعزيز اين. داشتم و سرم شلوغ بود همانيم
وت شـدم بـه دانشـگاه كرمـان ولـي      در اين ميان تلفني از كرمـان شـد و دعـ   

فيد و الزم اسـت و بايـد از   كردم بسيار م كه فكر مي نتوانستم بپذيرم، با آ نمي
بعـد ايسـنا دربـاره دو مالقـات هفتـه گذشـته       ...هاي بابا حرف بزنم و انديشه
مـن   ،كنـد  ه من داد و من هم ديدم او صميمي سؤال ميتلفن را تقي ب. پرسيد

  .كنم بريده روزنامه را ضميمه مي. دادمهم صميمي جواب 

  80مهر  21شنبه 

صبح با مينو خانم به قوه قضـاييه رفتـيم و نامـه تقاضـاي مالقـات را تقـديم       
ذن قـول داد كـه بـه دسـت خـود      ار شد و آقاي مـؤ با احترام با ما رفت .كرديم

  .دمروي برسان
چاپ شده از اين مصاحبه كه در روزنامه . عصر تلفن زري مرا منقلب كرد

ابا و التماس او اين كـار  كرد من عليرغم سفارش ب بود عصباني بود و فكر مي
كـردم دارم كـار    فكـر مـي  . ها نبودم به ياد اين حرف ولي من اصالًام،  را كرده

چرا كه  ،بسيار ارزنده است »ربنا اغفر لنا ذنوبنا«دعاي ... دهم رستي انجام ميد
كارهاي ما را خـودش  خواهيم دنباله  از خدا مي و كارها با ما نيست) ذنب(دم
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اسم من كه اگر يك بار ديگر در روزنامه  ن پس هم قرار شداز آ. درست كند
هـا   ها هم گفت كه ديگر مـن در فعاليـت   به خانم. پيدا شود با من حرف نزند

  .شركت نخواهم كرد
دلخـوري سـنگيني   غـم و  . در فكر بودم و تعـادل نداشـتم   شب كامل دو

ن الينـه شـده بـودم    ماه بـه آ  9دانم شرايطي كه  نمي. كرد وجودم را احاطه مي
خـودم  دار و غيرمخـرب بـراي    اي انگيزه ، چه طوري برنامهچگونه تغيير دهم

ن عـادت كـرده   سرت نخورم و اين محافل را كـه بـه آ  چطور ح. درست كنم
  !...ها خلق كرده بود خدا از اول مرا با اين انگيزه .مبودم رها كن

  1380آبان  16

بـرد و از   كه خوابم نمـي  ندر عين آ. قفل شده بودم. ت ننوشتمخيلي وقت اس
دن از بيكاري هم خسته شده بودم ولي مثل كـوهي سـنگين قـدرت بلنـد شـ     

سيه مشقي را به مـن بدهـد يـا رياضـي     خواستم آ از خدا مي. جايم را نداشتم
با دوستان دفتر ... كار افتادن اي شود براي به واهد كه با او كار كنم كه انگيزهبخ

سـفانه بـه   متأ. كار و كار قبلي را ادامه دهـم بروم سر آقاي لطفي قرار گذاشتم 
كـه   نتـر آ  يزها از يادم رفته است و عجيـب علت دور ماندن طوالني خيلي چ

تن بـا مـردم و   ز رابطـه داشـ  حتـي ا . ام درت و ابتكار خود را از دسـت داده ق
خواهنـد   كنم همه از من پاسخ مـي  فكر مي. روم ها طفره مي جواب دادن تلفن

تـوانم برسـم،    هـا مـي   فقطـه بـه بچـه   . كه من اختيـاري بـراي دادن آن نـدارم   
يك زخم روده شديد و پراكنـده  . مريض است سيه هم شديداًبخصوص كه آ

زمـايش مـي   هم من و هـم او آ يكشنبه . از روده !و مشكوك و خونريزي دائم
كليف طرز زندگي و غذا خوردن و تكليف داروهاي او روشن شود و ت. كنيم

  !...نظمي بي
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ن شب زحمت پذيرايي و تـداركات را در  آ. رمضان هم گذشت 21شب قدر 
مدنـد و بـه   دانشجويان هـم آ . خوب برگزار شد. معهده گرفته مدرسه كوثر ب

. قاجون هديه كردندبابا يك لوح تقدير به آد دستگيري مناسبت يكمين سالگر
حـال   بي. اين ماه رمضان خيلي بد گذشت .من حال بدي دارم.. ولي ولي ولي

هـا تـا ظهـر     صبح. يدآ اش خوابم مي همه. ام قفل شده. ام انگيزه بي و ضعيف و
و بهارش را از دست  »سالي كه نكوست«. شود و بعدازظهر هم وقت تلف مي

ـ   . ولي نشده است صميم گرفتم كه بجنبم،خيلي ت. است داده ه امـروز صـبح ب
ها و تصميم من براي ادب كردن آنها و عادت دادنشان به  دليل دير كردن بچه

 ا تعقيب كردم و راه درست را به آنهـا نها رنرساندم، ولي آ نها راآ. خوداتكايي
 در خيابـان مـردم را در حـال   خاطر اين صبح زود بلند شدم و ه ب. نشان دادم
ديـدم كـه شـاد هسـتند و     . دار هاي بچه حتي خانم! مد و عجله ديدمرفت و آ

خـودم را افلـيج و از   . لـي سـوخت  دلـم بـراي خـودم خي   . يـد آ خوابشان نمي
دانم چرا از ايـن وضـع بيـرون     كنم و به دردنخور ولي نمي ه تصور ميافتادكار
قـدرت   حتي. ه خسته هستمكار نكرد هيچ. قدر خسته هستم اينآيم؟ چرا  نمي

هـا را هـم    و كله زدن بـا بچـه   ن، قدرت فكر كردن، تمركز و سرخواندن قرآ
  . ندارم

ست، يحيي پسر نجيب شرفي اتقي مرد با. اي خوبي هستنده دماطرافيانم آ
سـحر بيـدار    ...محبـت و موفقي است، آمنه باهوش و موفق و آسيه باصفا و با

غـذا هـم   . بـار تقـي را  يحيـي را و دو يـك بـار   . منه را صدا زدمدوبار آ. شدم
چـه خـوابم نبـرد ولـي     اگر... ولي بعد ديگر رفتم بخـوابم ماده بود آبگوشت آ

تقي به منه و يحيي و ديشب آ. براي اولين بار گوش دادم الاقل دعاي سحر را
يي هم كه يح اي نداشت، كننده دليل قانع منه اصالًآ. خانه عمو منصور نيامدند

  ...!كوه بود، تقي هم خيلي ديرآمد
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  80دي ماه  11سه شنبه 

ــل دادگســتري  ــرار شــد تجمعــي در مقاب ــزاده(امــروز ق . داشــته باشــيم) علي
البتـه آن  . ايـم  و رايزني و مصاحبه بسنده نموده هاست كه به نامه نوشتن مدت

توانـدآن   همه الزم است، ولي يك برنامه اجتمـاعي آشـكار خيلـي مـي    كارها 
نرگس و فرزانه و چند تا از دوسـتان  . اين نظر من بود . ها را حمايت كند نامه

كـه   هم ممتنع و موافق بودند، ولي زري همچنان و فيروزه خانم نگران از ايـن 
ي او كـاري  خواهد كه بـا نارضـايت   من هم دلم نمي. اين كارها اثر عكس دارد

آيـد و   خود او هم اظهار كرد كه مي هدش وقتي جمعي تصميم گرفته كنم ولي 
  ...ولي از من قول گرفت كه هيچ صحبتي نكره و جلو نيايم ،كند شركت مي

اتهامـات علنـي   «. ها پالكاردهاي زيبا تهيه شـد  با ياري يحيي و كمك بچه
دان پاسـخ انتقـاد اسـت و    آيا زن.»آقاي عليزاده پاسخ دهيد«، »دادگاه غير علني

استقبال شايسته مـردم برگـزار   با روز بسيار خوب و ؟ زندان هزينه اصالحات
عنوان فسـاد   شد و از آنجايي كه هما ن روز محاكمه شهرام جزايري عرب به

آقايان بـه درب    ظاهر نيروي انتظامي و توجه اصليال مالي قرار بود باشد، علي
  !!...مزاحم ما نشدكس  بااليي دادگستري بود و هيچ

 18هـا روز   اين تجمع پيش درآمد اعتراض اصلي به غيرعلني بودن دادگاه
  .دي ماه بود

  80دي ماه  16شنبه  كي

گونه خواهد هنوز قاضي اعالم نكرده است كه دادگاه چ. منزل ما جمع شديم
فيروزه بر عمل منسجم متهمان . ردعلني بودن وجود دابود ولي شواهد بر غير

نرگس و فرزانه هم بر اعالم و . كرد شده و عمل يك جور بيشتر تكيه مي زادآ
اصـرار  ) ارتـداد  تفتيش عقايد و(خواستبليغ و تجمع براي اعتراض به كيفرت

حتي نرگس در مصاحبه خود گفته بود كـه بـه تقـي رحمـاني اتهـام      . داشتند
ولي بعضي دوستان نسـبت بـه    ،اين حرف درست بود. ارتداد وارد شده است
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چـه از  ولي من هم نظـرم ايـن بـود كـه اگر    . اعالم اين سخن اعتراض داشتند
ضمن  دانيم مي نچه واقعاًاطمينان و يقيني نيست ولي گفتن آ نتيجه واقعي كار

ممكن است باعث شود با واكنش تند  ه يك حق طبيعي و وجداني است،ك نآ
  .افكار عمومي از ادعاهاي سنگين اين چنين پيشگيري شود

هـا حضـور    همه خانواده بيشتر نظرها بر اين بود كه روز اول دادگاه حتماً
زري طفلـك مخـالف بـود مـن هـم      . يمكارد شركت كنـ شكار داشته و با پالآ

ولـي   .ها و متهمان باشد فتم خوب آن روز را بگذاريم ميدان آزمون وكيلگ مي
. مـان روز دادگـاه اسـت   همه متفق بودند كه اگر روزي بايد اعتـراض كـرد ه  

نهـا  هـم بـا آ   گفت تو اين كارها خسته و نااميد است مياز  كه نبا آ زري هم
پـس تصـويب   ! روزي كه اعتراض معني دارد همين روز اسـت برو چون تنها 

  ...شد

  80دي  18سه شنبه 

و مقداري طـول كشـيد تـا پارچـه را      من دير رسيدم. امروز روز موعود است
هـا و پوسـترها هـم چسـبانده شـد و تعـداد معتنـابهي         عكـس . آويزان كرديم

ها، علـي   جوان. ها هم بودند ادههمه خانو. خبرنگار و مردم دور و برمان بودند
  .چند شعار و چند تصوير اضافه شد. خيلي كمك كردند ...محمد و

ادگـاه اگـر   د«صوير ترازو كج شده، شـعارهاي خـوب   ت ،تصوير بازجويي
دادگاه پنهـان علنـي    ،بازجويي پنهان ،زندان پنهان«، »عدالت است پنهان چرا؟

بـه   عتراضو انواع ا »قانون اساسي 168جرائم سياسي اصل براي رسيدگي به 
اي  ذشت كه از سـوي دادگـاه عـده   يك نيم ساعتي گ. غير قانوني بودن دادگاه

هـم همـه چيـز را بـا سـختي       و ما آمدند و يك حاج آقا گفت از اينجا بروند
ســربازهاي پادگــاه بــدون . جمــع كــرديم و بــه طــرف ديگــر خيابــان رفتــيم

ديم و اين هم ممانعت كردند و براي دومين بار جمع كر كوچكترين دركي باز
ها با پوسـتر   متري از خانم 50يك صف . رو پناه برديم هاي پياده بار به درخت
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ها و يحيي و يك جوون غريبه باالي درخـت و   كنار خيابان ايستادند و جوون
ر و ال يبقـي مـع   الملك يبقي مع الكفـ «با قبول خطر پارچه  .چراغ برق رفتند

بـه بـه   . دها بسـتن  ابر به درختهاي خريداري شده خانم ص را با طناب» الظلم
... ها هم قابل رؤيـت بـود   هاي دادگاه ، ديگر از پنجرهاي پيدا كرد عجب جلوه

! دنـ اش فـيلم گرفت  همـه . سه ساعتي تجمع بدون مزاحمت آشـكار طـي شـد   
تـا   اول دو. ولي خبرنگارهـا هـم گرفتـار شـدند     هاز طرف قوه قضايي احتماالً

ديگـر   بعد هم يك خبرنگار ،بعد دوربين يكي ديگر را دختر جوان را گرفتند،
حتـي مـردم هـم    . تاييآمد، مگـر چنـد   كس طرف ما نمي براي همين هيچرا، 

  .ترسانده شده بودند
كـه   نبـا آ . رفتم ديـدن حميـد   من هم بايد مي. زري يك سري زد و رفت

ه در .نها را ترك كـردم ، ولي آدر دادگاه بايستمآرزو داشتم تا برگشتن متهمان 
  .كردند بودند و خوب كار مي و زهره و يحيي

وقتي در خانه خاله جون بودم و بعد از گپ خـوبي بـا حميـد بـه يحيـي      
. قبال گرم و سرود اي ايران بيرون آمدنـد يحيي گفت متهمان با است. زنگ زدم

كـه خوانديـد، ديگـر    سرود هـم  گفت بود را ديده  مجيد هم كه تجمع ماسيد
فتند روحيه مهنـدس  بعد با خوشحالي همه گ! تيد كرديدهر كار خواس برويد؛

دادند كسي به او  بود كه از انفرادي آمده، اجازه نميغاز معلوم در آ. عالي بوده
خر دادگاه در آ. همه با او روبوسي كردند نزديك شود ولي جو شكسته شد و

هـا از قـول    ها كه روزنامـه  همه اين حرف: صداي بلند گفت هم بلند شد و با
مـن  . خيلي از اين اتهامات كذب محض اسـت . كنم اند تكذيب مي بنده نوشته

  . ام كه درست نيست تحت فشار بازجويي مطالبي گفته
م دربـاره  دفاع كنم و در جلسه عمـومي بتـوان   من بايد در حضور دوستان

بـا شـنيدن ايـن    . هايي كه از بنـده شـده دفـاع نمـايم     صحت و سقم نقل قول
م را گرفـت و  ختي و شادي كامل سراسر وجـود ها حس عجيب خوشب حرف

جلسه دوم هم  80دي  20ه روز بعد پنجشنب... خواستم ديگر از خدا هيچ نمي
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 ـ  درباره مـذهبي بـودن گـروه ملـي     ،داده بودند به او تذكر كه ظاهراً نبابا با آ
مـان جـدا نيسـت     ويت ما، هويت ديني ما، از هويت ملـي مذهبي و اين كه ه

  ...دهاي بجايي ز حرف
ولي در روزهاي بعـد   ماند، احساس سرشار هنوز در من باقي مي نآ كاش

 عقب افتاده و افتادن ماشـين در جـوي  مشكالت درسي و مريضي و كارهاي 
برف و باران و زنجير هاي نامزدي نگين و  همانيكوچه عمو منصور و كمك م

  . حالم را گرفت ...و
بعد از  .تقي خيلي وفادار و مهربان بود ،به خاطر بابا مخصوصاًاين روزها 

دانسـتم و هرگـز    اشك شوق ريخت و گفت من از اول مـي ها هم  خبر دادگاه
  .شك نكردم

  80 دي 29شنبه 

قبـل از مـن   . خت داشتم و بيماري مرا از پاي درآورده بـود چند روز بسيار س
ا و داوولي سنگيني او را درك نكردم و حاال هم كه من با مـ  ،منه مريض بودآ

دكتر دندانسـاز  . دار است سيه سنگين و تبام آ آمپول و كپسول كمي بهتر شده
امـروز  . روز بيشتر براي سفر مهم وقت ندارم 11همه كارها مانده و . هم دارد

گوشـي را بـه دسـت    . ظهر به دادگاه تلفن زدم كه مرا براي مالقات راه دهند
و بعـد حـداد گوشـي را     خود بابا دادند و من هم با خوشحالي استقبال كردم

قرار شد فردا . ولي بيش از اين انتظار داشتم ،از دادگاه او تقدير نمودم. گرفت
   .مالقات كنم ظهر بعد از دادگاه بابا را

قـاجون رفتـيم تـا دو نفـري از او     پيش از سفر حج يك شـب بـه منـزل آ   
حال خوبي نداشـت و در  . خداحافظي كنيم و سفارشات او را گوش بسپاريم

خوشـحال  ! دي گفت يوسـفي مد و فرزنگ به صدا درآ. ق دراز كشيده بوداات
مد و شخصي هم شبيه برادر او اهللا آ بعد ديدم روح. بينم اهللا را مي شدم كه روح

در  يافتم »حاج آقا«شور و شعف زيادي از ديدن ! مادرشپشت سرش و بعد 
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او هـم   هر سه داخل شدند و خبر هم به آقاجون رسيد و! شهمان فرم جديد
هاي خـوبي از مكـه و از زنـدان و از اوضـاع و      حرف .ها نشستآمد پيش آن

آقـاجون  . تي گذشـت و مـا جـاخوش كـرده بـوديم     سـاع . احوال مطرح شـد 
از زنـدان مرخصـي   . مي عجيب اسـت گفت عجب كارهاي جمهوري اسال مي
هـم آميختـه    دهند براي سفر حج و ما همه خنديديم كه او دو مسئله را با مي

توضيح داديم ما بـا  ؟ وقتي برايش !قاي يوسفيرفتن حج ما و مرخصي آبود؛ 
عجـب شـب بـه يـاد     . مديم خـودش هـم زد زيـر خنـده    دو هدف مختلف آ

  .شد اي ماندني
اعتـراض بـه   . فردايش قرار بود تجمعـي در سـازمان ملـل داشـته باشـيم     

 جهـت  بي حمله ماجرايي شد و. ه به كوفي عنانهاي دربسته و دادن نام دادگاه
. خواستند ببرنـد  ني و بنده را در ماشين برده و ميخانم طالقا. ها پليس به خانم
هاي  پالكن خوب شد ولي شيشه ماند و تا يك ماه بعد زخم آ دست من الي

نها اعتمـاد كـرده و نـام و نشـان     كه من به آ در حالي ماشين را كندند و بردند،
پوسترهاي خاتمي هـم پـاره   . نها گفتمرها و همه چيز را درباره خود به آپوست

تا خانم را هم ديدم  چند. شد و مردم جلب توجهشان شده بود و جمع شدند
. داشـت و ناراحـت بـود   شوره زري دل! و روي زمين افتاده بودندر كه در پياده

آخـر  . بردم كـه ايـن دختـر اوسـت     قاني را ميمن نام طال. كرد يحيي دفاع مي
. اين طور هم شد و! رويم اد كنيد ما مينرگس آمد و به پليس گفت اينها را آز

م توصـيه داروهـاي زيـاد و    هـ مرا پيش عليزاده برد و عليزاده  زري بالفاصله
  ...داد هشدار مي

تقـي هـم همراهـي    . ر دري كوبيـديم هاي ماشين به ه سه روز دنبال پالك
دانسـتم كـه نبايـد     كه من خودم مـي  در حالي ،سرزنش ننمود كرد و اصالً مي

قابـل   ن روزها آ آن پليس. دادم كردم و نشان ماشين را به پليس مي سادگي مي
ها بـا   هاي آشنا را ديدم و پالك باالخره دركالنتري سنايي چهره. اعتماد نبودند

 !عذرخواهي تحويل داده شد
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  خاطرات سفر حج

  80بهمن  12جمعه 

 كه منتظرش باشـم در آن  كنم كه بيش از آن باالخره امروز سفري را آغاز مي
شـت يـا   خواست خدا بوده و يـا ليـاقتي خـواهم دا    يا واقعاًآ. هل داده شدم

 .را از دست خواهم داد آن هاي زندگي كه شانس بوده و مثل همه فرصت آن
چنـد نـوار را    ،ي داشته باشما ل از سفر نتوانستم فكر و مطالعهبا روزهاي قب

وز بعـد از  امـر ... قـرار گـرفتم   دادم و تا حدودي در جريان تاريخ آنگوش 
زيـارتي و حتـي كمـي     ي زياد و بدرقه و سفارشـات دعـايي، ذكـري،   معطل

ت ميهماني و وليمـه  وبه و احمد و سفارشابمح ،سوغاتي عزيز و مهين خانم
هواپيمـاي سـعودي شـيك    . غاز شدآور شده است، آ تقي كه برايم اضطراب

هـاي   منـاظر هـوايي سـرزمين    .نه جز دستشـويي افتضـاح آ  ب ،بود و راحت
نزديـك مدينـه    عجيـب  ...هاي دايره شـكل گنـدم و   خشك و خالي، مزرعه

 ...هاي عظـيم اطـراف مدينـه    ها و چين خوردگي ابرهايي كه انبوه بود و كوه
  .واقعاً دلپذير بود

شب به هتل رسيديم، پيدا كردن بارهـا در فرودگـاه و بعـد از اتوبـوس و     
ي كـردم آن را كـه   باالخره اتاقي خوب و پاكيزه با شش تخت كه من هم سع

نيمه شب بعد از شام پياده بـه طـرف مسـجد    ... خواهند انتخاب كنم بقيه نمي
هـا   و شهري با خيابـان  مسجدي با معماري خيره كننده... پيامبر حركت كرديم

هاي خيره كننده كه از اين نظر جاي پاي مسلمانان و صنعت و هنـر   و ماشين
امـا حـرم پيـامبر    ... وزهاي مدينهآنان در آن نيست و نه سادگي و صفاي آن ر

خيلي دعاهـا كـرديم   . در كنار اين مسجد عظيم سادگي و صفاي عجيبي دارد
خواني بلندگوهايي شيعيان در كنـار بقيـع كـه بـراي بـانوي مـا        اگرچه روضه

شكسـت،   زد و خلوت بقيه زائران را مـي  خواهندند توي ذوق مي مي) ع(زهرا
و تميز و حياط سنگي كه باد سـرد   ولي صفاي آن گنبد خضرا و حرم خلوت
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آن شب حالت خاص و خلوتي به آن داده بود و ماهي كه نيمه بااليي آن پيدا 
  .نبود حالت خوبي داشت
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  80بهمن  13شنبه 

و خانم رستمي كه بـراي نمـاز صـبح رفتـه      ذر خانمآ. صبح طوالني خوابيدم
هم به بيـرون رفـتم تـا قـدمي     ن م. بودند خيس برگشتند و از باران تند گفتند

همـه خـارجي   آن دار افغـاني و ديـدن    آشنايي با چند هندي ويك مغازه. بزنم
ها را به جمعيت خود  م خيابانلمان كه با سادگي و تنوع عجيبي تماشرقي مس

  .اند رنگ و چهره شهر را عوض كرده است اختصاص داده
رهـاي زيبـايي آسـمان    اب. هنگام عصر باران رحمت تندتر باريدن گرفته بود

شـان سـر بـر ايـن      هاي جادويي هاي بلند زيبا با چراغ مناره. پوشاند مدينه را مي
ساييدند و روي زمين آب زالل جاري بود و ايـن همـه هزارهـا هـزار      ابرها مي

مالزيايي، اندونزيايي، چيني و ترك و هندي و تاجيك و عرب و افريقايي سـياه  
همه با ) تر بودند كه از همه بااحتياط...(ايراني هاي و زرد و سفيد و چادر مشكي

هاي دور و بـر حـرم داده    اي به ميدان و دروازه العاده چترهاي رنگين، قيافه فوق
دار بـود و   هاي سفيد بلند توري اين همه رنگ يكجا كه بيشترينش مقنعه. بودند
رخابي هاي قرمز و سبز تند كه سياهان افريقايي پوشيده و زرد و آبي و سـ  رنگ

هاي سـفيد   اند و قيافه مرتب و مانتوهاي همرنگ و روسري ها پوشيده كه شرقي
هاي الانگشتي بودند كه به خاطر ليز  بيشتر آنان پاي برهنه يا با دمپايي.... ها ترك

هـا را درآورده و پـاي    خوردن روي سطح براق خيس از باران بيشترشان كفش
سيل جماعـت بـه   . د بسيار زيبايي پيچيدبعد صداي اذان بلن. رفتند برهنه راه مي

چه باك، . سوي يك مسجد در حركت بودند و داخل مسجد ديگر جاي نيست
هاي رنگين بر زمين خـيس همـه جـا پهـن شـده اسـت و گلسـتاني از         سجاده
كـه اكثريـت    جالـب آن (دارنـد  ها نمـاز بپـا مـي    ها كه با چتر روي سجاده انسان

نفري روي دو سجاده خـود   7ـ8يافته هركس هم سقفي ). مطلقشان زن هستند
شب باران تند بود و بـه سـختي پـاي پيـاده و      10تا ساعت !... اند را جاي داده
كم بودن خيسي ما نسبت به خـيس شـدن آن همـه زن و پيـرزن     ( كمي خيس

  .خود را به هتل رسانديم) باشد خارجي كه سرتاپا خيس بودند مي
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  80بهمن  14يكشنبه 

از . خود را به حرم رسـاندم . فتاب درخشش عجيبي داردپس از باران نور و آ
كنـار چنـد   د و يهـاي سـف   ولي همين بيـرون روي سـنگ   ،ن محروممدرون آ

هاي گلـي از قبرهـا    بقيع محزون و تپه. داخل ندارد نمالزيايي با حال، كم از آ
ها  ام بسيار زياد بود؛ توقف نمودم سالمولي ازدح ،و هزارها كبوترش را ديدم

خدايا چقدر بـر  . ما نشستهن گنبد خضرا اينجا در برابر آ. ندم و برگشتمسارا ر
و زيبايي را توسط بهترين و  اين سرزمين منت نهادي كه چنين پيام با عظمت

  .جهاني را متحول سازد ترين بندگانت فرو فرستادي تاعزيز
هـاي   و مقدس شده است و بركت اين چهـره  خدايا اين مكان چقدر پاك

ابر اين همه دائم به كه كوچكي و حقارت من را در بر،مخلوقات توگون  گونه
عقلـم را از خـودبيني    كنند و چشم مـن را حيـران و خيـره و    من گوشزد مي

  .چقدر به اين سرزمين حيات بخشيده است، نمايند شرمنده مي
رغم انحراف و ابتذالي كه به  ن نازنين بنده توست كه عليهمه اين جاذبه آ

انـد تحميـل كننـد و همـه پيـروانش را       هتاريخ او خواستو او  عمد بر رسالت
انـدركار   هايي كه دست مانده منحط گردانند با همه دست عقب حقير و ذليل و

هـا و   پاكان و سادگان و باحـال  هم تمام اند باز تخريب چهره اين نهضت بوده
  .ورده استيا را از دورترين نقاط به اينجا آباصفاهاي دن

ديگر اسـالم و   ،ها كه با وجود جمعيت فراوان اين شرقي چقدر خوشحالم
تعصـب و بسـته بـودن خالصـه      در عـرب و سـياهي و   ،نحتي مدينه مركز آ

. فرهنـگ نيسـت   ديگر در دنيا مثال اسالم عرب، خشك متعصب بي. شود نمي
و اقتصـاد بسـيار    ز يكسو و شرق بـا تكنولـوژي  ايران و روشنفكران مذهبي ا

 انـد تـا چهـره سـنتي     اش از سـوي ديگـر آمـده    ياردياش و جمعيت ميل قوي
ايـن تحـول   . شـان متحـول سـازند    هاي با نشاط و پر انرژي اسالمي را با قدم

  !...ناپذير است برگشت
هـاي   از همين بـذرهاي قـديمي سـبز جوانـه     خدايا توفيق بده يكبار ديگر
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دنيـا را نجـات    يكبار ديگر عظمت اسالم و نهضـت توحيـد  . سربلندي برويد
و انسـانيت را   بخش به دنيا ارائه دهـد  طرح حيات راه نو و دهد، متحول كند،

را و پدر عزيزم و خانواده نازنين مرا كمك كـن كـه    و ما نمونه و الگو باشد؛
ن كمك كنيم و پدرم را و مـادرم را و  ين راه قدم برداريم و در معماري آدر ا

ــا  ــان و دوستدارانش ــه را و دوستانش ــن را  بقي ــربلندي وط ــتداران س ن و دوس
وثبت اقدامنا و انصـرنا   ...استقامت بخش تا جبران كنند و دراه تو قدم بردارند

  .علي القوم الكافرين
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  80بهمن  15دوشنبه 

ريـال قـرض    300قاي ميرزايـي  صبح كه تقي نبود از آ. ز خوبي بودامروز رو
ان رد شدم و از يـك دكـان   از يك ميد. گرفتم و به طرف مركز شهر راه افتادم

ؤال  خانمي با لهجه فرانسوي س. نگي و چادر براي عزيز خريدمافغاني چادر ر
مـده و اصـليت او   هميدم اهل بلژيـك اسـت و بـا شـوهرش آ    و بعد ف كرد مي

آن . بعـد رفـتم پاسـاژ طيبـه    . كلي صـحبت روبوسي كرديم و . مراكشي است
يك لباس ورزشي براي ركمن خواستم تعطيل بود و از يك مرد ت مغازه كه مي

قـاي ابـوترابي زيـارتي در بقيـع     بـا آ .... حيي خريدم، اميدوارم خوشش بيايدي
ام كوه  م گردش علمي در مساجد مختلف و آرزوي چند سالهعصر ه. داشتيم

تپـه عـيش هـم     ،ن درست بودهاللي آ. ك دل سير ديدم عكس گرفتمي. احد
 .مدينـه وجـود داشـت    احـد و  همانجور بود و نخلستان بزرگ و زيبايي بـين 

مسجد ذوقبلتين و قبا هم بسيار زيبا بود و معماري سيمان سفيد خيره كننـده  
  .داشت

  80بهمن  16سه شنبه 

آنجـا   بسيار شلوغ بـود و افـراد گونـاگون   . ظهر را در حرم خواندمامروز نماز
ه مـن بـود و بـا هـم حـالي      خانم همرا ذرآ... نماز حاجت هم خواندم. بودند

دوربـين داشـتم و در مسـجد راه     ولـي مـن   او داخل حرم رفـت . وديمنم مي
چـون  . فتـيم شب هم با نير دوست جديدمان همراه شده و خريد ر. دادند نمي

سـاعت زيبـايي   . خرج نمودمذرخانم گرفتم و همه را دالر از آ 100تقي نبود 
شب دورهـم  . دانم به كدامشان بدهم و ساعتي براي حامد ها كه نمي براي بچه

آبـادي بـود    ا نماينده جديد گروه كه خانم شاهبوديم و مسائل و مشكالت را ب
مـدن  خواهرش نرگس اخـالق مـديريت و راه آ  او هم مثل . ميان گذاشتيم در

  .يدآ از عهده اين كار برمي دارد و
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  80بهمن  17چهارشنبه 

شدم و دريـاي خلـق   صبح سحر خوبي داشتم به تنهايي و پياده راهي مسجد 
كـه انگـار نيمـه روز    بودبازگشت چنان شلوغ  و در روان بودند ن سونيز به آ

در راه تقي . النبي رفتيمر هم به ديدن چند مسجد كنار مسجدامروز عص. است
كه چرا بدون مشورت  غاز كرد و ايننكوهش درباره خريدهاي زيادي را آ هم

هـا   كه سال كه موقعيت مرا در نظر ندارد و از اين از اين وكنم؟  اين كار را مي
 20از  حاال من بعد خود به تنهايي سفر كرده و هرچه خواسته خريده است و

با توجه (خواهم بخرم  چه مي هر زاد باشم وخواهم آ ام مي سال يك سفر آمده
لذا حوصله بحث نداشـتم و از صـف   . عصباني شدم) وديتي كه داريمبه محد

ودن خيلي اظهـار خوشـوقتي   هم ب غاز سفر از باكه از آ از اين. ها جدا شدمآن
  .شود بند مي دم واقعاًكردم ناراحت شدم چون دست و پاي آ مي

م ريـال هـم از نيـر خـان     100ذر خانم را هم دادم و تازه دالر آ100امروز 
  .توانم بدهم كه معلوم نيست كي مي قرض كردم

  80بهمن  18پنجشنبه 

بي رساندم و پس از صبح باالخره خود را به داخل مسجدالنامروز بعد از نماز 
ن كـه حـرم پيـامبر    طي مسافت درازي در آن مسجد عظيم به انتهاي جنوبي آ

در  امـا سـر   ،ام البته من جلـو نـرفتم و خـود آرامگـاه را نديـده     . است رسيدم
 نشستيم و با ديگـران در شبستان جلوي آن، . شكل مقابل استن به ورودي آ

» ضد سني«مغرب و ايراني  مصر و هاي مختلفعقايد و كشور افكار و درباره
هاي زيبايي به شكل چتر پوشيده شده است  مسجد از باال با سقف. گپي زديم

كه  البته دورتادور اين شبستان همانطور .ورودي حرم پيداست البالي آن و از
روي ديـوار نوشـته    هـايي  اهللا در دايـره  در عكس پيداست نام اصحاب رسول

البته مـن چنـد تـا از ايـن     . است كنار عثمانها نام حسن در  از ديگر نام. شده
دانـم   نمـي  مـثالً  ،حكمت بعضـي را هـم نفهميـدم    ،ها را نتوانستم بخوانم اسم
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ها باشند با  مقامات مراقب كه شرطه ظاهراً. لعابدين چيستا منطورشان از زين
به ايراني  نهايي كه ظاهراًالبته آ. ندگرد آنها را بيشتر مي. ها خوب نيستند ايراني

سـفانه  انـد و متأ  ها كه خيلي خيلي اينجا مشـخص  ، يعني چادر مشكيمانند مي
در كل هم عشـق  . شي ندارندصورت خو در ميان اين همه رنگ و تنوع اصالً

خواهنـد   و تشيع جوري است كه به ديگـران مـي  شان به خاندان علي  و عالقه
ها گفته اسـت  نحتي بعثه هم به آ. وعي تبليغ كننداين عزيزان را بشناسانند و ن

شام او را به بعثه بفرستيد،  هار يااتوانستيد كسي را جذب كنيد براي ن كه اگر
بـه  ) ع(بليغ براي معرفي حضرت زهـرا و علـي  اين ت. شود از آنها پذيرايي مي

خبـري و   اطالع هستند نشان از بي هم بي واقعاً نها كه البته نسبت به اين افرادآ
ه جاي ايـن  ب. تمام جهان سوم است سالم وجهان ا زجهل ما از دردهاي امرو

كـردن دردهـاي مشـترك امـروز جهـان      مطـرح   ها بهتر است سـعي در  تبليغ
  ...مان به فكر دارويي بوديم هاي مهلك زخماي نموديم و بر مي
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  80بهمن  19جمعه 

! البته ديگر نخواهم گرفت شايد يك روز در مكه. گيرم دو روز است روزه مي
جـايي در   مـدم تـا  هتـل آ  از 11امروز ساعت. هر حال روزهاي خوبي بود به

متأسـفانه  . نماز جمعه اين ديـار شـركت كـنم   اصرار داشتم در . سايه پيدا كنم
چنـد  ! كردم گرداندم به كناره نگاه مي گاهي رويم را مي.تنها آفتاب بودام  سايه

ه بسيار بلند و ام جمعام. ن و نماز جمعه شروع شدآنماز حاجت خواندم و قر
هـاي او را خيلـي خـوب     ولي حـرف كرد،  زد و انگار عتاب مي تند حرف مي

گفـت و نبوسـيدن و سـجده     بيشتر درباره شرك مـي . ، مشكل نبودفهميدم مي
ايـن   ورد واز پيـامبر حـديث آ  . سنگ و قبر مـرده  نكردن بر خاك و چوب و

. تكـرار كـرد  ها را با صداي خيلي بلنـد هـم در خطبـه اول و هـم دوم      جمله
  .ام داگانه سخنان اورا يادداشت نمودهج

بعد از نماز كمي خلوت شد و من هم جايم را . در كل امروز متفاوت بود
رش پهـن كـرده   حيـاط فـ   در پناه ديوارهاي شـمالي مسـجد در   .عوض كردم

يي و افريقـا  هـاي انـدونزي،   بعـد چـون همسـايه   . بودند، من هم نشستم آنجا
مـد سـرم را   آ دراز كشيدند من هم خيلي خـوابم مـي   شان بنگالدشي بنده همه

هـاي بلنـد    منظره آسمان و سـاختمان  واقعاً. روي كيفم گذاشتم و دراز كشيدم
كـس   هـيچ . كردنـد  يبا بود و كبوترهايي كه پرواز مـي مشرف به حياط خيلي ز

ده بـا پيـراهن بلنـد    اين محـدو  رم را درآورده تامزاحم نبود من هم مانتوي گ
 شد در مكـه ديگـر مـانتو نپوشـم     كاش مي. كنم ها تردد مي دمه آنخي مثل بقي

آن  در ؛بعـد وضـو گـرفتم   . خيلي جـاي شـما خـالي   ). كنم اش عرق مي همه(
. رويـم  برقي تا سه طبقه پايين و باال مي هاي شيك زيرزمين كه با پله وضوخانه

وقت خـود را در همـين محـل امـن روي      در نماز عصر شركت كردم و فعالً
  .كنم ي حياط سپري ميها فرش

از پاكستان به من گفت كه برادرش در خانه فرهنـگ مـدرس    يك خواهر
فارسـي   هـا اصـالً   ولـي ايـن خـانم    ،دهـد  سـي درس مـي  فار اسـت و ظـاهراً  
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رشـيد   ،هالـه سـحابي  : كه نام خـود را بـه فارسـي نوشـتند     ندانستند، با آ نمي
  . را بكشم نهاآنها خواستند كه آ. حاجي بيگم ،زايده پروين،قصراني

 ،روبغـ  و ! بـود اهللا الصلوه علي الطفلـين ارحمهـم   ،امروز نماز ميت ظهر
  !الصلوه علي المرئتين ارحمهم اهللا

، ولـي  شـد  ههـايي خوانـد   هاي طوالني از سـوره  براي نماز صبح قسمت 
 .نچه گفته بودند سجده اضافي نداشتبرخالف آ
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  80بهمن  21يكشنبه 

درد پـايم  از صبح تا عصـر در هتـل مانـدم تـا      .ديروز شنبه خاطرات ننوشتم
آقـاي  . گذشت كمي به جمع و جور و نظافت آشپزخانه و حمام .شود ساكت

قرائـت مـا را    ها حمد و سوره پرسـيد و  مد و از ما خانمابوترابي به طبقه ما آ
ـ  كنند و ها سؤال كرد از كي تقليد مي سپس از خانم. اصالح نمود ا حسـاب  آي

هم از بهجت و فاضل لنكراني و خـويي و يـا    كه اكثراً! يا خير؟ساليانه دارند 
، كنـد  خود آقاي ابوترابي از آقاي بهجت تقليـد مـي   ظاهراً. باقي بر امام بودند

تم حـاج آقـا ايـن    گفـ من هم انتقاد كـردم و . كند چون خيلي از او تعريف مي
ور آنچـه منظـ  . كننـد  آخر همه براي حساب خود توجيه مي ال را نفرماييدسؤ

كننـد   اي آنقدر هزينه مي هاي زندگي است يعني چه؟ عده شما اضافه بر هزينه
دار انـدكي  ورند مقآ اي هر چه در مي عده روند و كه سالي دوبار حج عمره مي

البته ايشـان هـم پاسـخي داد كـه     ... گذارند تا روزي خانه بخرند در بانك مي
  !...كنند هم نمي ست اگر سفر نروند كار خيرنهايي كه پولشان زياد اآ

هيئت علمي الزهرا و تهـران بودنـد عصـري    عضو ها كه  از خانم نفر چند
ابوترابي هم همه تعريـف كـرديم كـه    و از اخالق ... گفتند خوب حرفي زدي

  .شنايي استآدم دردآ
خواهي پول بردار و دست  گفت هرچه مي دالر داد و 200تقي هم به من 

  .ثر نمودمرا گرفت و بوسيد و مرا بسيار متأ
ها اكنون در روضه الشريق  ماز شب و صبح و چرخي بر در مغازهپس از ن

محبـت  اهللا زيادند و پررو و بسيار با ماشاء. ام اي از زائران ترك نشسته حلقه در
يند و نشـ  اي مـي  اينجا هم حلقـه . كنند هميشه گروهي حركت مي. اهللا رسول به

هـاي بزرگـي از    ش هم حلقهچند روز پي. كند يك نفر هم برايشان صحبت مي
نشسته بودند و خانم جواني هـم بـا   ها با روسري سفيد و مانتو كرم  اين خانم

اد د هايش نشان مـي  دست كرد و با آب و تاب برايشان يك ساعت صحبت مي
آنان  زدادند ا هايشان گوش مي ذري داشتند به حرفدو خانم آ. داد و درس مي
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زنـدگي  دارند داسـتان  . فهميم ند كمي ميفهميد؟ گفت پرسيدم حرف آنها را مي
بعد هـم شـنيدم   . گويند رسول اهللا و فاطمه زهرا و آنچه در اين حرم است مي

آنـان   گويد و آب و تاب مي اهللا را با الم عليك يا رسول اهللا و يا حبيبكه الس
. ها وجودشـان خيلـي آشـكار و مشـخص اسـت      خالصه ترك. كنند تكرار مي
شـان   هـاي بسـيار رنگـي    ها با همـان لبـاس   سياهپوست ،ها ، مصريها افريقايي

. شـود  شان به رفتن و آمدن و خريد محدود مـي  هميشه ساكتند و كار گروهي
ساكتند و  ،ها هم با جمعيت بسيار زيادشان ها و مالزيايي ها و فيليپيني اندونزي

 داننـد و مـن غيـر از ايمـا و     متأسفانه زبان هم نمي. زنند هم ديگر حرف مي با
  .دانم چگونه با ايشان ارتباط برقرار كنم اشاره و نقاشي نمي

فتاب داغ تا قبل از اذان در سايه يك پاساژ ه خاطر دوري از آامروز ظهر ب
فتاب سوزان سـجاده پهـن   موقع اذان هم در آ. و كتاب خواندمقشنگ نشستم 

پرسـيدم  . پـوش و زيبـا همسـايه بودنـد     كردم، دو خانم سياهپوست و رنگين
اسـت بعـد    كردم نيجريه و نيجـر يكـي  اول فكر . الي هستند گفتند نيجرسنگ

نهـا تـذكر دادنـد كـه     توانند فرانسه حرف بزنند و آ پرسيدم در نيجريه هم مي
نيجر يك جمهوري است كه برعكس نيجريه كه انگليسـي  . كند نيجر فرق مي

ب هـا بسـيار هـم خـو     اين خانم اتفاقاً. زنند فرانسه حرف ميكنند  صبحت مي
فهميـدم نيجـر در صـحراي    . كـرد  مـي شان در ليبي كـار   يكي. زدند حرف مي

رود . ي و نيجريـه اسـت  همسايه الجزاير ليب ،سوزان و كويري افريقا قرار دارد
جـو و بـرنج و ذرت توليـد    . گذرد و همه سـال آب دارد  نيجر هم از آنجا مي

بگيرنـد و حـق    زنچهـار   توانند ، ولي مردان ميزادندزنان هم آنجا آ. كنند مي
  .طالق هم با مرد است

. اي گفـت  هر كس خـاطره . مه پايين جمع بودنده. جشن فجر هم داشتيم
ها از دكتر  فر از خانميك ن. قرائتي هم آمد. ها هم خاطره گفتند سه تا از خانم

. فـتم حـرف دارم  بعد هم مـن گ . شريعتي ياد كرد و مطالبي را از حفظ خواند
قبـل از انقـالب    گفـتم . و بـاالخره حـرفم را زدم  وردم خيلي به خود فشـار آ 
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د ولـي بعـ  . وت جلوي ما بود مثل يك مانع بزرگاي نداشتيم فقط طاغ تجربه
يزان اينجا سر مزار عز. هايش دست ما افتاد اداره ملت بزرگ با همه پيچيدگي

موختيم ميـان نقـد و   سال آ 23ما در اين . كنند ما و معصومان عمر را لعن مي
را لعن كنيم كـار خودمـان مشـكل    اگر عمر . ت بايد مرز گذاشتنفرت و لعن

شـود   و به دنياي امروز منتقل كنيم مي اگر عمر را در كادري بگذاريم. شود مي
. ساالري را نقض كرده و افراد خوب را حذف نمـوده  يك حاكمي كه شايسته

اي براي حفظ يك نظام كه البته بر شود بعد از انقالب ديديم كه چگونه ميما 
چگونـه   .ارزش را حـذف كـرد  ها و افـراد بـا   همه مقدس بود خيلي از ارزش

حـال كـه دوران    كـنم  پـس پيشـنهاد مـي    .شـود  آسان پرده انصاف دريده مـي 
هاي  عمر را لعن نكنيم، سياست ...وحدت ملي واصالحات است براي تداوم 

  .غلط او را نقد كنيم
خودش در مثل زدن نمكي داشت و از هنر هاي با بتحقاي قرائتي هم صآ

دربـاه  . دارد و قابل فهم صـحبت كـردن گفـت كـه البتـه ايـن هنـر را واقعـاً        
قايان به تقي اعتراض كرده بودند كه جاي اين آاي از  هاي من هم عده صحبت

  .تو غفور و مهرباني ؛اگر اشتباه بود خدايا تو جبران كن .ها اينجا نبود حرف

  )القعده ذي 29( 80بهمن  22دوشنبه صبح 

بهتـر   ولـي  ،ام نيت احـرام هـم كـرده   . ام ام و لباس سفيد پوشيده به حمام رفته
دارم تمـرين   فعـالً . ميقات تجديد شود باشد و در است همه اينها بعد از نماز

ر سعودي و قسمتي تقصير ما قسمتي تقصي. مدها پيش آ خيلي معطلي .كنم مي
حـاال  . گـذاريم  يه چيز مهم است و متـه بـه خشـخاش مـ    دانيم چ بود كه نمي

يلي انتظارش را كشـيديم  جايي كه خ. شب در مسجد شجره هستيم 9ساعت 
  !لطف خدا چه هواييبه و  ستصفاو چقدر با

هــاي  ســتم و منظــره درونــي بــا اصــوات لبيــكداخــل حيــاط صــحن ه
در مورد ولي وسواس . و زيباست جمعي كه در فضا پيچيده است جالب دسته
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فالنـي بگويـد مـا     حتمـاً  ،لبيك درست باشـد  عربي ،كه چگونه نيت كنيم اين
از حوزه درك من خارج بوده و سر آنها بحث هم  هميشه ...حتماًتكرار كنيم، 

  .دسته ام و قلم ب اي خزيده گوشه.توان كرد نمي
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  1380بهمن  23سه شنبه 

شك و . شناختم راهي شديم دو خانم كه خوب نمي با 5/8صبح ساعت : كعبه
هـا   من عجب گرداني كه همه. گذاشته وارد گرداب طواف شدمترديد را كنار 

هرچه نزديكتر بيشتر و  .كرد كرد و هضم مي خورد و جذب مي برد و مي را مي
كـوع در  خواندم كه ر نماز طواف را در آن جاي محدود پشت مقام طوري مي

بعد از چنـد بـار شكسـتن    . شد تر مي يك نقطه و سجودش چند متر آن طرف
يوس خدايم هم از رحمتش مـأ . راضي بودم خودم كه. وردمجاي آ هباالخره ب

به يـاد تالشـي    ولي واقعاًً ،سعي هم طوالني بود. خيلي خوش گذشت! نيستم
  .كه بايد در زندگي داشته باشيم افتاده بودم
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  1380بهمن  25پنجشنبه 

د قـرار بـود فهـ    15/7 امروز ساعت اتفاقاً .سحر با تقي به مسجدالحرام رفتيم
 حجـر خـالي شـده و در   . كردم تماشا مي. بخواند) باران( ستغاثهنماز او د يبيا

ضـلع ديگـر    كم به اي رنگ در آن بود كه كم منبري قهوه. آوري بود حال جمع
جماعـت نمـاز و    ولي بعد خود امام همين ضلع مقام ابراهيم منتقل شد، يعني

و اسـتغفار  و انابـه   اش توبـه  خطبـه همـه  . را نديديم» فهد«خطبه را خواند ما 
گفت  ، حتي آن آيه كه بابا هميشه مين بودبرگناهان و دعاهاي مربوطه در قرآ

البته ان اسـتغفار  . »مدرارا«بارد  ر كنيد رحمت خدا بر شما بسيار مياگر استغفا
ايـن بعـد را    قايـان اصـالً  هاي غلط بود كه آ معني نقد بر گذشته و اصالح راه

اش ايـن   خالصـه  .د دلم را در دفترچه تقي نوشـتم در قسمتي از. قبول ندارند
كنيم كارمـان پـيش    ايم؟ چرا هرچه دعا و استغاثه مي چرا ما عقب مانده: است
مـا شـده    دار، بـراي   ه جاي يك رهبـري جهـت  زيرا مكتب امامت ب رود، نمي

و  ؛كـاري و تقلـب  انتظار ما براي مـا توجيـه ظلـم و خالف   حكومت توسل و 
گـوييم و   نوان تعارف است كه براي وجدان آسودگي ميع استغفار كلماتي به

ن ايم و اصالح و برنامه بـراي آينـده آ   هيچ نقد دقيق و مشخصي از آنچه كرده
  .در كار نيست

  80چهارشنبه اول اسفندماه 

خيلي بايد . حج تمتع دوباره محرم شدن و. ماده شويم براي عرفاتامروز بايد آ
شخصـيت   شايد توقـع تغييـر و تحـول و ارتقـاي     مده باشيم ورون آاز خود بي

. شبه نخواهيم طي كنيم الي نباشيم و صد قدم را يك البته ايده. جدي وجود دارد
ها مسـائل رفـاهي شخصـي و     وز و امروز و روزهاي پيش، نقل سخنولي دير

كه خودمان رعايـت و توجـه    آن ، بيتوقع از ديگران براي رعايت و توجه است
هـا   ايم از مسئله متأسفانه همه جلساتي كه داشته. داشته باشيمحقوق ديگران  به

 »ح«كـه   ها همـه درد و مسـئله بـود    ال؟ سؤ!شدن پرسيده گفته شد و بيش از آ
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وكالت . شود آخر شب بنماييم يا صبح هم مي غسل را حتماً. چگونه تلفظ شود
سر شانه  حتماً .هفت دور باشد. براي قرباني براي چندمين بار توضيح داده شد

حال ذكر واجـب نمـاز طـواف تكـان نخـورده       در. از كعبه منحرف نشده باشد
نپرسيده اخالق ما چگونه باشد، ما كارهـاي ديگـران را انجـام    كس  هيچ... باشد

براي نوشابه اضـافه  . منزنيبكنيم، زباله ببريم، براي غر  را جمعها  بدهيم، آشغال
ـ    براي كمترين  چانه نزنيم، همـديگر را   د و بيـراه نگـوييم،  اشـكال بـه خدمـه ب

چـرخيم،  در درياي خلق غرق شويم در اسياب ب ،عشق بورزيم ،دوست بداريم
دردي از ايـن دردهـا    اصالً... هاي ما شسته شود له شويم، آسياب شويم، تا من

هـا   دو روز است كه مسجدالحرام كارش سخت شده و ديگـر اتوبـوس  . نيست
همــه ناراحتنــد و . راه پيــاده رفــت دارنــد و بايــد خيلــي خيلــي دور نگــه مــي

  .ي خار مغيالن را كسي دوست نداردها سرزنش
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چقدر تأكيـد  . كني خواهم بگويم اي آقاي روحاني چه كار خطرناكي مي مي
پـذيري و حتـي اعضـاي     نمايي؟ چه قـدر مسـئوليت مـي    بر اعمال مناسك مي

شان، ذكرشـان را   تنامهآوري، اعمالشان، زيار بري، مي كاروان را شخصاً بارها مي
كنـي ولـي    عجب كار سختي مي. مثل يك مسئول و قيم و متولي. دهي تذكر مي

مسئوليت را از دوش آنهـا  . اي  ها قرار داده خودت را سپر بالي قبول نشدن حج
. كننـد همـين كـه شـما آنهـا را تأييـد كنـي كـافي اسـت          فكر مـي . اي برداشته

خودخـواهي  . بـيخ و بـن خـراب بـود     هاشان فقط همين است، اما كار از سؤال
همسر من و نان من بايد خوب باشد و سهم مـن   غيبت؛ حق من و گروه من و

وقت سر آن كه تقصيرشـان كـم و زيـاد شـده غصـه       و آن... بايد گرفته شود و
كنـي چـون جـواب     كـار خطرنـاكي مـي   . نماينـد  خوردند و دوباره اعاده مي مي

  !!دهي نمي) هاي اخالقي خالف(تقصيرشاندهي، ولي جواب  شان را مي»تقصير«
كسي كـه در  . استماه معلوم حج در چهار : گويد بقره مي 197گفتيد آيه 

ــات محــرم شــده ــواي خــويش  .جــدال در حــج باطــل اســت  ...و ميق برتق
  .بهترين توشه تقواست. كاري كنيد كه تقواي شما افزوده شود،بيفزاييد

ست مثل توصيه اخالقي بـه  وظيفه مامشكل اين است كه خيلي كارها كه 
. اطـل اسـت  عمـل ب عمـل نشـد    ولي اگر مناسك درسـت  ،شود آن اشاره مي

هـا سـر مشـكل عمـل      بهترين زاد تقواست پس آن همـه متـه بـه خشـخاش    
  .پس تقوا پيشه كنيد. تواند بهترين زاد باشد نمي

خداوند احتياجي به گوشت و خون ايـن قربـاني   : بقره درباره قرباني 125
فـاذكرواهللا  . د ازديـاد تقـواي شماسـت   ومقصـ . كه يناله التقوي فـيكم بل ،ندارد

همان اندازه كه ياد پدرتان هسـتيد يـاد مـن     ،كم توقع چقدر. كذكركم ابائكم
  .اين نسبت بسيار عجيب است. باشيد

چـه  . بـود  بگـويم ايـن چـه نمـازي    . استغفار كنيم احرام شده بعد از نماز
هـا را وقتـي    ايـن حـرف  . رعايـت نكـردم  و را ن تاحرامي بود؟ خدايا من شأ

، ولـي جلـوه خـدا همـين خلـق      گوييم با خدا طرف هستيم تعارف اسـت  مي
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توجه باشم بهتـرين   ، ولي حق مردم را بيمن اگر با خدا تعارف كنم. خداست
دم يا گروه خودم بخواهم ايـن هـم شـأن    اتاق را بهترين سرويس را براي خو

  .ام حج است كه رعايت نكرده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الهـم ارزقنـي حـج     ،در دعاها بايد براي همه دعا كرد نه فقط بـراي خـود  
كمت بالغـه خـدا قـرار گرفتـه كـه      ح. اين همه براي همه است. بيتك الحرام

تو خود حجاب خـودي  . در عرفات و بيشتر در مشعر ؛ها از بين روند شخص
  .حافظ از ميان برخيز

 ب و مستحب با هم عـوض كنم كه جاي واج ها فكر مي با همه اين حرف
تقصير و تعداد و شـكل طـواف   شود و  تقوي و اخالق توصيه مي. شده است

شـوند و بقيـه بـه     ، قهرمان و مقـدس مـي  تقوابراي همين يك عده با. تكليف
وظايف اوليه خود ناآشنا، و فقط به غسل و تلفـظ نيـت آن و اعـاده شـكيات     

  !دهند گير مي
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  80اسفند  2پنجشنبه 

صفاي خلوتي را در حياط با بامداد طواف عالي و 1نيمه شب و  12از ساعت 
. عزيـز  ن كعبه دوست داشتني و ساده و صـميمي و بـزرگ و  ر آخانه خدا دو

هـاي مرمـر و    هـاي عظـيم و سـنگ    سـاختمان  تر حيف كه چند متر آن طرف
دم را به سوي خانـه  اند، ديگر ياد آ ژي كه براي سعي صفا و مروه ساختهسااپ

  .كند پرستي هدايت نمي دگي پيامبر و دوران مبارزه با بتل زنتوحيد و مح
رامشي مشغول شدم و همين هنگـام  ماز شب من با آزمان ن ،سحرگاه بود

ام چنـد دور طـواف    ب از روحاني پرسيد كه من شك كردهخواهري با اضطرا
سعي را هـم بايـد دوبـاره     ام و روحاني گفت طواف شما باطل است و نموده

چه اضطراب و چه جو پـر  . اميد شده بسيار گريه كرداو هم كه نا .انجام دهيد
شـكل اعمـال    از بـس نـوع و  . از شك و ترديدي در ميان ما ايجاد شده است

فتـاب بـا تعـويض    طلـوع آ . كننـد  ر و پرسيده شده همه به خود شك ميتكرا
 بسيار عالي كه با طال روش نوشته بود رچه سياه كهنه با پارچه سياهعجيب پا

مـرد  شـش  شروع شد ما شاهد بوديم كـه  . چه كار سختي هم بود. اه بودهمر
  .توانا چگونه لباس كعبه را عوض كردند
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ـ !! ها تمام شد از طلوع آفتاب به بعد زيبايي ه سـوي عرفـات،   راه افتاديم ب
سـاعت طـول   سـه  . ترافيك و معطلي غيـر قابـل وصـف    .»شناخت«سرزمين 

و ماسـه بـود   به چادرهاي ساده و گرمي كـه زيـرش شـن     11ساعت  .كشيد
حرفشان گرفتن جا ها كمي سر خانم. جاي كافي نبود، حتي براي نماز. رسيدم

هـاي   كافي نبود و صـف  ها اصالً توالت. از گرما حالش بهم خورد ذرآ. شد مي
قـول  ه ب. غذا نخوردم من كه اصالً .خوشبختانه غذاي سبك خورديم. النيطو

محرم شو و بـه   گويد در خانه من عرفات چه جايي است كه خداوند ميتقي 
هاي زياد زير يك سايه مختصـر حصـير    من آن روز در كنار زباله. عرفات برو

ولـي   توفيق عبادت يا خوانـدن قـرآن نداشـتم،    ام و اصالً پهن كردم و نشسته
اي در  االي تپهعصري با تقي ب. يدار شدماز شدت دم كردن ب .ساعتي خوابيدم

همـه   ؛تا دور كوه بود و صحراي بـزرگ پـر از چـادر   دور. اين سرزمين رفتيم
ر زبالـه و  نقـد آ... ، وليهاي زيتون وحشي كاشته بودند درخت. ها بودند انسان

نوشـتن   خته بود كه اين بنـده هـيچ تمركـزي بـراي    بار مصرف ري ظروف يك
فكـر ايـن بـودم كـه     . تمشـ ن يا كتاب و دعـا ندا خاطرات يا حال كردن يا قرآ

هـا داده تـا    دمحراي بزرگ و با عظمت را دست ايـن آ ند اين صچگونه خداو
كنند و  بعدش ديديم همه دارند جمع مي. داني تبديلش كنند يك روزه به زباله

نشده يـك   هنوز غروب. ند ولي ما ديرتر بوديمشو ها مي كم سوار اتوبوس كم
. نظمـي بسـيار   ، بعد نماز و بـي دادند خيار و نان به عنوان شام كاسه ماست و

تا قبول كردنـد و   10اتوبوس كم بود اول از ما خواستند باالي اتوبوس برويم 
و ... االو بال پيـاده شـويد   كه! م اتوبوس ولي مردها غيرتي شدندبا م پشترفتي

صـبح ترافيـك و    4تـا  شب  10بعد هم  بعد دو ساعت تا پيدا شدن اتوبوس،
جايي كه نيم ساعت فاصله بيشتر  ،در اتوبوس تا مشعرگره گره و حبس شده 

فقـط چنـد   . چيزي از مشعر نفهميـدم . حال و هوايي براي عبادت نبود. ندارد
همـه مسـلمين   و قضـاي حاجـت   !! سنگ پيدا كردم و به علت نجـس بـودن  

ها و فـرش و حصـير    نماز صبحي در ميان دود اتوبوس !...مجبور شدم بشويم
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رفـت   ر كه متواضعانه زير لگدهاي ما ميرهاي ديگمحقر صدها مسلمان كشو
  .و بعد از طلوع به طرف مني رفتيم خوانده شد
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  80اسفند  4جمعه 

هايي را ديديم كه الحمـدهللا   صبح جمعيت. ودي عيد قربان استامروز در سع
چادرهـاي منـي    .عيد خبـري نبـود   گفتند ولي نزد ما از نماز علي ما هدينا مي

براي پا دراز كردن هسـت؛ اگـر   ود و جا هم به اندازه كافي دار بمرتب و كولر
مين ش و هآ ولي از زباله و دستشويي، همان . نندها زياد از حد دراز نك بعضي
ويم و دستشـويي حسـابي   ام را بشـ  من تصميم دارم آخـر شـب مقتعـه   ! كاسه
م نـزد  زنـد بـا هـ    كه دلم براي سر تراشيدنش شـور مـي   مراه تقيبه ه... بروم

ـ   بزرگ رفتيم و بسيار آسان به او سنگ زديم، شيطان ه ولي او همچنان خـم ب
  ...خنديد ابرو نياورده و انگار به ما مي

نظمـي و   هـر روز بـا شـكيات و مجروحـات و بـي     ها  داستان زدن شيطان
ظلـم و  ... تر سنگ زدم ود ولي من طبقه باال رفتم و راحتناهماهنگي همراه ب

كنـد متوجـه    كس تا وقتي خودش ظلم مي هر. خودخواهي را بايد معين كرد
كند ظلم يعني بريدن سر امام حسين و چون خود را محـب   شود، فكر مي نمي

ولي  كند ظالم نيست، مي داند فكر خاندان او و دشمن شمر و يزيد مي علي و
  .فهمد شود مي تر مي مواجه با ظالمي يا خودخواهي قوي وقتي

  ري كه مسلماني نيستفرياد برآ داد و     ببري مال مسلمان و چو مالت ببرند
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  80اسفند  7دوشنبه 

ظهر قرار شد به مسجد حنيف برويم كه نزديك شيطان بـزرگ  بعداز: اتوبوس
د شنيده بوديم كه پيامبر خـود بـه   از فضيلت اين مسجد زيا. در مني قرار دارد

ي مـا  ول ،اند گذراندهزماني را در آن  قه داشت و پيامبران پيشين همگين عالآ
براي همين مثل كارهاي ديمي ديگـر كـاروان   . ييمآ گفتيم اگر پياده برويم نمي

آقاي ابوترابي خودش خيلي زحمت . چه و خيابان دنبال اتوبوس بوديمدر كو
ـ    ،باالخره سر خيابان ملك خالد. زد كشيد و چانه مي مي ديم اتوبوسـي مـال ق

اي از تونل بزرگ عبوركرده و بـه   ه دقيقهد. پيدا شد و خوب هم با ما راه آمد
هـاي   د ولي با ديدن زبالهبه راستي سكوت و خلوت مني زيبا بو. مني رسيديم

ن بـود صـفا و   هـا و درون آ  انبوه دم مسجد و آن همه اشغال كـه روي فـرش  
م نظافـت و ايـن انبـوه    يا تعمدي براي عـد آ. ما پنهان شد بهت مكان از ديدها

  خواهد بودجه كافي بگذارد؟ د دارد و يا دولت نميساز وجو كثافت بحران
بك چـوبي و فضـاي بـزرگش    هاي مشـ  و پنجره توانست با در مسجد مي

   ...ولي ،نماز وادارد ن ودلباز و باصفا باشد و انسان را به شوق قرآ
ـ . ءطواف سعي و طواف نسا مانده حج بود؛ شب نوبت اعمال باقي ه خود ب

 5/1، چراكـه طـواف، خـود    شـد  طـوالني مـي   خود اين برنامه خسته كننده و
» مـاراتن « واقعـاً ولي ديشب . سعي هم مشكل استخواهد و  ساعت وقت مي

ازدحـام عجيـب و اصـرار هموطنـان      سـابقه و  با توجه به آن جمعيت بي. بود
نالـه و درد و فحـش و   ه و تنها آ. ديك كعبه و نماز پشت مقامبراي طواف نز
هـا را   بام و شـيعه  اند روي پشت كه چرا نرفته )!!بد مذهب(هاي  ناسزا به سني

ساالر كه چرا درسـت برنامـه    ناله و نق و غيبت از كاروان. اند راحت نگذاشته
متأسفانه خود شاهد بودم ! باقي ماندنريخته است به عنوان نتيجه اين عمليات 

ال طواف بودنـد هنگـام برخـورد بـا چهـار      ح اي از اهل تسنن كه در كه عده
اينجـا جـاي    مقام مشغول نمـاز بودنـد گفتنـد الصـلوه،     ي كه پشتگزارنماز

كه مراقـب نمـازگزاران بـود نـدا بـرآورد كـه        ن برادر ايرانيطواف است و آ
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ايـد   مثل گله ريختـه . رويد باال توانيد چرا نمي هاي بد مذهب شما كه مي سني
  !كنيد؟ در مقام طواف مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
شروع كنيم ولي به علت ماجراي  5/10 ن شب قرار بود اعمال را ساعتآ

كـه حتـي    ...زيـاد و نيافتن ماشين و دبه كردن راننده اتوبوس به علت مسـافر  
ن سوار شده بودند و وسط راه از شدت تق و تـوق مجبـور بـه    باالي باربند آ

بـاالخره اعمـال    ...اتصال اسـتارت و شدن گرديدند و قهر راننده و قطع پياده 
اروانيان لت و پـار و  لي مثل بقيه ك، ومن هم خسته شدم. شروع شد 1ساعت 

يع انجـام داده و  ودر دايره وسـ  چرا كه طواف دوم را بيرون مقام ناالن نشدم،
از اعمال حج خـود   اين بنده خود. دمومهلت و تمركز دعا خواندن را پيدا نم

دانند و حاج  هايم غلط مي اتاقي كنم درست است، ولي هم ام و فكر مي راضي
فكـر  . زنـد  رديـد را دامـن مـي   در پي شك و ت هاي پي الآقا ابوترابي هم با سؤ

ها به عنوان اعاده طـواف دوبـاره بـه     نفر از خانم 15يا  10ًكنم امشب اقال  مي
  ...حرم رهسپار شوند
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  80اسفند 8چهارشنبه 

همراه خانم سرچمي . استالقعده  ذي 15يا  14البد  ،ماه امشب بدر كامل بود
داوود كه درست زيـر هيلتـون قـرار دارد     براي خريد به پاساژ بسيار شيك بن

 مبـي خـان  دو سـجاده آ . ستيم چيـز زيـادي بخـريم   به علت گراني نتوان. رفتيم
زيـرا بيـرون مسـجد بـه علـت       ،نماز مغرب به دلم نچسـبيد . سرچمي خريد

ء در خـود  نمـاز عشـا  ولـي  . اسـاژ نمـاز خوانـدم   ازدحام جمعيت در كـف پ 
خيلـي  . داحافظي بـود خ شايد اين ديدار. كعبه انجام شدمسجدالحرام با ديدار

را ببيـنم و بنيشـينم تماشـا كـنم و آن گردونـه      هـم كعبـه    خواهد بـاز  دلم مي
  ...چرخد نظاره كنم چرخد و مي توقف هستي را كه حول محورش مي بي

  80اسفند  9پنجشنبه 

ـ   و از دست دادن ساعتهم معطلي صبح باز :غار حراء ه خـاطر  هاي خنكـي ب
. به پـايين كـوه نـور رسـيديم     8اعت س. ريزي نكردن و نبودن اتوبوس برنامه

رفتنـد و پشـت    اي بـاال مـي   بود جمعيـت بسـيار بـود كـه از دامنـه     نچه پيدا آ
قلـه   اوج نـان در نيم دور پنهان شـده و سـپس سـرهاي آ    يميهاي عظ صخره

هـم جلـوتر   من روسياه از راهپيمـايي  . دا نبودولي غار خود پي. شد نمايان مي
هرگـاه  . ب نيفـتم خاطر نفـس زدن از كـاروان عقـ   ه شروع به رفتن كردم كه ب

و روسـتايي و مـالزي    هاي ترك كرد ديدن پيرزن كجي مي سختي راه بِهِم دهن
رفتند، فكـر انصـراف را از    ها باال مي كه حتي با دمپايي يا پاي برهنه از صخره

و  ديـدم  ها را كمتـر مـي   هرچه پيش رفتم تعداد هم كارواني .كرد سرم دور مي
هاي ريختـه شـده بيشـتر خودنمـايي      رفتم تعداد و مقدار زباله هرچه پيش مي

هـاي سـيماني    گاه گاهي كنار پله. قوطي نوشابه ب وهمه جا شيشه آ. كرد مي
ـ  ها براي آ در ادامه صخره كه بعضاً ا ساني صعود و فرود ساخته شده جـواني ب

فكـر كـردم   . هاي كارگاه مشغول كار بود سطلي از سيمان و يك ماله و چوب
د بعـ . دولت سعودي براي تسهيالت كار زائـران چنـين تـدارك ديـده اسـت     
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شغل خـودش را   كسيفهميدم خير، اين قسمت از زمين آزاد شده است و هر
ر حضو ب و تاب درگرفتند و كار خود را با آ ها هم صدقه مي اين جوان. دارد

شـان   ود و زير سطلتر ب شان سطلشان هميشه پر و پله. دادند جمعيت انجام مي
ولي با همـه ايـن   ... هم بودندگدايان ديگر . توماني1000پر از اسكناس حتي 

. عميق در مـن گذاشـت   ن اثريديدن اين كوه و صعود از آ هاي ناپسند چهره
از . رفـت  التر مـي رفت باال و بـا  هر هفته و هر روز مي» محمد«راه سختي كه 

فتنـه   جنگيـد و از  مـي هـايي نيرومنـد و بـزرگ     بـا سـنگ   رفت، ها مي صخره
مسـيري كـه   . رفـت  جست و پيش مـي  زد و راه مي هاي لغزنده گريز مي سنگ

 عجيب زخمي كشيد هـر روز . خواست طاقت زياد مي انگار تا شير پال بود و
  .موخته بودآ او از هاجر! در سعيقچ. وحي شده بودشب تا شايسته  هر و

ساز به  آور انسان جهان و اين كلمات شگفت راستي اين تحول عظيم دره ب
  .بها داده شده است نه به بهانه

از . كـردم  اين روز در ميان جمع ناآشنايان خود را غريب احساس نمي در
هـا روي   هـا و هنـدي   ، مالزيـايي هـا  ، ولي در ميان تـرك كاروان گم شده بودم

ا طبقـه طبقـه   هـ  دمچند بز باالي كوه و آ. كشيدم اشي ميها نشسته و نق صخره
ب داشتم و نـه از اتوبـوس كـاروان خبـري     ظهر در پايين نه آ! ها روي صخره

ـ  هم نداشتم، به ناچار براي گـرفتن آب خنـك، خـوراكي    پول. بود ه دادم و ب
مدم و در مكه چرخ برد، به طرف خانه آ ها را مي وسيله ماشيني كه گروه ترك

  ...تفرج كردم پول راننده را هم دم خانه دادم خوردم و
براي برشماري اعمال از طرف حاج آقـا داده شـد كـه     اي عصر پرسشنامه

بت بـه ايـن نـوع    اي نوشته و نس پر نكردم و در عوض براي او نامه را نمن آ
ر پي مسـئوليت قـولي   هاي پي د كه با اين نوع پرسش پرسش اعتراض نمودم
مسئله  نان را نسبت به رعايت بسياريه خود گرفته و آاعمال زائرين را برعهد

  .نمايد سخت مي اخالقي
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  80اسفند  10جمعه 

ورود بـه فرودگـاه    8حركت از مكه و  6ساعت . معطلي بسيار براي بازگشت
و بـزرگ و  مد اين همه آدم و فرودگاهي پر رفت وآ. باران خوبي باريد. جده

چرخ بايـد كلـي دنبـال ايـن و آن     براي گير آوردن . هزاران چرخ باربر معطل
عت ايسـتاده و  سـا  3چـرخ   خـر هـر  گرفتيم و دست آ دويديم و نوبت مي مي

صبح به  5/7ساعت ... روي حصيرها خوابم برد. نظمي خيلي بي! معطل نوبت
ابتــدا جــاي . در هواپيمــا خــوش گذشــت. طرفــت تهــران حركــت كــرديم

بنشـيند عـوض   ش قايي كه اصرار داشت پيش خانمكالس خود را با آ رستف
زاده  جاي درجه يك خود را به خانم وهابمد و سپس تقي هم پيشم آ. كردم

اش خـانم نوريـان و    از استادان اميركبير بود كه خالهايشان خانم محترمي . داد
  .شود ايران خانم مي

  80اسفند  11شنبه 

احمد  استقبال عزيز و مهين خانم و. بود 12و خالصي  15/10رسيدن ساعت 
 سـه تـا  . اي در فرودگـاه  اي در منـزل و عـده   عـده . و محمود و حامد و زري

هـا   خانواده در پاي ساختمان كشته شد و چراغاني و پارچه گوسفند براي سه
هاي بابا با  عصر قدم و از آن پس ميهمان پشت ميهمان آمد .ما را شرمنده كرد

يكي  يهمانهادند و ملطفي و سوسن سورپريز ش. سينه خانه مزين كرد گلي بر
  .پس از ديگري

  80اسفند  12يكشنبه 

سرود بـه  . جاي سوزن انداختن نبود. مدندها با گل و سبد و شيريني آ ميهمان
ه ولي خبرنگارهـا همـ  . همت نرگس و مينو و فرزانه و همه چيز خوب است

لي همـه  كند، و ها مي ق خيلي صحبتخبري مطل بابا بعد بي! نويسند چيز را مي
  !!ايد نوشترا نب
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  :علل عقب ماندگي مسلمين
معطوف به خـود و   و عطوفتكه رحم از دل ما رفته و همه مهر  براي اين -1

  .مان است خانواده
  .ظاهر و باطن يكي نبودن. دغل بودن -2
  .بخل و نتوانستن ديدن چيز براي كس ديگر -3
  .به فكر استقالل و توليدهاي خودمان نيستيم -4
تـر و  سطح سواد پايين و ارتبـاط كم . سوادي و كم بودن علم اين مردم بي -5

  .گاهيناآ. ..قدرت مالي كمتر
  .تعصب اختالف، فرق، -6
   .عدم اعتماد به نفس -7

 ،عدم اعتماد كـافي بـين دولـت   : ال درباره رابطه بين هيئت عملي و دولتسؤ
  پليس و مردم ،ملت

  .ها مردم به حكومت عدم اطمينان. ها مردمي نبودن حكومت -8
  .كنم خودخواهي خودمحوري آنچه من فكر مي -9

هـا   انـد و متأسـفانه عـرب    مردم دنيـا اهـل دوسـتي   . ش برخوردندها خو ترك
  .بداخالق

  .شغالبيرون ريختن همه جور آ تربيت و نظافت جمعي، -10
  .خودخواهي عدم احترام به حقوق ديگران، -11
  .عدم اتحاد -12
  .ق ديگرانعدم رعايت حقو -13
  .گذشت نداشتن -14
  .ها زميني و ثروتعدم استفاده درست از منابع زير -15
  .عدم هماهنگي بين اعضاي اصلي مديريت -16
  .اسراف و ريخت و پاش -17
  .عدم تطابق ظاهر و باطن -18
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كه مسلمين اسير احتياجات اوليه و حتـي نيازهـاي    اين تعمدي هست در -19
قدرت فكر كـردن و تصـميم   كاذب باشند و در اين اسارت زنده ماندن و 

  .نها ندهدمهمتر را به آ
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  )1375( وصيتنامه هاله سحابي

  به نام آن يگانه كه حيات و مرگ همگان در دست اوست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  خويشباز جويد روزگار وصل           هركسي كو دور ماند از اصل خويش

  پدر و مادر عزيز و نازنينم
  ام، برادرم حامد آقاي گل همسر فاضل و گرامي

  :فرزندان دلبند و شيرينم؛ يحيي، آمنه و آسيه
ترديد، رفتن از اين دنيا، جز غم دوري از شما عزيزان كه تنهـا دلتنگـي    بي

رسد، بويژه آن كه من  ه نظر ميدهد، بسيار دلپذير و خواستني ب مرا تشكيل مي
چندان  نسبت به ماندن و رشد و حركت بالنده يا پيشرفت بخصوصي درآينده
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اميدوار نبودم و از اين كه هر روزم بهتر از ديروزم نباشـد، احسـاس خسـران    
ام و در  توانسـتم بكـنم انجـام داده    كـردم آنچـه را كـه مـي     فكر مي. نمودم مي

ام و از آن پس  واني بسيار از اين دنيا بهره بردهالخصوص ايام ج ها علي گذشته
هــاي نــازنين و كارهــاي تقريبــاً  نيـز در يــك زنــدگي روزمــره در كنــار بچـه  

اي در من شكفته است كه نسبت به رفـتن   يكنواخت، عشق و عرفان به اندازه
لذا از شما غمخواران دلبندم، مادر خـوب و مهربـانم كـه خيلـي     !! شائق باشم

ر معمولي از او دريافتم و پدر بزرگـوارم كـه بـيش از پـدران     بيش از يك ماد
هاي ديگـر   ام كه بيش از بچه هاي نورچشمي ديگر از او مفتخر شدم و از بچه

دار   كنم كه خود را ناراحت و غصـه  بهشان اميد دارم تقاضا دارم و التماس مي
بـا صـبر   آيـد و آن هـم انشـاءاهللا     نكنند، مگر آنچه ناخودآگاه برايتان پيش مي

تنها و تنها التماس دعا به درگاه خداونـد و خوانـدن   ! شود جميل زودگذر مي
  .چند آيه قرآن با معني را از شما دارم

اي باشد كه عالوه بـر حضـور    ها هم تا وقتي زندگيشان به گونه براي بچه
هاي خودم زهره جان و  پدرشان، با شما پدربزرگ و مادربزرگ نازنين و عمه

باشند نگراني خاصي ندارم، چه اين همـاي رحمـت و سـايه     دره جان وصل
گسترده و گرماي خانوادگي شما هرگز نخواهد گذاشت كه عقده و نـاراحتي  

شود و شما  زحمت شما مي يا مشكلي حل ناشدني برايشان پيش بيايد اگرچه
  .بخشيد به لطف خود مرا مي

خـواهش  درباره سفارشات معمولي نيز با عرض پـوزش فـراوان از شـما    
كنم، كاري را كه خود در زمان حيات نسبت بـه آن كوتـاهي كـردم، تمـام      مي

) ناران ـ افجه، سـينك و يـا اطـراف    (هاي لواسان كنيد و مرا در همان قبرستان
هر كسي كو دور ماند از «: دفن كنيد و براي آگهي روزنامه هم چنين بنويسيد

هاله سحابي دنيا .. ...در تاريخ. »باز جويد روزگار وصل خويش/ اصل خويش
از دوستان و آشنايان خواهشـمنديم  . را بدرود گفت و به ديدار دوست شتابيد

  .سحابي، عطايي، شامخي: هاي خانواده. براي او دعا كنيد
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هـاي   در پايان از اين همه خرده فرمايش و زحمت كـه بـراي آن انسـان   ...
. حـالل نماييـد  خـواهم لطفـاً مـرا     ام صميمانه معـذرت مـي   تمام فراهم نموده

كس و هيچ چيز را در اين دنيا مانند شماها دوست نداشتم و نـدارم و از   هيچ
براي مهكامه عزيـزم و  . همان دنيا چشم سعادت و سالمتي كامل شما را دارم

  .نمايم هستي جان دوست داشتني نيز آرزوي خوشبختي كامل مي
  قربان شما

  هاله

  75شهريور  10
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  1383و  1381سال خاطرات پراكنده از 

  80اسفند  29

. حـالي امـا در خانـه مـا نيسـت      و شود و شور امشب سال جديد تحويل مي
ولـي   هـا منتقـل نكـنم،    حـال خـود را بـه بچـه    كنم كه خرابي  خيلي سعي مي

دانـم   نتوانستم عيدي بخرم و مثل هر سال در شومينه بگذارم و نمي. شود نمي
ر مـا را بـه خانـه پيمـان دعـوت      تلفن صاب. چگونه سپري كنم اين ساعات را

مـن و يحيـي بـه آنجـا     . تواند يـك آرزو باشـد   در اين شرايط اين مي. كند مي
هـا و دوسـتان و ملـي ـ      جـوون . عجب فضـاي صـميمانه و دلپسـندي   . رفتيم

مينو هم چـه خـوب خـود را آمـاده     . هايي كه همه با لطف آمده بودند مذهبي
زنـدش  گويا آن نگراني كه بـراي فر . هميشه بهترين روحيه. نمايد پذيرايي مي

. اسـت  اي جـوان مسـئول و مـنظم و بـااراده    او . شود داشت به خوبي حل مي
اي  وازهحيف كه نماندم و از آواز و حضور صـابر و يوسـفي و سـاز پـدرام آ    

  .خوشبختانه يحيي ماند. شنيدمن

  81فروردين  9

العـاده   نظمي فوق بيدامه سردردها در ايام تعطيل و ل و اابا اين احو: سفر يزد
گرچـه  .هـاي سـرد   همين مرهمي بـود بـر زخـم    ،برنامگي تعطيلي ها و بي بچه

ـ     زري و بابا سخت شده ولي سفر دستهدوري  رژي جمعـي خـود انگيـزه و ان
  .ها حركت ايجاد كرده است و مالك آن خوشحالي بچه

شيركوه، عقاب كوه  كوه و تپه محيط، بيابان بدون درخت،چه جاي خوبي
 نين تنها سفري بود كه بازگشت آشايد ا !اي خلوت و تميز شهر تفت و خانه

و روابط به روي شـمعك بـود و    غاز توقعاتاز آ. با تلخي و دعوا همراه نبود
  .اش دود پراكند نبود كه خاموشي اي شعله
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  81فروردين 

وري پرستار نقاي آ. تر شد يادم نيست چه روزي بود كه آقاجون حالش وخيم
ل نبود و گوش او چند بار به او سرزدم ولي سرحا. رسد او دلسوزانه به او مي

اي او را  كـرد تـا زمزمـه    قاي نوري برايش راديو روشن ميآ. سنگين شده بود
تب و عفونت . بعد او را به بيمارستان بردند... چه روش جالبي. اميدوار سازد

ضعيف شـد كـه بـه اغمـا     نقدر آ !...قلبي سالم ها و آب در ريهو كم خوني و 
زاد شـد و  پيمـان آ . كردند و صدا مي ها هم فهميده بودند و سر روزنامه. رفت

  .عنوان هديهه براي مينو شعر درازي نوشتم ب. به ديدار او بروم ممن نتوانست

  81فروردين  23

بعد از آن همه مراسـم  . يك تاريخ تمام شد تلفن زنگ زد و. صبح جمعه بود
خواست وفـاق   همانطور كه او مي. شاد بود و پر اميد ،ها ه جمع شدنو آن هم

. كرد حتي شعارهاي تند هم لطيف جلوه مي. ها مهربان بودند حتي پليس. ملي
اهللا و بابـا و عمـو    ، لطـف )روز يكشـنبه (شهردار، شيباني، عمويي. همه آمدند

گرچـه  . اتمي پيـام داد خـ . ها زدند و اشـك ريختنـد   ها حرف فريدون و خيلي
ولي بعد كروبي پيام روز اول مسئله را كوچك جلوه داد، شرمانه  تلويزيون بي

كتـاب  . ندها هم سنگ تمـام گذاشـت   روزنامه. تي رهبري پيام خوبي دادح. داد
ق معمـول مـن از   يادنامه هم اين روزها خيلي مورد انتقاد قرار گرفت ولي طب

 ...توبي آمـاده و عكـس و  آمدم و مك ها و مراجعات برنمي عهده پاسخ به تلفن
شب هفت ! تعهدي ديگران و فراموشي خودم مي و بينظ بي. نداشتم كه بدهم

مجلس قم . خوبي دادند و فردايش سرخاك و بعدازظهر قممدرسه كوثر شام 
ري و هم صـحبت بابـا و   هم دعوت منتظ. د محمديه بسيار عالي بوددر مسج

  .برخورد بدي هم نشد. ور بودميثمي شگفت آ
آقـاي  . برگـزار شـد  يك برنامه هم در كـرج   ،يك هفته بعد، شنبه بعدسه 

مـد و  تقـي آ . صحبتي هم ارائه شـد . ل كردمافرا اصرار داشتند من هم قبو گل
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  .چشمم روشن شد و تشويق خوبي بود
و من هـم هنـوز بـه     هاي نداده انباشته شد جواب نامه. گذشت روزگار مي

ل جراحي قلب كه شتابزده در يك عمعمو ايرج بعد از . ام پدرم كمكي نكرده
ـ   مورد آ وي سـ ه ن تصميم گرفته بود هنوز بيهوش بود و ديگران هـم انگـار ب

به  ديد با شتاب رفتند و سرنوشتي كه چيز ديگري غير از آن را جلوي راه نمي
او توصيه كردند كه حرف پزشك را بپذيرد و پزشك بـه او اميـد بسـيار داده    

  .تبود كه عملي خوب خواهد داش
ها و از همه  ، كليهكبد ،ها هايي چون ريه چند روز بيهوشي و نارسايي اندام

ي معلـوم شـد كـه زيـر عمـل دچـار       ول ،داشتند مهمتر قلب كه از ما پنهان مي
هـاي بسـيار    ها و سيم بسيار ناتوان شده بود، و لوله. تاي وسيع شده اس حمله

اي و حركتـي   تا هيچ نالـه زبان او نيز بسته شد دست و . او را كالفه كرده بود
» غزالـي «ها كه گاه به معصوميت  خورد و پلك پاهايش تكان ميتنها . نزند سر

اي  هاي اي سي يو هر روز عده پشت شيشه. بست دوباره فرو مي شد و باز مي
يك بار هـم  ... و لبخند نگران، اميدوار، مأيوس، دعاخوان، گريه،. جمع بودند

قربان  ،ماساژ دادم ، كلمات اميد خواندم،صباالي سرش رفتم با لباس مخصو
 يـا مـن بيـده    حول حاله الي احسـن الحـال،  «خدا كه  التماس به. صدقه رفتم

و بهـرام و بهـروز و فتانـه و    اللـه  ... و» كشف ضرعنا و تحويله اكشف مـابي 
ه و زهـره كـه جـاي    در. خوانآنجا دعا روز هر! قاي خرازيآ پروين و ،هدي

  .خود دارد

  81ديبهشت ار... شنبه

ل عمـو  زري بود و با صدايي لرزان گفـت كـه بـه منـز    . زنگ تلفن. عصر بود
هـره  ز. و ناله ديگران هم بلند بـود  فشرد ام را مي غم سنگيني سينه. ايرج بروم

از درون ه هـم  در. هكند ولي او خيلي تنهـا شـد   خيلي صبور كارها را اداره مي
بـراي غـم خـوردن و خلـوت      ولي مسئوليت اداره كارها جايي ،زند ضجه مي
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او فقـط يـك بـار    . پـذيرد  كاووس با چه حالي واقعيت را مي. دهد بيشتر نمي
هـايش   دست او را فشار داد و چشم ،ن روز پدرش را ديد و گريه كردصبح آ

چــه پســرهاي خــوبي و چــه . فقــط بــراي ديــدن او بــاز شــد بوســيدكــه را 
ها چقدر خوب  ور هم بودناين د .هر سه تا در اداره كارها عالي. هايي عروس

قشـنگ  ايرج  مراسم عمو !شود ترين غمها هم شيرين مي بدترين و تلخ. است
امزاده زهـرا بـه امـ    بعـد از بهشـت  . همزمـان  قاجونو با چهلم آ شكوه بودو با

  ...نعبداهللا رفتيم و ذكري از قرآ

  1383شهريور 

اي گفتن زمان طوالني گذشت و حالي براي نوشتن دست نداد و حرفي نيز بر
هـا و   ود و شايد كارهاي مهم در روزمرگيكار مهمي شايد انجام نشده ب. نبود

هـم در  هـاي م  نكتـه  اصالً هاي روزمره گم شده بود و ها و كدورت دل سختي
سال گذشته تقي دوبار به مسافرت طوالني : كنم مروري مي. ذهنم ننشسته بود

مـاه كانـادا از مهـر تـا     سه ماه ايتاليـا از ارديبهشـت تـا مـرداد و شـش      . رفت
دلتنگ بودم و . ر من سخت گذشتها كردم و دوران ب بار اول مويه .فروردين

تفاوت و سرد  هاي بسيار بي پاسخ... ها به كابوسي بدل شده بود و بچه نام ثبت
  ...كرده بود، مرا نااميد و دلخسته كه حتي بعد از بازگشت او ادامه داشت

رنامـه ريخـتم، كارهـاي عقـب افتـاده را      ب. مبار دوم گويي قوي شده بـود 
وآمـد بـا    رفـت . وت دوستان قديمي و دانشـگاهي دعرديف كردم، معاشرت، 
ها بـود در   تر از همه اتمام كار استراتژيك بابا كه سالدوستان دبيرستان و مهم

. تر مي رفت بار از نقطه اول هم عقب رسيد و هر هايي به انجام نمي ال پي ايده
هـا بـه    ها و نامه اي از مصاحبه نامه مجموعه لطفي در يك ويژه سرانجام با ايده

دوين شد و همـانطور كـه بابـا هـم     اضافه اصول بنيادي ملي به نحو احسن ت
نهـا  ست انتقادها و برخوردهايي هم با آن صورت گرفت كه پاسخ به آخوا مي

  !خود راه صالحي است
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و من خوشحال  گشت تعطيالت نوروزي بود مياين بار كه تقي از سفر بر
دو كار فكري يكي شب قدر و ديگـري زن در قـرآن و يـك     بودم كه مستقالً

صـبح   10 اول فروردين ساعت. را به انجام رسانده بودم) نامه ويژه(كار بنيادي
ها صحبت كرده بـوديم كـه دم    هاي پيش با خانواده تحويل سال بود و از هفته

، شـب آخـر   ها افتاده بـود  خانوادهتلخ اختالفي كه ميان با تجربه . اوين برويم
كـه  چند بار از طرف دوستان زنگ زدنـد  . ثرات منفي نبودسال هم خالي از تأ

گفـت پـروين و    پرسيدند از جمله بابا مـي  برنامه كنسل است و بعضي هم مي
هـا مثـل    اند كه مسـئله توسـط سـاير گـروه     چند نفر از جمله آقاي باقي گفته

نها با يعني آ. شود هاي طرفدارش لوث مي بچهتيك خلق يا طبرزدي و كراودم
خواهنـد دم اويـن جمـع شـوند و      هـا مـي   مـاهواره  تبليغ بسـيار از جملـه در  

كرد و به همه گفته بـود   پروين هم به شدت ممانعت مي! دهندشعارهاي تند ب
من سعي كردم او را مجاب كنم كه اگـر  . نجا به ضرر ما خواهد بودكه رفتن آ

. ولـي او قـانع نشـد    گـرديم،  اع شلوغ و درهم است برميرفتيم و ديديم اوض
نـد  وجود اين چـون بـه چ   با. هم نتوانستم راضي كنم ولي او مردد بود بابا را

نـرگس هـم   . مـاده كـرده در ماشـين گذاشـتيم    وسايل را آ نفر قول داده بودم
خدا بيـدار  صبح با توكل به . خوشحال بود و به خانواده خودش خبر داده بود

باريد كـه حتـي رفـتن تـا آن محـدوده را بـا        ف عحيبي از آسمان ميشدم، بر
يـد؟ زنـگ تلفـن دكتـر     آ آيا در اين برف كسي مـي . ساخت مشكل مواجه مي
  !صبح مثل پاسخ يك استخاره بود 8ملكي در ساعت 

 زد دنبـال  آن پر نمي هايي كه پرنده هم در همان برف عجيب در خيابان در
هاي فرعي جديد خود را بـه دم   و بعد از راه دكتر ملكي در پل مديريت رفتيم

پارچـه را بـا دو   . اضافه شـدند چند نفري بودند كه رفته رفته . اوين رسانديم
  :ن را محكم كردها فرو كرديم و يحيي آ چوب آن در برف

  ليك نوروز بر ايران مبارك باد     گرچه عيدي نيست ما را در بيداد
يس سين كه خـ  ل آن و سفره هفتان ديگر در مقابگلدان سبزه و چند گلد
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. عكـس زنـدانيان در دسـت    ها روشـن و  شمع. شده بود روي كاپوت ماشين
دعاي تحويل سال را كه به عربي خوانديم فرزند يكي از بچـه  . عكس گرفتيم

  ! مگر ما عرب هستيم؟: كراتيك كه بچه باهوشي بود گفتوهاي دم

  83 شهريور 6

رهاي زياد به خـانواده تقـي و اصـرار    باالخره بعد از اصرا. سفر به كالردشت
ها شروع اين سفر به تنهـايي شـد، يعنـي مـا      زياد آنها براي نگفتن به كاشاني

چهار نفر، حتي يحيي هم نيامد ولي طبيعت بخشنده است و راه سفر در جاده 
. هـا بودنـد   آن باال فقط كـوه . ديزين و باالي كندوان بسيار عالي و باشكوه بود

دادن گوسفندان  ه چوپان كه از دور در دامنه كوه در حال چراابرها و دو يا س
  .نمايان بودند

ام و در فضـايي   داري نشسـته  هاي خانـه  خودم بعد از انجام سرويس براي
چند روز ديگر اينجا شلوغ خواهـد شـد و بـه    ! نويسم عالي در ايوان خانه مي

  .ها بيشتر خوش خواهد گذشت بچه

  83شهريور  15

همـه خـانواده هـم بـه جـز محمـد و       . لي خوب گذشـت سفر كالردشت خي
مـن هـم   . ها هم بود تالش بود اما شادي و نشاط بچه كار بود،. مدندمحمود آ

كـرد و بـا    با آن كه تصادف كوچكي شد و تقي هم گذشت نمي. تنش نداشتم
سه ساعت در كالنتري زلزله زده و در چادر  .پليس هم كمي بگو مگو داشتيم

شاهد مرگ كودكي در تصـادف كـه بـا    . گذرانديم...تداركات و كانتينر دفتر و
ورده بودند و راننده را دستگير كرده بودند بوديم و باالخره مسئله مبوالنس آآ

دفعه پيش من به خاطر آن كه خاله فاطمه اسـترس  . را تمام كرديم و برگشتيم
اين بـار هـم بخـاطر    . د و خود را مقصر نداند اصالً توقف هم نكردمپيدا نكن

امـا در روزي كـه برگشـتيم    ... گشـتيم  مـي كه نگران نشود بايد زودتر بر عزيز
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هـا و نامـه و    كه نوشتنيكارهاي اصلي . ه استتراكم تلفن و مراجعه زياد بود
كوچولـو  االن فرناز . مره استان است مانده و كارها همچنان روزديدن دوست

 . اينجاست و به بركت وجود آمنه و آسيه شاد و خندان است

  خاطرات تقي...

اش  روع كردم كه ابتكار و اقدام اصـلي هم كاري را ش باز 83از اواسط خرداد 
، چـون در  ن استقبال كردمي نمودند و من هم فوري در اجراي آرا لطفي و تق

نظيم خاطرات تقي بـود  ن هم ضبط و تام بود و آ راستاي هدف اصلي زندگي
روزهـاي  . رود خوب پـيش مـي   اي است شروع شده و نسبتاً كه هشت جلسه

تقـي  . نـيم ك رويم و سه نفري كاري را اجرا مـي  شنبه صبح زود به دفتر مي سه
هنوز تنظيم اين نوارها در . وردآ هم با كمك لطفي چيزهاي بيشتري به ياد مي

 كار و نه كار خـاطرات بابـا را بـا    ام نه اين مراحل اوليه است و فرصت نكرده
  .خانم شاپوري به اتمام برسانم

هـاي فلسـفه    با خواست آمنه روزهاي پنجشنبه بعـدازظهر درگيـر كـالس   
آيـد ولـي مـن     حـاال خـود آمنـه نمـي    . ام ـ وجود شـده   ايمان نوشونده و مبنا

. تعداد شاگردان كم است و نبود من هـم خيلـي پيداسـت   . رودربايستي كردم
  .رم برومپس مجبو

....  

  1383 بهمن 20

شـود   ها به علت برف شديد تعطيل مي رسهديشب تلويزيون اعالم كرد كه مد
. منه مواجه شدمنه برگشتم با خوشحالي و شادماني آسيه و آو من وقتي به خا

صبح كه بيدار شدم برف عجيبي همه جا را سفيد كرده بـود و راديـو پيـام از    
من امـروز قـرار بـود    . گانه خبر داد 20طق تعطيلي همه مقاطع مدارس در منا

ها و مانتوهاي او را ببيـنم   در نمايشگاه مهرنوش باشم و سفال به كرج بروم تا
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اكرم زنگ زدم او هم حكايت به  ،ولي شرايط بد بود! و اگر مناسب بود بخرم
هـا و تقـي در خانـه     ولي با حضور بچـه . ها بد است كرد كه اوضاع خيابان مي

 .يـد آ رد وخوراك خانه هيچ كار ازم نمـي غير از رسيدگي به خو كردم ميفكر 
و نه فرصـتي بـراي خـاطرات    راي جايگزين كردن خاطرات بابا نه تمركزي ب

تـرين   احمـق «گفـت   پس فكر كردم و انگار صـدايي مـي  . رتقي و نه كار ديگ
بـه پـا كـردم و بـدون       ، چكمـه »كنند ها آنهايي هستند كه هيچ تالشي نمي آدم
قطار بعـدي   مترو خوب بود ولي قطار كرج خراب شد و. ش راه افتادمپوباال

منـاظر جـاده از شيشـه    . به كرج رسيدم 11، ساعت خير داشتيك ساعت تأ
هرچـه  . خر خـط بـود  فيد بود، اما رسيدن به كرج گويي آالعاده و س قطار فوق

حدود هزار مسـافر پـي ماشـين    . داي براي گلشهر بودم يافت نش منتظر وسيله
تا دانشكده هر نفـر  ها  ماشين. شدند شتند و مسافران بعدي هم اضافه ميگ مي

عقل آن ديـدم كـه برگـردم،    . خواستند و از آن دورتر هم نبود هزار تومان مي
ف زيـاد  هـار تعـار  انوش برسم بـراي ن ه فرض اگر به خانه مهركردم ب فكر مي

اهار ه را دارم و نقرار دكتر بردن خاله فاطم ظهرخواهند كرد و من براي بعداز
زده قطار ايستادم تا قطـار   دوباره نيم ساعت در سرماي يخ. ودش ها چه مي بچه

خاله فاطمه را نزد دكتر پرمـا كـه    ،عصر به اتفاق تقي. مد و به تهران برگشتمآ
اميدوارم خاله فاطمـه  . و درمان با گياه شيوه او بودبادكش . تي است برديمسن

  .نتيجه بگيرد و راضي باشد

  83بهمن  22بهمن و  21چهارشنبه 

كارهاي خانه را انجام دادم و براي تهيـه پالكـارد   . ها تعطيل بودند باز هم بچه
شـدند كـه شـركت در     تقريباً همـه قـانع مـي   . از يحيي و تقي كمك خواستم

راهپيمايي خوب است و مواد قانون اساسي هم خوب است، ولي دائم شـك  
كردم و  است؟ به توصيه خانم آذرافزا عمل ميكرديم كه آيا اين كار شدني  مي

فـردا سـاعت   . شـد  ها دلخور مـي  تقي از ادامه نوشتن. شك و ترديد الزم نبود
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خـود را بـه    ،صبح در برف و يخبندان عجيب و زيباي خيابـان اطـراف   5/10
دو آقا و يـك خـانم   . معين با خانمش زير يك چتر بودند. محل قرار رساندم

بـه راه  . دانسـت  يي خود را در چتـر حمايـت الهـي مـي    خانم كوال. هم بودند
ن يد برتن خود و پسرش داشـت كـه روي آ  خانم آذرافزا سارافون سف ،افتاديم

من هم پالكاردها را دادم و يكي دوتا را خود بـه  . اصل قانون نوشته شده بود
انگار نه انگار كه  بودند،ها و چه بسيار  در راه انواع و اقسام آدم. دست گرفتم

مـرگ  «و » مرگ بر امريكا«شعارهاي . باريد و زمين سرد و خيس بود برف مي
درخت را پر كرده بـود و   50يالثارات . رسيد به گوش مي» بر ضد واليت فقيه

ما هـيچ پارچـه نوشـته و    . هاي رنگي به دست مردم داده بود شهرداري پرچم
ه چنـد تـا بودنـد كـه چـپ چـپ نگـا       . پرچم نداشتيم و جاي آن خالي بـود 

كردند و دوتا پالكارد و يك عكس خاتمي را پـاره كردنـد، در حـالي كـه      مي
دار نيستند كـه نظـامي و    اينها احزاب شناسنامه! كرد خاتمي خود سخنراني مي

فقـط  . كنـد  نيروي انتظامي و مردم از اينها حمايـت نمـي  . كنند بد برخورد مي
  .پررو هستند و زورشان زياد است

  83بهمن  23جمعه 

هـا در ايـن بـرف و     بچـه . خواهيم منزل زري بـرويم  جمعه است و ميامروز 
. انـد  خش از چهارشنبه شب به نـاران رفتـه  قاي راننده نيكبيخبندان با كمك آ

سـيه از يـك هفتـه پـيش در تـدارك هديـه       آ امروز تولد حامد هم هسـت و 
زري اما از رفتن من به راهپيمايي دلخـور  ! كوچك درون قوطي كبريت است

هاي  ، ولي جادهظهر زودتر به راه افتاديم. فكر دلجويي هم هستمه بمن . است
مـردم هـم حـق نـاحق از زرنگـي و      . بندان بـود  هاي پر برف راه زيبا و گردنه

سعي كرديم جلويشان را . كرد دريغ نكردند هاي بيجا كه راه را قفل مي سبقت
 ردم بسـيا طـرف آ تقي و يحيـي هـم درگيـر شـدند و     . بگيريم ولي دعوا شد

 .بود و نزديك بود با زنجير و چماق يحيي را زخمـي كنـد   يتربيت و كثيف بي

 جاودانگي در سكوت /   292

رسيديم و همه دلشـوره داشـتند و    5/3ساعت . ماشين ما را هم زخمي كردند
زري در ايـن  . مده بوده دنبال ما در خيابان آحتي حامد ب ،از ما استقبال كردند

نبود كـه بيشـتر و    رات ديگرانكمتر از خاط. روز خاطرات خود را شروع كرد
زاد شده بود و عبـداهللا نـوري كـه    غروب ديدن يوسفي كه آ. تر هم بود جالب

تر بود رفتيم و بحث زياد  داشت ولي به امريكا خوشبين وكراسي را پاس ميدم
  .شد

....  

  83 مرداد

، رمان تايپ و تكثير شـده بـود  سرود كه به اصرار آ  ورقه: اهللا ميثمي تولد لطف
چك شدن  بدون، دانستم ها را صالح مي ترانه فتوكپي از كتابحالي كه من در

و خطاي جدي داشت  افتادگيسرود اول جا و در دست مدعوين قرار گرفت
دونفـر از  . غوغـاي سـتارگان  : قاي شـمس را تقويـت نكـرد   و اجراي زيباي آ

هايي از كتـاب ثريـا    يامدند و خانم مجري مجبور شد تكهن گويان اصالً خاطره
ـ . را بخواند ـ  ه مطالب جالب بود ولي صداي مجري ب د بـودن سيسـتم   دليـل ب

  !شد صوتي خوب شنيده نمي
ن تاريخي ارائه كرد كه خـوب  ه جاي غايب دوم تفسير قرآخانم طالقاني ب

خانم پيمـان بـا   . زنده كرد) كه خيلي مهم بود(و پر شور بود و نام زندانيان را 
  .يبا و ادبي گرم كردشور و نشاط و زيبايي خودش محفل را با مطلبي ز
  .سرود دوم مرغ سحر خوشبختانه عالي اجرا شد

را بـا   روز سعي كـرده بـودم كـه او    40كسي كه در تمام اين . و اما لطفي
بايست بداند كـه   كه متعلق به خود او بود ولي نمي اشتياق به مجلسي بكشانم

و  قـاي پيمـان لـو داد   آ. كسي تجليل شود، سـرانجام فهميـد   قرار است از چه
خواسـت   لطفي مي. د موضوع شود، غافلگير شدكم وار كم مجري كه قرار بود

كرد  آمدم و وقتي دكترمحمدي صحبت مي دانستم نمي گفت اگر مي برود و مي
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رخ شده بود و اشك بود كه از پيشاني بر عصاي سفيد تكيه داد و صورتش س
مـن  . بودنـد دوستان تعدادي كالفه  هوا گرم بود و !هاي چشم مي باريد حفره

ان زيـادي كـه   از دوسـت  .تـر بـود   كردم كه خنـك  ه پايين راهنمايي مينها را بآ
ها هم لطـف كـرده و آمدنـد و     مدند ولي خيليها نيا دعوت شده بودند خيلي

  .ور بودآ چقدر شادي
مـدير مسـئول روزنامـه    (معيني مهندس توسلي، خانم شريعتي، رئيس دانا،

هـا،   هـا مطبوعـاتي   جـوون  هـاجر، م ، داووديزادگـان  فرد، بديع ، توانايان)سعيد
الخصـوص   س و پروين و خانم دكتر سامي وعلينرگ عكاس شرق و تاجيك،

  .كه رازداري هم كرده بودند و به لطفي قضيه را لو نداده بودند ممريم خان
يـان را  مـا بينا  بعد از حرف هاي بابا كه گفت زنـدگي لطفـي نابينـا واقعـاً    

 ،هـا و مقـاالت او را برشـمرد    ايم و ترجمـه  آوردهشرمنده كرده است و ما كم 
خانم مجري تعدادي از پيشكسوتان حاضر در مجلـس را بـه پشـت تريبـون     

رمان تهيه و در اين حلقه لوح زيبايي كه با آبابا هم لطفي را خواند . فراخواند
و ) بيـداريان (بود ن را نوشتهذوقي با خط خوب آ وديم و دوست خوشكرده ب

بودند تقـديم  ها و نوارهايي كه به پيشنهاد مينو خانم براي او خوانده  آن سكه
هـركس  . ار بابا را بوسيدنمود و چند ب كرد و تشكر مي لطفي هم گريه مي. شد

مده بـود فقـط تشـويق كـرد و هـيچ      خانم سامي كه آ. اي حرف زد چند كلمه
گفت از مينو خانم با همان حالت شادي و نشاط بلندگو را برداشت و . نگفت

كنـيم كـه اينجـا     ني همسر گرانقدر آقاي ميثمي خواهش مـي خانم مريم روحا
تـواني مطـرح كنـي     هر شكايتي داري مي: وقتي مريم خانم آمد گفت و بيايند

  !!...خنديد تنها در اينجا بود كه ديدم لطفي واقعاً
  :نقص برنامه

وهـا  گ تـازه خـاطره  . عكاس رفت. از وقت شدخارج . برنامه فشرده بود -
  .بود حجم برنامه كمتر مي بايد! نيامده بودند

رصـت  جايي براي دوستاني كه لطف كرده بودند ديگر بـاقي نمانـد و ف   -
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  .ماند براي ارائه مطلبشان باقي نمي
  .مد و در شرق منعكس شدخوشبختانه در آخر برنامه نام آنها آ -
  .بودنددعوت بسيار زياد بود و بعضي از دوستان از قلم افتاده -
  .از قلم افتادند ...خانم هاشمي وآقاي عبدي،  -
  .گرماي سالن زياد بود و چاره اي نبود-
  .مدل پذيرايي از دستمان در رفته بود-
دليـل پـذيرفتن   ه رمان كارهاي اجرايي را بسيار خوب انجام داد ولي بآ -

ه هـاي قـديم كـ    امهروزن. ن خود، تعدادي را از قلم انداختهمه كارها به گرد
حسيني بگيرد نزديك بود منتفي شود كه خوشبختانه انجام شد  قرار بود از شاه

  .و بسيار كار جالبي بود
  .نقص سرودها -
  .خراب شدن اول برنامه -

غاز قرار داده و وقـت وسـط   تري از نظر نظم و وقت در آ بايد فرد مطمئن
  .گذاشتيم نطور كه شد براي خانم طالقاني ميرا هما

شده كه خانم طالقاني از مـن  ن اش آ انگيزي امه با همه خاطرهپيامد اين برن
حق دارد ولـي مـن قـادر    او . نان همياري كنمخواهد در كارهاي ديگر با آ مي

  .بگويم! چگونه به او نه دانم  نيستم و نمي
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