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    قد
ا به پايان نرسانده بودم، و زمانی که هنوز دوره دبيرستان ر ۴٠از سال 

ی از فعاليت های آن دوره  در بخشهاي خود، از مسائلاطالعات و فهم  نسبت به
و بويژه اوج  ۴١با شروع نهضت روحانيت در سال . دينی وارد شدم –سياسی 

اليت های ، بر ميزان عالقه ام به  مسائل و فع١٣۴٢خرداد  ١۵گيری آن در 
 د به آلمانين عالقه مندی بود که به محض وروو ا دينی افزوده شد –سياسی 

شت که به عضويت امرا واد ،۴٨در اواخرتابستان سال  برای ادامه تحصيل
 آن سازماندرآيم و درچهار چوب  منهای اسالمی دانشجويان دراروپااتحاديه انج

  .به فعاليت بپردازم
که مبارزات ملت ايران به پيروزی انقالب انجاميد،  ۵٧تا اواخرسال ۴٨ازسال  

دينی و اجتماعی  –ی حدود ده سالی در آلمان به تحصيل و فعاليتهای سياس
  .  مشغول بودم

 ٢١،  تا  صبح ۵٧بهمن  ٢٢بعد از باز گشت به ايران و پيروزی انقالب در 
گان ، که پس از مالقات با رئيس جمهور، به هنگام خروج از پاد۶٠خرداد 

نظامی کرمانشاه بازداشت و روانه زندان شدم، با ساير دوستان و همکاران در 
مديريت روزنامه را برعهده  بوده و تمشغول فعالي روزنامه انقالب اسالمی

  ١٣٧١پس از گذراندن پنج سال و اندی که از زندان آزاد شدم، در سال .  داشتم
چند سالی پس ازآن که وضعيت زندگی خانوادگی . درانگليس رحل اقامت افکندم

ه ، سعی شد که  تجرببه خود گرفت ور معيشتی  تا حدودی سرو سامانیو ام
برای اطالع عموم برشته تحرير در آورده  اندوخته شده در طول زمانهای 
  .شود
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دينی و  –تجربه های هر دوره که با فعاليتها و خاطرات مبارزاتی، سياسی 
در  جلد کتاب تدوين و منتشر و ٨اجتماعی اين جانب همراه بوده، در بيش از 

ضی از دوستان توصيه و پيشنهاد بع. اختيار عالقه مندان قرار گرفته است
وعالقه مندان که از نزديک با من و آثار مختلف قلميم آشنائی داشته اند، موجب 

زندگی غير سياسی ام، آنچنانکه اتفاق افتاده و بر من گذشته  شد که خاطرات و
     .همراه با جزئيات و امور تجربه شده را به نگارش در آورم

ی فرزندی از تبار زندگينامه دمحم جعفر سفرسرگذشِت يک « اينک اين تجربه  که
نام گرفته و در حقيقت  چگونگی گذران و دست و پنجه نرم »  کوهستان و کوير

در  مکردن با قبض و بسط روزگار از بدو طفوليت تا لحظات باقی مانده زندگي
اميد می رود که .  در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد اين حيات فانی است که

ه مندان و خوانندگان محترم تجربه ای جهت اندوختن در بر داشته برای عالق
اگر توانسته باشم که در اين خاطرات، انرژی وتجربه مثبتی را به ديگران . باشد

  .کار موفق می دانم و توفيق همه از او است اين منتقل کرده باشم، خود را در
  ١٣٩٣دمحم جعفری   لندن 
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  دوممقدمه بر چاپ 
. وقتی اولين چاپ اين سرگذشت منتشر و در اختيار عالقه مندان قرار گرفت

نقدی بر آن نوشته که در سرکار خانم شادی سابجی پس از مطالعه کتاب، 
در «:  ناقد محترم در نقد خود از جمله متذکر شده است. وبسايتها منتشر گرديد

حتي جزييات  روايت کتاب، از گذشته ها با شور و شوق صحبت شده است
بسيار ريزي از گذشته آورده شده است اما نويسنده با اشاره به سختي دوران از 

و . سر گيري درس و تحصيل در مقطع فوق ليسانس، روايت را قطع مي کند
وا افتادگي روايت «و يا « خواننده کامال منتظر مي ماند که بعد چه شد؟

 ٢٢٧ندن که از صفحه ي سرگذشت نويسنده از زمان مهاجرت و اقامتش در ل
صفحه  ٢٠سال زندگي اش را در کمتر از  ٢٠کتاب شروع مي شود، تمام وقايع 

در واقع نوعي وا افتادگي در روايت از وقايع زندگي هست ! ... توضيح مي دهد
 . ». که جاي خالي اتفاقات اين دوره به شدت به چشم مي خورد

و ناقد محترم و پيوستگی به منظور برآورده شدن  خواست اين خواننده   
، در تجديد نظر و حک و اصالح مجدد »که بعد چه شد؟«وافتادگی و پاسخ به   

به بخشهائی از کتاب نکاتی افزوده گرديد که اميد است آنها هم خالی از تجربه 
  .  برای خوانندگان محترم نباشد

  ١٣٩۶لندن   تابستان دمحم جعفری 
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دا   نام 

ت یک    ذ
و  تان و  و بار  ز  دی  ز ی  د  نا  د        ز

  اطالعات عمومی روستای ماربين -١
  

  سنتها و آداب و رسوم 
روزی بود روزگاری بود، از روزگاران قديم، در کوهستانهای کناره 

کيلومتری اصفهان شهرستان قديمی اردستان قرار دارد که  ٩٠ - ٨٠کوير، در 
 –ده کوچک و بزرگ  ٢٠دهستان بخش برزاوند بيش از .  شامل چند بخش است

، »نی«، نيسيان يا »کيسارقهساره يا « ، »ماربين«، »ظفرقند«: از جمله
را در بر می گيرد که دهستان برزاوند اردستان ناميده می   - ... ، و»َکهنگ«

در .  به طوری که گفته می شود اين ده قدمتی بيش از دو هزار سال دارد. شود
دمحم : ، تحقيق و تأليف»فرهنگ جامع نامها و آبادی های کهن اصفهان« کتاب

، به چنين قدمتی ١٣٨٢شاراتی مردم ايران، چاپ مهريار، مؤسسه فرهنگی انت
در ماربين هنوز آداب سنن زردشتی و قبل از اسالم ديده می . اشاره شده است

شود که از جمله می توان احترام به آتش و سنتهای نوروز باستانی نظير لباس 
نو پوشيدن در عيد و يا خانه تکانی قبل از نوروز برای به پيشواز نوروز رفتن 

به ياد دارم هنگامی که خردسال بودم و زمانی که چراغ فتيله ای . اره کرداش
بدون محفظه شيشه ای روغن کرچک و يا نفتی متداول بود، اهالی ماربين بعد 
از غروب آفتاب و تاريک شدن هوا وقتی در منازل خود چراغ را روشن می 

ون بر آنچه گفته افز. کردند، بالفاصله به احترام روشنائی صلوات می فرستادند
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شد، در محلۀ پاکوی ماربين و پشت باغها قبل از رسيدن به کوه، زمين صحرا 
نقدی، يعنی ) Shariyo(مانندی وجود داشت که به زبان محلی به آن قبر َشريُو 

ی از آنجا را هنگامی که بعضی از اهالی قسمتهاي .قبر شهربانو نقدی گفته می شد
برداری می کردند،  منظور ديگر مسطح و خاکبرای افزودن به باغ خود و يا 

استخوانهائی از اسکلت انسان بويژه دست و پا از زير زمين بيرون می آمد که 
  . می گفتند اينجا قبال محل دفن اجساد اهالی قبل از اسالم بوده است

اين بخش با هم چند کيلومتری کم و بيش و يا  با وجودی که هر ده و يا روستا در
کيلو متر فاصله دارد،  لهجه هايشان کامالً با هم متفاوت است  ١٢- ١٠حد اکثر 

اما همه با زبان همديگر . و در بسياری موارد لغات مورد استفاده هم متفاوت
در اين دهستان، ده  و يا قريه ای است بنام . آشنا و يکديگر را خوب می فهمند

در . ه او را دمحم ناميدند، فرزندی به دنيا آمد ک١٣٢٣در ماربين  در سال . ماربين
افزون بر اين، زبان . مادر، ريشه= ماربين: وجه تسميه  نام ماربين گفته اند

آذرباء مارسپندان، معادل . شناسان می گويند، ماربين تحريف يافتۀ مهران است
تبديل شده » مار«مهر به آسانی در سير تطور به . آذرباد مهر اسپندان است

مهربون اين صورت تطوری است که = ماربون= ربين ما: " ديگر اينکه. است
الزم به ذکر است که در اصفهان دو ماربين وجود . به آسانی به ذهن می آيد

ً بزرگ متشکل از چندين ده و آبادی در نزديکی : دارد يکی بخشی است نسبتا
ً معتبر در " اصفهان و  ديگری ماربين کوچکتری است و آن ديهی است نسبتا

. وند از شهرستان اردستان که همين ماربين مسقط الرأس من استدهستان برزا
واژه برزاوند شکوه و حشمت را تداعی می کند که نشان دهندۀ روزگار کهن 

در افواه بعضی روستاهای بخش به آن ِمرِمر هم . است و همچنين است اردستان
ه شد، همچنانکه گفت. اما در اسناد رسمی همه جا ماربين آمده است. می گويند

اردستان شهرستانی از دوران تمدن کهن ايران که دارای زبان و لهجۀ 
مخصوص و عادات و سنن نيک ايرانيان است، اما اکنون بسياری از آداب و 

فرهنگ « شيوه های کهن از بين رفته ولی بنا به گفته آقای دمحم مهريار، در کتاب
هنوز نيم زبانی « ، ٣۴، جلد سوم، ص »جامع نامها و آبادی های کهن اصفهان

زبان . »به عنوان اردستانی در بعضی از نقاط به کار می رود، مثل ديِه ماربين
اگر چه گويشهای محل « اردستانی گويشی است بسيار نزديک به پارسی قديم 

های اردستان و نطنز و حوالی آن جاری است ولی اين ديه  در تمام دهستان
ً به  داشتن اين زبان] ماربين[ ، ص ٢- ١همان اثر، جلد (» .ممتاز است خاصا
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وضعيت جغرافيائی ماربين نسبت به اصفهان و اردستان را در نقشه ). ٧٣١
  می کنيد مشاهده  پايان کتاب

از آثاری که در ماربين وجود دارد می شود نتيجه گرفت که قبل از اسالم 
زبانی که با مردمانی که در اين ده می زيسته اند، زردشتی بوده اند زيرا لهجه و 

به غير از زبان و لهجه، . آن تکلم می کنند خيلی به زبان زردشتی نزديک است
با . هنوز هم کم و بيش آثاری از سنتهای زردشتی در اين روستا ديده می شود

توجه به  سنگ قبر باقی مانده که اينجانب در قبرستان ده مشاهده کرده ام، چنان 
. در همان قرون اوليه به اسالم گرويده اند به نظر می رسد که مردم اين روستا

از بناهای قديم آجری که در ده هنوز نيز وجود دارد، دو حمام، مسجد و مسجد 
و هنوز اين مسجد . جامع ده است که مسجد جامع در دوران صفويه بنا شده است

 .های مختلف است محل عبادت و بر پائی مجالس ترحيم و سوگواری
مرتفع آن از سنگهای نسبتاً کوچک، بنا شده و در چهار  قلعه ای که ديوارهای

گوشه آن برجی دارد که در ارتفاع های مختلف، سوراخهائی برای ديده بانی و 
قرار دارد و چند خانوار » باال سر«تير اندازی، تعبيه شده است که  وسط محله 

رتفاع متر  ا۵٠٠عالوه برآن بر باالی کوهی که بيش از. در آن زندگی می کنند
دارد و مشرف و مسلط بر کل ده است، برجی جهت حفاظت بيشتر ساخته شده 

پير مردان . که هنوز آثار ديواره های آن باقی است و بنام برج هم مشهور است
تعريف می کردند که در قديم نايب حسين کاشی و ديگر قطاع الطريق ها به ده 

تفنگ تهيه کرده و متناوباً  اهالی چند. حمله می کردند و به غارت می پرداختند
 . در مواقع خطر از اين برج ده را مراقبت می کرده اند

خانوار پر جمعيت زندگی می کردند که هر ١۵٠در ماربين بطور متوسط حدود 
فرزند پسر در بين . فرزند هستند ۶، و يا ۵، ۴خانواده به طور متوسط، دارای 

می شد، برای والدين اهميت  اهالی به دليل اينکه نان آور خانواده محسوب
بسزائی داشت و هر خانواده ای که بيشتر پسر داشت، بيشتر مايه فخر و مباهات 

در مواقع سختی و کم آبی، پسران . و نوعی حامی برايشان محسوب می شد
برای کار و کمک خرجی خانواده از ده بويژه در تابستان برای کار به خارج از 

. و به کارها مختلف می پرداختند...  تهران، و يا ده می رفتند و در اصفهان، 
رسم بر اين بود که پسر در خانواده پدری می ماند ولی دختر بعد از ازدواج، از 

بدين جهت پسر در خانواده نقش . ده خارج و به خانواده ديگری می رفتاخانو
 .اصلی را بازی می کرد
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يعنی . اصالحات ارضی شده استدر اين ده گوئی که خدائی از دوران های قديم 
اينکه زمينی که هر خانوار داشته و دارد کفاف زندگی آن ها را نمی دهد و 

سهم تقسيم شده، که هر خانواده ای  ١١٢٠آب ده به . بويژه در سالهای خشکسالی
نوبت آب هم، .  و يا کمی بيشتر سهم آب را دارا است ٢۵و يا حد اکثر  ١٠، ۵

در منطقه . ه ميزان سهمی است که کسی دارا می باشدهر ده روز يک مرتبه ب
دهستان برزاوند تمام ده و يا روستاها از طريق قنات آبی که دارد مشروب می 

تعدادی از خانوارها هم خوش نشين بوده، يعنی اينکه در ده خانه ای دارند . شود
کمی البته آنها هم سعی کرده اند ولو يک سهم و . ولی صاحب آب و ملک نيستند

در دوران کودکی من . هم ملک خريداری کرده و از حالت خوش نشينی بدر آيند
هم گاهی گفته می شد که فالنی آب حرام می خورد، کنايه از اينکه در ده 

 .صاحب آب و ملک نيست
يک  شبانه روز آب قنات را به دو قسمت شب و روز تقسيم کرده و ده شبانه  

می نامند که متناوباً هر طاقی » طاق«يک روز را بيست قسمت و هر قسمت را 
هر کدام از اين طاقها ميرابی دارد که . نوبتش يکبار روز و دفعه ديگر شب است

می گويند و آب را به صاحبانش با نظارت خودشان، بين آن » سر طاق«به آن 
قبالً آب را بدين طريق تقسيم می کردند که ظرف بزرگی را . ها تقسيم می کند

می کردند و پيمانه کوچک ديگری که ته آن سوراخ شده بود را بر پر از آب 
روی آن قرار می دادند تا که اين پيمانه بعد از اينکه از آب پر می شد و به ته 

درست نظير . به اين ميزان می گفتند يک َسَرِقه. ظرف بزرگ می رفت
 .امروزه آب را از طريق ساعت تقسيم می کنند. ساعتهای شنی

اين را هم يکجا نداشت که . سهم آب داشت ١۵و يا  ١٠ه ای که مثالً هر خانواد
 ١۵يا  ١٠گاهی اين . مثالً هر ده روز يک مرتبه از سهم آب خود استفاده کند

زمين کشت و باغاتی هم که . سهم بين سه و يا چهار طاق مختلف تقسيم شده بود
ُگورو که هر  ٣٠٠تا حد اکثر  ۵٠هر کس نسبت به آب خود،  دارا است، بين 

ً برابر  زمين های کشت هر .  متر مربع است، متفاوت است ١١ُگورو تقريبا
شخص هم که در دشت ماربين قرار دارد، مثل آب در يک جای دشت قرار 
ندارد بلکه در جاهای مختلف دشت پراکنده است و اين پراکندگی آب و زمين، 

سيدگی به آن و در نتيجه و از ميزان ر. کار را برای صاحبش چند برابر می کند
 .بازدهی محصول می کاهد
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ماربين مزرعه ای بنام ده باال  دارد که سه کيلو متر از ماربين فاصله دارد  و 
زمين و باغات کشت آن تقريباً به همان اندازه زمين .  کسی در آن ساکن نيست

 کشت ماربين است و آب و ملک آن هم نظير خود ماربين بين اهالی تقسيم شده
اما قنات ده باال در طول عمر من چندين بار بطور کامل خشک شده که بر . است

عالوه بر ده باال، . اثر نبود آب تمام باغاتش خشک شده و از بين رفته است
کيلو متری غرب ماربين مزرعه ديگری است بنام  بيدشک که حدود  ۵حدوداً 

ً با ماربي نها خويشاوند هستند و بيست خانواری در آن زندگی می کنند و غالبا
بعضی از ماربينی ها هم در آب و ملک آن سهيم هستند و به لحاظ اداری و در 

 .  سرشماريها تابع ماربين محسوب می شود
معموالً بعضی از قناتهای آب روستاهای منطقه کويری و اطراف و کناره های 

قناتها  پر . آن آسمان نگر است بدين معنی که در سالهائی که بارندگی زياد است
آبند و سالهائی که بارندگی نيست و يا کم است، دچار خشکسالی می شوند و 

بعضی . چنان آب قناتها کم می شود که کفاف تمامی دشت و باغات را نمی دهد
که در از قنوات در سالهای خشکسالی تقريباً آبش خشک می شود نظير ده باال، 

 .حيات نيز در آن از بين می روداين حالت 
کسانی که در يک چنين مکانهائی زندگی نکرده و يا با چشم خود نديده اند، نمی 
توانند حدس بزنند که زندگی در چنين روستاهائی چقدر با مشقت و سختی همراه 

البته در مورد خاص ماربين و . است و مردم با چه مشکالتی روبرو هستند
آتی و به  چگونگی گذران زندگی اهالی آن در طول زمان در صفحات

 .مناسبتهای مختلف مطالبی خواهد آمد
ماربين عالوه بر زمين و باغهای مشخص هر کس، دارای زمينهای قابل کشت 
ديگری است که به آن صحرا می گويند و صحرا در زمان های همراه با 

در اين نوع . بارندگی و زمانی که قنات آب فراوان دارد به زير کشت می رود
جمعی است، به ميزان سهم آبی که هر کسی دارد،  کشت که يک نوع کشت

جمعی به کشت می پردازند و محصول آن را هم به ميزان سهم هر کسی  دست
سال به ياد  ٧سه بار و جمعاً حدود  ساله ام، ۶٩در عمر . بين هم تقسيم می کنند

قنات ماربين از جمله قنواتی در . دارم که صحرا به زير کشت رفته است
اوند اردستان است که تا بحال اصالً خشک نشده است اما سالهای دهستان برز

 .زيادی کم آب بوده است
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در چنين روستاهائی اصوالً مّالک و يا زمين داران بزرگ که ديگران روی 
نفر  بپردازند وجود ندارد و يا از چندزمين آنها کار بکنند و به کشت و زرع 

ل به معنای درست کلمه جا و تجاوز نمی کند و طبيعی است که افراد متمو
آنهائی هم که در اشل چنين روستاهائی ملک و آب دار به حساب . مکانی ندارند

می آيند، آب و زمينشان کفاف مخارج زندگی ساده و معمولی ساالنه آنها را می 
به کارهای  دهد و نيازی به اينکه پسران و يا خودشان به جاهای ديگر بروند و

البته بوده و هستند کسانی که در شهرها زندگی می . ارندديگر مشغول شوند ند
اما در اين دوران ده چهره مکان ييالقی . کنند و در ماربين هم آب و ملکی دارند

برای اهالی ماربين که در شهرستانها و خارج از ماربين و بويژه در اصفهان و 
 . تهران زندگی می کنند در آمده است

های پراکنده و غير پراکنده فرا گرفته است که  هاطراف ماربين را رشته کو 
بزرگترين قله آن که بنام قله ِشَره معروف است که حدود شايد بيش از يکهزار 

  .متر ارتفاع دارد
 

 نام گذاری فرزندان
در اين ده سنت چنين بود که برای شناسائی بهتر و اشتباه نشدن افراد 
نسبت به هم، هر فرزندی که به دنيا می آمده همراه اسم اصلی که بدان ناميده 

بدين علت نام   جدّ پنجمم چنين بوده . شده بود، اسم چند پشتش را نيز می آوردند
پدر  پنجمين   حقيقت نام  که در. دمحم، حاجی، حسين، دمحم، حسين، جعفر: است

بزرگ و يا جدم، جعفر بوده است و هنگامی که در زمان رضا شاه شناسنامه در 
مشتق شده، جعفری  پنجمم کشور معمول شده است، نام خانوادگی که از جد

ماربينی هم که به جعفری اضافه شده، بدين علت است که چون . ناميده شده ايم
ته اند، برای مشخص شدن ريشه و محل اصلی، در اصفهان برايم شناسنامه گرف

ده شده و بدين ترتيب نام خانوادگيم جعفری وکه ماربين است، به جعفری افز
  .ماربينی است

  
 ازدواج

، ١٣۴۵سنت و رسم و رسوم در ماربين بين خانواده ها حتی تا سالهای 
به چنين بود که دختر وقتی خواستگاری داشت و با پسری ازدواج می کرد، پدر 

نوعی موظف بود که چند سهمی از آب و ملک خود را به دخترش بدهد و از 
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طرف ديگر، پدِر دادماد نيز چيزی در اين حدود، قباله عروس خود می کرد و 
بدينطريق خانواده تازه، شروع به زندگی مستقل خود می کرد و اگر پدر خانواده 

تر و يا نامناسبتری آب و ملک نداشت که به دخترش بدهد، دختر خواستگار کم
افزون بر اين رسم پذيرفته شده بر اين قرار گرفته بود که، والدين . پيدا می کرد

خانواده سعی می کردند که آنچه که دارند حتی االمکان اسالمی، پسروار و 
بين فرزندان خود چه قبل و يا چه بعد از  -يعنی به نسبت دو به يک  - دختروار

اهالی ده و حتی روستاهای همجوار همديگر را می چون همه . فوت تقسيم کنند
شناختند در مورد ازدواج و خواستگاری، رسم چنين بود که پسری که تمايل 
خود را به دختری به والدين خود اعالن می کرد و يا والدين دختری را به پسر 
خود پيشنهاد می کردند، و دختر نيز به نوعی رضايت خود را با آن پسر به 

زيرا پسر و دختر از قبل همديگر را بارها ديده ومی . ود نشان می دادوالدين خ
. شناختند و از کم و کيف هم اطالع داشتند و لذا تصميم خود را گرفته بودند

خانواده پسر به خواستگاری دختر می رفتند، و هديه ای هم متناسب با وضعيت 
د، و بين مردم خود برای دختر می بردند که به آن شيرينی خوری گفته می ش

سپس دو خانواده در مورد . مشهور بود که اين دو با هم شيرينی خورده اند
ازدواج فرزندان خود و قباله دختر و جهيزيه و ساير مسائل با هم به صحبت می 
نشستند و بعد از اينکه توافق حاصل می شد،  روحانی و يا شخص مورد اعتماد 

رده بودند بر روی کاغذ می نوشتند که به ده را صدا می زدند و آنچه را توافق ک
ِده«آن  اما تا رسماً عقد جاری نمی شد، مسوده جنبه حقوقی پيدا . می گفتند» ُمسوَّ

فقط بدين معنا بود که قرار و مدارها انجام گرفته است و دختر در . نمی کرد
گاهی هم . نامزدی پسر است و کس ديگری به خواستگاری دختر نمی رفت

فتاد که قبل از عقد رسمی در اثر ايجاد اختالف، هديه ای که در روز اتفاق می ا
شيرينی خوران به دختر داده شده بود، پس داده می شد و مسئله به همين جا 

بين شيرينی خوردن وعقد رسمی گاهی تا يکسال فاصله کمتر و . خاتمه می يافت
تند که رسماً عقد بعد از اينکه دو خانواده تصميم می گرف. يا بيشتر وجود داشت

جاری گردد، عقد با شرکت فاميل نزديک دو طرف و روحانی و چند معتمد، 
اما جاری شدن عقد نيز به معنای شروع زندگی مشترک نبود، . جاری می شد

. بلکه به معنای َمحرميت و اينکه زوج متعلق به يکديگر هستند تلقی می گرديد
و يا کمتر فاصله می گذاشتند، گاهی بين جلسه عقد و عروسی يک يا دو سال 

نمونه هائی وجود داشت که در اين فاصله نيز خانواده ها بر اثر ايجاد اختالف به 
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در بعضی از خانواده ها چند . نوعی قرارداد را فسخ و طالق جاری می شد
  . روز و يا يکی دو ماه بعد از جلسه عقد، جلسه عروسی رسمی برگزار می شد

     
 سنت عروسی
دادن برای عروسی رسم جاری بوده و هست و اگر کسی همسر وليمه 

خود را بدون برگزاری جشن رسمی عروسی به خانه می برد، به نوعی کسر 
اما رفتن و شرکت در . ده ها و بويژه خانواده عروس تلقی می شداشأن خانو

البته در گذشته، . جشن عروسی و بويژه شام خوردن با دعوت انجام می گرفت
معموالً مخارج عروسی هم بعهدۀ . ندان توجهی به دعوت نمی کردندبچه ها چ

در گذشته شام عروسی هم با توجه به وضعيت و . داماد و يا پدر داماد است
امکانات ده، بسيار ساده و معموالً با آبگوشت، نوعی آش، و يا يک نوع خورش 

ز مغرب با شب قبل از عروسی حنا بندان است که بعد ا. با برنج برگزار می شد
نوع خاصی از صلوات و شادی ويژه عروسی که با دف و کف زدن همراه است 
داماد را به حمام می برند و در حمام سلمانی ده، داماد و ساقدوش داماد را 
اصالح می کند و لباس دامادی را به تن داماد می پوشاند که غالباً با کمی رقص 

لباً مردان و زنان جداگانه دستهای در حمام غا. و خواندن و کف زدن همراه است
. خود را حنا می بندند و بعضی از پير مردان نيز ريش خود را حنا می  گذارند

 :روز بعد از حنا بندان مراسم رسمی عروسی بدين شرح صورت می گيرد
قبل از غروب آفتاب با کمک تعدادی از جوانان دوست و فاميل عروس و داماد، 

ده اش تهيه شده، در خنچه هائی که با سرپوشی اخانوجهيزيه عروس که بوسيله 
بعد از غروب آفتاب و نماز . آن را تزيين کرده گذاشته و به منزل داماد می برند
که غالباً اکثر اهالی و يا در  -مغرب و عشا، از مهمانان دعوت شده به عروسی 

سپس . به صرف شام و چای پذيرائی می شود -مواقعی همه را در بر می گيرد 
مردم در ميدان محل ده حاضر شده و باز با دف و دمبک زدن و با صلوات و 

بعد از اينکه مردم در . چاوشی خوانی ويژه عروسی جشن شروع می شود
اطراف ميدان محل تجمع کردند، در وسط ميدان آتش بازی راه می اندازند که 

تيرتخش . تن، همراه اسهوا کرد" تيرتخش"با ترقه بازی، ُکنده سوزاندن و 
و يکی از وسايل آتش بازی است که امروزه به آن موشک گفته می  زبان محلی

مقداری مواد منفجره همراه با فيتيله ای به انتهای چوبی  و يا نی ای  . شود
نازک به طول کمتر از نيم متر وصل کرده و سپس فيتيله را روشن کرده و آن 
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نفجر شده و با رنگهای الوان و تيرتخش در هوا م. را به هوا پرتاب می کنند
بعد از ختم آتش بازی، مردها در . مختلف خود، فضا را روشن و نورانی می کند

دو صف مقابل هم که وسطشان بصورت کوچه باريکی است روبروی هم می 
و . ايستند و در امتداد صف مردان، زنان مقابل هم در دو طرف کوچه می ايستند

که داماد در آنجا ايستاده است، می آورند، در عروس را تا مقابل صف مردان 
عروس «به اين عمل . اين مرحله داماد بايد جلو عروس بيايد و به او سالم کند

به سختی به اين  بعضی از دادماد های خجالتی و يا مغرور. گفته می شود» سالم
عروس سالم تن در می دادند و آن را کسر شأن مردی خود تصور می کردند و 

داماد درکوچه ای که از صف مردان تشکيل شده خود را نمايان می کند و لذا، 
هنوز به عروس نرسيده به عالمت سالم سری تکان می دهد و به سرعت بر می 

باز با سالم و صلوات عروس را به خانه » عروس سالم«بعد از ختم . گردد
 .داماد و حجله عروسی می برند و اين در حقيقت پايان جشن عروسی است

فردای عروسی باز در خانه داماد، فاميل و دوستان نزديک بعد از ظهر جمع می 
د و افراد هديه های خود را به عروس و داماد تقديم می کنند که به اين عمل  نشو

روز پاتختی نيز با کمی بزن  و بکوب در منزل داماد  با . پا تختی می گويند
  .صرف چای و شيرينی همراه است

 
 ری کفن و دفنمراسم برگزا

برعکس شرکت در مراسم شاِم وليمه عروسی که با دعوت برگزار 
کننده، مردم شرکت می کردند، در مراسم ختم و يا عزاداری در صورتی که 

مۀ اهالی ده در مراسم کفن يکی از اهالی ده مرحوم می شد، حتی االمکان ه
مراسم حتی در مجالس ختم و قرآن خوانی شرکت می کنند، در اين ودفن و 

کسانی هم که با هم کدورت و يا دشمنی و برخوردی دارند، خود را موظف به 
در مراسم قرآن خوانی برای تازه گذشته، سوره های يس، . شرکت می بينند

به همين علت در روزهای . واقعه، جمعه، انسان، نباء و الرحمن قرائت می شود
لد باشد نانش توی روغن سخت گفته می شد که هر که اين سوره ها را خوب ب

کنايه از اينکه با خواندن اين سوره ها مردم به او کمک می کنند بدين .  است
 .جهت بلد بودن قرآن و با صدای خوش خواندن اهميت بسزائی داشت

بعد از فوت هر شخصی، در منزل آن شخص و يا در مسجد محل، يک هفته 
اگر کسی که اهل علم و  تمام هر شب قرآن خوانی برقرار است و گهگاهی هم
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البته در طول اين هفته در اوايل . اطالع باشد، کمی به ارشاد مردم می پردازد
صبح هم مردم برای تسليت گفتن وخواندن فاتحه ای به منزل  صاحب عزا    

بعد از تمام شدن هفته، تا چهلمش هر شب جمعه جلسه ختم بر قرار . می روند
در بعضی از جلسات فوق با توجه به . ر می شوداست، و بعد از چهلم سال برگذا

اگر مرحوم و يا . وضعيت مادی خانواده از مردم با شام پذيرائی می شود
مرحومه از خانواده ای باشد که در اردستان، اصفهان و يا در روستاهای 
اطراف نظير ماربين، مبارکه، قهساره، نيسيان، ظفرقند، شناخته شده باشد، از 

مراسم شرکت می کنند و چون از راه دور می آيند، حتماً بايد به  آنجاها نيز در
  .صرف شام و يا نهار از آنها پذيرائی بعمل آيد

 
  بازی ها   

شان  جمعی که از قديم االيام، رايج بوده مهمترين بازی های دست
گاِرگو، اُوِده، اُسا بُراس، گچ کنم و اکنون توضيح مختصری از هر : عبارتند از

 :اين بازيها کدام از
 ٨جمعی تيمی است که هر تيم حد اکثر  ، بازی دست)(Karagou کاَرگو

هر تيم يک سر تيم دارد که از ميان تعداد افراد شرکت کننده در هر . نفراست
وسايل اين بازی  توپی به . زمانی به تناوب اعضای تيم خود را انتخاب می کنند

کوچکتر و يک چوب سفت و  زه توپ تنيس روی زمين کمی بزرگتر و ياااند
در .  سانتی متر ۶متر و به قطر تقريبی  ۵/١تا  ١اطی شده حدود محکم خرّ 

زمان قديم چون توپهائی که امروز در انواع و اقسام اندازه، وزن و جنس وجود 
دارد وجود نداشت، جوانان نوار الستيکی کشدار نازک را به هم می پيچيدند تا 

بعد روی آن را با نخ پرک می بافتند که . در می آمدبصورت توپی در آن اندازه 
در ميدانی که حدود آن را خود تعيين . هم شکيل باشد و هم سريع از بين نرود

جائی را در زمين بازی با گذاشتن چند سنگ روی . می کردند بازی شروع ميشد
و  يعنی جای ايستادن، تعيين می شد و با شير» تِپالَه«هم در وسط زمين بعنوان 

افراد . خط و يا طاق و جفت، تعيين می کردند که چه تيمی بازی را شروع کند
تيم شروع کننده در اول زمين در جای مشخص به ترتيب می ايستادند و افراد آن 

اطی شده، می به ترتيب هر کدام در يک دست توپ و در دست ديگر چوب خرّ 
ه توپ که در هوا بود لصو بالفا انداخته می شد و با دست توپ به هوا. گرفتند

اطی شده تا توان داشت محکم به توپ می در حين به زمين آمدن، با چوب خرّ 
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توپ بسته به قدرت و استعداد بازی کننده به هوا می رود و در فاصله ای  . زد
هر نفر سه بار توپ را می زند و هر باری که چوب به توپ . به زمين می افتد

بار سوم که توپ را زد بايد به تاخت خود را به . می شود هنخورد، آن بار سوخت
برساند و اگر توان داشت فوری خود را به ابتدای زمين و جای مشخص » تِپالَه«

شده، برگردد و اگر نمی توانست بايد آنجا بماند تا نفر بعدی توپ را بزند و بعد 
 . که او زد فوری خود را به جای مشخص اول زمين برساند

هرگاه در حين دويدن  تيم ديگر که در جاهای مختلف زمين پراکنده اند، افراد 
آن  ،با توپ بزند او را فردی از تيمی که توپ را در دست دارد و بازی می کند،

فرد از بازی خارج می شود و همين طور بايد همه را بزنند تا جای تيم عوض 
در زمين است، اگر تيمی که . راه ديگر عوض شدن جای تيم اين است. شود

توپ هر فردی را قبل از اينکه به زمين برسد در هوا بگيرد، آن تيم می سوزد و 
  .   جايش عوض می شود

، بازی اُوِده  درست شبيه به بازی کاِرگو است و قاعده ها )(Oudeh اُوِده   
ً يکی است با اين  تفاوت که در اين بازی يک نفر از تيمی که بازی را  تقريبا

شده را در دست دارد و يک نفرهم از تيم  خّراطیکند، چوب دست شروع می 
مقابل، روبروی او اول زمين می ايستد و توپ را برای او به هوا می اندازد، و 

در اين بازی هر فردی به جای سه بار زدن . او هم بايد توپ را با چوبش بزند
ش به خطا توپ در بازی گاِرگو، اينجا فقط يک بار حق زدن دارد و اگرتير
اين بازی . رفت و نتواند توپ را بزند، آن فرد سوخته و از بازی خارج می شود

   .   تا حدودی شبيه بازی کريکت است
در اين . اُسا بُراس يعنی اينکه استاد بفرياد بِِرس). (Ossaaboras  اُسا بُراس

دو اين بازی دستجمعی نيز . بازی به سر تيمها اُسا يعنی استاد گفته می شود
دسته افراد خود را انتخاب می کنند و با شير يا خط و يا طاق يا جفت، تعيين می 

به غير از استاد دور افراد تيم مقابل . شود که چه تيمی بازی را اول شروع کند
زده روی زمين می نشينند و افراد تيم شروع کننده اطراف اينها  هم گرد چمباتمه

گذارد و استاد تيم شروع کننده بازی، در  استاد تيم نشسته چشم می. می ايستند
و استاد تيم ديگر در جستجو و پيدا کردن . جائی همان اطراف مخفی می شود

يک نفرهم از تيم شروع کننده به دنبال استاد تيم مخالف، هر کجا . وی بر می آيد
ی برود، می رود و مرتب با صدای بلند می گويد که او در فالن جا در جستجو

ت استاد شروع کننده هر موقع که مناسب ببيند، با اين وضعي. ن او استپيدا کرد
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فوری به پيش افراد نشسته تيم مقابل می آيد و همگی اعضای تيم شروع  کننده با 
. مشت شروع به کتک زدن آنها می کنند تا اينکه استاد آن تيم به فرياد آنها برسد

خود هستند، طنابی در حدود افراد نشسته که در حال مشت خوردن به پشت کمر 
که يک سر آن را در دست دارند و سر ديگر آن را به استاد می  دو و يا سه متر

. استاد هم با در دست داشتن سر طناب از افراد خود محافظت می کند. دهند
. افراد تيم ديگر نيز با ترفند و زرنگی مشتی به آنان می زنند و فرار می کنند

ه در محدوده طناب خود لگدی به يکی از افرادی که در هرگاه استاد تيم نشست
حال کتک زدن است، بزند بازی خاتمه می يابد و تيم ديگر بازی را شروع می 

اگر موقعی که استاد تيم شروع کننده در حالی که مخفی شده است، استاد تيم . کند
تک زدن را نشسته او را پيدا کند و بگيرد و يا در حينی که او به دو می آيد که ک
  .  شروع کنند، او را بگيرد باز بازی پايان يافته و نوبت تيم ديگر است

درهر سه اين بازی های دستجمعی، تعداد افراد شرکت کننده در تيمها، به ميزان 
افراد حاضر در صحنه برای شرکت در بازی بستگی دارد و قابل کم و زياد 

  .شدن است
ديگری که شبيه يک نوع رقص جمعی  ، بازی جمعی(Gatchkanam) گچ َکنَم 

جوان ديگر  ۵يا  ۴جوان قوی دورهم حلقه زده و  ۶و يا  ۵: است به اين ترتيب
به روی شانه های اينها حلقه زده، و سه نفر جوان ديگر روی شانه اين دسته 
حلقه می زنند و به رقص و دور زدن و خواندن می پردازند، شعری که به يادم 

م ، گچ می کنم خانه ليلی گچ کن: ت بود ازرن می خواندند، عبامانده و اين جوانا
 . را من می کنم و از اين قبيل

مناسب ديگر نظير اعياد و تعطيلی بويژه  فرصت هایها و  در زمستان 
و بعد . کم و زياد ادامه داشت ۵٠تعطيالت نوروزی، بازی های ذکر شده تا دهه 

کنم که هم اکنون اين بازی ها رواج از آن کم کم متروک شده است و گمان نمی 
آقای احسان هللا هاشمی از محترمين اردستان که فردی آگاه . چندانی داشته باشد

به آن منطقه است، در وصف ماربين و چند روستای ديگر اردستان، دو بيت 
  :خود آن را ذکر کرده، سروده است کتابشعِر زيرکه آقای دمحم مهريار در 

  گلزار» نی«و  سربلند» کهنگ« 
  »کيسار«سيه چشمی  نديدم توِی         

  زنانش» ماربين«خوشه  آبش» مار«که 
  دخترانش    سرزده بر   ستاره          
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 سنت نوروز

بل کمی ق. سنت ديگری که با دقت برگزار می شود، سنت نوروز است
روبی وتميز کردن منزل و اطاقهای خود می از نوروز، خانواده ها به گرد 

والدين قبل از عيد در . پردازند و با اين عمل به پيشواز عيد نوروز می روند
ً بسيار ساده  صورت امکان برای خود و بويژه فرزندان خود لباس نو که غالبا
بود تهيه می کردند و روز عيد مردم و بچه ها با لباس نو از منزل بيرون آمده و 

ه والدين و يا تنها به ديدن اين و آن می روند و با عيدی که از صاحب خانه همرا
می گيرند که در قديم مقداری آجيل از قبيل گندم شادانه، بادام و گردو، توت 

بازی می  و بهخود را پر می کردند  جيب هایخشکه، قيسی خشکه و نقل بود، 
ً با صرف به بعد در ديد و بازديد ها ٣٠پرداختند، از سالهای  ی عيد که حتما

چای همراه بود، عالوه بر آجيل، شيرينی، سوهان و يا گز هم بدان افزوده شده 
ر دشت از شب چهار شنبه سوری برای بچه ها تخم مرغ را با روناس که د. بود

رده و به بچه ها می دادند، و بچه ها در روز عيد با زمين در می آوردند رنگ ک
به جنگ می پرداختند و تخم مرغ هر کسی که می  رنگ شده خود مرغ هایتخم 

 .شکسته نشده بود مرغششکست متعلق به کسی بود که تخم 
روز اول عيد رسم چنان بود که بعد از ديدار با فاميل درجه اول به ديدن بزرگان 
ده رفته و بصرف چای و آجيل و قليان پرداخته و بعد از حدود کمتر و يا بيشتر 

ديد و باز ديد تا روز . ظی کرده و به منزل ديگری می رفتنداز يکساعت خدا حاف
سيزدهم عيد ادامه داشته و همگی روز سيزده به دشت رفته و چای و سورسات 

 ۵يا  ۴راه انداخته و گاهی هم جوانان را به کشتی گرفتن با هم می انداختند و 
اسم عيد بعد از ظهر همگی به خانه های خود بازگشته و اين به منزلۀ ختم مر

روز اول تا سوم عيد بعد از ديد و بازديدها که اول روز انجام می گرفت در . بود
قديم غالباً جوانان و سالمندان در ميدان ده جمع شده و جوانان را به راه انداختن 

گچ «و به بازی های مختلف ذکر شده بويژه . سرور و شادی تشويق می کردند
در سه روز اول عيد در . ست می پردازندکه بيشتر شبيه يک نوع رقص ا» کنم

ميدان ده گاهی اوقات  بازی شاه و وزير راه انداخته ومردم به تماشای آن 
معموالً در ايام عيد رسم چنان بود که کسانی  و يا فاميل هائی . مشغول می شوند

خانواده و يا  بزرگکه به هر دليل با هم کدورتی داشتند، يا خود و يا بوسيله 
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يد و بزرگ ده، صوری و يا واقعی در نوروز با هم آشتی کرده و به ريش سف
  .ديدن هم رفته و يکديگر را در آغوش می گرفتند

 
 مراسم سوگواری دينی  

مبارک رمضان، محرم و صفر مراسم  ماربين از قديم االيام، درماه در 
ماه صفر برگزار  ٢٨ماه  رمضان، تاسوعا و عاشورا و  ٢١مختلفی بويژه در 

می شد که هنوز نيز بقوت خود باقی است و در جای خود توضيح داده خواهد 
 .    شد

در ماه مبارک رمضان نظر به اينکه ماربين، خود معمم و يا روحانی نداشت، 
يد عبد الوهاب روحانی از نيسيان به ماربين می آمد و به معممی بنام حاج س

و  دار بودارشاد و وعظ و روضه خوانی می پرداخت و امامت نماز را عهده 
برای تشکر از زحمت ايشان صورتی تهيه می شد و اهالی ده متناسب با شرايط 

 ايشان کمک می کرد که و يا مقداری پول و يا چيز ديگر بهخود چند منی گندم 
اين کمکها جمع آوری شده و بعد از پايان ماه مبارک رمضان که ايشان به محل 

و . خود باز می گشت، به ايشان تحويل می دادند و يا برايش به نيسيان می بردند
  در ماه محرم هم روحانی . اين شخص تا اواخر عمر خود به ماربين می آمد
 ، وهالی برزون اصفهان بودديگری بنام حاج سيد عبدالوهب فاتحی که چون از ا

سيد برزونی هم در ماه . به او سيد برزونی هم می گفتند، به ماربين می آمد
محرم به وعظ و روضه خوانی که در منازل مختلف بر قرار بود شرکت می 

البته کم کم چند روحانی از بچه های ماربين پيدا شد که در جای خود . کرد
 . خواهد آمد

د عبدالوهاب، به ماربين بيايد، بطوريکه نقل می کردند، قبل از اينکه حاج سي
سيد دمحم جواد غروی که درماربين بنام آسيد جواد مشهور است، در عنفوان 

جوانی و زمانی که در نيسيان ساکن بوده است چند نوبتی به ماربين برای وعظ  
و آن مرحوم که خدايش رحمت کند، به تحصيل ادامه داده . و ارشاد آمده است

مجتهد شده و صاحب تأليفات مهمی است که در نوع خود، نوعی نوگرائی دينی 
و تا آخر عمر . است، می باشد و از روحانيون ضد واليت فقيه محسوب می شود

در اصفهان سکنا گزيده و در آن خطه مشهور و معروف است و روحانی است 
ه و آن را حرام که هيچگاه از وجوهات شرعيه برای گذران زندگی استفاده نکرد

  .می دانست و با کار و کسب زندگی خود را اداره می کرد
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  آن سالهاو وضعيت در و کوهستانتولد فرزند کوير  -٢
  

مکتب خانه ای . در ماربين دبستان مدرن وجود نداشت ١٣٢٩تا سال 
بود که تعدادی بچه، به آنجا می رفتند و عمه جزء و کمی هم نوشتن ياد می 

در ده داير شود، کسانی که  ١٣٢٩تا قبل از اينکه مدرسه دولتی در سال . گرفتند
شتان دست تجاوز سواد دار بودند و می توانستند که بخوانند و بنويسند از انگ

همچنانکه قبالً آمد، . نمی کرد البته تعداد بيشتری قرآن را بلد بودند که بخوانند
، از خانواده ای متوسط به نسبت وضعيت ١٣٢٣در يک چنين روستائی در سال 

کل روستا، فرزندی،  که پنجمين و آخرين فرزند زنده باقی مانده از اين خانواده 
مش را دمحم نهادند که  در روستا به نام دمحم، حاجی، بود، چشم به جهان گشود نا

حسين ،دمحم، حسين، جعفر که به اختصار دمحم حاجی هنوز نيز در روستا مشهور 
در خانواده پدری و مادريم من اولين فردی هستم که به تحصيل . است، ناميده شد

. لد بودب حدودیپدِر مادرم مرحوم علی حاتمی قرآن خواندن را تا . پرداخته ام
البته دو پسِر  يکی از عموهای مادرم که به . اما خواندن و نوشتن نمی دانست

کاشان مهاجرت کرده و سپس به اصفهان رفته و در آنجا سکونت اختيار کردند، 
 .قبل از من در کاشان چند کالسی درس خوانده بودند

ت و ميالدی، که اواخر جنگ جهانی دوم اس ١٩۴۴، برابر با ١٣٢٣شهريور  
جهان داشت کم کم به صلح و آرامش باز می گشت، اما گويا دست تقدير جنگ و 

خانواده و بويژه درفرزند تازه چشم به جهان گشوده، تمام شده  در اينمبارزه را 
ً مردم در جستجويش  رقم نزده و زندگی کردن با سکون و آرامش که غالبا

و در نتيجه مبارزه، آوارگی هستند، از من و خانواده ام رخت بربسته بوده است 
از مأمن و مسکن اجدادی و از شهر و ديار خويش و نيز مهاجرت اجباری از 
کشور خويش به انگلستان همچنان در پيشانيم نوشته شده و رقم خورده باقی مانده 

کوشش برای اداره زندگی در سختی و مشقت که از کالس هفتم به بعد و . است
ا به امروز، برايم رقم خورده بود، باز نبايد بی و ت تحصيلدر تمامی دوران 

ريشه در وضعيت عمومی ماربين و خانواده ام باشد، افزون بر اين چه کسی می 
عمر را داند، شايد دست تقدير است که آوارگی و مهاجرت و مبارزه در تمامی 

، ريشه در سنت ديگری که برای خانواده ما در ماربين برايم به ارمغان آورده
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از وقتی که من چشم به جهان گشودم و توانسته ام . م خورده بود، داشته استرق
چيزهائی را درک کنم و بفهمم، قبل از هر چيز پدرم را مواجه با شکايت و 

اولين برخوردی که در خانواده . ده پانزده ساله ديده ام دعوا هایشکايت کشی و 
سال طول کشيده  ١۵مدت ما رخ داده، به يک دعوای خانوادگی بر می گردد که 

و يک خواهر  دو برادراست که بين  دعوايیاين اولين . و سپس پايان يافته است
 . در يک خانواده رخ داده است

دخترها خديجه و جواهر و دو . پدر بزرگ پدريم دو پسر و دو دختر داشته است 
اين در ده رسم بر . پسر، بزرگترعباس و کوچکتر حاجی دمحم ناميده شده بودند

بوده که هر کسی که در روز عيد قربان به دنيا می آمده، اول اسمش با حاجی 
نام پدر من هم که حاج .. شروع می شده است مثالً حاج حسين، حاج علی و يا

دمحم بوده، بعد از اينکه شناسنامه متداول شده است، دمحم از اسمش افتاده و اسم 
چون من زمانی به دنيا آمدم که  واقعيش حاجی در شناسنامه ثبت گرديده است و

عمه (دختر اول. شناسنامه داير بوده است، نامم را دمحم، يعنی همنام پدرم نهاده اند
خديجه که قبل از تولدم فوت کرده، دو شوهر داشته و از شوهر اول دو دختر ) ام

رضا و حسين  بنام هایسکينه و معصومه و از شوهر دوم دو پسر  بنام های
در يک روز پائيزی و . پسر چندين سال پيش ما زندگی می کردند که دو. داشت

هنگامی که روی درخت بادام در باغ کوچکش بادام می تکانده، از باالی درخت 
طبق رسوم ده، پدر بزرگم . به زمين پرت شده و به همين علت مرحوم شده است

ه بخت به هنگام ازدواج سهم آب و ملک دو دختر را به آن ها داده و به خان
  . فرستاده است و در خانواده شوهر زندگی می کردند

 
 وضعيت ماربين در سالهای زندگی من در آنجا

. يعنی اواخر جنگ بين الملل دوم به دنيا آمده ام ٢٣گفتم که من در سال 
در دوران بعد از جنگ بعلت اشغال کشور بوسيله ارتش بيگانگان، عموماً 

. کشور دچار قحطی و انواع و اقسام بيماريهای مسری و غير مسری بود
ه هم دسترسی ب. روستاهائی نظير ماربين از وضعيت مضاعف رنج می بردند

شهر برايشان سخت بود و هم وضعيت کار در اصفهان که شهر نزديکی بود و 
به ياد دارم که . جوانان می توانستند به آنجا بروند و کار کنند، به هم  ريخته بود

بيماری ماالريا، تراخم چشم و کچلی حتی تا دورانی که من در ماربين به دبستان 
ريشه بيماريهای  ٣٣و  ٣٢سالهای  می رفتم کم و زياد وجود داشت که در حدود
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بچه هائی که کچل بودند، در بيمارستان اصفهان . ذکر شده در ماربين کنده شد
سرشان را کامالً برق می انداختند و موهائی هم که داشت کامالً زايل می شد و 
پوست سر کامالً سفيد و برق می زد و مدت کمی پس از اينکه مرتب چند 

ق زده شده می ماليدند، موهای سر دوباره کامالً رشد داروی مختلف به سر بر
چون در ماربين دارو و دکتر نبود، ماشين . کرده و سر از کچلی رهائی می يافت

مرتب نبود، نزديکترين جا اردستان بود که بهداری  ٣٠هم به اصفهان تا سالهای 
ر جلوه کوچک و يکی دو دکتر داشت که نام يکی از آن ها که به يادم مانده دکت

در ماربين وقتی کسی سخت بيمار می شد، ادرار او را می گرفتند که به آن . بود
قارينه گفته می شد و به اردستان پيش دکتر می بردند، و دکتر از روی آزمايش 

به بعد، يک روز و يا دو  ٣٠از سال  . ادرار نسخه ای برای مريض می نوشت
می کرد، که هم بار و هم مسافر  روز در ميان اتوبوسی به اصفهان آمد و رفت

بدينطريق که صندلی های اتوبوس، به جز دو و يا سه رديف اول را . می برد
برداشته و بجای صندلی بار می گذاشتند، و مسافرين هم روی بار می نشستند، و 

تاهای مسير راه نظير، قهساره، و معموالً افراد سرشناس و معتمد ماربين و روس
لی باقی مانده را اشغال می کردند و گاهی هم که راننده يا چند صند.. و زفره

شاگرد شوفر و يا صاحب ماشين، کسی را از روی صندلی که نشسته بود، برای 
گاهی هم در اين . دادن جايش به شخص ديگری، او را از جايش بلند می کردند

چون در آن زمان ماشين کمياب بود، روی . رابطه دعوای کوچکی رخ می داد
به ياد دارم که از کالس هفتم . و بزرگی بود تشّخصندلی نشستن عالمت ص

سالگی به بعد هر وقت که در تعطيالت از اصفهان می خواستم ١۴يعنی از سن 
که به ماربين به ديدار پدر و مادرم  بروم، برايم صندلی خالی می کردند و اين 

را به عنوان فردی  نشان از اين بود که من در آن ديار و بين اهالی جای خود
و کسی که رويش حساب باز کرده اند، پيدا کرده ام و  تحصيل کرده متشّخص

اين در عنفوان نوجوانی برايم غرور آفرين بود و کسب احترام و افتخار در بين 
اهالی و مردم آن ِخطه، تنها مرهون کار و کوشش در ادامه تحصيل و کسب 

بيماری شديد و خطرناکی می شد،  در اين دوران اگر کسی دچار. دانش بود
ماشين دربست تا اصفهان را به صد تومان کرايه می کردند و او را فوری به 
اصفهان می رساندند، البته همه اهالی پرداخت چنين وجهی برايشان مقدور نبود 

 .و گاهی هم اگر مقدور بود، ماشينی در دسترس نبود
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صفهان انداخت، شخصی بود بنام اولين کسی که اتوبوس دائمی به خط ماربين ا
که مردم . رضا عليجان از اهالی قهساره، شوفری داشت بنام خسرو اهل اصفهان

فکر کنم . او را می شناختند... روستاهای ماربين، مار، مبارکه، قهساره، زفره و
ولی از آن سال . ، رضا عليجان در خط ماربين کار می کرد۴٢يا  ۴١تا سال  

امير اسدی و علی کريمی که در تهران  بنام هایاهالی ماربين به بعد دو نفر از 
کار می کردند، اتوبوسی خريده و در خط ماربين اصفهان شروع به کار کردند، 

فت بود، رضا عليجان را دی از چاقو کشهای تهران و گردن کلو چون امير اس
ی و او هم نتوانست کار. عقب زده و جايش را گرفته و خط را تصاحب کردند

 .بکند و خط را رها کرد
 معيشتدر ماربين وضعيت  ۴٠در دوران بعد از جنگ دوم به بعد تا سالهای 

و لباس هم ) چای و قند( تهيه کردن سوروسات . ساده هم بسيار سخت بود
شرايط معيشت چنان بود . ، چون پولی وجود نداشت و آهی در بساط نبودسختتر

خورش هم . خانواده ها مشکل بود که تهيه نان بدون خورش هم برای اکثر
معموالً در بهار و تابستان کمی شير و ماست و آب دوغ که با نان تريت می 
کردند و می خوردند و شايد ماهی يکی يا دوبار کسانی که می توانستند، اگر 
کسی قصابی می کرد نيم کيلو و يا يک کيلو گوشت برای چند نوبت خورش می 

هر خانواده ای بنا به توان خود يک، دو، و سه  هم زمستان هادر . خريدند
کله و پاچه و . گوسفند که در تابستان و پائيز پروار کرده بودند، سرمی بريدند

. ، دل و قلوه را چند روز به شکلهای مختلف می خوردندشير دونسيراب و 
مقداری از گوشت را هم يکی دو هفته نگه می داشتند و مابقی را قرمه کرده و 

واقع مختلف مقداری از قرمه را گرم کرده، شبيه آبگوشت می شد و آن را  در م
درست می کردند، يعنی ) کله جوش(گاهی هم کال جوش . با نان  می خوردند

اينکه کشک خشک شده را سائيده و با آب و نعناع و کمی روغن حيوانی مخلوط 
 .و گرم کرده و نان را با آن قاطی کرده تناول می کردند

دوران بخشی از زمينهای ماربين به زير کشت خشخاش بود که از آن  در آن
ترياک می گرفتند و  ترياک را می فروختند و از پولش سوروسات و يا کسری 

 ٣٢بعد از اينکه گمان کنم از سالهای . گندم و يا لوازم ديگر خود را می خريدند
می زمينی  به بعد کاشت  خشخاش قدغن شد، مردم بجای خشخاش سيب ٣٣و يا 

نکته . کاشتند، که آن هم گاهی به فروش می رفت و گاهی روی دستشان می ماند
سالی در ماربين خشخاش کشت می شده و  ١٠جالب توجه با وجودی که شايد 
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اما . همۀ مردم دسترسی به ترياک داشتند، ما در تمام ده سه نفر ترياکی داشتيم
 !!. ن آنجا ترياکی هستندهم اکنون بطوری که نقل می کنند غالب جوانا

اولين باری که من احساس کردم که کمی وضع عده ای از اهالی نسبت به قبل 
بهتر شده است، دوران حکومت دکتر دمحم مصدق است که به صادرات اجناس 

گوسفندان که تا آن موقع کرک و پشِم . بود مختلف ايران سرو سامانی داده شده
چندان خريدار نداشت و روستائيان بيشتر برای تهيه شال و جوراب و قبا و ساير 
مصارف خود آن را بکار می بردند، خريدار پيدا کرد و چون صادر می شد 

افزون بر اين روده و پوست گوسفند را هم می . صادرات قيمت خوبی پيدا کرد
موقع چون بعضی از اهالی گوسفند دار  در آن. خريدند و صادر می کردند

بودند، و آنهائی هم که گوسفند زياد نداشتند، غالباً برای استفاده خانواده از شير و 
از بابت . گوسفند مختلف را نگهداری می کردند ٢٠تا  ۵ماست و گوشت، بين 

فروش پشم، کرک، روده و پوست گوسفندان، کمی مردم از تنگدستی قبل بيرون 
بنام نفر،   ۴،  در ده ٣٣و    ٣٢تا قبل از سال . چند نفری به حج رفتند آمدند و
اجی علی اکبر و حاجی دمحم مختاری، حاجی دمحم علی جمالی، حاجی های ح

عباس جاللی که به مکه مشرف شده بودند، وجود داشت که همه مرحوم شده 
َمدعلی که در  حاجی دمحم علی جمالی يا حاجی. اند، خداوند همه آنها را بيامرزد

ده همسايه ديوار به ديوار ما بود، با شتر به مکه مشرف شده بود و فکر کنم 
 . ماهی رفت و برگشتش طول کشيده بود ۶و يا  ۴حدود 

سالی بيشتر نداشتم که روزی حاج علی اکبر که بزرگ ده  ٨يا   ٧من فکر کنم  
صد تومان خرج  من قبالً برای اينکه مشهور شوم: بود، در منزلش به من گفت

. حاال حاضرم هزار تومان خرج کنم تا از اين شهرت بيفتم. کردم تا مشهور شوم
هشتاد و چند سال پيش که او در آن موقع  ۶٠اين حرف را حاج علی اکبر حدود 

يعنی اينکه حدود بيش از يکصد و سی سال پيش آن پول . سالی داشت، به من زد
من بچه بودم می ديدم که هر کسی از وقتی . را خرج مشهور شدنش کرده است

هر جائی می آمد اعم از مأموران دولتی و يا غير دولتی به جای رفتن به منزل 
اج علی اکبر را می گرفتند و او بنا بود از آنها پذيرائی و دخدا، سراغ منزل حک

  .آنها را تر و خشک کند
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  فاميلی و غيره نزاع هایشروع دربدری و  -٣
  

پدر بزرگم که حسين نام داشته و موقعی که من به دنيا آمده ام، مرحوم 
شده و در قيد حيات نبوده است، کمی بعد از فوتش، بر اثر طمع شوهر عمه ام 
جواهر، در دشت، در دو جا دو قطعه کوچک ملک را که در تملک پدر و 

برگردانده و عمويم بود، بعنوان سهم خود کاشته، برادران نيز بالفاصله کشت را 
خود در آن کشت می کنند و الجرم عمه جواهر و شوهرش که  دمحم علی صادق 
نام داشت، با سعايت وموش دوانی و راهنمائی سوء يکی دو نفر در ده که 

خود به اين عنوان که سهم  از برادرانمعموالً اين چيزها در ده معمول است، 
اردستان شکايت می کند و دعوا  االرث پدريش را به او نداده اند به ژاندارمری

از اينجا شروع می شود و بعد از حدود پانزده سال مرافعه به نفع برادران ختم 
 .گرديد

بعد از تشکيل پرونده و ارجاع آن به دادگستری اصفهان، هر دو طرف دعوا 
بياد دارم که روزی من و . وکيل پدر و عمويم فروغی نام داشت. وکيل گرفتند

. ی به منزل وکيل فروغی که خانه اش باغچه ای داشت رفتيمپدرم برای کار
هنوز آقای فروغی از اطاق بيرون نيامده که ما را ببيند، ناگهان دعوای زن و 

فروغچی بودی من  خانم با صدای بلند به آقا می گفت، تو. شوهری شروع شد
تو و آقای فروغی هم در پاسخ می گفت، وقتی برادران . ترا آقای فروغی کردم

 قبيلمن آن ها را به نان و نوائی رساندم و از اين . از ده آمدند چه و چه بودند
اين دعوا باعث شد که پدرم بين اصفهان و ماربين در سفر باشد و چند . حرفها

 شوهر عمه. گذراند و حاال تقريباً من سه چهار ساله هستمبسالی را در اصفهان 
درم با وکيل عمه ام به هم ساخته و به ام با دادن رشوه به آقای فروغی وکيل پ

ولی اين چند قطعه ملک همچنان در تصرف پدر و . نفع عمه ام حکم صادر شد
به ياد دارم که در اصفهان پدرم در بازار اصفهان با مغازه داری . عمويم بود

بنام آقای گيوه چی آشنا بود، او پدرم را راهنمائی کرد که برود تهران و در 
  .ان از دست و کيل و حکمی که صادر شده است، استيناف بدهددادگستری تهر
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  تهران برای اولين بار 

من و پدرم که در آن موقع کمتر از پنج سال داشتم راهی تهران شديم و 
ام معصومه خانم که با شوهرش مرحوم حاج  دختر عمهبه قم به منزل  ابتدا

حسن غالمرضا در قم ساکن بودند، رفتيم و بعد از گذراندن چند روزی را در 
در تهران جائی را بلد نبوديم، به ياد دارم که وقتی ما به . قم، عازم تهران شديم

متری دور از  ۴٠٠حدود . تهران رسيديم، به ميدان شوش و گارد ماشين رفتيم
رق  ميدان شوش به سمت کارخانه ارج، راه آهن تهران شاه عبدالعظيم سمت مش

. که از خيابان ری نزديک ميدان شاه تهران شروع می شد، از آنجا می گذشت
در آنجا پشت راه آهن خانواده ای از اهالی ماربين که به زبان ده، بچه های دوتِه 

ند، با خانواده عباس سرشار و رجبعلی کريمی معروف بود بنام های) داود(
هايشان خانه ای داشتند که در آن زندگی می کردند عالوه بر آشنايان و فاميل 
خودشان کسان ديگری هم که برای کار به تهران می آمدند، سری به اين خانواده 

ها تبديل شده بود  می زدند و در حقيقت اين خانه تقريباً ساليان به پاتوق ماربينی
صفر بعد از بازگشت از زيارت شاه  ٢٨و يا و بويژه در روز عاشورا 

اه عبدالعظيم، ش -وقتی قطار دودی تهران. عبدالعظيم در اين منزل جمع می شدند
شت، بچه های محل، پنجره های واگن ماشين دودی را می از اين محله می گذ

گرفتند و با دويدن چند متری، بداخل واگن می پريدند و سوار آن می شدند و يا 
قطار از اين واگن به واگن ديگه می پريدند و گاهی مزاحمت برای  روی سقف

مسافرين ايجاد ميکردند و باالخره  پس از طی مسافتی دوباره پائين می پريدند و 
اين يک نوع تفريح و بازی بچه های اين محل بود و معروف بودند به بچه های 

بودند که عده پاخط و بخصوص تعدادی از آنها جزو لش و لوشهای آن منطقه 
ای هم دست ويا پا و يا جان خود را در اثر تصادم با قطار و يا پرت شدن از 

چند شبی را هم در اين سفر شايد ما هم . قطار در حين حرکت از دست ميدادند
با اين ماشين دودی من و پدرم چندين بار به شاه عبد . در اين منزل گذرانده باشيم

شاه (ه هنوز اين قطار بين تهران وشهرری تا سالها ک. العظيم سفر کرديم
 ناصرالدين شاهرفت وآمد داشت، و اولين قطاری بود که زمان ) عبدالعظيم

نيز !" اعليحضرت قدر قدرت، ناصرالدين شاه "قاجار به ايران آوردند و گاهی 
در اين سالن انتظار . جهت زيارت، با اين قطار به شاه عبدالعظيم سفر ميکرد

و آهن، که مسافرين اطراق ميکردند تا قطار برسد و مسافرين پياده ايستگاه راه 
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و سرويس کنند تا دوباره مسافرين جديد و  آب گيریماشين دودی را  ماموران
منتظر قطار، بتوانند سوار شوند، مرشد خواننده ای بود نابينا، معروف به 

به خود  را هم که چوبی در دست داشت و چارقد بسر، چادر خود" مرشد ماده"
پيچيده و به پشت خود گره ميزد و با خواندن اشعار و يا گفتاری بمناسبت 
اوضاع و احوال روز، مردم هم پولی به او کمک ميکردند و او نيز مجبور بود 
از درآمد خود برای ادامه کار، به آجان و يا مامورين دون پايه و حفظ نظم 

  .بپردازد) شيتيلی(ايستگاه قطار، به آنها باج 
من و پدرم در اين سفر، چند روزی را هم در منزل محقر يکی از پسر عموهای 
مادرم بنام حسن حسين رمضان که در شهر ری زندگی محقری داشت، 

 .گذرانديم
وقتی برای اولين بار من، ميدان شوش را ديدم بياد دارم که در وسط ميدان 

در شرق . ماشين حفاری در حال حفر حلقه چاه عميق برای در آوردن آب بود
تراشان مشغول تراشيدن سنگ قبر و  بود و سنگ سنگ تراشیميدان هم محل 

جنوب ميدان و کمی دور از ميدان، کوره های آجر پزی تهران . غير آن بودند
هايی قرار داشتند که مسافرين  درشکهو در بخشی هم اتوبوسها و . قرار داشت

بهمين جهت اسم ديگر  و ميآوردندرا به شهرری و ديگر نقاط شهر ميبردند 
ماشين ميگفتند " گارت"که اصطالحا  گارد ماشين ميدان شوش معروف بود به

يکی دو . به معنی ايستگاه گرفته شده است" gare.گار"که از کلمه فرانسوی 
روز بعد از اينکه به تهران رسيديم، به دادگستری رفتيم و در دادگستری موفق 

فکر می کنم که شهشهانی سمت مهمی در . شديم که آقای شهشهانی را ببينيم
پدرم عرض حال خود را . ی تهران داشت اما  نميدانم که سمتش چه بوددادگستر

به ايشان داد و ايشان هم دستور داد که وکيلی دولتی در اصفهان برای ما قرار 
و شکايت  پيدا کردهمينطور ادامه  پرونده. پرونده را دنبال کند مجدّداً دهند و او 

که سالهای چهل اين پرونده و شکايت کشی به عناوين مختلف ادامه داشت تا اين
دعوای  ١٣٣٢هنوز اين پرونده خاتمه نيافته بود که، در سالهای . خاتمه پيدا کرد

  . ديگری برای ما پيش آمد که در جای خود توضيح آن خواهد آمد
  

  زندگی موقت در اصفهان 
ماهی را  ۶يا   ۵پدر و مادرم سالی  ،فکر می کنم از دو سه سالگی من

در سال . هستم ٢٣ذراندند، به همين علت من که متولد سال در اصفهان می گ
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و . اصفهان برايم شناسنامه گرفته است ۴سالگی  پدرم در بخش  ٢، در سن ٢۵
تنها شناسنامه من در اصفهان صادر شده و شناسنامه دو خواهر و برادرم در 

خواهر بزرگم با شوهرش در آن موقع در اصفهان در . اردستان صادر شده است
محله پائين دروازه اطاقی را اجاره کرده بودند و ما هم در همانجا با پدر و 

پائين دروازه در آن موقع فقيرترين محله اصفهان . مادرم زندگی می کرديم
متر     ۵٠٠و از منزل ما تا خيابان سروش فعلی شايد کمتر از . محسوب می شد

بود که در آن کشت و متری بعد از منزل ما زمين مزروعی  ١۵٠. فاصله داشت
زمستان و در موقع برف و باران و نداشتن لباس و پاپوش مناسب، . کار می شد

چون زمين با گل چسبنده همراه بود، راه رفتن در محله پائين دروازه سخت و 
  .زجر آور بود

اطاق ما در طبقه اول منزلی قرار داشت که پله های آن بدون حفاظ و نرده و يا 
در يکی از روزها که پدرم داشت از پله ها باال و يا پائين می  اين چيزها بود،

. آمد، پايش ليز خورد و به پائين پله ها به داخل راهرو افتاد و کمرش آسيب ديد
خواهرم و مادرم او را به بيمارستان شير و خورشيد که بين دروازه دولت و 

روزی که پدرم در چند . ميدان شاه قرار داشت بردند و پدرم در آنجا بستری شد
آنجا بستری  بود، ترسيد و اصرار کرد که مرا از اينجا بيرون ببريد که من در 

هرچه پزشک  معالجش اصرار کرد که برای اينکه کمرش . اينجا می ميرم
کامالً خوب شود بايد مدتی در اينجا بستری بماند، او حاضر به ماندن نبود و 

ه منزل آوردند و به همين علت پدرم تا خواهرم و مادرم او را از بيمارستان ب
  .کمی مشکل کمر داشت آخر عمر

( کمی بعد از آن پدرم اطاقی در کمرکش پائين دروازه که نزديکتر به ميدان کهنه
 ۴و بازار اصفهان بود و در سيبه ای قرار داشت فکر کنم به ماهی ) سبزه ميدان

هم کف آن همه  های اطاقتومان در طبقه دوم خانه ای که سالن و يا  ۵يا 
می کردند،  در آن کارفندگی قرار داشت و کارگران نساج دستگاههای دستی با

سيبه . يکی دو خانواده ماربينی ديگر نيز در آنجا زندگی می کردند. اجاره کرد
در اصطالح اصفهانی غالباً به کوچه های بن بستی و يا غير بن بستی که مسقف 

و در قديم از اين نوع سيبه . دارد گفته می شود است و تعدادی خانه در آن قرار
  .ها در اصفهان فراوان بود و هنوز هم کم و بيش وجود دارد

ايامی که ما در اصفهان بوديم، برادر و خواهر ديگرم در ماربين زندگی می  
سال از من بزرگتر بود، با کمک  ١٢کردند و کار کشاورزی را برادرم که 
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ساله بودم که در يکی از روزها با پدرم به کنار  ۴د شاي. عمويم انجام می داد
سی و سه پل اصفهان رفته بوديم، در برگشتن، در خيابان چهار باغ به هنگام 

همين طور هاج و واج مانده، نمی دانم چطور شد که . غروب، پدرم را گم کردم
در کالنتری افسر نگهبان از من . پاسبانی مرا به کالنتری دروازه دولت برد

آن افسر دستور داد مقداری . ولی من چندان چيزی بلد نبودم جو کردپرس و 
پدرم به منزل می رود . شيرينی برايم آوردند و در اطاق همان افسر نشسته بودم

. بايد دمحم را هر طور که شده پيدا کنيد که من می ميرم: و به خواهرم می گويد
اينطرف به آن طرف، به کالنتری راه می افتند و از  ها خواهرم با يکی از فاميل

بعد از آن به کالنتری . بخش سه ميدان کهنه می رود و سراغ مرا می گيرد
بعد از اينکه مشخصات کامل مرا به . دروازه دولت آمده و از من سئوال می کند

کالنتری می دهد، در حالی که من مشغول خوردن شيرينی بودم،  نگهبانِ  افسر
من وقتی خواهرم را ديدم به او گفتم چرا . پيش من آوردافسر نگهبان خواهرم را 

به اتفاق خواهرم به . حاال آمدی خوب صبح می شد و خودم به منزل می آمدم
از اتفاق ديگر در اين دوران اينکه نمی دانم . منزل پيش پدر و مادرم رفتيم
اصفهان، روزی پدرم سيلی سبکی به  شکر شکنچکار کرده بودم که در حوالی 

رو کردم و به پدرم گفتم که اگر ديگر مرا بزنی، ترا تحويل پاسبان می . زد من
دهم که پدرم از اين حرف من کمی خنديد و شايد اين اولين و آخرين کتکی بود 

اين را هم بايد بگويم که پدرم اهل کتک زدن نبود، اما . که از پدرم خوردم
. در دشت کتک زده بودروزی يکی از جوانان ماربين برادرم را . عمويم چرا

حسن چرا : از برادرم پرسيد. عمويم آنجا بود. برادرم گريه کنان به منزل آمد
عمويم به او گفت . فالن کس مرا در دشت زده است: گريه می کنی؟ برادرم گفت

رسيدی ) آن جوان( وقتی به او. برگرد برو به دشت و من هم از عقب تو می آيم
من در اين موقع می رسم و او را به . د که ترا بزندفحشی به او بده تا او برگرد

  .باد کتک می گيرم
اتفاق  و قبل از اينکه به دبستان بروم کود کيمداستان کوچک ديگری از دوران 

ماه که  اواخر فروديندر اواخر اسفند و تا : شايد در اينجا بی مناسبت نباشد افتاد،
 در صحرا هم علفها می رويند،باز و درختان سبز و خرم می شوند و  شکوفه ها

. وسفندان هم کم کم می زايند و بزغاله و بره های خود را به دنيا می آورندگ
ه چريدن و بزغاله و بره ها بعد از چند روزی در صحرا و باغها شروع ب

  .می کنند ها خوردن علف و شکوفه
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ی که گله دار بودند، مابقی اهالی، هر نفر ۴-۵در بين اهالی ماربين به جز 
 یگوسفند ١٠-١۵کنم  رما هم فک. برای خود تعدادی گوسفند داشتند خانواده

ود را به دنيا آورده بزهايمان زائيده و بزغاله های خ تای از ۴- ۵داشتيم که 
چند ساعتی به صحرا و يا  چريدنبچه ها هم بزغاله و بره ها را برای . بودند

روزی از روزها ما چند بچه همسايه بزغاله و بره های خود را . ندباغها می برد
نام داشت برديم و آنها را در »  رزويهبَ «به باغهای پشت منازل که  چريدنبرای 

ل همسايه ديوار به به منز و چند بچه با هم .باغ رها کرده و به خانه ها بازگشتيم
آنها داشتند . علی وحسين کريم رفتيم، و آنجا نشستيم) دمحم(د حاج م ،خودديوار

 همسايه هاز يگر ايکی د اين حيص و بيص، حسينعلی پسرِ در . چای می خوردند
که چند سالی از من بزرگتر بود، به آنجا آمد و از ما پرسيد که بره و بزغاله 

برده » يهرزوبَ «باغ  آنها را به: کجا برده ايد؟ گفتيمبرای چريدن به  های خود را
 !ين و يک استکان چای بخوربنشمرحوم حسين کريم به او تعارف کرد که . ايم

بره ام را به باغ برزويه می برم و تا بنشينم و چای بخورم، : او در پاسخ گفت
  .شکوفه خورده است )يعنی مقداری(بره ام کلی

غاله بعد از گذشت چند ساعتی خبر آوردند که شغالها در باغ برزويه، بره و بز
تا  ١٠-١۵دو به باغ رفتيم، شغالها حدود   ما همگی با. را لت و پار کرده اندها 

ز بزغاله های ما يکی زنده مانده بود و شغال مابقی را ا. از آنها را کشته بودند
الشه  حسينعلی. بودآن يک بره حسينعلی را هم پاره کرده . پاره کرده و کشته بود

در حين . تنها بره اش را برداشته و گريان و ناالن به طرف منزل باز گشت
وقتی او را ديد، سينعلی حبازگشت حسين کريم که دم درب منزل ايستاده بود، 

 Akho ne) دورد ِن ای تييَم آخُ  ،حسين کريم: گفت به زبان محلی  گريه کنان
itiyam dourd( من هم بالفاصله  .ا داشتميعنی اينکه من فقط اين يک بره ر

باغ تا شغال آن را  که مانده است می برم را فردا من اين يک بزغاله ،گفتم
  .ستش راحت شومبخورد و از د

  
  جديد شروع دعوای

هنوز دعوای پدر و عمويم با خواهرشان در جريان بود که دعوای 
تا قبل از اينکه در کشور اداره ثبت اسناد و امالک و . ديگری به آن افزوده شد

دفتر عقد و ازدواج در زمان رضا شاه تأسيس گردد، روحانی و يا ميرزا بنويس 
ً جنبه روحانی و يا معتمد محل داشت،  ها و نقل و انتقال  وصيّتنامهده که غالبا
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البته بعد از داير شدن . آب و ملک را می نوشت که مورد قبول و عرف همه بود
دفتر ثبت اسناد و امالک و عقد ازدواج، در نزد محاکم قضائی، اسناد رسمی 
ثبت شده معتبر به حساب می آمد و اسناد محلی يا به حساب نمی آمد و يا اسناد 

در روستاها از نعمت خواندن و نوشتن  محسوب می شد، چون مردم ٢درجه 
بسيار کم بهره بودند و هنوز نيز ثبت اسناد و امالک و عقود جدی گرفته نمی 

شيادان و سوء استفاده کنند ها يکی دو سهمی بيش از سهم آب و ملک خود . شد
را به ثبت می رساندند که در زمانهای بعد اين مسئله تا ساليان درازی در 

ه همين علت دعوای و اختالفات زيادی را باعث می شد و ب روستاها دعواها
  : توضيح  اينکه. را گرفت پدرم ديگری گريبان

سهم آب و ملک مزرعه  ٨پدر مادرم بنام علی باقر احمد يا علی حاتمی، مالک 
پدرم از . بيدشک بود که چهار سهم آن را به دو دخترش يعنی خاله هايم داده بود

پدرم . داشت برعهدهخاله هايم چهار سهمشان را خريده بود و سرپرستی همه را 
ی و همين مقدار باغ که مترمربع زمين مزروع ۴٠٠سهم آب بيدشک و حدود  ٨

درخت گردو، چند درخت بادام، چند درخت آلو زرد و آلو سياه و  ۶-۵در آن 
زرد آلو و يکی دوتا بيد داشت را به شخصی از اهالی بيدشک بنام دخيل 

  .داد که در آن کشت و کار کند بيدشکی
در آن منطقه رسم چنان بود که اگر کسی آب و ملکی را برای کشت و کار به 

که به  رعيّتیسی واگذار می کرد، اگر بذر و کاشتن را خودش انجام ميداد، به ک
و  هشت يک تعلق می گرفت و اگر بذرآن آب می داد و سرپرستی می کرد 

. کاشت را هم همان شخص تعهد می کرد، چهار يک محصول را برمی داشت
خود يکی از اهالی بيدشک و ماربين چند سهم آب بيدشک را اضافه بر آنچه 

مالک بوده به ثبت رسانده بود، از طرف ديگر شخص ديگری سهم آب خود را 
در بيدشک به ثبت نرسانده بود ولی آب و ملک خود را خيلی قبل به شخص 

بعد از مدتی که از اين جريان . ديگری فروخته و او آن را در تصرف داشت
بود، آن را  اندهضافی از سهم خود آب را به ثبت رسآن شخص که ا. گذشته بود

دخيل . تصرف کرده و در نتيجه چند سهم از سهام آب بيدشک گم می شود
سهم آب و ملک را به چهار يک به او داده بود که کشت و  ٨بيدشکی که پدرم 

، آب آن ديگری هم که به ثبت نرسيده و به شخص ديگری فروخته شده کار کند
   .بود را در اختيار داشت و آن را کشت و کار می کرد
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وقتی اين شخص که سهم اضافی به ثبت داده بود، آن ميزان اضافی را تصرف 
می کند، در منزل کدخدای ده که چند نفر ديگر هم هستند، دخيل به آن کسی که 
سهام آبش به ثبت نرسيده بود، می گويد که آب تو گم شده است و در اختيار او 

منزل کدخدا به او می  چون اين شخص در ده ذی نفوذ بود، در آن جلسه. نيست
گويند  چه فرقی می کند، چرا می گوئی که سهم آب اين شخص گم شده است، 

به او می گويند که بگو آب علی حاتمی . بگو سهم آب علی حاتمی گم شده است
گم شده و ما هم از تو حمايت می کنيم و هرچه از تو می پرسند، بگو، نه و نه 

ينکه پدرم سند محضری ثبت شده دارد و همه او هم غافل از ا. ونه، جانم خالص
هم می دانند که ملک و آب را به او داده است که بعنوان رعيت روی آن کشت و 

او هم که فکر می کرد مورد . چهار يک بردارد آن کار کند و از محصولِ 
اغفال شده، به پدرم اعالم کرد که  حمايت شانحمايت است، از حرف آنها و 

پدرم به او گفت که گول حرف ديگران را نخور، من . ه استسهم آب شما گم شد
آب و ملک را تحويل تو دادم و يکی دو سال است که در آن کشت و زرع می 

او هم می گويد حال که گم شده . کنی، چطور می شود که حاال گم شده  باشد
پدرم  فوری از دست او به گروهان . است، هر کاری که از دستت برمی آيد بکن

مأمور به محل آمد و تحقيقاتی انجام داد و . دارمری اردستان شکايت کردژان
ندارمری اردستان و دخيل به اپدرم از دست ژ. رفت و مسئله را جدی نگرفت

يتها را به ستاد ارتش به ياد دارم که يکی از شکا. چند جای ديگر شکايت کرد
و کوچک بودم  من. مرکز آن در فرح آباد اصفهان واقع بود، کرداصفهان که 

به دبستان نرفته بودم که با پدرم به پادگان نظامی  فرح آباد اصفهان رفتيم  هنوز
او . داديم نشان و شکايت مشروح و اسناد و مدارک را به رئيس ستاد فرح آباد

ندارمری اصفهان نوشت و در آن آورده بود که اين چه اهم  نامه محکمی به ژ
. مر شما در اردستان ببار آورده استفضاحتی است که ژاندارمری تحت ا

ژاندارمری اصفهان هم نامه شديد الحنی به رئيس ژندارمری اردستان نوشت که 
فوری به اين مسئله رسيدگی کرده و حق اين پيرمرد محترم را از فرد خاطی 

  .بگيريد و تحويلش دهيد
وهان نامه را الک و مهر کرده بدست پدرم داد که شخصاً آن را بدست رئيس گر

با پدرم به ماربين رفته و پدرم نامه را به اردستان . ژندارمری اردستان برساند
مأمور تحقيق آمد و قضيه را بررسی کرده و ورق به  مجدّداً . برد و تحويل داد
سالی طول کشيد و پدرم درگير آن  ۴-۵اما تا ختم کامل آن . نفع پدرم برگشت
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چهار سهم آب بيدشک را دارا بود، بر نتيجه اينکه دخيل بيدشکی که خودش . بود
اثر ندانم کاری و اغفاِل حمايِت ديگران شدن و حرفشان را گوش کردن، چهار 
سهم آب خودش از بين رفت و آن ها هم هيچ کمکی به او نکردند و سرانجام او 

خالصه تا من چشم باز کردم تا . از بيدشک به اصفهان رفت و درآنجا ساکن شد
ا اينگونه مسائل سرو کار داشتيم که چند بار هم کار به زدو دائم ب ١٣۴٠سال 

به خانه ما در ماربين رفت آمد می  و مأمورينخورد کشيد و مرتب ژاندارم 
  .کردند

  
  

  داستان ترياک دزدی
داستان ترياک دزدی، حادثه ای است که بعد از ممنوعيت کشت 

زمانی  بعد : در ماربين اتفاق افتاد و اثر بسيار شديدی در من گذاشت خشخاش
از اينکه کشت خشخاش ممنوع شده بود تا چندين سال بعد در بعضی از نقاط  با 

اما در ده . کشت می شد خشخاشژاندارمری  و اطالعپارتی بازی و رشوه دادن 
  . ما بطور کلی کشت آن قطع شده بود

م حاجی خيرخواه، از روستاهای مختلف بخش برزاوند در اردستان آقائی بنا
مال اردستان چند منی ترياک حاضر و آماده و لول شده خريداری کرده و از 

به ... ، مالی را اجاره کرده که محموله و خود او را با قاطر و اسب و ياداری
در . جوانی بنام حسن حاتمی از اين قضيه خبردار می شود. اردستان ببرد

کباده و چاقو کشی بنام امير اسدی بود که در تهران زندگی می کرد و  ماربين
. از اتفاق در اين زمان او هم در ماربين بود. گهگاهی هم به ماربين می آمد

حسن به او می گويد که تو فقط در تهران الدرم بلدرم می کنی، اگر راست می 
ه را به اردستان گوئی و قدرت داری، حاجی خيرخواه دارد ترياک حاضر و آماد

. بيا برويم و ترياکش را برداريم و پول حسابی از اين کار به جيب بزنيم. می برد
ماربين در مسير  کيلومتری ۵-۴او هم که احساس برش غلبه می کند، باتفاق در 

ماربين اردستان مخفی می شوند  و به محض رسيدن حاج خير خواه به آنها 
  .و فرار می کنندحمله کرده و ترياک را بر داشته 

حاج خيرخواه فوری به اردستان می رود و رئيس گروهان ژندارمری که 
. را برايش تعريف می کند ما وقعشخصی بود بنام سرگرد آِل بويه را می بيند و 

او هم تعدادی ژاندارم را با خودش برداشته برای دستگيری و گرفتن سارقين به 
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تا چهار بعد از ظهر بود که  ٣بين فکر کنم حدود ساعت . ماربين هجوم آورد
در ماربين و در بين راه هر . سرگرد آِل بويه و ژاندارمهايش به ماربين رسيدند

نفری را بی  ٢٠تا  ١۵. کسی را که می ديدند دستگير و به طنابی می بستند
حساب و کتاب دستگير و به طناب بستند و رجزخوانی می کرد که اگر سارقين 

مردانی هم که مطلع می شدند . ندهيد، چنين و چنان می کنمو ترياک را تحويل 
که ژاندارم به ماربين ريخته و همه را دستگير و به طناب می بندند، خود را 

 دزديدهامير و حسن که ترياک را . به بچه ها و زنان کاری نداشتند. مخفی کردند
اک را از امير و حسن شب قبل که تري. بودند فرار کرده و در ماربين نبودند

. حاجی خيرخواه می زنند، به ده آمده، و از در مسجد جامع عبور می کنند
امير به او می . شخصی که روی سکوی مسجد خوابيده بوده، اينها را می بيند

او هم اصالً متوجه مقصد او نشده پاسخ می دهد، . شتر ديدی نديدیفالنی گويد، 
  .و می روند که آنها از خنده روده بر می شوند. بله ديدم

بطوريکه گفته و شايع شد، سرانجام چند نفری سرگرد را ديده و کوشش کرده 
آنها هم ترياک را بالفاصله به نوعی  بين . بودند که ترياک را از آنها پس بگيرند

با فشار چند نفری، محل ترياک . خود تقسيم کرده و در جائی مخفی کرده بودند
ها نيز رفته و ترياک را گرفته و به آنها تحويل را غير مستقيم به آنها گفته و آن

مخفی کرده و يکی از آنها را  دو جادادند اما شايع بود که حسن سهم خود را در 
  .هللا اعلم. نگفته بوده و برای خودش نگاه داشته است

چند روزی بعد از واقعه ريختن آل بويه و ژاندارمها به ماربين، من و پدرم 
کيلومتری ماربين پشت تپه های بيدشک رفته و  ٧- ۶به برای جمع آوری هيزم 

داشتيم هيزم جمع می کرديم که ناگاه حسن در آنجا ظاهر شد و به ما گفت چه 
او چنان ترسيده و هولناک بود که به ناگاه مثل . را به او گفتيم ما وقعهم  خبر؟ ما

امير بعد از اين . اينکه آب بود و به زمين رفت، خود را از ما پنهان ساخت
واقعه به تهران برگشت ولی حسن از ترس، قاچاقی به عتبات عاليات فرار کرده 

  .و پس از چند سالی که آب از آسياب افتاد، به ده باز گشت
نظر به اينکه ترياک و کشت آن ممنوع بود، ژاندارمری و سرگرد آِل بويه و   

من که اين گونه اعمال بی . تعقيب نکردند واقعه را حاج خير خواه بيشتر از اين
از عّمال دولت،  را مرتبحساب و کتاب، اجحاف و بی عدالتی  و زور گويی 

را در نبود حکومتی مبتنی و ستم افراد به يکديگر  زور گوئیو حتی ...ژاندارم و
اثر بسيار بدی در من می گذاشت و تمام فکر و ذکرم . بر عدالت و آزادی ميديدم
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بد . و ظلم و ستم مبارزه کنم بی عدالتیاين بود که تا جائی که توان دارم، با 
نيست يکی ديگر از بد رفتاری و ظلم و ستم حکومت را که بيشتر دامنگير 

ود در دوران طفوليت و نوجوانی با چشم خودم آن را روستائيان می شد و من خ
  مشاهده و لمس کرده ام، ذکر کنم

  
  

  و تبعات آن و فرار جوانان سرباز گيری
كه براى اولين بار در زمان رضاشاه شكل قانونى  اجبارینظام وظيفه 

به خود گرفت، از طرف قاطبه مردم مورد پذيرش واقع نشد و تا اواخر سالهاى 
نيز فرار از سربازى بداليل گوناگون مورد توجه بسيارى  دمحمرضا شاهسلطنت 

بزرگ كه جوانان بيشتر با كارهاى دولتى و ادارى  شهرهایدر . از جوانان بود
ميل  عليرغمداشتند و سرباز بودن مانعى سر راه انجام كارهايشان بود،  سروکار

رفتند ولى در نقاط دورافتاده و روستاها كه  شان به خدمت نظام وظيفه مى باطنى
شد، چندان رغبتى براى رفتن به خدمت سربازى از  اين نياز كمتر احساس مى

فرار از سربازى به عناوين مختلف به صورت يك اصل . دادند خود نشان نمى
 خودداری پادگان هانظامى و توانستند از رفتن به مراكز  درآمده بود و تا مى

كردند و حتى بسيارى از جوانان كه به اجبار آنها را دستگير و به سربازى  مى
 .گريختند ها مى و سربازخانه پادگان هابردند، از درون  مى

روش احضار و سربازگيرى بدين شكل بود كه سالى چند  ١٣۴۵تا سالهاى  
به شهرها، بخشها و  مختلف نظام وظيفه حوزه هاینوبت مأموران از 

كردند  رفتند و اسامى واجدين شرايط را اعالن مى روستاهاى سراسر كشور مى
ولى كمتر موفق . ها معرفى كنند تا سربازان واجد شرايط خود را به حوزه

در شهرها، مأموران نظام وظيفه به . شدند كه افراد قابل توجهى را جلب كنند مى
ريختند و جوانانى را كه تشخيص   مى... ار وخيابانها، كارگاهها، كوچه و باز

ها براى اعزام  دادند كه سرباز هستند، دستگير كرده و با خود به مراكز حوزه مى
توده عظيمى با دادن رشوه از دستگير شدن . بردند به پادگانهاى مختلف مى

هاى نظام وظيفه، در مواقع سربازگيرى، هر حوزه  در حوزه. ماندند مصون مى
كردند كه مثالً فالن حوزه  خصى داشت و حدوداً از قبل معلوم مىنرخ مش

سربازگيرى بايد اين تعداد سرباز تحويل دهد و بابت سربازان مازاد نيز مقدار 
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گرفتن رشوه براى فرار از . مشخصى پول به سران نظام وظيفه بپردازد
رفت شدت پيدا  سربازى، هر چه از مركز كشور و شهرهاى بزرگ دورتر مى

 .كرد مى
كردند،  اى مى شود گفت هر افسرى را كه مسئول سربازگيرى حوزه در واقع مى 

آن حوزه را در ازاء تعداد معينى سرباز و مقدار مشخصى پول به وى 
فروختند و آن افسر مسئول نيز بنا بود از راه گرفتن رشوه هم آن پول را  مى

ن و كدخدايان نيز چيزى تأمين كند و هم براى خود و مأمورانش و نيز بخشدارا
قاعده كلى اين بود ولى مأمورانى هم از اين قاعده مستثنى بودند . دست و پا كند

  .كردند و با صداقت و درستى عمل مى
هاى مختلف استان اصفهان، تهران و  من خود شاهد اين جريان در حوزه

ا هنگامى كه مأموران سربازگيرى به بخشها و روستاه. روستای خودمان بودم
ريختند، تا سرباز بگيرند، مشمولين غايب و كسانى كه تازه به سن نظام  مى

كردند و خود را از ديد  رسيدند، تا جايى كه ممكن بود فرار مى وظيفه مى
مأمورين باتفاق كدخدايان در جستجوى سربازان و يا . كردند مأمورين پنهان مى

كردند ولى  د كدخدا پنهان مىسرپرستان آنها بودند، اغلب پدران نيز خود را از دي
شناخت، باالخره بستگى به بزرگى و كوچكى  چون كدخدا، همه اهالى ده را مى

داد و از مابقى پدران مبلغى پول  ده بهر وسيله ممكن چند سربازى تحويل مى
  . كرد دريافت مى

هر وقت مأموران . آنچه در فوق آمد، من به شدت در ماربين مشاهده کرده بودم
گيری می آمدند، عده ای از پدرانی که پسرشان سرباز بودند، خود را سرباز 

سرباز ها هم که طبيعی بود که فرار کنند و . مخفی می کردند و آفتابی نمی شدند
کدخدائی داشتيم بنام سيد دمحم هاشمی، که هم کمی ترسو بود و هم . مخفی شوند

هم به بهانه هائی از  نمی خواست که در اينگونه مواقع خود را درگير کند، او
ده، با پيغام و  دشت بانيکی دو سرشناس ده با کمک . ديد مأموران پنهان می شد

پس پيغام از پدر هر سربازی مبلغی می گرفتند، بعضی از پدران هم اصالً 
حاضر به پول دادن نمی شدند، که اگر گير می افتادند ممکن بود کتکی هم 

بياد دارم عمويم که در آن موقع پسر . می دادندبخورند و يا اينکه حداقل پول را 
بزرگش سرباز بود، هر وقت سرباز گيری می شد، او مخفی بود و شبها از اين 
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گاهی هم پدرانی که پسرشان سرباز بود، را به محل حوزه . جا به آنجا می رفت
که در نيسيان قرار داشت می بردند و آنها با دادن پولی و خوردن کتکی باز می 

  .تندگش
نرخ هر سرباز فراری در هر فصلى و سالى متفاوت بود و در روستاهاى 

تومان  ١۵٠و  ١٠٠، ۵٠، ٢۵، ١٠، ۵اصفهان و بخشهاى تابعه و ماربين بين 
اما دكتر دمحم مصدق در زمان نخست وزيريش، قانونى انقالبی در نوع خود . بود

توانستند با  ها، مى به تصويب رساند كه طى آن سربازان فرارى تعدادى از دوره
دادن يكصد تومان در زمان صلح از سربازى معاف شوند و برگ معافيت 

و اين برای اولين بار بارقه آسمانی برای روستائيان و فراريان سربازی . بگيرند
بعد از کودتا دوباره تا . پسر عمويم هم برگ معافيت صد تومانی گرفت. تلقی شد
 .گيری به روال قبل باز گشت تا حدودی سرباز ۴١و  ۴٠سالهای 

   
  کار در همان دوران کودکی  

سالگی به بعد کم و زياد متناسب  ۴تا جائی که به خاطر می آورم از سن 
سالگی در بازار اصفهان مدتی را شاگرد  ۶يا  ۵در حدود . با سنم کار کرده ام

صاحب . مغازه چای فروشی بودم که روزی سه لایر به من دستمزد می داد
ازه و يا استاد من اغلب صبحها بعد از اينکه مغازه را باز می کرد، خودش به مغ

سر کار ديگری می رفت و چند ساعت بعد برمی گشت و من فقط مغازه را می 
زمستان در بازار و نشستن بيرون مغازه بدون درب شيشه ای بسته، . پائيدم

ای می نشستند، و  شاگردهای در مغازه ها اغلب روی  سه پايه. بسيار سرد بود
کلک ِگلی کوچکی که پر از آتش ذغال و يا خاکه ذغال بود برای حفاظت از 

سرمای زمستان در بازار بعضی  .سرما در بغل و يا روی پای خود داشتند
  . بود زجر آورمواقع بسيار 

در بعضی مواقع  کرده ام توت جمع کردن  در کودکیاز کارهای ديگری که 
در بهار و وقتی که توت می رسيد، چند نفر از بچه های ماربين در . است

اطراف اصفهان درختهای توت را می تکاندند و توتها را در سبد جمع کرده و 
در . در بازار ميوه اصفهان و يا در بعضی محله ها آن را به فروش می رساندند

صبح . کمک و سر چادر را گرفتن من هم با آنها می رفتم بعضی مواقع برای
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زود بعد از نماز صبح بر سر درختهای توت حاضر می شديم و يکی از آن بچه 
وقتی شاخه های درخت برای . می رفت که توت ها را بتکاند درختها باالی 

ريختن توت به پائين، اگر توتها روی زمين ريخته می شد، کم و زياد با خاک 
در زير شاخه ها در  لذا وط می گرديد و برای فروش تميز و مناسب نبود،مخل

پائين درخت ما چادر می گرفتيم که وقتی توتها را می تکاند، توت به داخل چادر 
توتهائی که در چادر ريخته می شد را در سبدهای تقريباً بزرگ جمع می . بريزد

وز که من برای کار با هر ر. کردند و در محله ها آن را بفروش می رساندند
گاهی هم اوايل بهار که در . لایر دستمزد به من می دادند ۵اينها می رفتم 
که ) (Liloshangهای اطراف اصفهان پونه و ليلوشنگ )نهر آب(اطراف مادی 

سبز می شد، می رفتيم و آنها را جمع آوری می ، يک نوع سبزی خوراکی است
لایر از فروش آن به  ١۵و يا  ١٠وز کرديم و بعد می فروختيم و شايد هر ر

  .  البته اين کار هر سال يکی دو سه هفته ای بيشتر طول نمی کشيد. دستم می آمد
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 رفتن به مدرسه -۴
  

مکتب دبستان مدرن وجود نداشت  ١٣٢٩قبالً گفتم که در ماربين تا سال 
ای داشت که بعضی اوقات تعداد اندکی از بچه ها عمه جزء و کمی خواندن  خانه

از اداره فرهنگ  ١٣٢٩اهالی ماربين در سال . و يا نوشتن ياد می گرفتند
تقاضای داشتن دبستان کردند ولی  -بعداً شد اداره آموزش و پرورش   -اردستان 

يا ( بخش قهپايه اهالی هم به. اداره فرهنگ به تقاضای آن ها جواب رد داد
نائين مراجعه کردند و اداره فرهنگ قهپايه به شرط اينکه خود اهالی  )کهپايه

مکانی را به مدرسه اختصاص بدهند، معلمی را تا کالس چهارم دبستان برايشان 
بزرگ با  ای اهالی هم با آقائی بنام حاجی عباس جاللی که خانه. خواهد فرستاد

قاضا کردند که موقتاً اطاقی را برای اسکان معلم حياط و باغچه مناسبی داشت، ت
آن . و اطاق بزرگ ديگری برای داير کردن کالس درس در اختيار بگذارد

. ه استو به اداره اطالع داده شد که مکان مدرسه آماد. مرحوم هم موافقت کرد
هم معلم جوانی بنام فتاح از اهالی اصفهان که ) هپايهيا ک(اداره فرهنگ قهپايه 

لم بود و بيشتر از کالس ششم ابتدائی درس نخوانده بود، برای دبستان ماربين مع
 .افتتاح شد ١٣٢٩فرستاد و بدين ترتيب دبستان دولتی ماربين در سال 

آقای فتاح که هم مدير، ناظم و معلم بود، بچه هائی که مايل به درس خواندن 
آندسته از بچه هائی . بودند را برای کالسهای مختلف اول تا چهارم ثبت نام کرد

که مختصری سواد داشتند، با امتحانی که خود از آنها بعمل آورد، به کالسهای 
دو، سوم و چهارم گذاشت و آنهائی که اصالً سواد نداشتند، در کالس اول ثبت 

 ٢۵تا  ٢٠در سالی که مدرسه افتتاح شد، از کالس اول تا چهارم، جمعاً . نام کرد
متر  ٢٠دری که حدوداً  ۵ر چهار کالس در يک اطاق بودند که ه نفر شاگرد

مربع بود، تشکيل شد و معلم به ترتيب وقت خود را بين کالسهای مختلف تقسيم 
سال بعد، که ٩و يا   ٨. جداگانه می رسيد دستهايشانمی کرد و به هر کالسی و 

ند تعداد دانش آموزان بيشتر شده و دبستان تا کالش ششم ابتدائی مجوز داشت، چ
کالس مختلف تشکيل می شد و بجای يک معلم، دو معلم داشت و ساختمانی هم 

 .مخصوص مدرسه در ده ساخته شد
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  دبستان هایچون کل منطقه به لحاظ اداری به اردستان مربوط می شد و 
. ظفرقند، قهساره، نيسيان و کهنگ همه به جز ماربين تابع اردستان بودند

در مقابل عمل انجام شده واقع شده است، و   فرهنگ اردستان هم وقتی ديد که
برای خودش کسر شأن می دانست که در منطقه خودش، اداره فرهنگ منطقه 
ديگری دخالت کند، کوشش کرد که مدرسه را تابع خود سازد، و سر انجام بعد 

و  لف دو اداره آموزش و پرورش دو منطقهتاز سه سال و رايزنی های مخ
دبستان ماربين هم تابع اداره فرهنگ شهرستان اردستان  ،توافق رؤسای دو اداره

  .شد
  
   

 ورود به مدرسه
من و پدرم در اصفهان بوديم که من خبردار شدم که در ماربين دبستان 

. دولتی باز شده است، با پدرم صحبت کردم و گفتم که می خواهم به مدرسه بروم
با فشارآوردن به پدرم، سرانجام پدرم راضی شد و به ياد دارم که در همان 

اربين درس داده نمی اصفهان کتابی هم تهيه کردم که البته آن کتاب در دبستان م
به ماربين رفتيم و من در مدرسه برای کالس اول ثبت  ١٣٣٠در تابستان . شد

بعد از آن برای زيارت حضرت امام رضا با پدر و مادرم به مشهد . نام کردم
آن زمان رفتن به مشهد از راه کناره مقدور . که برای من بسيار جالب بود. رفتيم

سبزوار به  –شاهرود  - ن از طريق راه گرمسارو معمول نبود و مردم از تهرا
وقتی اتوبوس ها که معموالً ماشينهای شورلت يا انترناش . مشهد سفر می کردند

بودند و راه هم آسفالت نبود و راه شوسه با انواع و اقسام دست انداز و خرابی 
روبرو بود، مسافر وقتی به مشهد می رسيد از فرط خستگی  به حال مرده بود 

به همين علت . وص کسانی که در صندليهای عقب ماشين نشسته بودندبخص
وقتی ماشين به . صندليهای عقب ماشين کمی ارزانتر از صندلی های جلو بود

خواجه ربيع نزديک مشهد و جائی که گنبد امام رضا کامالً ظاهر می شد، می 
 . درسيد، متوقف می شد و از مسافرين به عنوان گنبد نما پولی می گرفتن

چهار شنبه بازاری آنها به بازار . قبل از اينکه با پدر و مادرم به مشهد برويم
چادرشبی می . چهار سوق اصفهان رفته بودند که برای مادرم چادرشبی بخرند

تومان قيمت  ٣و يا   ٢چادر شب در آن موقع  کمتر از . خرند و بر می گردند
به مادرم داده بود که  پدرم چهار صد تومان پول داشت که آن را. داشت
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نمی دانم مادرم آن وجه را چگونه نگهداشته بود که موقعی که پول . نگهدارد
تومان يا می افتد و يا از او  ۴٠٠چادرشب را به فروشنده پرداخت می کند، آن 

تومان از بين رفت و آنها چند  شبی به خاطر از  ۴٠٠خالصه آن . می زنند
هر وقت ميخواست آن را يادآوری کند، می  پدرم. دست دادنش ناراحت بودند

در سال . تومان خريدم ۴٠٣و يا   ۴٠٢گفت من برای زنم چادرشبی به قيمت  
متر  ۵٠٠، با چهار صد تومان می شد خانه ای صد متری و يا بيش از ١٣٣٠

شايد پدرم برای بيرون آوردن مادرم . مربع زمين نسبتاً خوب در اصفهان خريد
  .  ی گم شدن آن پول تصميم گرفت که به مشهد برويمو خودش از ناراحت

وقتی از مشهد به ماربين باز گشتيم يکی دو ماهی از شروع درس گذشته بود و  
آقای فتاح که . من وقتی درس را شروع کردم از ساير بچه ها کمی عقب تر بودم

خود تجربه کافی در آموزش و پرورش نداشت، غافل از اينکه چه عوارض 
.  بچه باقی می گذارد، جای آن کمبود را با تنبيه بدنی جبران می کرد بعدی در

در زمستان و فقدان کافی وسايل گرم کننده، وقتی دست و صورت را در آب 
 .می شستيم، دستها ترک می زد... سرد برای ساختن وضو و يا 

چون من از درس عقب افتاده بودم، و آقای فتاح می خواست آن را جبران کند، 
وقتی از من درس را می . من فشار می آورد و بيشتر از معمول درس می داد به

پرسيد  و می ديد که به اندازه کافی خوب ياد نگرفته ام، چند بار با چوب و ترکه 
به ياد دارم که . به پشت دستم که ترک داشت می زد و اين خيلی زجرآور بود

کرد، به او گفتم، آقا  روز اول که شروع به زدن پشت دستهای ترک خورده ام
 ٧من که بچه . نه پشت دستت می زنم: در جواب، گفت. مدير توی دستم بزن

ساله بودم، با يک دستش، دستم را می گرفت و با دست ديگر چوب روی دستم 
باری اتفاق افتاد، اما بعد از کالس اول  ۴و يا ٣فکر می کنم اين تنبيه . می زد

تنبيه نشدم، بلکه چون دانش آموز زرنگی در هيچگاه به خاطر درس بلد نبودن 
  .حد خودم بودم تشويق هم می شدم

اين آقای فتاح چون اولين معلم و مدير مدرسه بود در ده، بين اهالی از احترام 
والدين دانش آموزان با وجودی که خود از . فوق العاده ای برخوردار بود

امکاناتی برخوردار نبودند، او را مرتب برای شام و يا ناهار دعوت می کردند  
ه کنند و از او پذيرائی و سعی می شد، هر طور شده غذای مناسبی برايش تهي

وی اهل قليان هم بود، هر جا که برای ميهمانی می رفت، . خوبی بعمل آورند
اگر مهماندار خود قليان مناسبی نداشت، قليان کوچکی که خودش داشت، آن را 
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عالوه بر ميهمانی، . با خود می برد و صاحبخانه برايش قليان هم چاق می کرد
بعنوان تحفه و هديه ... و گردو، گوشت، کله قند و تخم مرغ، شير و ماست، بادام

دو سال و نيم يا سه . به او می دادند و خالصه در بين اهالی معزز و محترم بود
فرهنگ  وقتی ادارهسال آقای فتاح در دبستان ماربين درس می داد، و بعد 

اداره  فرهنگ قهپايه با هم کنار آمدند و دبستان ماربين هم تابع اداره اردستان با
آقای فتاح هم از ماربين رفت و از اداره فرهنگ اردستان، . فرهنگ اردستان شد

مقدماتی معلمی  شخصی از اهالی اردستان بنام آقای رضا امامی که دانشسرای
چند سال بعد رفت تهران و دانشسرای عالی را هم طی کرد، به را ديده بود و 

  .ماربين فرستادند
  

  سخت گيری بيش از اندازه
ً نمی دانم که چه لغتی را برای تنبيه های بی اندازه ای که فتاح با  واقعا

آيا کمی بد جنس بود، روش آموزش و . دانش آموزان می کرد، بکار ببرم
پرورش را ياد نگرفته بود، می خواست از همه نسق بکشد، يا در ده و بين اهلی 

الق به  بچه ها خود را آدم درست و حسابی و دلسوز سواد آموزی و ادب و اخ
 .؟..نشان بدهد و يا 

چنان بچه ها را تنبيه مختلفی می کرد که همه از او می ترسيدند و در روزهای 
تعطيل و يا بعد از ظهر ها، بچه ها سعی می کردند که خود را از او پنهان کنند، 
زيرا اگر بچه ای را می ديد، با جزئی بهانه فردا در مدرسه و در حضور همه 

بد نيست که در همين جا بگويم که دوبار .  وزان او را کتک می زددانش آم
يکبار مادرم از من شکايت کرده بود که . ديگر من بوسيله آقای فتاح فلک شدم

مثالً به من توپ و تشری بزند که او مرا فلک کرد و مادرم که فهميد، او مرا 
زده و او  فلک کرده است، از کار خود پشيمان بود که چرا به معلم حرفی

  .فرزندش را اينچنين تنبيه کرده است
و در روزهای آفتابی چنين معمول بود، که مردم در ميدان ده پشت  زمستان ها 

مسجد که بيشتر آفتاب می تابيد و گرم بود می نشستند و به اختالط و گفتگو می 
دو پسر بچه ها هم بعد از ظهر وقتی از مدرسه بر می گشتند در ميدان . پرداختند

، می کردند و يا گاهی هم پشت بام حمام که »کاِر گو يا آب ده«محله ده، يا بازی 
يکی از روزهای بعد از ظهر که . آفتاب بود می نشستند و دوز بازی می کردند

ما از مدرسه باز گشته بوديم، چند نفری با هم در پشت بام حمام مشغول دوز 
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آقای فتاح از کوچه ظاهر شد . کردندبازی بودند و چند نفری هم آن را تماشا می 
و ما را ديد، و اسم همه را به خاطر سپرده و فردا وقتی به مدرسه رفتيم، همه ما 

دو نفر دو نفر را روی زمين خواباند و گفت . نفر بوديم را فلک کرد ٨و يا  ۶که 
يک پای سگ با يک پای شغال را بگيريد، و بعد  با چوب به پای دو نفر که بهم 

گاهی هم . اين هم دفعه دوم بود که به خاطر بازی فلک شدم. بود می زد وصل
چند باری هم بچه ها را در . بچه ها را در مستراح برای ساعتی زندانی می کرد

که زير ساختمان مدرسه بود زندانی کرد و حتی يک بار بچه ای را  کاه دانی
يک شبانه روز در زندانی و فراموش کرده بود که او را بيرون بياورد، بچه 

دختر حاجی عباس که فردا رفته بود کاه . آنجا زندانی بود و کسی نمی دانست
برای گوسفندان بيرون بياورد می بيند که يکی آن جاست و او را بيرون می 

از تنبيه های ديگری که می کرد يکی اين بود که وقتی سر کالس از دانش . آورد
می داد، تعدادی از بچه ها را وادار  آموزی چيزی می پرسيد و او غلط جواب
اينگونه تنبيه ها روی چند بچه ای اثر . می کرد که همگی با هم توی سر او بزنند

يکی از بچه ها بنام عباس زبيده يا عباس عبدالعظيم . روحی بسيار بدی گذاشت
. روزی ديدم که چوب محکمی را زير لباس خود قايم کرده است) عباس قاسمی(

که اين چوب برای چيست؟ گفت، اين چوب را می خواهم که اگر فتاح  به او گفتم
  .به من زد با اين چوب توی سرش بزنم

 
 وضعيت درسی 

در کالس اول به دليل اينکه يکی دو ماه از سال تحصيلی گذشته بود، 
کمی در درس عقب بودم و برايم سخت بود ولی باالخره کالس اول را قبول شدم 

به ياد . از سال دوم به بعد وضع درسيم خيلی خوب بود. و به کالس دوم رفتم
دارم که در کالس دوم و يا سوم بودم که بازرسی از اداره فرهنگ به مدرسه و 
سر کالس درس آمد، معلم به احترام او برپا داد و بچه ها به پا ايستادند، و سپس 

ازرس که همراه ب. سه نفری خود نشستند نيمکت هایاو بر جا داد و همه روی 
آقای نکته دان نام داشت، به غير از آقای فتاح معلم، چند نفر از بزرگان و اهالی 

آقای نکته دان . ده هم به مدرسه آمده و در درهای کالس که باز بود ايستاده بودند
بعد از آن شاگردی از . لهائی  پرسيدااز چند نفری از دانش آموزان مختلف سئو

 ۴من گندم بعاله  ١٠بنويس مثالً : اه فرستاد و گفتکالس چهارم را پای تخته سي
بعد به . شاگرد هم با گچ آن را روی تخته سياه نوشت. گوسفند ١٠من بادام بعاله 
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آن شاگرد هم فوری آن ها را زير هم نوشت و . او گفت که آن ها را جمع کن
اين آقای نکته دان رو کرد به بچه ها و گفت . ٢۴جمع کرد و گفت مثال می شود 

من انگشت خود ر ا . آيا کسی می تواند درست آن را جمع کند. جمع غلط است
من گفتم ما نمی . قای نکته دان گفت، شما بگوئيدآ. باال گرفتم و گفتم من بلد هستم

توانيم گندم و بادام و گوسفند را با هم جمع کنيم و در جمع ما می توانيم يک چيز 
او به من گفت . با گندم و گوسفند را با گوسفند مثالً گندم را. را با هم جمع کنيم

آفرين و يک مداد بعنوان جايزه در مقابل دانش آموزان و اهالی ده که آنجا 
پدر آن دانش آموز . من از اين عمل فوق العاده خوشحال شدم. بودند، به من داد

: کالس چهارم که در آنجا حاضر بود، بعد از رفتن آقای نکته دان به پدران گفت
  .من حاضر بودم که بميرم و پسرم جواب اين سئوال بازرس را درست بدهد

آقای فتاح هم هر . فراگيری قرآن در بين اهالی ده بسيار با اهميت تلقی می شد  
روز صبح اول وقت، کالس درس را با خواندن و ياد دادن قرآن شروع می 

در ماربين . رفته بودماز نيمه کالس دوم و سوم قرآن خواندن را کامل ياد گ. کرد
رسم بر اين بود که پنجشنبه ها بعد از ظهر، اهالی به سر مزار فاميل و بستگان 

ندند و امی رفتند و سر قبر آنها  يکی دو سوره کوچک قرآن و فاتحه ای می خو
پدرم هم حاال که من قرآن ياد گرفته بودم با خودش مرا . نثار روح آنها می کردند

و در آنجا من با صدای بلند کمی قران برای پدر و مادر  به سر مزار می برد
بزرگ و ساير بستگان و فاميل می خواندم و پدر و مادرم و ساير فاميل هم 

همين جا بگويم که . ازاينکه من ياد گرفته ام و سواد دار شده ام لذت می بردند
ه به سال بعد، اولين عضو خانواده بودم ک ١۵من در آن موقع و حتی تا حدود 

  .تحصيل پرداخته بودم
 

 تغيير محل مدرسه
بعد از حدود سه سالی که از تأسيس دبستان گذشت، آقای حاجی عباس 
جاللی گفت که خانه اش را الزم دارد و نمی تواند بيشتر آن را در اختيار مدرسه 

بزرگان ده هم خانه ديگری را که حياطی نسبتآ مناسب و اطاقی بزرگ . بگذارد
کالس و اطاق ديگری برای اسکان معلم داشت، با اجاره مختصری برای تشکيل 

موقعی که به محل . و يا مجانی تهيه کردند و مدرسه به جای جديد انتقال يافت
قبالً  همان طوريکه. جديد رفتيم، کالس چهارم را در جای جديد شروع کردم

دستان شده اشاره کردم، به لحاظ اداری دبستان ماربين هم تابع اداره فرهنگ ار
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بود و من کالس چهارم را با آقای رضا امامی که ذکر او رفت و از اردستان 
آقای امامی  در آن موقع در . برای دبستان ماربين فرستاده بودند، شروع کردم

. اردستان نامزد داشت، جوانی موقر، با ادب و معلمی خوب وهميشه خندان بود
ماربين چون چهار کالسه . پرداخت او به  تنبيه بدنی و روحی تند و تيز نمی

ً از کالس  بود، کالس چهارمی ها ارشد مدرسه بودند و مبصر کالس را غالبا
رسم هم . چهارمی ها معلم انتخاب می کرد، تا در غياب معلم کالس را اداره کند

آقای امامی مرا . بر اين بود که مبصر را از شاگردان خوب انتخاب می کردند
چون خودش و نامزدش هر دو اردستانی و ساکن آنجا مبصر کالس کرد، و 

ً تعطيالت آخر هفته با دوچرخه اش به اردستان که حدود  کيلو  ٣۶بودند، غالبا
متری تا ماربين فاصله داشت می رفت و گاهی هم يک روز و يا نصف روز 

آقای امامی به من ياد داده . ديرتر از وقت رسمی کالس به ماربين بازمی گشت
  اگر احياناً روزهائی که از مدرسه غائب است، کالس و درس را داير وبود که 

را هم تمام  چهارمکالس . به جايش دفتر حضور و غياب معلم را امضاء کنم 
و چون درسم خوب بود و به آقای امامی هم در غياب و حضورش در . کردم

پا  و اين رابطه خوب همچنان. با من بسيار خوب بود. مدرسه کمک  می کردم
برجا ماند و تا زمانی که ديپلم گرفتم يکی دو بار در تعطيالت دو نفری با دو 
دوچرخه از ماربين به اردستان و منزلش رفتم و بعد هم که در دانشسرای عالی 
تهران که آن موقع در سيد خندان واقع بود درس می خواند، چند بار او را  در 

 .برقرار بودمحل دانشسرا مالقات کردم و دوستی همچنان 
قبل از اينکه به ادامه تحصيل خودم بپردازم، جا دارد که  بعضی از امور و يا 

  . رسوم مهمی که در نزد اهالی با اهميت بود و يا تلقی می شد را توضيح دهم
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 توضيح مراسم مهم مذهبی   -۵
  

چون کسی فوت می کرد  در تمام مراسمی که از طرف بازماندگانش 
می شد تا مدتها قرآن قرائت می گرديد و عالوه برآن همه بعد از ظهر برگزار 

پنجشنبه ها بر سر مزار و قبر ها با قرائت قرآن به روح گذشتگان از آنها ياد 
و کسی که قرآن را  هشد راگيری آن بسيار با اهميت تلقیمی شد، قرائت قرآن و ف

ختمهائی که برای  در پايان. با صدای خوب می خواند، محترم شمرده می شد
واقعه، جمعه، دهر و سوره های يس، قرائت مرحومين انجام می شد، بعد از 

دعايی بوسيله چند شخص معين هميشه و پس از ختم اين چند سوره،  النباء
  :قرائت و ختم جلسه با دعای زير اعالن می شد

﷽  
سلين والحمد  رب سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسالم علی المر

الهم صل و سلم و زد و بارک علی النبی االمی العربی المکی المدنی . العالمين
صاحب الوقار و  االبطحی التهامی السيد النبی والسراج المضی الکوکب الدری

بارض مدينه المصطفی االمجد المحمود االحمد حبيب هللا السکينه المدفون 
  )صلوات(العالمين ابی القاسم دمحم 

الها، ملکا معبودا، مهيمنا مسجودا که از ثواب کالم حميد مجيد الريب ربانی، 
ارسال احدی، معجزات دمحمی که در اين وقت و در اين ساعت شريف تالوت و 

ثوابش را برداشته با صد هزاران هزار قناديلی از نور و مشاعيلی . قرائت گرديد
فتوح و مرقد مطهر منور خاتم  از سرور، هديه از ملک غفور نثار روح پر

االنبياء دمحم مصطفی و سيد االوصياء علی مرتضی و سيدة النساء فاطمة الزهرا 
والسبطی الحمنتجبين الحسن المجتبی و ابا عبدهللا الحسين سيد الشهدا مع باقی 
حضرات ائمه معصومين عليه التحية الصلوة والثناء در رسانيده گردان و از آنجا 

مل و عزم شامل وافر نثار روح مرحوم مغفور جديد التراب در با نسيم کا
  بالنبی و آله الطاهرين الفاتحة مع الصلوات. رسانيده بگردان

  بعد از اينکه همه فالتحه ای می خوانند، قرائت کننده می خواند
ارواح مطهر انبياء، اوليا، صلحا، فضال، قراء، به ترويج روح پاک پدران، 
مادران، خواهران، برادران، کافه اهل ايمان علی الخصوص اسيران خاک همه 
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ارواح روح پاک بنا کنندگان مساجدات، مدارسات، حمامات، . را ببخش و بيامرز
، در هر کجای عالم پل و ربات، حفر قنات، بانيان خير، ساعيان در امور خير

. که مدفونند، همه را ببخش و بيامرز، روحشان را آرزوی اين دار فانی مگردان
بار ديگر ثوابی از کالم مجيد قرآن که تالوت و قرائت گرديد، نثار روح مرحوم 

و يا به جای تازه گذشته نام مرحوم و يا مرحومه، برده می (مغفور تازه گذشته
  )صلوات و فاتحه(و رسولک دمحم و اله الطاهرين  بگردان، به جاء حبيبک) شد

ماه  ٢١از مراسم مهم ديگر عزاداری در مراسم شبهای قدر و عزاداری 
رمضان، دهم  ٢١ ،سه روز اين در. صفر است ٢٨رمضان، روز عاشورا و 

صفر، وفات رسول خدا و امام حسن مجتی و امام رضا، مراسم بلند  ٢٨محرم و 
کت دادن آن در دو محله ده و سرانجام بردن آن بر کردن نخل گردانی و حر

در سه . مزار گذشتگان و سپس سينه زنی و يا روضه خوانی در مسجد است
روز ياد شده که به مناسبت شهادت امام علی، امام حسن مجتبی، امام حسين و 

مراسم عزاداری برگزار می ) ص(و رحلت حضرت رسول) ع(امام رضا 
ورد امام علی و امام حسن و امام رضا و حضرت شود، با وجودی که در م

، صحبتهائی گفته و روضه هائی خوانده می شود، اما در هر سه )ص(رسول
روز  تمامی مراسم عزاداری و سوگواری حول محور مصائب مختلف امام 

) ع(و در واقع محور اصلی در هر سه روز امام حسين. دور می زند) ع(حسين
  .و شهدای کربال هستند

  
  ل و جاق جاقینخ

در بسياری از روستاها، بخشها و محله های مختلف شهرها در ايام 
نخلها درهمه جا به يک شکل . می کنند گردانی سوگواری بعضی از ائمه، نخل 

اعمالی هم که با آن انجام می دهند، خيلی . نيست ولی خيلی نزديک به هم است
  :و هنوز نيز هستصورت بود  در ماربين نخل بدين. به هم شباهت دارد

متر از ميله ٢متر و ارتفاع  ۵/١و عرض  ٣به طول حدود  مستطيلیمکعب 
سانتيمتر پايه مدوری که ته آن صاف  ٣٠چوب که چهار گوشه پائين آن حدود 

سطوح . اين مکعب مستطيل بر روی اين چهار پايه قرار دارد. است دارد
دوتا الوار چوبی به هم   مختلف اين مکعب مستطيل باز است و فقط با يکی و يا

سطح فوقانی مکعب مستطيل که مستطيلی . وصل می شود  و به هم متصل است
متر را باز با چوب بشکل دو مستطيل  ۵/١و عرض  ٣است به همان طول 
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بصورت اطاقی بهم چسبيده که در فوق آن تيز است در آمده و جلو و عقب آن را 
و انتهای باالی آن اطاقک که در واقع سانتيمتر در د ٣٠هم با دو چوب مدور که 

که بعد از اينکه به نخل لباس . در وسط دو عرض مکعب مستطيل قرار دارد
سانتی را در جلو و عقب نخل، با  ٣٠پوشانده می شود، اين دو چوب مدور 

که . ارچه سبز و قرمز دو عمامه سبز و قرمز و يا قرمز و سياه می سازندپ
ين و سبز عالمت زهر خوراندن به امام حسن قرمز عالمت شهادت امام حس

تصاوير . است و سياه عالمت عمامه حضرت رسول است که رحلت فرموده اند
  .مختلفی از نخل را در پايان کتاب و بخش عکسها خواهيد ديد

در هر سه روزيکه ذکر شد، به اين نخل چوبی لباس می پوشانند که بسيار 
ه آن پوشانده و آماده بلند کردن و حرکت بعد از اينکه لباس ب. سنگين می شود

شد، هشت نفر جوان قد بلند يکنواخت، چهار نفر عقب و جلو نخل و چهار نفر 
در وسط نخل را روی شانه های خود می گذارند، و حرکت می کنند و مرتب در 
طول مسير حرکت اين افراد تعويض می شوند و صف های سينه و زنجير زنی 

کند و زنان و بچه ها  و ديگران هم در طول مسير در جلو نخل حرکت می 
مرتب جهت تبرک و عزاداری و حاجت خواستن از يک طرف به زير نخل می 

  .روند و از آن طرف ديگر بيرون می آيند و يا به آن دخيل می بندند
در هر سه روز ذکر شده، قبل از حرکت نخل، مردان و جوانان در محل وسيعی 

فاصله منظمی از يکديگر می ايستند، و هر کدام دو  به شکل بيضی مانند با
چوب پهن گرد به اندازه کف دست، در دستهای خود دارند، در طول بيضی و 

بيتی محتشم،  ١٢وسط آن سه نفر به ترتيب اشعاری بحرالطويل مانند، از جمله 
همآهنگ باصدای خوب شبيه نوحه خوانی، می خوانند و طبالچی با طبل بزرگی 

، يکنواخت با صدای آنها به طبل می زند و کسانی که در اطراف هستند که دارد
با آهنگ صدای آن ها وطبل دستهای خود را بلند کرده و مثل دايره بر می 

اين عمل را جاق جاقی . گردانند و دو چوبی را که در دست دارند به هم می زنند
ايران ديده می شود، الزم به  گفتن است که نخل گردانی در نقاط ديگر . می نامند

اما مراسم جاق جاقی را که تا به حال هنوزهم ادامه دارد، به جز  در روستای 
  . ماربين، در جائی و يا نقاط ديگر کشور نديده ام

اشعار بحرالطويلی که در هنگام اجرای جاق جاقی بوسيلۀ سه نفری که در طول 
داء با مخاطب قرار ميدان بيضی شکل حرکت کرده و به تناوب می خوانند، ابت

به سپهساالر ) ع(امام حسين زبان حالدادن امام علی شروع می شود و سپس 
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خود حضرت عباس و خطاب به عموم مردم که حادثه کربال چه حادثه ای است، 
  :  بعضی از اشعار که به ياد دارم چنين است. خوانده می شود

  ياآآآآ حيدر  صفدر  يا آآآآ فاتحِ   خيبر
  آور   از خاِک نجف سريک  دم در 

  بنگر به حسينت  شد بی کس و ياور 
  ياآآآآ حيدر  صفدر  يا آآآآ فاتحِ خيبر

....  
  فرمود به  عباس که امروز تو هستی به  من يار

  که ای شاه مرا يار نباشد  از اين دشمن  سفاک
  آمد به بر آب عباس دالور، برداشت کف از آب آن َسرِو سکندر

  عطشان برادر ياد آمدش او را  لب
  مظلوم حسينم       محروم حسينم

  در کربُبَال کشته شد آن نور دوعينم
  مظلوم حسينم       محروم حسينم 

  کشتند سکينه، اين فرقۀ کافر، از راه شقاوت، از بعد برادر
  مقتول جفا شد، عبدهللاُ و جعفر، هر يک به جهانی، بودند برابر

  مظلوم حسينم       محروم حسينم 
وقتی از طرف مسئولينی که در . حدود يک ساعتی جاق جاقی طول می کشد 

ل آماده حرکت کردن است، ن نخل هستند، اطالع می دهند که نخحال آماده کرد
جاق جاقی تمام می شود و همگی به دور طبال باشی که اشعار مرثيه مانندی هم 

  :که ترجيح بند آن
  :تيب می خواندای وآآآ ويال صد وآآ ويال   است بدين تر

  ای وآآآ  ويال  صد وآآآآ   ويال   
  در کربال دارند عزا      

  بهِر شهيِد  کربال  
  ای  وآآآ  ويال صد  وآآ  ويال  

  بهر حسيِن سر جدا
  دريغا از علی اکبر 

  دريغ از سنبل و رويش
  ای وآآآ ويال صد وآآ ويال  
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  ای شيعيان زاری کنيد  
  امشب عزاداری کنيد    

مردم که به دور طبال باشی جمع شده و با تکان دادن دستمالهائی که در دست  
دارند به عالمت عزاداری آن را بدور شانه های خود تکان می دهند و همنوا با 

وقتی که . طبال باشی، ترجيح بند را می خوانند و به سمت نخل حرکت می کنند
همه به سر و سينه زنان نخل از جايش حرکت کرد و از دور ظاهر شد، ناگهان 

به سمت نخل هجوم می برند و خود را به آن می رسانند، و به شيون و زاری 
اين شور و هيجان چند دقيقه ای طول می کشد و از آن به بعد مردم . می پردازند

  . با نخل حرکت می کنند
در ماه محرم، عالوه  بر اينکه در روز عاشورا نخل را حرکت می دهند، روز 

ا نزديک غروب آفتاب به عالمت اينکه برای اولين بار لشگر ابن سعد به تاسوع
سمت خيمه های امام حسين می روند، مردم جمع شده و با خواندن بعضی از 

گفته می شود کنايه » الوداع«مرثيه ها با صدای بلند هم خوانی می کنند که به آن 
روز . ی امام حسيناز وداع آخر امام با ياران و فرزندان و زاری کردن برا

عاشورا، بعد از نماز صبح  و قبل از برآمدن آفتاب، مردم جمع شده و با خواندن 
می » زار«نوحه و مرثيه خوانی دسته جمعی به دو محله می روند که به آن 

زار به معنای شيون و گريه و زاری و در اينجا به معنای خدا حافظی . گويند
با شعر » زار«مراسم  . عبدهللا الحيسن استفرزندان و خاندان امام شهيد ابی 

  .زير شروع می شود
  ياران عزای کيست؟  که صاحب عزا خدا است

  گويا عزای اشرف اوالد مصطفی است
در دهه اول محرم و دهه آخر صفر بويژه در شبها، در مسجد يکی از محله ها 

فری در قديم سه ن. بعد و يا قبل از روضه خوانی، سينه زنی بر قرار است
هميشه برای سينه زدن نوحه و مرثيه می خواندند، بعد از اينکه تعداد سواد 

ند و داران بيشتر شد، جوانان بيشتری خود را برای نوحه خوانی آماده می کرد
در يکی از دفعات گفته شد که هر کسی . ل شدهمين مسئله چند باری باعث کل ک

کالس سوم و يا چهارم . خواندبه ميزانی که سهم آب دارد، می تواند نوحه هم ب
بودم که  يکی دو باری نوحه ای خواندم ولی بعد از آن نوحه خوانی را ترک 

نوحه و مرثيه هائی که خوانده می شد، عمدتاً از صغير اصفهانی، جودی، . کردم
  .محتشم و اينها بود
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در اينجا بد نيست که برای اطالع خوانندگان توضيحی در مورد نخل گردانی و 
: والً فلسفه نخل و علم و کتل و لباس پوشيدن برای مراسم عزاداری داده شوداص

نخل و علم و کتل در مراسم عزاداری، بقايای اسطوره های کهن و تکرار آئين 
وقتی . های تاريخی است و گويا در ايران به مرگ سياوش بر می گردد

و » سياوش«افراسياب سياوش را کشت، از خون سياوش گياهی روئيد بنام گل 
باز وقتی خبر کشته شدن سياوش به ايران زمين رسيد، ايران در غم و زاری 
فرو رفت و نخل و کتل وعلم را هم  برای جنگ با افراسياب و هم برای 
عزاداری سياوش  آماده کردند و در وصف سياوش اشعاری خوانده می شد و 

ئين سوگ سياوش گويا هنوز هم آن اشعار در ميان لرها و بختياری ها در آ
حکيم ابوالقاسم فردوسی هم در شاهنامه داستانش را به تفصيل  .   خوانده می شود

  :از آن به شرح زير است قسمتهايیآورده که 
  سرنگون  بدانجا که آن طشت  شد      ز خون    گياهی بر آمد همانگه 

  جز ايزد که داند که آن چون برست  بساعت گياهی از آن خون برست
  اسياوشان     که خوانی همی خون     نشان     تکنون   دهم منگيا را  

  که هست آن گيا اصلش از خون اوی    ازوی   بسی فايده خلق را هست
  ز تخت اندر افتاد و زو  رفت هوش    گوش    چو پيران بگفتار بنهاد 

  همی کند موی و همی ريخت خاک    چاک همه جامها بر برش کرد 
  ناله کرد         بسوگ  سياوش بسی    زردهمی رفت از ديده اش آب  

. . . . . . . . . . . . . . .  
  بچشم  اندرون آب چون ژاله گشت    همه شهر پر زاری و ناله  گشت

  دل از درد خسته  دو ديده پر آب    افراسياب      دمان پيش  بيامد 
  دست بدی    هميشه  ز  تو  دور    انوشه بدی       بدو گفت شاها 

  کيهان خديو  ببرد از دلت شرم     بردلت چيره شد خيره ديوچرا 
  نام و جاه    بخاک اندر انداختی    بی گناه     بکشتی سياوش را 
  روزگار بهی       بر آشوبد از     بدی آگهی  به ايران رسد زين 

  درد و کين  که با لشکر آيند پر     ايران زمين    بسا پهلوانان از 
و علم و کتل ريشه اش به ايران باستان بر می گردد و بنابر اين نخل گردانی 

وقتی ظرف آئين سوگواری ها را در . سابقه ای بيش از پنج هزار سال دارد
در کربال اتفاق افتاد، ) ع(ايران زمين داشته ايم، بعد ها که شهادت امام حسين 

فصل جديدی در آئين سوگواری با همان ظرف تاريخی و با محتوای جديد در 
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و در هر زمان و مکان بنا به فراخور حال و اطالع خود، با . ران گشوده شداي
  .همان ظروف و تغييراتی در اشکال آن، از آن ظروف استفاده شد

بعضی را که اهل تحقيق و پژوهش نيستند و يا از روی اغراضی خاص گمان 
 .در دوران صفويه شروع شده است) ع(می کنند که مراسم عزاداری امام حسين 

تر ششم غافل از اينکه موالنا جالل الدين رومی در قرن هفتم هجری در دف
اهل حلب در ايام عاشورا خبر می دهد و نکته  مثنوی از تعزيت داشتن شيعيان

مورد نظر خود که طعنه به شيعه حلب از عزاداری امام حسين و توصيف 
و يا دين  )ص(همان گونه که دمحم: خاندان رسالت است می آورد و می فرمايد

و شهيدان کربال هم ارج ) ع(پيش مؤمنان ارج و عظمت دارد، حسين ) ص(دمحم
  :دارند

  شب به     باب انطاکيه اندر تا     اهل حلب      روز عاشورا همه
  مقيم   دارد         ماتِم آن خاندان     ِگرد آيد  مرد و زن جمعی عظيم

  برای کربال      شيعه، عاشورا،     اندر بکا         ناله و نوحه کنند 
  آن خاندان     کز يزيد و شمر ديد     و امتحان       بشمرند آن ظلمها 

  پُر همی  گردد همه صحرا و دشت  نعره هاشان می رود در َويل و َوشت
. . . . . . . . . . . . . . .  

  که بَد مرگی است اين خواِب گرانزآن  !پس َعزا بر خود کنيد ای خفتگان
  جامه ِچه درانيم؟ و چون خاييم دست؟    بَجست    روحِ سلطانی ز زندانی

  وقت شادی شد چو  بشکستند بند  چون که ايشان خسرو دين بوده اند
  انداختند         ُکنده و زنجير را     تاختند      سوِی شادرواِن دولت 

  گر تو  يک ذره از ايشان آگهی    روز ملک است و َگه شاهنشهی
رف و شاعر ايران زمين که يک نسل قبل از مولوی انيشابوری ع و يا عطار
دی ماندگار کربال حسين و تراژ امدر نعِت امدر مصيبت نامه خود، می زيسته 

  :چنين می سرايد
  آن حسن سيرت حسين بن علی     کيست حق را و پيمبر را ولی

  آن محّمد   صورِت  حيدر صفت     معرفت آفتاِب     آسماِن        
  زآنکه  او سلطاِن ده معصوم بود     مخدوم بود نُه فلک را، تا ابد، 

  شاهِد  زهرا،    شهيِد      کربال     مجتبی         امامِ     قُرة العيِن 
  خوِن گردون از شفق   پالوده شد     گيسوی  او تا بخون  آلوده  شد
  کو دمحم  کو علی   کو  فاطمه؟    کی کنند اين کافران با اين همه
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  صد هزاران   جان پاک ِ  انبيا         صف زده  بينم   به خاک   کربال  
  در تموِز کربال ،   تشنه   جگر        سر بريدندش   چه باشد زين بتر؟
  با جگر گوشه ی پيامبراين کنند        آنگهی  دعوِی   داد و دين   کنند

 زفانی کين  شمرد  کفرم آيد هرکه اين را دين شمرد       قطع باد از بُن  
  
  ...و

عبد العظيم : ، تأليف»تاريخ ده هزار ساله ايران «افزون بر اين در کتاب 
رضائی، جلد دوم، آمده است که  نيمه اول قرن سوم هجری که آل بويه بر 
قسمتهائی از ايران دست يافتند، شهرهای کاشان، قم، و کرج به شيعيان 

  : می نويسد) ع(گواری آل علیو در مورد عزاداری و سو. اختصاص داشت
از دوران آل بويه در اين سرزمين آغاز )  ع(عزاداری و سوگواری آل علی« 

گشت و هر يک از امرای اين دودمان بنوبه در زمينه های ترويج اين رسم در 
قلمرو فرمانروائی خويش تالش کرد، حتی از اواسط قرن چهارم، ديلميان حاکم 

دست " ) ع"عاشورای حسين (دند که روز دهم محرم بر بغداد مردم را وادار کر
از کار بکشند و مراسم سوگواری و عزاداری شهدای کربال را با شکوه و هرچه 

در آثار الباقيه  ابوريحان بيرونی نيز آمده که عزاداری . »بر پای دارند تمام تر
ه عاشورای حسينی از قديم يعنی خيلی قبل از خود بيرونی معمول و مرسوم بود

مسئله سوگواری و عزاداری شهيدان کربال، به بعد از کشته شدن حضرت . است
بعد از واقعه عاشورا  عالوه بر گروه . حسين و يارانش در کربال بر می گردد

ها و نهضتهايی شيعی که در برابر خلفای اموی و عباسی به خونخواهی آل علی 
واقعه کربال و سوگواری برخاستند، بخشی از مسلمانان و شيعيان به بزرگداشت 

در اطراف  ابتداو عزاداری امام حسين و شهدای کربال همت گماشتند و از همان 
کربال، کوفه، مدينه، بحرين و بعضی از شهرهای ديگر اسالمی آغاز شد و به 

 و درساير نقاط گسترش يافت ولی در هر حال اين مسئله تحقيق جدی می طلبد 
  .به ماربين برگردم. کنداينجا همين اندازه کفايت می 

بعد از ظهر در  ٩-٨در ماربين دهه اول محرم از اول صبح بعد از نماز تا  
تقريباً  خوان هاواعظين و يا روضه . خيلی از منازل روضه خوانی برپا بود

وعظ می  نيم ساعتیثابت و سه يا چهار نفر بودند که هر کدام در هر منزل 
عموماً چند مجلس در صبح و چند مجلس در مردم . کردند و روضه می خواندند

چند تائی پا منبری ثابِت دائمی  خوان هاشب می رفتند، و باقی مجالس روضه 
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در روضه خوانی ها از . داشتند که همراه آنها از اين خانه به آن خانه می رفتند
فقط در منزل يکی از معنونين ده، يک نفر بنام . مردم با چای پذيرائی می شد

اج حسين علی اميری بيدشکی، که بعد از نماز صبح روضه برگزار می آقای ح
شد، بجای چای معمولی، زرشک را مانند چای در قوری ريخته و مثل چای آن 
را دم می کرد و با چای زرشک که کمی ترشمزه  بود، همراه با کمی نان 

  .خشک از مردم پذيرائی می کرد
هميت بود و چای بدون قند و يا حتی با چون در آن موقع قند در ماربين خيلی با ا

توت خشک، خرما، کشمش و اين چيزها، چای به حساب نمی آمد و قند هم 
بسيار گران و مردم دست تنگ بودند، پسر بچه ها برای خوردن چای و قند به 
خيلی از منازل روضه خوانی دستجمعی می رفتند، و اگر حبه قندها کوچک 

قرقر می کردند و اعتراض که حبه قندها کوچک بود، وقتی بيرون می آمدند، 
آن زمان قند حبه ای آماده وجود نداشت و کله قند و يا قند کلوخه . بوده است

وجود داشت که مردم کله قند را با قند شکن مخصوص، خرد کرده و به دانه و 
در يکی از منزل ها که دانه قند ها بسيار ريز بود، بچه . حبه قند تبديل می کردند

آسياب = و اَُرِچه ) Or(آسياب= اُر. ها دم می گرفتند و می گفتند، رضا اَُرِچه
چون در اين منزل حبه قنده بسيار ريز و کوچک ). Oratchee(دستی يا دستآس 

بود، گفته می شد که صاحب خانه آن را با دستآس خرد کرده است و به اين علت 
  .دم می گرفتند، رضا اَُرِچه

چون در ده بلد بودن و قرائت کردن قرآن، نوحه و مرثيه خواندن، و روضه 
. بود، سعی کردم که روضه خواندن ياد بگيرم تشّخصخواندن از اسباب فخر و 

کتاب، جودی، جوهری و اشعار صغير اصفهانی برايم آوردند، در اين ها نوحه، 
طريق «کتابی به نام . مرثيه، مدح و منقبت ائمه وجود داشت، اما روضه نبود

مجلس روضه وجود داشت، تهيه و  ۶٠را که در آن ) يعنی راه گريه(» البکاء
هر مجلس روضه عبارت بود از چند بيت شعر، داستان و يا . دمآن را خوان

حکايت و يا چند پند و اندرز کوتاه مذهبی و در آخر هم روضه يکی شهدای از 
من چند تائی از اين مجالس روضه را حفظ . کربال و بعد هم دعا و ختم روضه

 علی کردم و در روز تاسوعا و يا عاشورا و برای اولين بار، در منزل شيخ دمحم
حاتمی قبل از شروع  روضه مرا به روی کرسی که به منزله منبر بود فرستادند 

در آخرهای روضه، مطلب را فراموش کردم و با . و من شروع به خواندن کردم
البته چندين سال بعد در تهران . صلوات دادن از روی کرسی آمدم پائين و نشستم
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ه خوانی بر پا  بود يکی دو در منزل يکی از اهالی ماربين که مجلس روض
  .باری به وعظ و روضه خوانی پرداختم

  
  اثربخشی آن جلسه ها

چون در کودکی و زمانی که چشم گشودم، با قرآن، روضه، سينه زنی و 
مراسم دينی و مذهبی آشنا شدم و اينها در نزد جامعه ده اهميت بسزائی داشت، 

اما قدم به قدم با فکر . شدم ئل دينیامن هم عالقه مند به تفکر و فراگيری مس
و تفکر  فرا گرفتنبچگی خودم، بجای سينه و يا زنجير زدن، به گوش دادن و 

به همين علت . کردن در اطراف آنچه گفته می شد و ياد گرفته بودم، می پرداختم
سينه زنی و نوحه خوانی را رها کردم ولی به مجالسی که چيزی در حد اطالع 

با عالقه تمام  شرکت می کردم و چون در اينگونه  آن روزيم گفته می شد،
مجالس، از فلسفه شهادت امام حسين ياد می کردند و گفته می شد که امام حسين 
به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و به مسلخ کشيده شدن آزادی و عدالت 

ان «و اين جمله از امام حسين است  که. در مقابل حاکم زمان شهيد شده است
. و يا عمل امام حسين بيانگرمصداق کامل آن جمله است» حيات عقيدة و جهادال

در من که با چشم خود بی عدالتی را در زمينه های مختلف در ماربين و حتی 
چندين موارد بی عدالتی و ظلم را در مورد خانواده خود که اتفاق افتاده بود، 

ما آزادی وعدالت مشاهده  کردم و در آرزوی آن بودم که روزی در کشور 
اينگونه صحبتها در زمان بچگی و نوجوانی اثری عميق در من . حاکم گردد

که برای ادامه تحصيل به آلمان  ۴٨به همين علت تا سال . بجای می گذاشت
مسافرت کردم، در هر کجا که بودم، چه ماربين، اصفهان، آبادان، تهران و 

م و هم فعاالنه در آن ها شرکت مشهد و قم هم از اينگونه جلسات خبردار می شد
سالگی و حتی بعد از آن وقتی در  ١١سيد برزونی بويژه  تا دوران . می کردم

ماربين منبر بود، بخصوص در روز عاشورا وقتی روضه می خواند، گاهی 
خودش هم با مستمعين برای مظلوميت امام حسين چنان به گريه می افتاد، که   

وز عاشورا از ادامه روضه و ختم آن می ماند و چندين بار از شدت گريه در ر
اين احساس فوق العاده اش در مِن بچه و يا نوجوان اثر خود را می گذاشت و 
مبارزه با ظلم و ستم در همان دوران در من نقش بست که تا امروز با زندگيم 

در تمام دوران و در تمام مجالسی که شرکت کرده ام شايد حد اکثر . عجين است
ا چهار واعظ، روضه خوان را ديده ام که خودشان هم با احساس واقعی و سه ي
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جان نه خود را بصورت گريه کننده در آورده باشند، در حال بيان آن تراژدی 
  .های خود، گريه کرده باشند منبری هماهنگ  با پا گداز

  
  پديده افق اعال

انی، سيد دو روح. قبالً گفته شد که در ماربين، مال و يا روحانی نبود
عبدالوهاب روحانی از نيسيان و سيد برزونی از اصفهان در ماه رمضان و يا 

در خود ماربين هم چند نفر باسواد وجود داشت، که . محرم به ماربين می آمدند
ميرزا حسن نامی بود که مقداری درس . و روضه خوانی می کردند عظ گاهی و

من هنوز طفلی بودم . ب می آمدطلبگی هم خوانده بود، و ميرزای ده هم به حسا
ميرزا حسن، پسرش را بنام دمحم علی که بعداً در ماربين . ه بودکه او مرحوم شد

و اطراف، شيخ دمحم علی حاتمی ناميده می شد، به حوزه اصفهان، برای درس 
خواندن فرستاده که او هم مدتی در مدرسه کاسه گران و مدرسه نيماورد به 

ندن و نوشتن و مقداری دروس حوزه را فراگرفته و تحصيل مشغول شده و خوا
نيمه کاره به ماربين باز گشت و ميرزا و يا شيخ دمحم علی در ده جای پدر را 
گرفته هم روضه می خواند و وعظ می کرد و هم اسناد و مدارک مختلف غير 

، خريد وصيّتنامهالبته گاهی کسان ديگری هم قباله، مسوده، . ثبتی را می نوشت
شخص ديگری هم در اصفهان تا ايام کهولت . را می نوشتند... و فروش ملک و

موقعی که من شايد طفلی بودم، . در حوزه دينی بود ولی موفقيتی بدست نياورد
جوان ديگری بنام حسين مختاری که بعد شد شيخ حسين مختاری برای تحصيل 

وی . و در قم ساکن بود سالی به تحصيل پرداخته ١۶به حوزه قم رفته و حدود 
نيز در بعضی ايام به ده برای ديدار پدر و مادرش می آمد و وقتی در ده بود، 
نماز جماعت به امامت ايشان برگزار می شد و وعظ و روضه خوانی هم برای 

عالوه بر ايشان از خود ده درويشی هم از سلسله نعمت اللهی ها . اهالی می کرد
ايشان . که می گفتند چله نشينی هم کرده است. يمانیداشتيم بنام  مرشد حسين سل

هم چون از بچه های ده بود وقتی به ده می آمد گهگاهی هم منبر می رفت و 
برای مردم صحبت می کرد و ظاهراً يکی دو نفر را هم به سلک درويشی 

ايشان در اصفهان ساکن بود و بعدها خانقاه نعمت اللهی را در . درآورده بود
ئر کرد و خودش چراغ روشن کن خانقاه و به اصطالح مرشد و يا اصفهان دا

در يکی از سفرها که به ماربين آمده بود و شيخ حسين هم در . قطب خانقاه بود
منبر  بهشب در مسجد نماز و روضه داير بود، اول شيخ حسين . ماربين بود
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در وی . و شروع به سخنرانی کرد منبر رفته رفت و بعد از او مرشد حسين 
در پائين . صحبت به ميان آورد»  افق اعلی يا  افق اعال « حين سخنرانی از 

منبر شيخ حسين، بفردی درگوشی گفته بود که از ايشان بپرس افق اعال چيست؟ 
اين فرد هم با صدای بلند گفت، آقای سليمانی بگوئيد افق اعال چيست؟ درويش 

آن شب در اين . ورده استحسين بالفاصله فهميد که اين سئوال از کجا آب خ
چون هر دو طرف در ده . مورد هيچ نگفت و منبر را تمام کرد و همه رفتند

فاميل و طرفدار داشتند، اگر آن شب حرفی می زد، احتمال اينکه بين اهالی  
چند شب بعد که احساسها خوابيده . برخورد و يا کدورتی ايجاد شود وجود داشت

بعد از کمی صحبت  در باره توحيد، به تشريح  بود، مرشد حسين به منبر رفت و
يعنی اينکه مثالً اين چراغ زنبوری در »  افق اعال « : افق اعال پرداخت و گفت

مقابل چراغهای معمولی افقی باالتر از آن است، نور ماه در مقابل چراغ 
زنبوری باالتر و نور خورشيد در برابر نور چراغ زنبوری و ماه افق اعلی 

علم و توحيد هم چنان است و می شود در راه سير و سلوک حرکت در . است
اما ). يکی از اين دو تعبير (رسيد و يا خود افق اعال شد » افق اعال « کرد تا به 

اتفاق تازه ای که بعد از چند سالی افتاد و آفتابی شد اينکه وقتی مرشد حسين 
شيخ حسين تماس و  فهميد که شيخ حسين موجب اين سئوال شده است، در خفا با

گفتگو برقرار کرده و سرانجام، شيخ حسين را هم درويش کرده و به سلک خود 
سالی را در قم تحصيل و  ١۶حسين معمم که  شيخو چند سالی بعد . در آورد

ساالر فرستاد که هزندگی می کرد، با تشويق او به تهران و به مدرسه عالی سپ
با ديپلم می دادند و سپس معلم می شدند،  در آنجا پس از گذراندن دوره ای برابر

رفت و معلم شد و به همدان رفت و در همدان عالوه بر معلمی چراغ روشن کن 
  .  خانقاه و يا مرشد خانقاه هم بود

موقعی که ايشان در مدرسه عالی سپهساالر دوره را می گذرانيد، من در تهران 
هنوز آفتابی نشده بود که . رفتمبودم و يکی دو بار هم برای مالقات او به مدرسه 

بعد . ايشان که خود از مخالفين دراويش بود، خود به سلک دراويش در آمده است
از اينکه به همدان رفت و مرشد خانقاه همدان شد، و اهالی ماربين همه فهميدند، 
آن احترام وعزت قبلی را از دست داد و او هم ديگر امام جماعت را رها کرده 

شايد به علت اينکه چند نفر از اهالی . اربين به منبر می رفتو کمتر در م
ماربين جزو درويش نعمت اللهی شده بودند، و يکی دو نفر آنها هم با من دوست 

در اين رابطه . بودند، انگيزه ای شد تا در اين مورد به کنکاش و تحقيق بپردازم
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تابها مختلف نظير چند کتاب رديه ای که در مورد صوفيه نوشته شده بود و از ک
مطالبی را نقل کرده بودند، اطالعاتی عمومی کسب ... نفحات االنس جامی و

. کردم و با اين و آن گهگاهی که فرصتی دست می داد به گفتگو می پرداختم
موقعی که من در تهران بودم و ديپلم گرفته بودم، پسر عمويم او را به منزل 

در آنجا من با . هم خبر کردفر ديگر رااينجانب و چند نخود دعوت کرده بود و 
او در مورد دراويش و اينکه چرا او درويش شده است و اصوالٌ کارش صحيح 

در خالل گفتگوها او ناچار شد که . بوده و يا خير به بحث و گفتگو پرداختم
اعتراف کند که به علت تنگدستی و ضيق در معيشت به سلک دراويش وارد 

مک کرده و معلم شده و به همدان رفته و زندگيش بهتر شده است و آنها به او ک
  .شده است
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 ترک تحصيل و شروع دوباره تحصيل -۶
  

گفتم که دبستان ماربين تا کالس چهارم ابتدائی مجوز داشت، بعد از 
اينکه من کالس چهارم را تمام کردم، مشتاق ادامه تحصيل بودم اما به چکنم 

با آقای رضا امامی مدير و معلم دبستان ماربين، مادرم . بودمچکنم گرفتار 
و گفت که . صحبت کرد و ايشان تا مقطع تصديق کالس ششم راه حلی پيدا کرد

با من دوست  -کيلو متری ماربين قرار داشت ١٢که در  -مدير دبستان نيسيان 
شما  من با او صحبت می کنم و اسم شما را در آن دبستان می نويسيم و. است

همين جا پيش خود من درس می خوانيد و هر ثلث می رويد آنجا و فقط در 
قرار بود در ازای . اين راه حل معقولی به نظر رسيد. امتحانات شرکت می کنيد

تومان به او بدهيم و  ١٠ن به ما می کشد، ما هم ماهی ای درس دادزحمتی که بر
می، بعد از صحبت با مدير آقای اما. البته در دبستان هم کمک حال او بوديم

دبستان و جلب موافقت او که ما در آنجا ثبت نام بکنيم و در ماربين پيش خودش 
درس بخوانيم و هر ثلث برويم نيسيان و امتحان بدهيم، به ما اطالع داد که کار 

يکی از روزها آقای امامی کارنامه کالس چهارم من و دوستم . درست شده است
ا با هر دو شناسنامه همراه با نامه ای برای مدير دبستان آقای حسين خيرتمند ر

نيسيان در پاکتی گذاشت و به ما داد که برويم دبستان نيسيان و ثبت نام کنيم و 
من و حسين صبح زودی مقداری نان توی سفره گذاشته و پياده به . برگرديم

. حدود يک بعد از ظهر به دشت نيسيان رسيديم. سمت نيسيان حرکت کرديم
حدود يک يا يک و نيم کيلو متری مانده به دبستان، آنجا قنات آب بسيار خنک و 

تا آنجا پاکت . بود، نشستيم که غذا بخوريم و بعد برويم به دبستان گوارايی
وقتی خواستيم از . محتوای کارنامه و شناسنامه ها و نامه را دوستم حسين داشت

پاکت دست تو بوده و حاال بايد نامه  آنجا حرکت کنيم، من به حسين گفتم تا اينجا
، به حساب اينکه وقتی پيش تشّخصاز روی احساس بچگی و . را به من بدهی

. مدير مدرسه می رويم اين من باشم که نامه را تحويل مدير دبستان می دهم
برای اولين بار برادرم . حسين هم بدون اينکه چيزی بگويد، پاکت را به من داد

بود، کت و شلواری از پارچه های ايرانی که کمی هم برايم  که از تهران آمده
پاکت را که حسين به من داد، من . گشاد بود آورده بود و من آن را پوشيده بودم
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غافل . هم بدون توجه جدی و به حساب خودم پاکت را در جيب بغل کتم گذاشتم
حال وقتی به به هر . از اينکه پاکت در جيب گذاشته نشده و يا نيمه گذاشته شده

دبستان رسيديم و من دست بردم که نامه را بيرون بياورم و به مدير دبستان 
رنگم پريد و بسيار ناراحت . بدهم، با کمال تعجب ديدم که پاکت نيست شده است

اتفاقی بود که افتاده بود و نمی شد . شديم و از مدير دبستان هم خجالت کشيديم
لب قنات را چند بار پيموديم ولی اثر و  بالفاصله همان مسير تا. کاری کرد

گريان و ناالن چاره . رفته بود گوئی آب بود و به زمين فرو. آثاری از آن نديديم
در راه باز گشت حسين و من با هم ُغرولُند می کرديم و . ای جز برگشتن نداشتيم

او می گفت تقصير تو بود و راست . گاهی هم به هم کم و زياد مشتی می زديم
. می گفت ولی من هم به او می گفتم تقصير تو بود که پاکت را به من دادی هم

غروب آفتاب بود که . کيلومتر برگشت، گفتگوی ما اينگونه بود١٢در طول اين 
وقتی من به داخل خانه رسيدم، . به ماربين رسيديم و هر کدام به خانه خود رفتيم

فضای . يوشن گرم می کرد مادر داشت تنور را برای نان پختن با چوب و بوته
به محض اينکه وارد اطاق شدم که . اطاق و خانه را کمی دود فرا گرفته بود

مادرم گفت چکار کردی؟ به او . مادرم مشغول گرم کردن تنور بود، سالم کردم
جواب دادم که کار را تمام کردم و سفره غذا را به داخل اطاق انداخته و يک 

را برای آقای امامی گزارش  ما وقعو . امی رفتمراست به دبستان پيش آقای ام
ان برويد و اگر پيدا نشد، گفت اشکالی ندارد، دوباره به نيسياو هم به من . کردم

می توانيد دوباره هم من المثنای کارنامه را برايتان صادر می کنم و شناسنامه را 
منزل می حسين وقتی به . فقط يک مقدار زمان می برد. تقاضا کنيد و بگيريد

رسد، پدرش از او می پرسد که چکار کرديد؟ او هم جواب می دهد که پاکت گم 
پدرش هم از اين بيعرضگی ناراحت می شود و حسابی پسرش را کتک می . شد
آقای امامی چای درست کرده بود و به من هم چای تعارف کرد و ما . زند

م مال قاسم نام مشغول چای خوردن و صحبت کردن بوديم که پدر حسين که قاس
و تا چشمش به من افتاد که دارم چای می نوشم به زبان . داشت، هم از راه رسيد

تو داری اينجا چای می . بل، کنايه از اينکه ای زِ »اِی لَقمه ُحُرم«محلی گفت 
دو . خوری و من حسين را زير کدنگ گرفتم، يعنی اينکه مفصل به او کتک زدم

حسين به نيسيان رفتيم و در آنجا جار زديم و  روز بعد پشت سرهم من و پدرم و
آب بود که به زمين  ولی پاکت محتوی اسناد، .به هر کسی که می توانستيم، گفتيم

مأيوس . پاکت پيدا نشد که نشد. رفته و يا پرنده ای که به آسمانها پرواز کرده بود
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کی از حدود يکی دو ماه بعد ي. و ناراحت از اين چيزی که اتفاق افتاده بود
آشنايانی که در نيسيان داشتيم، پاکت را آورد و به ما تحويل داد و گفت کسی آن 
را پيدا کرده و فکر کرده بود چيز ارزشمندی داخل آن است و به اين علت آن را 

همين اتفاِق گم شدن پاکت محتوی . به شما نداده و يا از شما خبردار نشده بود
برنامه . ين، سرنوشت مرا بکلی تغيير دادکارنامه و شناسنامه من و دوستم حس

درس خواندن پيش آقای امامی فراموش شد، من هم بی خيال روزها بازی می 
  .کردم

 
 شروع دوباره تحصيل

نزديک سه ماهی که از اين اتفاق گذشت، با پدرم داد و بيداد راه انداختم    
برادرم . نداشتم واقعاً هيچ راه و چاره ای هم. و گفتم من می خواهم درس بخوانم

سالی از من بزرگتر بود، در اطراف حومه تهران، به کار مقنی  ١٢که حدود 
همين طور بدون داشتن هيچ وسيله ای به پدرم . گری چاه و قنات آب مشغول بود

خوب خانه کجا؟ پول و پل . نمگفتم که من بايد بروم تهران و در آنجا درس بخوا
برادرم که در حومه و . و به تهران برد پدرم هم مرا برداشت. بماند! کجا؟

در آن موقع اگر . اطراف کارگری می کرد، خودش هم جا و مکان نداشت
، مزد می )سی لایر(لایر و يا سه تومان ٢۵کارگری، کار می کرد، روزی 

وقتی به تهران رسيديم، کجا برويم، مدرسه کجاست؟ خالصه هاج واج . گرفت
قبل که به تهران رفتيم و شرح آن گذشت، به محله  در سفر. مانده بوديم که چکنيم

در اول پامنار، وقتی از خيابان چراغ برق يا اميرکبير به . پامنار رفته بوديم
روبروی تجارتخانه روسها، يکی از وارد می شوی، تقريباً  بان پامنارداخل خيا

آنجا کيلو متری فاصله داشت بنام مهدوی، در  ١٢اهالی ظفرقند که با ماربين 
قهوه خانه ای به همين نام داشت که پاتوق دو سر مقنی يا مقنی باشی بنام آقايان 

 .حسن سميعی و حاج آقا ذاکری که هر دو از بچه های ظفرقند بودند، بود
آقای حسن سميعی مقنی باشی دربار و به نسبت آن روز از کت و کلفت ها بود  

ری هم نه مثل او ولی سر مقنی اجی ذاکح. يا و بروئی و کيا و بيائی داشتو ب
قنوات و حفر چاه آب برای بعضی از صاحبان ملک و  الی روبیبود و به کار 

کارگران مقنی . مشغول بود...شهريار، کرج، يافت آباد و: امالک اطراف تهران
که کار می خواستند و از روستاهای اردستان و يا يزد بودند، به اينجا که پاتوق 

آمدند و اينها اگر کار داشتند، آنها را روانه کار می کردند،  اين دو نفر بود می
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غالب روزها بعد از ظهرها نزديک غروب اين دو نفر می آمدند و روی تختی 
که بيرون قهوه خانه روی جوی آب گذاشته شده بود، می نشستند و به رتق و 

هر  .فتق کار خود می پرداختند، و با اين آن هم از هر دری سخنی می گفتند
کسی هم که به قهوه خانه می آمد، قاعده اين بود، که حد اقل دو چای که سی 

رسم بر اين بود . شاهی يعنی يک لایر و نيم قيمت داشت، سفارش بدهد و بخورد
که به محض نشستن روی صندلی و يا تخت قهوه خانه، شاگرد قهوه چی فوراً 

قت می خواستند، خود چای اول را جلو افراد می گذاشت و چای دوم را هر و
من و پدرم به اين قهوه خانه رفتيم و با آقای مهدوی که . افراد سفارش می دادند
او گفت، . رحمت خويش بگرداند، صحبت کرديم دريای خداوند روحش را قرين

برويد اداره فرهنگ تا به دبستانی دستور بدهند که اسم پسرت را برای درس 
تعليمات ابتدائی در آن موقع در ضلع جنوبی اداره . خواندن در آنجا بنويسند

از قانون و مقررات هم خبری . ما به آنجا رفتيم. ميدان بهارستان قرار داشت
پدرم گفت ميخواهم که پسرم به . در آنجا پيش مسئول مربوطه رفتيم. نداشتيم

دبستان برود، آن شخص مدارک مرا مالحظه کرد و گفت که کجا ساکن هستيد؟ 
پرسيد، چه دبستانی ميخواهيد برويد؟ پدرم گفت من دبستانی . منارپدرم گفت پا

او به ليست دبستانها نگاه کرد و گفت برويد دبستان برزويه و آنجا . نمی شناسم
نامه ای هم به مدير دبستان نوشت که طبق مقررات او را ثبت نام . ثبت نام کنيد

اعظم که انتهايش به ناصر  دبستان برزويه، تقريباً در ته پامنار کوچه صدر. کنيد
 . خسرو می رسيد قرار داشت

روز بعد نامه را به آنجا برديم، مدير مدرسه نامه را ديد و به پدرم گفت نمی 
نامه  مجدّداً باز نا اميد به اداره تعليمات ابتدائی برگشتيم، . شود او را ثبت نام کنم

مدير دبستان باز از . رفتيم به مدرسه مجدّداً ای دادند که دبستان مرا ثبت نام کند، 
. زمستان سردی بود، باران و برف فراوانی هم آمده بود. ثبت نام من سرباز زد

و ما هم خانه و مسکن مناسب و ساير امکانات الزم را نداشتيم در رنج و عذاب 
اين چند روز چنان به من و پدرم سخت گذشت که به پدرم گفتم اگر فردا . بوديم

روز سوم اول . د، اصالً از رفتن به مدرسه صرفنظر می کنممرا ثبت نام نکنن
و به مسئولش جريان را گفتيم که چرا مرا . وقت به اداره تعليمات ابتدائی رفتيم

آن شخص به پدرم گفت، پدر جان ميدانی قضيه چيست؟ پسر . ثبت نام نمی کنند
ه مريض شما سه ماه ترک تحصيل کرده است و اگر دکتری بنويسد که اين سه ما

 .و تحت معالجه بوده، اشکال برطرف می شود و مدرسه او را ثبت نام می کند



ت      ٦٣            یک  ذ

  

  

اداره بهداری آموزشگاهها آن موقع در دارالفنون، اول خيابان ناصر خسرو 
قرار داشت، ما به آنجا رفتيم  و از مسئول بهداری تقاضا کرديم که بنويسد من 

دند و نوشتند نمی دانم يک و يا دو آنجا هم مرا معاينه کر. سه ماه مريض بوده ام
همچنان من و پدرم ناراحت . اين گواهی بدرد نمی خورد. هفته مريض بوده است

در باالی الله زار يا الله زار نو نرسيده به  بوديم و فکر می کرديم که چکنيم؟
پيش . خيابان استانبول، مغازه شيرينی و آجيل فروشی بود که پدرم با او آشنا بود

او تا به پدرم نگاه کرد، ناراحتی را از چهره پدرم خواند و گفت بابا . تيماو رف
تا گفت دکتری می . را برايش تعريف کرد ما وقعجون چرا ناراحتی؟ پدرم 

گفت غم مخور اينکه کاری . خواهم که بنويسد سه ماه پسرم مريض بوده است
در طبقه اول  جنب مغازه اش. ندارد ومن فوری اين  را برايت انجام می دهم

او بالفاصله، زنگ مطب را به صدا درآورد و . مطب دکتر عبدالعلی ارسطا بود
: آقائی که سرايدار و يا از کارکنان دکتر بود، از باال آمد پائين تو مغازه و گفت

ً به او بگوئيد، . چه امری بود مغازه دار به اين آقا گفت وقتی دکتر آمد، لطفا
قا سه ماه مريض و زير نظر شما تحت معالجه بوده بنويسد که پسر اين حاجی آ

. بعد از ظهر می آيد ۴يا  ٣است، او هم گفت بچشم و گفت، آقای دکتر ساعت  
دکتر رفتيم و او هم به آقای دکتر گفت، فالنی می  پيشما هم سر ساعت مقرر 

ماه مريض و زير نظر شما تحت معالجه بوده  ٣گويد بنويسيد که اين پسر بچه 
ماه مريض و زير نظر  ٣دکتر هم بالفاصه گواهی نوشت که فالنی  .است

و . بعد گواهی را مهر و امضاء کرد و به ما داد. اينجانب تحت معالجه بوده است
روز بعد گواهی را برديم اداره بهداری . ما هم خوشحال که مسئله حل شده است

ر انديکس ثبت آموزشگاه ها و آنجا امضای دکتر را تأييد و گواهی و در دفت
گواهی را برديم مدرسه و مدير مدرسه هم بدون . کردند و آن را به ما پس دادند

  .چون و چرا مرا در کالس پنجم ثبت نام کرد
  
  دبستان دولتی برزويه 
سه ماه از سال تحصيلی گذشته بود که من هفته اول و يا دوم دی بعد از    

به لحاظ . سه ماه وقفه در کار، در دبستان دولتی برزويه دوباره دانش آموز شدم
ن و نوشتن و امالء و انشاء مشکلی نداشتم اما در رياضی يعنی حساب و خواند

آن موقع کالس پنجم ابتدائی  در. هندسه و تاريخ و جغرافيا بنا بود بيشتر کار کنم
حساب و هندسه را از روی کتاب حساب و هندسه نسترن که مقداری هم ثقيل 
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تاريخ و جغرافی هم حفظ کردنی و بويژه جغرافی را . بود، درس می دادند
طوطی وار درس می دادند و دانش آموز هم به علت روش غلط آموزش، بجای 

بود سه ماه عقب افتاده را جبران کردم و  با هر فشاری. فهميدن بنا بود حفظ کند
در امتحان ثلث دوم، نمره قبول پائينی گرفتم و در ثلث سوم کمی بهتر شد و 

در کارنامه ام در ستون . ، قبول شدم١۴و يا    ١٣کالس پنجم حدوداً با معدل 
 .  ثلث اول ذکر شده بود که بعلت مريضی نتوانسته در امتحان شرکت کند

ان برزويه مستقر شدم، برای شروع کالس صبح ها همه در حياط وقتی در دبست
چند آيه ای از قران با صدای بلند قرائت می . مدرسه منظم به صف می شدند

شد، و بعد سرود شاهنشاهی را می خواندند و سپس به ترتيب هر کالسی به سر 
من وقتی به مدرسه رفتم، از من پرسيدند، غير از درس . کالس خود می رفت

در آن موقع . چه چيزی بلدی؟ گفتم قرآن را می توانم با قرائت و خوب بخوانم
در دبستان برزويه، دانش آموزی بنام آقای دمحم اسکندری، سر صف قرآن می 

روز . از آن به بعد گاهی من و گاهی او سر صف قرآن قرائت می کرديم. خواند
د، گاهی در مدرسه اولی که من سر صف قرآن خواندم و همه بچه ها مرا ديدن

سال اول چون من در مدرسه . وقتی مرا می ديدند، می گفتند، قرآن خونه آمد
رفيقی نداشتم و ِشگرد بچه های شهری را هم بلد نبودم و از نظر لباس هم سرو 
وضع مناسبی نداشتم، گاهی مرا دست می انداختند و کمی اذيت و يا شوخی بی 

ی که سر صف قرآن قرائت می کرد، با همان آقای اسکندر. موردی می کردند
من همکالس بود و زود با من دوست شد و اگر مشکلی در مدرسه برايم پيش 

شايد به اين علت با من دوست شد که دلش به . می آمد، از من حمايت می کرد
بچه ِزبلی بود و بچه ها . حال من رحم آمده بود و می خواست که من تنها نباشم

البته بچه اذيت کنی نبود، دوستی ما تا چندين سال بعد هم . داز او حساب می بردن
. ادامه پيدا کرد ولی با وجودی که من به او عالقه مند  بودم يکديگر را گم کرديم

ً در يکی از کوچه های پشت تجارتخانه روسها  چندين بار به منزلش که تقريبا
ه کفش و کيف فروشی پدرش هم مغاز. ده اش آشنا بودمابود، رفته بودم و با خانو

داشت که در خيابان امير کبير، بعد از پامنار مغازه سوم و يا چهارم به سمت 
بعد از پايان کالس . هنوز خاطره اش در ذهنم زنده مانده است. سرچشمه بود

. پنجم و سال تحصيلی، تعطيالت تابستان را به ماربين و پيش خانواده باز گشتم
اول مهر باز به تهران باز . پدرم کمک می کردم و در آنجا در کار کشاورزی به

گشتم و به موقع سر کالس ششم، که در پايان سال امتحان نهائی سراسری 
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از سال قبل در رابطه با برخورد با بچه ها و بهتر درس . داشت، حاضر شدم
خواندن و دوست و رفيق پيدا کردن، تجربياتی را که از سال قبل آموخته بودم 

ديگر از اذيت و آزار بچه ها خبری نبود، و اگر گاهی اتفاقی می . بکار بردم
بودم که با چه زبانی  ياد گرفتهافتاد هم دوستانی داشتم و خودم هم راه و چاه را 

کرد، و  بی جائیروزی يکی از بچه ها شوخی . با هر کسی بايد  صحبت کرد
ه بگويد، خوب او هم به همين اکتفا کرد ک. به او دادم در خوریمن هم جواب 
البته الزم است که اين نکته را بگويم که من هميشه و از دوران . زباندار شده ای

بودم و هميشه تا  متنفّربه کسی بدم می آمد و  گفتن طفوليت از فحش و ناسزا
به اين علت با فحش و بدو بيراه به بچه ها  . جای ممکن از آن پرهيز داشته ام

هم هوای کار مرا  معلم هاخيلی خوب شده بود، درسم هم که . پاسخ نمی دادم
 .داشتند و گاهی هم در حضور همه تعريف می کردند

و خرده ای  قبول  ١٧درامتحان نهائی سراسری کالس ششم ابتدائی با معدل کل 
 آن سالدر . گرفتم موفقيتشدم و به اصطالح آن روز تصديق کالس ششم را با 

نفر اول دانش آموزی بنام دمحم زاده بود که کمی هم لکنت زبان داشت، نفر دوم 
يادم می آيد که من اولين . دوستم همان دمحم اسکندری و من هم نفر سوم شدم

عکس را برای الصاق به پرونده و چسباندن روی تصديق کالس ششم، در 
دمحم علی  عکاسی چهره نما در خيابان ناصرخسرو که روبروی کتابفروشی

در کالس ششم از طرف مدرسه . علمی طبقه اول ساختمانی قرار داشت گرفتم
ما را به سينمای دنيا که در خيابان استانبول مقابل و يا نزديک الله زار باال در 

  .    پاساژی قرار داشت بردند و اين اولين باری بود که به سينما رفتم
، تازه عکس ٣۶و  ٣۵يعنی سالهای در آن موقع که در دبستان برزويه بودم،  

برگردان و چند چيز ديگر از اين قبيل به بازار آمده بود، و بچه ها خيلی آن ها 
را دوست داشتند، و با هم با آنها خريد و فروش جزئی و يا آن را با هم معاوضه 

سال دوم من هم مکان عمده فروشی عکس برگردان را پيدا کردم و . می کردند
لایر استفاده می  ۶،  ۵، ۴ز آن به بچه ها می فروختم و مثالً گاهی چيزکی ا

کردم و از آن خيلی خوشحال بودم زيرا با همان چند لایر در آن موقع مِن بچه 
... خيلی چيز می خريدم و يا می توانستم چيز خوردنی نظير قطاب، پشمک  و

ً بزرگی که ر از دستفروش دوره گردی که هر بر وز صبح توی سينی نسبتا
تعطيالت تابستان . روی چهار پايه تا شويی، قرار داشت و دم دبستان بود، بخرم

 .را هم مثل سال قبل به ده پيش خانواده رفتم
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در آن سالها هنوز در همه مناطق تهران و در منازل آب لوله کشی وجود 
در خانه ها معموالً حوض آب و آب انباری وجود داشت که از آب . نداشت

آن ها را پر می کردند و به  جوی هاجود داشت و از طريق قنواتی که و
 .مصارف مختلف می رسيد

ضی از جاها نصب در بعضی مناطق که آب لوله کشی آمده و پمپ فشاری در بع
ولی قهوه خانه ها، رستوران . از آب فشاری استفاده می کردندشده بود، خانه ها 

د نياز خود را از فروشندگان ها، نانوائی ها و اماکن عمومی نظير آن، آب مور
ليتری کمتر و يا بيشتر که  ۵٠٠، ۴٠٠تانکرداران  تانکرهای . آب می خريدند

تعبيه شده بود را نظير درشکه به اسب بسته و اسب آن را با   گاری هابر روی 
تانکرداران، تانکرهای خود را از آب قنات . خود به اينطرف و آنطرف می برد

ائی بود و پشت اداره کل فعلی پست و يا مقابل شهربانی شاه که آب بسيار گوار
کل کشور و همچنين در مقابل وزارت دادگستری قرار داشت، پر می کردند و 
آن را در جاهای مختلف و با سطلهائی که داشتند، آن را می فروختند و آب 

هنوز خيابان سپه  ٣٨و  ٣۶تا سال . فروشی در آن موقع يک حرفه و شغل بود
پخانه تا ميدان حسن آباد، با قلوه سنگهای کوچک مفروش شده بود که به آن از تو

  .خيابان سنگ فرش هم می گفتند
  

  چگونگی گذران زندگی
قبالً گفتم که در سفر دوم که به قصد ادامه تحصيل، من و پدرم به تهران رفتيم، 

خوردار نه مکان و منزلی داشتيم و نه پول و پل قابل ذکری و نه از امکاناتی بر
به محله پامنار و قهوه خانه مهدوی در اول پامنار، جائی که پدرم می . بوديم

در قهوه خانه شبها، چند . شناخت و پاتوق سرمقنی و کارگران مقنی بود، رفتيم
نفری که کامالً آشنای صاحب قهوه خانه بودند، با اجازه وی در قهوه خانه می 

د از ظهر، شاگرد قهوه چی که بچه بع ١٠- ۵/٩بعد از حدود ساعت . خوابيدند
يزد بود، صندلی و وسايل قهوه خانه را جمع می کرد و بعد از نظافت قهوه خانه 

خودش با آن و آماده کردن همه چيز برای روز بعد، دِر قهوه خانه را می بست و 
صبح بيدار می شد و بعد از بار  ۶ساعت حدود . چند نفر در آنجا می خوابيدند

گذاشتن ديزی های آبگوشت برای نهار و شام و روشن کردن سماور و آماده 
پذيرائی مشتريها  را برایصبح دوباره درب قهوه خانه  ٧کردن چای، ساعت 

  .باز می کرد
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نه برای و اين قهوه خا. ه گذرانديمفکر کنم چند هفته اول را ما در همين قهوه خان
 کاسب هایاين چند هفته اول که گذشت، از يکی از . ما شبيه خانه شده بود

نزديک همين قهوه خانه، که مغازه خواربار فروشی و خانه بزرگی در خيابان 
از در کوچه که وارد خانه می . اطاقی از او گرفتيم. داشت) عين الدوله(ايران 

داشت و بعد از راهرو حياط خانه بود و در دو سمت  شدی، راهرو کوچکی
حياط اطاقها قرار داشتند، اما در انتهای راهرو که بداخل حياط می آمد، اطاقی 
. جدا وجود داشت که آن اطاق را با اجاره نازلی به ما داد وما به آنجا رفتيم
. مزمستان بسيار سردی بود و ما هم وسايل گرم کردن درست اطاق را نداشتي

اسباب ناچيزی فراهم کرديم و کرسی کوچکی هم برای گرم کردن اطاق و 
در . خوابيدن شب گذاشتيم که با کمی ذغال و يا خاکه ذغال آن را گرم می کرديم

اول مهر که باز برای تحصيل به تهران باز . هر حال سال پنجم بدينسان گذشت
فکر . تا کی پدرم با من بود نميدانم .گشتيم، مدتی را در همين قهوه خانه گذرانديم

ماهی مانده بود که تعطيالت تابستانی بعد از امتحانات نهائی سال  ۴يا  ٣کنم 
ششم شروع شود، پدرم خواست که به ماربين برگردد، اما نگران من بود و آقای 

آقای مهدوی به پدرم گفت، دمحم می تواند . مهدوی نيز آن را احساس کرده بود
ند، مثل اينکه پسر خودم است هم  پسرم تنها نيست و هم با هم بيايد منزل ما بما

خانه . من اين چند ماه را به منزل آقای مهدوی رفتم. در منزل درس می خوانند
آقای مهدوی چهار راه سرچشمه، خيابان سرچشمه به  سمت خيابان سيروس، در 

دقيقه فاصله  ١۵حد اکثر  يکی از کوچه های آنجا بود، پياده از قهوه خانه تا آنجا
آقای مهدوی صاحب قهوه خانه پسری داشت که دو سال از من عقب تر . داشت

چون وضعيت درسيم خوب بود، از من . بود و به دبستان ديگری می رفت
خواست که بعد از ظهرها وقتی از مدرسه برمی گردم، کمی به پسرش در درس 

ر او هم بعد ازظهرها از پس. من هم با کمال ميل اين کار را می کردم. کمک کنم
مدرسه به قهوه خانه پدرش می آمد و با هم در گوشه ای از قهوه خانه درس می 

بر اين چون اهل  عالوه. خوانديم و من هم تا می توانستم به او کمک می کردم
نماز و اين قبيل امور بودم و گاهی در شبهای جمعه به مسجد الريجانی ها که در 

ار داشت و جلسه تعليم قرائت قرآن برقرار بود، می رفتم وسط خيابان پامنار قر
م می گذاشت و مرا دوست او در قرائت قرآن شرکت می کردم، به من احتر

داشت و خوشحال هم بود که پسرش با من رابطه دارد وبا هم درس هم می 
روال جلسه قرائت قرآن چنين بود که هر .  خوانيم و به او کمک هم می کنم
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را  غلط هاان شرکت کننده چند آيه ای می خواند و استاد هم جوان و نوجو
تصحيح می کرد و هر وقت می خواست به کسی بگويد که بس است، بعد از ختم 
آيه می گفت، احسنتم المرحبا و با اين کلمه طرف می دانست که  وقتش تمام 

  .است
م، ظهر چون دبستان ما دو شيفته بود و صبح و بعد از ظهر به مدرسه می رفتي

بعد از ظهر کالس درس  مجدّداً ساعت تعطيل می شد و  ٢مدرسه برای حدود 
دو ماه که در اين  ١۵تمام اين دو سال تحصيلی و يا بهتر بگويم، . شروع می شد

به دبستان برزويه می رفتم، چه آن موقع که در خود قهوه خانه شبها با پدرم  سال
ايران اطاقی داشتيم و چه آن موقعی  می خوابيديم و چه آن موقعی که در خيابان

تعطيلی . که چند ماهی در منزل آقای مهدوی صاحب قهوه خانه سکونت داشتم
دقيقه پياده راه بود، می  ١۵ظهر به قهوه خانه که تا دبستان بروزيه حد اکثر 

و استراحت کمی دو باره به مدرسه می  نهارآمدم و در آنجا و پس از خوردن 
ً به قهوه خانه بر می  بعد از ظهر. رفتم ها هم که مدرسه تعطيل می شد، غالبا
  . و چند ساعتی را در آنجا به سر می بردم. گشتم

ناهار گاهی از قهوه خانه ديزی می گرفتيم و . ناهار و شامم بسيار ساده بود
شام هم به . بعضی اوقات هم نان و پنير و يا پنير و انگور و از اين قبيل بود
، بعد از گشتمهمين نحو، ولی من بيشتر اوقات بعد از ظهر که از مدرسه بر می 

ه چند دقيقه ای تا قهوه کمی استراحت و صرف چای، به چهار راه سرچشمه ک
سمت شمالی چهار راه سرچشمه دکان نان سنگکی . خانه فاصله داشت، می رفتم

از ظهرها،  بعد. داشتو تعدادی هم مغازه ميوه فروشی و تعافی چرخی وجود 
بغل مغازه نان سنگکی يک سيراب و شيردون فروشی، يک جغول بغولی و يک 

لایر و يا سی  ١ان سنگک به من نصف ن. آش فروشی سرپائی وجود داشت
لایر و دهشاهی يا  ٢(لایر ۵/٢از سنگکی می گرفتم و ) يک لایر و نيم(شاهی

هم می دادم و به تناوب يک کاسه آش و يا کمی سيراب و ) دوزار و ده شاهی
چون آش خوش . شيردون و يا کمی جغول بغول می گرفتم و با نان می خوردم

. اين هم شام من بود. وقتها آش می گرفتم مزه ای بود و دوست داشتم، بيشتر
البته گاهی هم غذای ديگری وجود داشت ولی اينها عمده غذای مرا تشکيل می 

  .مآشنا شد کمی و مد هم  در اين دوره با سينما .داد
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  مختصري در مورد سينما و مد
  

بعد از اينکه از ماربين براي ادامه تحصيل به تهران آمديم و در دبستان برزويه 
 در کالس. شروع به درس خواندن کردمدر پامنار در کالس پنج و ششم ابتدائي 

ششم ابتدائي اولين باري بود که روزي از طرف مدرسه ما را به سينمائي به نام 
. دنيا بردند و فکر کنم سينما در پاساژي در الله زار نو در استانبول قرار داشت 

 سينما  آن اکنون به خاطر نمي آورم که چه فيلمي بود که من براي اولين بار در
اولين عکسي هم که از من گرفته شد،  تماشا کردم همچنانکه قبالً گفته شد،

عکسي است که براي الصاق بر روي تصديق ششم ابتدائي در در خيابان ناصر 
خسرو عکاسي چهره نما گرفته شده که شما آن را در آخر کتاب مالحظه خواهيد 

سه سالي هم که در آبادان مشغول تحصيل و کار بودم فکر کنم دو و يا سه . کرد
» شب نشيني در جهنم« ته ام و يکي از آن فيلمهائي که ديدم، باري به سينما رف

بود که در همين سالن سينماي » مادر«بود و فيلم ديگر يک فيلم هندي به نام 
که بنا به بعضي از نقل قول ها و اطالعات جست و گريخته  -رکس آبادان 

ه به آتش کشيد ۵٧موجود با همکاري و راهنمائي بعضي از روحانيان در سال 
دو نکته اي که براي . را تماشا کردم - نفر در آن جان باختند ۴٠٠شد و بيش از 

در دروازه : خواننده ي امروزي در مورد سينما شايد  جالب باشد اين است که
که امروز به آن خيابان دکتر بهشتي مي (دولت اصفهان خيابان شاپور سابق 

در آن دوران کارگران و يا  کمي بعد از دروازه دولت، سينمائي بود که) گويند 
هم با بيل خود به آنجا براي  ی فَعِله هااصفهان و يا به زبان بعضي از کشاورزان

ديدن فيلم مي آمدند و جالب اينکه در سينما جائي بود که بيل خود را نمره و 
پارک مي کردند و پس از ديدن فيلم با ارائه نمره، بيل را خود را بر مي داشتند 

همچنين در تهران ابتداي . من هم يکباري فيلمي در آنجا ديده بودم. و مي رفتند
را در " رستم و سهراب"که من فيلم » سينما تابان«الله زار هم سينمائي بود بنام 

سينمائي هم در ميدان مولوي بود که در داخل سينما بعد از . آنجا تماشا کردم
سيراب و شيردون خود با ديگ پر از  که ظهرها سيراب و شيردون فروشي بود

شايد اين دو مربوط به سالهاي . به مشتري ها سيراب و شيردون مي فروخت
به دليل مشکالت اقتصادي و ضروريات زندگي، از سينما و . باشد ۴١ -٣٧
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البته در سيکل دو و تا زماني که در تهران بودم، به . ديدن فيلمها دور بودم
جمله ي آن ها مي توانم فيلم السيد در تماشاي چند فيلم تاريخي رفته ام که از 

سينما ادئون در سعدي شمالي، فيلم ده فرمان در سينما مولن روژ خيابان شميران 
   . و فيلم بن هور را نام ببرم

حدود ده سالي هم که در آلمان بودم به دليل مشغله اقتصادي، درسي و فعاليتهاي 
وجود نداشت ولي روي هم سياسي چندان امکان رفتن به سينما برايم  –ديني 

فيلمي را که از اين دوره .  رفته شايد در اين ده سال بيشتر از چند فيلم نديده باشم
 يا » جنبش و يا انقالب زير زميني در آمريکاي التين«به خاطرم مانده، فيلم 

Usichtbare Aufstand  با توجه به آنچه در مورد سينما گفته شد، . ستا
البته بعد ها که فکر و انديشه ام . امور هم مشخص است تکليف مد و اين قبيل

شکل گرفته بود، در مورد مِدلباس مردانه يا زنانه و يا ساير چيزها، چون آن را 
وابسته به دنياي مصرفي مي دانستم که بيش از هر چيز به تخريب امکانات 

بهاي  .طبيعي و غير طبيعي اين جهان مي انجامد، چندان عالقه اي بدان نداشتم
اين دنياي مصرف گرا را هم مردم جهان سوم و حتي مردم مغرب زمين بايد 
بپردازند و عنقريب اين بشر با دست خود جهان را تخريب و غير قابل سکونت 

 - متأسفانه کشورهاي جهان سوم هم در اين تخريب با غرب هم گام شده اند .  کند
گري به فکر داشتن بعضي البته اين بدان معني نيست که من مثل هر جوان دي

ولي خب دنبال اين چيزها رفتن خيلي . چيزهاي جوان پسند و پز بده نبوده ام
  . زود، از من رخت بربست
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  در دبيرستان دکتر فالح و تحصيلعزيمت به آبادان  -٧
  

پدرم اگر چند سهمی از آب و ملک ماربين را می فروخت، شايد مشکل 
من . من حل می شد و من می توانستم که در اصفهان به ادامه تحصيل بپردازم

در آن موقع چنين فکر می کردم و حتی به چند نفر از فاميل و بويژه به شوهر 
ری در خطه خاله ام صغرا که استاد رضا نام داشت و شکسته بند ماهر و مشهو

البته من به همان گفتن تنها قناعت کردم و فشاری از اين . اصفهان بود، گفتم
اگر سمجی می کردم و او را تحت فشار قرار می . جهت بر پدرم وارد نکردم
ً بی تأثير نبود پدرم هم آمادگی چنين کاری را . اما چنين نکردم. دادم، قطعا

بعدها که . ب وملک پدريش بزندنداشت و برايش سخت بود که دست به فروش آ
شدم، بر من روشن بود که اگر پدرم هم از روی فشار و ناچاری، در  عاقل تر

آن موقع دست به چنين اقدامی می زد، مشکل من حل نمی شد و شايد بعد از 
باز همان آش بود و همان کاسه و آن پيرمرد را هم  دو سالیگذشت يک و يا 

را برايشان بسيار مشکل بود که مثالً يکی دو زي. دچار ناراحتی ساخته بودم
قسمت از آب و ملک آباء و اجدادی خود را بفروشد و خرج کاری کند که در هر 

  .حال آينده اش برايش روشن نبود
و اگر . فروختن ملک و آب در ماربين و آن خطه به صورت تابو در آمده بود

بود و بر سر کسی از روی ناعالجی ملک خود را می فروخت، کسر شأن 
زبانها می افتاد که بيچاره آب و مالک خود ر ا فروخته و آواره غربت شده 

، هنوز در شهر حتی اصفهان و تهران ١٣٣٩به خصوص که تا سال . است
به همين علت . برای افراد ساده و بدون تخصص و يا مهارتی زندگی آسان نبود

ردند، اگر پولی پس انداز بچه های ماربين که در اصفهان و يا تهران کار می ک
داشتند، سعی می کردند که سهمی از آب و ملک ماربين را بخرند، در صورتی 
که اگر با همان پول  در اصفهان و يا تهران زمين و يا خانه ای می خريدند، می 

ولی خوب اين آينده نگری کمتر وجود . توانست آينده خوبی برايشان داشته باشد
لک و آب در ماربين خريدن، عالمت زرنگی و و از طرف ديگر م. داشت

  . بود تشّخص
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من و . تمام شود ١٣٣۶در هر حال، کمی قبل از اينکه تعطيالت تابستان سال  
مانده . اما همچنان به چکنم چکنم گرفتار بوديم. به تهران باز گشتيم مجدّداً پدرم 

ه ای، نه پول بوديم که با وضعيتی که ما در آن درگير هستيم، که نه شغل و حرف
که ترک تحصيل در اين فکر بودم . داريم، چکنيم وپل درستی، نه مأوا و مسکنی

مشکالت . اما من خيلی مشتاق ادامه تحصيل بودم. کنم و به کاری بپردازم يا نه
يکی از دوستان دوران دبستان . هم زايد الوصف بود ولی من هم مصر بودم

فته بودند و دو پسرش در آبادان به ماربين، پدرش وخانواده اش به آبادان ر
. اما هر دو پسر بعد از چند سالی ترک تحصيل کردند. تحصيل پرداخته بودند

پسر بزرگتر به نام رضا فتوحی، از زمان دبستان ماربين با من  دوست بود، و 
دوستی همچنان ادامه يافت، قبل از اينکه من به آبادان بروم، او ترک تحصيل 

اطالعی نداشتم، پسر کوچکتر بنام دمحم وقتی من به آبادان رفتم  کرده بود ولی من
گويا کالس چهارم و يا پنجم ابتدائی بود که در احمد آباِد آبادان به دبستانی بنام 

او هم بعد از اينکه دوران ابتدائی را تمام کرد، ترک . فرخی؟ و يا؟ می رفت
بين در آبادان مشغول کار عالوه بر اينها دو خانواده از اهالی مار.تحصيل کرد

  .  بودند، چند نفری هم موسمی در آنجا کار می کردند
بودن اين ها در آبادان و داشتن اين اطالعات، انگيزه ای شد که من و پدرم به 

در تهران بليط قطار تا خرمشهر را تهيه کرديم و بوسيلۀ قطار . آبادان سفر کنيم
ار بود که سوار قطار می شدم و برايم من اولين ب. عازم خرمشهر و آبادان شديم

وقتی در تهران سوار قطار شديم، من بيشتر ساعات را کنار . بسيار جالب بود
وقتی قطار از اراک . پنجره قطار ايستاده و بيرون و مسير را تماشا می کردم

گذشت و نزديک درود و ازنا و منطقه زيبای لرستان شديم، زيبائی های جاده ، 
برايم بسيار زيبا و چنان توجه ... ها و کوه های سربفلک کشيده وطونلها، دره 

مرا به خود جلب کرده بود که لحظه ای پنجره را برای تماشا رها نمی کردم که 
  .استراحت کنم

ساعت قطار در ايستگاه خرمشهر توقف کرد و  ١٨ - ١٧سر انجام پس از حدود  
عرب که دو قسمت خرمشهر را ما از قطار پياده شديم  و خود را به کنار شط ال

آن موقع هنوز پل روی شط احداث نشده بود و بلم . از هم جدا می کند، رسيديم
نفره به اينطرف و آنطرف شط می بردند و  ٨-٧چی ها مسافرين را با بلم های 
آن طرف شط تاکسی ها . ريالی می گرفتند ۵-۴فکر می کنم از هر نفر حدود 
در آبادان چند شبی را پيش يکی از اهالی . اندندمسافرين را به آبادان می رس
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 ينِ سپس در کوچه عروسيه گويا لِ . ماربين که در احمد آباد ساکن بود، خوابيديم
يک روبروی زندان قديم آبادان، عربی خانه ای داشت، که يک و يا دو اطاق 

ز آن را خانواده و يا ت و چندين اطاق کپری که هر کدام انيمه آجری داش
ما هم يکی از اين کپرها را کرايه کرديم و در آن . کرايه کرده بودشخصی 

غير بهداشتی داشت، که گاهی می  اين خانه مستراح. يمبعنوان منزل ساکن شد
از طرف ديگر بچه های صاحبخانه در جلو . گرفت و مشام را آزار می داد

که هوای به جز چند ماه زمستان . اطاق خودشان ادرار و کثافت کاری می کردند
آبادان ماليم بود، مابقی اوقات گرم و زندگی در کپرهم بر گرمای محيط می 

ماهی بيشتر نماندم و سپس در جای بهتری  ٧-۶من در اين منزل حدود . افزود
  .اطاق کوچکی اجاره کردم

وقتی که ما به آبادان رفتيم، در آن موقع دو برادر بنام آقايان حسن و عباسعلی 
های بريم و بوارده که محل اسکان کارمندان  در محلهماربين رجائی از اهالی 

باالی شرکت نفت بود، مشتری داشتند و از مغازه های نانوائی در داخل شهر، 
برای آنان نان تهيه کرده و به داخل صندوقی که در عقب دوچرخه هايشان تعبيه 

باسعلی رجائی آقای ع. شده بود، می گذاشتند و به آنجا برده به آنان می فروختند
، نزديک سينما شهرزاد، ٧۵در احمد آباد لين يک کوچه عروسيه  گويا شماره 

در طبقه دوم ساختمانی اطاقی را در اجاره داشت و خود و خانواده اش در آنجا 
من که به آبادان رفتم، محسن فرزند ارشد او که هم با مادرش . زندگی می کردند

بزرگ شدن تا به امروز رابطه دوستی  نسبت دوری با هم داريم وهم بعد از
. صميمانه ای بر قرار است، سالی قبل کمی کمتر و يا بيشتر به دنيا آمده بود

وقتی من به منزل آنها سری می زدم، او را بغل کرده و با او به بازی مشغول 
مادر خانم آقای رجائی آسيه بيگم . و از بچگی او را دوست می داشتم. می شدم

يادم هست که تا مرحومه آسيه بيگم زنده بود هر . زاده پدرم بود فتوحی، دائی
مادر محسن هم . وقت همديگر را می ديدم به هم دائی زاده  خطاب می کرديم

از همان . هميشه در سالم و احوالپرسی ها به ما دائی زاده می گفت و می گويد
يا   ۴البته . استزمان تا به امروز با آقای رجائی هم رابطه دوستی برقرار بوده 

سال بعد بر اثر اختالف و مشکلی که در ماربين بين پدر و برادرم و آقای  ۵
رجائی پيدا شد، دوستی مدت کمی به حال تعليق درآمد و سپس شايد  بهتر از قبل 

عالوه بر آقايان رجائی، آقای رضا فتوحی و . تا به امروز ادامه پيدا کرده است
وقتی من به آبادان رسيدم، او . بادان زندگی می کردندخانواده اش هم موقتاً در آ
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با رضا نيز از دبستان ماربين تا در ايران بودم همچنان  . ترک تحصيل کرده بود
او پسر عمه ای داشت بنام حسين . دوستی برقرار بود وهنوز هم بر قرار است

ومت قاسمی که جوانی با استعداد، حّراف، مجلس گرم کن اما درعمل و کار مدا
  .او در آبادان بکار دستفروشی مشغول بود. نداشت و تنبل بود

شخصی بنام . او برايم تعريف کرد که وقتی رضا ترک تحصيل کرده بود
کربالئی اکبر عباس که داشت به ماربين می رفت، به او گفتم دائی اکبر، حاال 

يل که داری به ماربين می روی، تا به آنجا رسيدی، نگو که فالنی ترک تحص
او در جواب به من گفت، دائی جان من که نمی گذارم صبح بشود، . کرده است

اتوبوسی که مسافرين را از اصفهان به : توضيح اينکه. توی حمام خواهم گفت
 ٢ماربين می برد، غروب از اصفهان حرکت می کرد و حدود ساعت های 

ی از پير بعض. نصف شب به بعد به ماربين که آخرين ايستگاهش بود می رسيد
مردها هم بويژه در زمستان به علت گرمی حمام و گوش مفت، از نصف شب به 

به اين . بعد به حمام می رفتند و در آنجا به اختالط و گفتگو با هم می پرداختند
علت کربالئی اکبر به حسين گفته بود، وقتی ماشين به ماربين رسيد و من پياده 

جا داستان ترک تحصيل رضا را به مردم شدم، بالفاصله به حمام رفته و در آن
  .داستان کوچک ديگری را تعريف کنم بد نيست که در اينجا. خواهم گفت

  
  روضه خوانی و کشتن همه

آقای سيد حسين فتوحی و مال حسين رجائی، که هر دو از اهالی ماربين 
بودند، در بعضی از ايام سال به آبادان رفته و در آنجا در منازل شخصی روضه 

پشت سرهم نوبت روضه  یزلاز اتفاق هر دوی آنها در يک من. می خواندند
يکی از روزها برای سيد حسين کاری پيش می آيد که نمی تواند . خوانی داشتند

می گويد که لطفاً شما روضه  مال حسينبه . به جلسه روضه برسد سِر وقتبه 
هم روضه را  حسينمال . خود را مقداری طوالنی تر کنيد تا من خود را برسانم
روضه ابوالفضل، علی : ادامه می دهد تا اينکه همه روضه اش تمام می شود

اصغر، علی اکبر، عون و جعفر، غارت و سوزاندن خيمه های امام حسين، 
از منبر پائين می آيد . خالصه همه روضه ها را می خواند و سيد حسين نمی آيد

ن سر می رسد و به داخل منزل کمی بعد از رفتن ايشان، سيد حسي. و می رود
می رود و وقتی می خواهد که شروع به روضه خوانی بکند، صاحب خانه به 
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همه را کشته و چيزی برای شما  مال حسينشوخی در گوشی به او می گويد که 
  .باقی نگذاشته است

دبيرستان پسرانه رازی، سپهر، فرخی،  ۵، ١٣٣۶آبادان در آن موقع يعنی سال 
من نه اطالع داشتم که . دکتر فالح و چند دبيرستان دخترانه داشتابن سينا و 

در رتبه باالتری قرار دارد و نه کسی در ... کدام دبيرستان به لحاظ درسی و
به اداره . اطرافم داشتم که اطالعاتی در اين باره داشته باشد و مرا راهنمائی کند

يم وکارنامه و فرهنگ آبادان و يا آموزش و پرورش امروزی مراجعه کرد
مدارک الزم را ارائه داديم و مرا به دبيرستان دکتر فالح برای ثبت نام 

مشهور بود در کالس ! من هم در آن دبيرستان که به گاراژ دکتر فالح. فرستادند
به اين علت می گفتند گاراژ دکتر فالح چونکه اينجا سوله . هفتم ثبت نام کردند

رئيس شرکت نفت آنجا را گرفته و بنام  های سربازخانه بوده و دکتر فالح
غالب درس نخوان ها و ورزشکاران و بچه های . خودش دبيرستان کرده است

  .گردن کلفت در آنجا جمع بودند
کالس هفتم  ١٢که من در دبيرستان دکتر فالح ثبت نام کردم،  ٣۶مهرماه سال 

ً . کالس نهم داشت ۵يا ۴کالس هشتم و  ٧يا ۶نفره،  ۶٠حدود   ١۵٠٠حدود  جمعا
دانش آموز داشت و اداره چنين دبيرستانی آن هم در آن زمان کار چندان ساده 

و خيلی زود کم و . من خيلی زود تمام شهر و اطراف آبادان را شناختم. ای نبود
در آن موقع رئيس دبيرستان . زياد در حين درس خواندن، کاسبی هم می کردم

يکسال بعد آقای دشتی مدير دبيرستان . آقای چگينی و ناظم آن آقای دشتی بود
در . گرديد و آقای چگينی نمی دانم بازنشسته شد و يا به جای ديگر منتقل گرديد

اين دبيرستان صبحها که بچه ها به دبيرستان می آمدند، در حياط دبيرستان که 
خيلی وسيع بود دسته، دسته دوستان دور هم جمع می شدند و به قدم زدن و 

وقتی زنگ دبيرستان نواخته می شد، همه به صف می . اختندگفتگو می پرد
شدند و ساکت می ايستادند، و از دفتر فردی از پشت بلندگو، با قرائت حدود 

بعد از ختم قرآن اگر مدير و يا ناظم . کمتر از ده دقيقه ای قرآن می خواند
که درس چند روز بعد از اين. تذکری نداشتند، بچه ها به کالسهای خود می رفتند

را در دبيرستان دکتر فالح شروع کردم، نميدانم به خاطر چه موضوعی به 
در حين پاسخ به سئوالهای مطرح شده، به اوليای . اطاق دفتر فراخوانده شدم

بعد از . مدرسه گفتم که اطالعات مذهبی دارم و قرآن را هم با قرائت می خوانم
واندم و همين باعث شد که آن مدتی صبحها قبل از شروع کالسها، قرآن می خ
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چند ماهی که از شروع درس گذشته بود، با . بچه های دبيرستان مرا بشناسند
حسين قاسمی . پدرم برخورد پيدا کردم و قهر کرده و سه روز به دبيرستان نرفتم

به من گفت، دمحم . که قبالً ذکر او رفت، وقتی فهميد که من به مدرسه نرفته ام
درس خواندن زمان خود . ه وقت نمی شود درس خواندهم. حواست را جمع کن

اما هر وقت تصميم به حمالی گرفتی، همان زمان می توانی . را الزم دارد
اين حرف او و خانواده ای ديگر . حمالی را شروع کنی و هيچ خرجی هم ندارد

که بعداً ذکری از آنها به ميان خواهد آمد، در من اثر گذاشت و بالفاصله دوباره 
  .دبيرستان رفتم به
تومان،  ١۵٠در همين سال کسانی که می خواستند به عتبات عاليات بروند با  

پدرم هم تذکره گرفت و به کربال مشرف شد و . می دادند) گذرنامه ( تذکره سفر
  .پس از بازگشت بعد از يکی دو هفته به ماربين باز گشت

  
  وضعيت درسی

نی داشتيم بنام آقای دوانی که در سال اول و يا در کالس هفتم، معلم دي
روزی از من خواست که مطلبی را در . چندان اطالع دقيقی از دين نداشت

من مطلبی . حضور همه دانش آموزان مدرسه بصورت انشاء به آنها ارائه دهم
و برای بچه ها اين . تهيه و آن را برای همه خواندم) ع(در مورد امام رضا 

  .احترام می گذاشتندعمل جالب بود و به من بيشتر 
دبير رياضيات ما در کالس هشتم پيشنهاد خوبی به کالس  ارائه داد که هم برای 

  :معلم رياضيات، هم برای دانش آموزان و هم برای من خيلی مفيد افتاد
يکی دو ماهی که از سال تحصيلی گذشت و کسانی که در رياضيات و بويژه 

معلم رياضيات که فکر کنم نامش . شدجبر ضعيف و يا عقب افتاده بودند معلوم 
نفره تقسيم  ٨ -٩گروه  ٨آقای عابدی و يا عابدينی بود، بچه های کالس را به 

سرگروه را از کسانی گذاشت که . کرد و برای هر گروه يک سرگروه گذاشت
سرگروه ها را موظف کرد، چند هفته بعد . در رياضيات از ديگران بهتر بودند

طيلی دبيرستان، در دبيرستان بمانند و هر سر گروهی با از ظهر ها بعد از تع
بچه های گروه خود رياضی کار کند، و با اين عمل هم خود بهتر ياد بگيرد و هم 

اين عمل در آن سال انجام شد و نتيجه . عقب افتاده ها را به ديگران برساند
وه ها در پايان کار هم برای تقدير از زحمت سر گر. خوبی هم برای همه داشت
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که من هم يکی از آنها بودم، عالوه بر اينکه ما را  سر صف ما را تشويق 
  :سرگروه ها به شرح زير داده شد به هر يک از تقدير نامه کتبی.  کردند

  ١٠/١٢/٣٧وزارت فرهنگ اداره فرهنگ آبادان  تاريخ 
  آقای محّمد جعفری

اين امر سبب چون برای پيشرفت درس رياضی همکالسان خود کوشش نموده و 
تقويت روح همکاری و تشريک مساعی بين دانش آموزان می باشد بدينوسيله از 

قت ارد از اين ببعد نيز با ابراز ليازحمات شما قدردانی می نمايد انتظار د
  .وپشتکار بيشتر موجبات رضايت دبيران محترم خود را فراهم نمائيد

  احمد چگينی –رئيس دبيرستان دکتر فالح 
  )١پيوست (
در هيچ دوره ای کسی در اطرافم : الزم است که اين نکته را همين جا بگويم  

نبود که به لحاظ درسی راهنمائيم کند، که مثالً کتابهای خارج از درس را هم می 
شود مطالعه کرد و يا بهتر است که چه بکنی و يا درس را بايد دقيقتر و عميق 

نشگاه بايد بيشتر و دقيقتر کار کرد و و يا برای رفتن به دا. تر از اينها خواند
در تمام دوران نه پدرم اطالع داشت که در چه . هزاران راهنمائی های ديگر

من خودم به او . وضعی هستم و نه می توانست که در اين زمينه راهنمائيم کند
در عين اينکه . و وضعيتم چگونه است. اطالع می دادم که چکار دارم می کنم

ه ای نداشتم اما از يک چيز که با هيچ چيز ديگر در دنيا نمی امر و نهی کنند
آزادی و استقالل : شود آن را عوض کرد و بطور کامل از آن برخوردار بودم

و من با تمام وجودم آن را در عمل و نظر حس کرده و در طول عمر از . است
  .  آن به طور نسبتاً کاملی برخوردار بوده ام

. در دبيرستان دکتر فالح در آبادان درس می خواندم در سه سال سيکل اول که 
ً خوب بود در بعضی از دروس نظير، امالء، . درسهايم به طور عمومی نسبتا

در  غير آنچهانشاء، تعليمات دينی، فارسی، عربی اصالً نياز به کار اضافی 
در کتاب عربی سال هشتم و يا نهم، مطلبی در . کالس عمل می شد نداشتم

 :آمده بود که کمی از آن را هنوز بياد دارم وصف شيراز
  شيراز مدينة عامرة و يقال لها مدينة الحافظ

  يا بالدی انت عندی اجمل البلدان
  و تغنو بجمالک    عاش اهلی فی بالدک

  يا بالدی انت عندی اجمل البلدان      و ان افعل ذالک
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اما با اين وجود، بر اثر نداشتن راهنمای مناسب آنچه که خودم به عقلم می رسيد 
سعی می کردم که همه ساله بدون تجديدی، با نمره متوسط خوب . عمل می کردم

، دور می ۵/١۶تا  ۵/١۴به طور متوسط معدلم  در هر سه سال، بين. قبول بشوم
های مختلف زندگی در دوران راهنمايانی که تجربه های مفيد را در زمينه . زد

نوجوانی و جوانی به آنها منتقل کنند، نعمتی است که من از آن برخوردار نبودم 
 . و من هنوز آن کمبود را در زندگيم احساس می کنم

اتفاق ديگری که در سال هفتم برای من افتاد اينکه روزی از روزها معلم   
معموالً کالس را مبصر  در چنين وضعيتی. نقاشی سر زنگ نقاشی ما نيامد

نفر دانش آموز دارد، کنترل بچه  ۵٠در کالسی که باالی . کالس اداره می کند
ها آن هم بوسيلۀ مبصر سخت است و اگر مبصر هم آدم ماليم و خوش اخالقی 

بودند و  گذاشتهدر آن روز بچه ها کالس را روی سرشان . باشد، ديگر سخت تر
به آواز خوانی و قصه تعريف کردن و گپ زدن مشغول بوديم که ناظم دبيرستان 

من هم که . آقای دشتی از پشت پنجره بچه را ديد که چه داد و بيدادی می کنند
مشغول خنديدن و حرف زدن بودم، مرا از پشت پنجره ديد و به داخل کالس آمد 

با وجود اين من . به صورتم زد وقتی بلند شدم سيلی محکمی. و مرا صدا زد
مرا . همچنان ناخودآگاه می خنديدم و اين عمل من عصبانيت او را دوچندان کرد

نه . به زير کتک زدن گرفت تا جائی مرا زد که من ناگهان به ِسک ِسکه افتادم
آقای دشتی که بسيار ترسيده بود، . ديگر می توانستم حرف بزنم و نه گريه کنم

و . تر بردند و روی تختی که برای کمک های اوليه بود خواباندندمرا به داخل دف
می خواستند به بيمارستان و به قول آبادانيها به . چون ديدند که بهبود حاصل نشد

من . تلفن کنند تا آمبوالنس بيايد و مرا به بيمارستان ببرد(Hospital)  هاسپيتال 
بعد از اينکه باکمی . بهتر شود با اشاره به آن ها فهماندم که صبر کنند تا حالم

شربت و آب نوشيدن حالم بهتر شد، ناظم دستی سر و رويم کشيد و مرا روانه 
. اين عمل سکسکه در من از قبل سابقه داشت و من اين را می دانستم. منزل کرد

يکبار ديگر در ماربين بچه ها شاخه های درخت چناری که روبروی مسجد بود 
چون . رسيد و دادی سر من کشيد که چرا اين کار را کرديد؟ را کنده بودند، آقائی

من اصالً در کندن شاخه ها شرکت نداشتم اين دادی که بسرم کشيده شد، به 
تيريج قبايم برخورد و بی خود به سکسکه افتادم و مدتی طول کشيد تا به حال 

  .عادی برگشتم
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  وضعيت دبيران

من به . معروفی بود باليستفوتآقای اصالنی دبير ورزش که خودش هم 
دليل اينکه بعد از کالس درس و روزهای تعطيلی کار می کردم به ورزش و 

اما در دبيرستان چندين واليباليست . و اين چيزها چندان کاری نداشتم پيشاهنگی
شايد به همين علت نمره ورزشم از ساير . خوب وجود داشت فوتباليستو 

البته  دبير ورزش همه چيز را در . ن ها بوددروس کمتر و يا حد اکثر برابر آ
 نظر می گرفت و اال در امتحانات ورزش گاهی که پرش طول، دو، بارفيکس و

اغلب سر ساعات ورزش که بعد از ظهر و . از اين قبيل بود، وضعم خوب بود
آقای اصالنی هم می دانست . ساعتهای آخر بود، من به دنبال کار خود می رفتم

  .نمی کرد و مشکلی ايجاد
او خيلی لفظ قلم صحبت می کرد و در درس . دبير عربی داشتيم بنام آقای واعظ 

هيچگاه شاگردی را تجديد نمی کرد، شاگرد . و امتحان روش ويژه خود را داشت
مراعات می کرد و با وجودی  خيلیالبته . در امتحان با او يا قبول بود و يا رد

نشان نمی دادند، اما او کاری می کرد که که بچه ها چندان به عربی عالقه ای 
سر هر کالسی منشی ای می گذاشت که در ساعات . بچه ها درسش را بخوانند

عربی هر آنچه که به لحاظ اخالق و چه به لحاظ درس و غيره اتفاق می افتاد، 
و در پايان هر ثلث که قرار بر دادن نمره اخالق بود، با . آن را ثبت می کرد

ت هر دانش آموز و آنچه که در مورد هر کسی در دفترچه توجه به وضعي
  .مخصوص ثبت شده بود، نمره اخالقش را می داد

موقعی که او به سر کالس آمده بود، اگر کسی بعد از او و دير به کالس می آمد، 
کردن  اگر دير" ديگر دير به کالس نمی آيم: "بار درشت بنويس ١٠٠می گفت 

از کسانی که درس می . هم افزايش پيدا می کرد تکرار می شد، جريمه نوشتن
: پرسيد و درس را حاضر و آماده نکرده بودند، جلو همه به منشی اش می گفت

بنويسش در رديف نمک بحرامان، نمک پدر را می خورد و نمکدان را می « 
  .را از بين می برد پدر خودو زحمات . کنايه از اينکه درس نمی خواند» .شکند

زها به هنگامی که داشت عربی درس می داد، در مورد فعل نعبد روزی از رو
گفت . و نستعين پرسيد کی می داند که ضمير نعبد کجاست؟ من انگشت بلند کردم

. گفتم ضميرش درش مستتر است يعنی اينکه ضميرش را در خودش دارد. بگو
 باز روزی از روزها، بعد". بنويسش در رديف تيز هوشها: "به منشی اش گفت
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از ظهر بعد از تعطيلی دبيرستان در شهر، بدون اينکه من متوجه بشوم، مرا در 
رو . دفعه بعد که عربی داشتيم و سر کالس آمد. حال فروختن چيزی ديده بود

آقای واعظ ". بنويسش در رديف شرافتمندان"کرد به منشی و گفت جعفری را 
که چگونه کالس را  هم خوب تدريس می کرد و هم بلد بود: به کارش مسلط بود

  .   منظم نگاه دارد و هم بچه ها را وادار به درس خواندن بکند
از دبيران ديگری که به کارش مسلط بود، دبير فيزيک، آقای رحم دل  از بچه 

من او را با سگش در لب . و سگ گنده ای هم داشت. های لب شط آبادان بود
فراوان می کرد که کسی  هواس جمع بود و در امتحانات دقت. شط ديده بودم

دبير تاريخ و جغرافی داشتيم که بسيار آدم تنبلی بود و سئواالت . تقلب نکند
امتحان را بسيار ساده تهيه می کرد و جوری بود که اگر دانش آموزی شير يا 

می گرفت که در بعضی از دروس  ١٠و يا  ٩،٨خط هم می کرد، باالخره نمره 
  .قبولی بود ٨تا نمره 

زبانی داشتيم بنام آقای سلطانی، اهل اصفهان که با لهجه اصفهانی انگليسی دبير 
روزی از روزها من و دانش آموز ديگری . قد بلند و الغر بود. درس می داد

متر قد داشت و ورزشکار، ته کالس  ٢بنام خنافری که جوانی برومند و حدود 
گهان آقای سلطانی نا. نشسته بوديم، هنگام درس دادن ما با هم حرف می زديم

خنافری خفه ميشی يا مثل پِشِگل «: رويش را برگرداند و به آقای خنافری گفت
من هنوزهم . هم بيچاره حرفی نزد و ساکت شدی آقای خنافر» .بندازمت بيرون

هر وقت ياد اين داستان می افتم، خنده ام می گيرد، زيرا اگر آقای خنافری يک 
ما اين سه سالی که . ی هفت جدش کافی بودمشت به آقای سلطانی می زد، برا

در سيکل اول انگليسی می خوانديم، جز مقداری لغت دست و پا شکسته چيزی 
ياد نگرفتيم زيرا دبيران انگليسی خود نه چندان زبان بلد بودند و نه روش درس 
دادن زبان را و ما هم که آن موقع اين چيزها حاليمان نبود که زبان چه نقش 

  .می کرديمسر کالس زبان بازی . ده بازی کندواند در زندگی آينمهمی می ت
  

  ساير امور زندگی
قبالً گفته شد، وقتی به آبادان رسيديم، پس از اينکه چند شبی را با 
آشنايان گذرانديم، اطاق کپری را در منزل عربی در انتهای الين عروسيه 

چيزی شبيه به حلبی آباد اطاقهای کپری . روبروی زندان قديم آبادان کرايه کرديم
اطاقکی است شبيه به چادر، با اين تفاوت که . و البته صد مرتبه بدتر از آن بود
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سقف و ديوارهای آن با شاخه های درخت خرما و يا شاخه هائی که در نيزارها 
که نه از گرما ميتواند محافظت . می رويد و با آن حصير می بافند، پوشيده است

از نظر سرما . ولی در آبادان که سرمای چندانی وجود نداردکند و نه از سرما، 
اشکالی ندارد ولی در هوای گرم در داخل چنين کپرهائی زندگی کردن با اعمال 

به همين علت وقتی هوا گرم می شد، به خصوص بعد از . شاقه همراه است
ظهرها چون مساجد پنکه های سقفی داشتند، خيلی ها به داخل مساجد می رفتند 
. و در شبستان مسجد چند ساعتی زير پنکه می خوابيدند و يا استراحت می کردند

کسانی که در چنين کپرهائی زندگی می کردند، کل آشپزخانه اشان، پريموسی 
زندگی خيلی . بود، که روی آن آب، جوش آورده می شد و يا آبگوشتی می پختند

کسانی به يک چمدان نمی  محقر و بدون اسباب و اثاثيه، شايد تمام اثاثيه چنين
  .   رسيد

ماهی پيش من ماند به کربال مشرف شد و در  ۵يا  ۴قبالً گفتم پدرم بعد از اينکه  
چون پول . بازگشت پس از يکی دو هفته به ماربين برگشت و من تنها ماندم
آقای حسين . چندانی هم در چنته نبود، به فکر افتادم که کاری دست و پا کنم

او رفت و باز هم در دوران سکونت در تهران ذکری از او  قاسمی که وصف
خواهد آمد، در آن موقع در آبادان بليط بخت آزمائی بصورت دوره گردی می 

چرا ! گفت، بله. به او گفتم که می شود من هم همين کار را بکنم؟. فروخت
  .اينکه فرمول و تخصص الزم ندارد. نشود

بعد از ظهرها که دبيرستان تعطيل می  در روزهای تعطيلی دبيرستان و اکثراً 
بخت آزمائی در آبادان که شخصی  بليط هایشد، من هم از وارد کننده اصلی 

بود بنام صفر که شمالی بود و ساليان بعد به تهران رفته و در خيابان باب 
دکه آبميوه فروشی در . همايون مغازه لباسشوئی و خشک شوئی باز کرده بود

و پسر خواهر و يا برادر خانمش هم برايش کار ميکرد و چهارراه زند داشت 
خودش هم فردی قد بلند، تنومند و ظاهراً ورزشکاِر داش مشتی و قلدر مسلک 

. من هم پيش او رفته و تعداد کمی بليط از او گرفتم و به فروش آن پرداختم. بود
در آن موقع بليط بخت آزمائی دانه ای دو تومان بود که سازمان خدمات 

هر کسی که .لایر به فروشنده ها می فروخت ۵/١٧شاهنشاهی آن را به قيمت  
قصد فروش آن را داشت می بايست هر تعدادی که می خواهد از قبل پول نقد به 

  . سازمان بفرستد، تا آنها بليط درخواستی را برايش بوسيله پست ارسال کنند
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ن وارد می کرد که هزار بليط از تهرا٢٠تا  ١٠آقای صفر هم هر هفته حدود 
مقداری از آن را خودش در دکه اش می فروخت و مابقی را به دوره گردها می 

دقيق بياد نمی آورم، گويا او هر بليط . داد و آنها از او می خريدند و می فروختند
لایر می فروخت و دوره گرده ها هم آن را به قيمت  ۵/١٨را به دوره گرد ها  

لایر  ۵/١فروختند و از هر بليطی که می فروختند لایر به مردم می  ٢٠اصلی 
بليط شروع کردم  ٢٠مرا هم به او معرفی کردند و از هفته ای . سود می بردند

  . عدد فروش بليط در هفته رسيدم٢۵٠، ٢٠٠، ١۵٠، ١٠٠و تا 
، مکانهای عمومی، محل تجمع مردم، مغازها و خيابانهابرای فروش بليط به 

و به مرور . دان دور می گشتم و خريدار پيدا می کردمخالصه همه جای شهر آبا
مشتری های ثابتی هم پيدا کردم که هر هفته تعداد مشخصی بليط  به منظور 

بعضی از مشتری . تومان جايزه اصلی را برنده شوند، می خريدند٢۵٠٠٠اينکه 
ا اين همه بليط می ها بودند که من برای آنان غصه می خوردم که چرا اينه

را می شناختم اينقدر زياد هر هفته بليط می خريدند، که اگر کسانی  خرند؟
پولهائی را که برای خريد بليط می دادند که برنده شوند، جمع می کردند، خيلی 

با آنها گاهی صحبت می کردم و می گفتم که . تومان می شد ٢۵٠٠٠بيشتر از 
ً فرض شما يکی، دوتا، سه تا بليط بخريد، چرا اين همه پول خود را صرف خريد  ا

بعضی از آنان اذعان داشتند، که عادت کرده اند و ترک عادت . بليط می کنيد؟
شايد باور کردن آن سخت باشد، که من در طول مدتی که . موجب مرض است

يطی برای بليط بخت آزمائی می فروختم، نمی توانم قسم بخورم که هرگز بل
ام  نگه داشتهخودم نگاه نمی داشتم که برنده شوم ولی می توانم بگويم که اگر هم 

می دانستم و به چشم : اين هم چند علت داشت. سه يا چهار بار بيشتر نبوده است
خود عيان می ديدم که مردم به اين طريق چقدر پول زحمت کشيده خود را به 

. م اينکه برد و باخت را درست نمی دانستمدو. اميد برنده شدن به هدر می دهند
سوم اينکه انگيزه و هدف ديگری در سر داشتم و نه اينکه با پول بازی کنم و 
ببرم و يا ببازم و حتی از اين کار راضی و خشنود هم نبودم ولی در آن موقع 
راه و چاره ديگری بلد نبودم و چاره ديگری به نظرم نمی رسيد و همينکه با اين 

امکان پيدا کردم که روی پای خود بايستم و آزاد و مستقل زندگی خود را کار 
  .بگذرانم و به تحصيل هم ادامه دهم به اندازه کافی مرا اقناع و خشنود می کرد

چهار شنبه بعد از ظهرها که روز قرعه کشی بليط بخت آزمائی بود، خيلی از 
کسانی که کار جدی نداشتند و منتظر برنده شدن بودند، با بليط فروشها، دم  دکه 
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 صفر جمع می شدند، تا از طريق راديو بشنوند که چه شماره هايی برنده شده 
، تومانی و ١٠٠٠٠ ، ١٠٠٠،١٠٠ ،١٠، ۵فکر می کنم تعدادی جايزه  . است

تومان بود که البته بعد ها جايزه ها تغيير پيدا کرد و  ٢۵٠٠٠٠جايزه نهائی
فکر . جايزه نهائی همراه با اتومبيل سواری پيکان به رقم باالتری افزايش يافت

به محض اينکه شماره برنده ها اعالن می شد، . کنم بهای بليط نيز تغيير کرد
شتن شماره های برنده و بليط هفته آينده به اطراف و بليط فروشها با در دست دا

اکناف شهر راه می افتادند و هم اگر کسی چيزی برده بود آن را از او می 
فروشنده ها از خريداری کردن جايزه . خريدند و هم بليط تازه را می فروختند

در صد کم می کردند و آن را از مشتری  ١٠تومانی هم  ١٠٠، و ١٠، ۵های 
سه سالی که در آبادان به دبيرستان می رفتم اين کار را ادامه دادم و . يدندمی خر

با کار مداوم و بدون کمک احدی مخارج زندگی و تحصيل خود را بدست می 
و  ۴يعنی در سالی که کالس هفتم بودم، حدود   ٣٧ - ٣۶سال تحصيلی . آوردم

صيلی، تعطيالت در هر سه سال تح. ماه آخر را شروع به اين کار کردم ۵يا 
  .تابستان را به تهران و از آنجا به اصفهان و ماربين نزد خانواده باز می گشتم

درهمان مدت از سال اول را که به کار فروش بليط پرداختم، عالوه بر مخارج 
روزانه، مقداری پول هم پس انداز کردم که با آن برای اولين بار دوچرخه دست 

تومان خريداری کردم و بسيار شاد و ١۶۵يا و  ١۴۵دوم خوبی به مبلغ حدود 
به خود  .دوچرخه را با خود به ماربين بردم. خندان بودم که دوچرخه ای دارم
آن آه می کشيدند،  ری از بچه ها از نداشتنيامی باليدم که دوچرخه ای که بس

يکی از  و روستا در ده بويژه در آن زمان داشتن دوچرخه .حاال من آن را دارم
  .ای پز دادن و افتخار کردن بچه ها بودمايه ه

سال دوم که به آبادان باز گشتم، وقتی از داخل شهر آبادان به خيابان احمد آباد 
متری آقائی بود که ساختمان دو طبقه ای که  ٢٠٠وارد می شدی، بعد از حدود 

هر اطاق را به خانواده ای اجاره داده  داشت واطاق کوچک و بزرگ  ٢۴حدود 
متر مربع  ٧و يا   ۶طبقه دوم اين ساختمان، اطاق کوچکی در حدود  در. بود

البته صاحب خانه اطاق به . تومان اجاره کردم ۴٠اين اطاق را به ماهی . داشت
يکی از دوستان آقای عباسعلی رجائی که او هم . مرد و يا جوان مجرد نمی داد

ان ساختمان با نان می فروخت بنام دمحم علی از بچه های سده اصفهان در هم
خانواده اش زندگی می کرد و دوچرخه سازی بنام اصغر دوچرخه ساز از بچه 

سازی و کرايه ماشين  دوچرخههای يزد که جنب کوچه همين ساختمان مغازه 
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جيپ داشت و صاحب خانه هم اغلب اوقات می آمد و بغل مغازه روی صندلی 
هر نظر خاطرش جمع می نشست، مرا معرفی کردند و اطمينان دادند که از 

دو او هم اطاق را به من اجاره داد و من . نخواهد داشت مشکلیباشد که با من 
  .را در آن اطاق زندگی کردم سال

سال دوم بعد از گذراندن تعطيالت به موقع به آبادان باز گشتم و کار و درس را 
نام چند در اين موقع دوستانی هم پيدا کرده بودم که متأسفانه فقط . شروع کردم

آقايان خنافری، دمحم رضا کريميان ورسول : نفری از آنان به يادم مانده است
  .    کليتی

گاهی آقای کريميان از من می خواست که به خانه اش بروم و با هم درس 
پدرش هم نزديک چهار راه . بخوانيم، به اين علت هنوز نامش را به ياد دارم

شی داشت و منزلشان هم در خيابانی قرار زند، خيابان اميريه مغازه سمسار فرو
  .داشت که مقبره آقا سيد دمحم قرار داشت

آقای رسول کليتی بعد از اينکه من سيکل دوم را در تهران می گذراندم، فاميليش 
جوان با استعدادی بود و از همان . را از کليتی به فرزاد عوض کرده بود

و چون . روزهای اولی که من به دبيرستان دکتر فالح رفتم با او دوست شدم
د، خيلی از ساعات شاگرد با استعداد، زرنگ و خوش برخورد و با اخالقی بو

بعد از اينکه من در تهران ماندم و . تفريح را در دبيرستان با هم قدم می زديم
پدرش کارمند . سيکل دوم را در آنجا شروع کردم، رابطه همچنان برقرار بود

بعد از ديپلم هم به دانشکده نفت آبادان که تکنيکال ناميده می شد . شرکت نفت بود
در دوران سيکل دوم، در رابطه با . تحصيل پرداخت رفت و در آنجا به ادامه

شوروی تحقيقاتی می کرد و چون کتاب و منبع می خواست، از من خواست که 
من هم پس از پرس و جو که کجا می شود . برايش آن ها را در تهران تهيه کنم

در مورد شوروی اطالعات و مدارکی کسب کرد؟  گفته شد که شوروی در 
دری خانه فرهنگ و يا وابسته فرهنگی و کتابخانه ای دارد، می تهران خيابان نا

من هم به دايره فرهنگی سفارت شوروی و يا خانه . شود به آنجا مراجعه کرد
فرهنگی روسيه که در خيابان نادری قرار داشت رفتم و در کتابخانه اش عضو 

ند، کسانی که در کتابخانه، خانه فرهنگی شوروی در تهران عضو می شد. شدم
می توانستند  کتابهايی که در آنجا موجود بود، امانتی آن را برای چند هفته با 

البته بُرشور . آن را به کتابخانه باز گردانند  مجدّداً خود  ببرند و پس از استفاده، 
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و مجله هائی در مورد مسائل مختلف شوروی وجود داشت که آنها را مجانی در 
  .  داشتند می گذاشتند اختيار اعضاء در صورتی که الزم

توانستم مقداری مجله و چيزهای ديگری که دوستم کليتی الزم  اين طريقاز  
رابطه همچنان تا مقطع ديپلم و . داشت را گرفته و برايش به آبادان ارسال کنم

شايد تا چند سالی بعد از طريق نامه نگاری اين ارتباط ادامه پيدا کرد و بعد 
  .  مروز ديگر از او خبری ندارمرابطه قطع شد و تا به ا

در سال دومی که در آبادان بودم، بعد از چند ماهی که گذشت و مقدار کمی هم 
به اين فکر افتادم که مستقيم از تهران، سازمان خدمات . پول پس انداز کرده بودم

 ۵/١که در اين صورت از فروش هر بليط بجای . شاهنشاهی هر هفته بليط بخرم
برای انجام چنين کاری بايد سه برابر آن تعداد .  سود می بردملایر ٢/ ۵لایر، 

زيرا هميشه يک هفته بليط جاری . بليطی که الزم داشتی سرمايه داشته باشی
بود، بليط يک هفته هم در پست در حال آمدن بود، برای به موقع رسيدن بليط، 

رای شروع کار با مثالً ب. می بايستی که وجه خريد هفته بعد را هم فرستاده باشی
بعد از اينکه به اين . تومان سرمايه الزم بود ۵٠٠عدد بليط در هفته حدود  ١٠٠

فکر افتادم که چرا خودم مستقيم بليط از تهران نخرم؟ کمی پول پس انداز داشتم 
و مقداری هم از اين و آن قرض کردم و از تهران مستقيم بليط خريداری کردم و 

عدد فروش در هفته  ٣٠٠و يا  ٢۵٠کردم و به عدد شروع  ١٠٠فکر کنم از
رويهم رفته مخارج زندگی و تحصيل را بدست . رساندم که در تهران مستقر شدم

می آوردم اما تمامی روزهای تعطيل و غالب بعد از ظهرها، بعد از تعطيلی 
به مانند دستفروش دوره گردی به همه خيابانها . دبيرستان، کار می کردم

و طبيعی . هر آبادان سر می زدم و بليط به آنها می فروختموجاهای مختلف ش
با بعضی از آنان به مرور . کنمپ و قشر از آدمها سرو کار پيدا بود که با همه تي

رابطه ايجاد می شد و مشتری دائمی می گرديدند و گاهی هم طبق معمول 
  .صحبتهای مختلفی با هم می کرديم

ختم، راه و روش معاشرت با طبقات مختلف عاله بر اينکه بليط به آنها می فرو
مردم، چگونگی حفظ و نگهداری مردم، استفاده از تجربه های شخصی آنان و 

در آبادان خيابان . کمک گرفتن از آنان را هم تجربه می کردم و هم ياد می گرفتم
ً از خيابان پهلوی شروع و خيابان اميريه را هم  کم عرض و طوالنی که تقريبا

د و تا خيابانی که به باوارده می رفت امتداد پيدا می کرد وجود قطع می کر
گفته » دوب«اين خيابان محل اسکان خانمهای تن فروش که به آن محله . داشت
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اکثريت خانه ديگر در قريب به  کسب هایدر اين خيابان عالوه بر . می شد، بود
. روشی بودتن ف کسب شانزندگی می کردند که کار و  تن فروش خانم هایها، 

تا . نام نهاده اند»  Sex Industry« البته امروزه در غرب، تن فروشی را 
مردم به عنوان يک صنعتی که کاالئی توليد می کند و آن را بفروش می رساند، 

در يک چنين محله هائی !. به آن نگاه کنند و بدينوسيله از قبح مسئله کاسته شود
های مخرب و زدو خورد وجود دارد و مواد مخدر، مشروب فروشی و باند بازي

موقعی . طبعاً اداره کردن چنين محله هائی با محله های ديگر کامالً متفاوت است
 در که من در آبادان بودم اگر اشتباه نکنم کالنتری شش آبادان در خيابان اميريه

رئيس اين کالنتری هم سرهنگ طاهری بود . چند قدمی همين دوب قرار داشت
ه تهران منتقل و با درجه سرلشکری، رئيس پليس تهران گرديد و در که بعداً ب

وقتی به  سرلشکراز اين . ،  بوسيله مجاهدين خلق ترور شد١٣۵١مرداد  ٢٢
  .تهران رسيدم باز هم ياد خواهم کرد

بعضی از اين خانمها و يا افراد  و بهمن گهگاهی هم به اين خيابان سر می زدم 
نکته مهم اينکه با وجودی که در سنين نوجوانی . مختلف محل بليط می فروختم

سالگی و زندگی در تنهائی، با همه تيپ اشخاص، رابطه و يا  ١٧تا  ١۴يعنی 
کمی هم حشر و نشر پيدا می کردم و وجود چنين شرايط و وضعی  کشيده شدن 
به انحرافات مختلفی را در پی دارد و همه چيز برای انحرافات آماده است و 

شايد بتوان علت به . وه می کند، اما من از هر انحرافی مصون ماندمطبيعی جل
انحراف کشيده نشدن خود را در چنين شرايط آماده ای با وجود تنهائی، 
نوجوانی، دست تنگی به لحاظ وضعيت مالی، آن نوع کار و ارتباط با همه تيپ 

  :های اجتماعی چنين خالصه کرد
 دستی، به مجرد فهميدن و چشم  بی عدالتی و ظلم و ستم و فقر و تنگ

  .باز کردن آن را با تمام وجودم لمس کردم
  داشتن اعتقاد دينی و شنيدن و خواندن ارزشهای عدالت خواهی، حق

طلبی، آزاديخواهی، راستی و درستی، امانت داری و وفای به عهد و 
 .  پيمان در دين و ريشه گرفتن آن ها در جان و روحم

  دولت و دستگاه های دولتی را عامل درجه اول بدبختی و بی عدالتی
 . شناختن بويژه ژاندارمری، دادگستری و مأمورين نظام وظيفه

  فراهم کردن و يا شدن امکان به منظور جلوگيری از بی عدالتی کوشش
  . در بر طرف کرد ن فقر و تنگدستی تا جای ممکن
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 گران می ديدم، در ذهن بچگی و هر عملی را  چه از ناحيه خود و يا دي
نوجوانی آن را مورد سنجش و ارزيابی قرار می دادم و از آن نتيجه 

 .گيری می کردم
  اعمالی که نادرستی آن بر من روشن می شد، سعی می کردم که از آن

اگر هم اشتباهی از جانب خودم سر می زد، فوری به خودم . دوری کنم
 دممی آمدم و آن را از خود دور می کر

  مورد تحسين ديگران در زمينه های مختلف واقع می شدم و سعی می
 . کردم که آن چه بدست آمده با ارتکاب به بعضی اعمال از بين نرود

  به خودم اميد می دادم که دوران سختی و تنگدستی به پايان خواهد
 .رسيد، پس بايد با صبر و حوصله کار کرد و از سختی نهراسيد

 نگيزه قوی پيداکردن برای از بين بردن فقر و احساس مسئوليت و ا
 .تنگدستی، ظلم و ستم، نسبت به خود و ديگران

ک جمله خالصه کنم، می شود اهم همه نکات فوق و تجربه را در ياگر بخو
مثل اينکه  : گفت، با اتخاذ روش درست و قدم گذاشتن در آن و مراقبت دائمی

قدم به قدم هدايت می کند که به گوئی نيروئی يا دست نامرئی هوشمندی مرا 
  .انحراف کشيده نشوم

  
  ساعت اُپکس و دزد 

به قيمت ) Opex(در اين سال در يکی از روزها ساعت مچی اُپِکس 
تومان خريدم و از روی احساس نوجوانی، برای اينکه خودی نشان داده  ٧٠

شت، باشم، آن را  توی جيب کوچکی که در روی شلوار و باالی کمربند قرار دا
در حال عبور از . در حالی که دو سر بند ساعت  باال و بيرون جيب بود، گذاشتم

در سر چهار راه يک . چهار راه زند، ناگهان متوجه شدم که ساعت نيست شد
دست فروشی که در داخل جعبه آينه اش چيزهای مختلفی مثل عينک، بند 

فوری به او گفتم  .می فروخت بود که او را می شناختم... ساعت، ورق بازی و
. من ساعت ترا پيدا می کنم. او به من گفت نگران نباش. که ساعتم را دزديدند

کارش را رها کرد و با هم رفتيم به آنطرف خيابان زند، که چند قهوه خانه 
غيره بود، درست پشت ...بزرگ قرار داشت و محل جيب برها، کيف زنها، و

  .ردجائی که امروز شهربانی آبادان قرار دا
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 ٢٠من بيرون قهوه خانه ايستادم و او به داخل قهوه خانه رفت و پس از حدود 
تومان بده  ١٠. دزد ساعت را پيدا کردم: دقيقه ای برگشت بيرون و به من گفت

او هم . تومان به او دادم ١٠من هم . به او بدهم و ساعت را از او پس بگيرم
د و ساعت را گرفت و آورد تومان را به دزد دا ١٠رفت داخل قهوه خانه و 

جا دارد که در همين جا از آقای حافظی و خانواده اش  . بيرون  و به من داد
عمه و يا دختر عمه؟ آقای رجائی، معصومه خانم که از دوران . يادی بکنم

نوجوانی از ماربين خارج شده بود، با آقای ترک زبانی بنام مختارحافظی 
در  بهمن شيرهم کارمند شرکت نفت بود و در ازدواج کرده بود، و آقای حافظی 

گويا چهار و يا پنج دختر داشتند که يکی از آنها که . خانه شرکتی ساکن بودند
وی . دختر خيلی شيک و زيبائی بود، گويا در دبيرستان فرخی درس می خواند

موقعی که شاه به آبادان می آمد و يا در چهار آبان که جشنی به مناسبت تولد شاه 
پا  می کردند، و دختران در مقابل تمثال شاه رژه می رفتند، اين دختر در  بر

رضا فتوحی دوستم، عاشق اين . صف اول و پرچم دبيرستان را در دست داشت
نسبتی داشتند، مايل به ازدواج  ، و دختر و فاميلش هم  که با رضادختر شده بود
رضا هم گويا از جمله به اين علت ترک تحصيل کرده و بکار . با وی نبودند
بودم، تمرين رانندگی برای گرفتن  آبادانو سال دومی که من در . پرداخته بود

رضا . گواهينامه رانندگی می کرد که من هم چند باری موقع رانندگی با او بودم
ه اصفهان رفت و کارمند شرکت ذوب آهن شد و در همان به تهران و بعد ب

من هم گاهی با رجائی به ديدن . ماربين هم با دختر يکی از اهالی ازدواج کرد
يادم هست که در آن سه روز که به . آقای حافظی و خانواده اش می رفتم

دبيرستان نرفتم و می خواستم که ترک تحصيل کنم، به منزل آنها رفتم و آنها که 
از قصدم مطلع شدند، مرا تشويق به ادامه تحصيل کردند و حتی گفتند که اگر 

. مسئله مشکل مالی است، نبايد من نگران باشم و آنها به من کمک خواهند کرد
گرچه من در طول تحصيل از کسی کمکی نگرفتم ولی همان تشويق و اظهار 

افظی و خانمش بعد از عجائب روزگار اينکه آقای ح. پشتيبانی اثر خود را داشت
از انقالب در تهران ساکن شدند، و هر دو يک روز و به فاصله يکی دو ساعت، 

  .روحشان شاد باد. به رحمت خدا رفتند
سال هشتم هم به همين منوال گذشت و چيز قابل ذکر ديگری در اين سال يادم 

ز بعد از شروع تعطيالت تابستان مثل روال قبل به تهران رفتم و پس ا. نيست
چند روز توقف در تهران پيش برادر و بستگان و دوستان ماربينی به قم و 



ت      ٨٩            یک  ذ

  

  

اصفهان و به ماربين پيش خانواده باز گشتم و پس از پايان تعطيالت اول سال 
به آبادان باز گشتم و کالس نهم را شروع کردم و طبق روال  ٣٩ – ٣٨تحصيلی 

گذراندن تعطيالت  قبلی پس از پايان سال تحصيلی و پايان سيکل اول برای
تابستانی به ماربين رفته و مدت کمی را در ماربين پيش پدر و مادرم ماندم و 

  .  سپس به تهران پيش برادرم رفتم
در سه سالی که من در آبادان و در دبيرستان دکتر فالح مشغول تحصيل بودم، 

به نه در دبيرستان و نه جای ديگر، من شخصا، از دسته و يا گروهی سياسی که 
مبارزه با ظلم و ستم و بی عدالتی و يا امور مبارزاتی سياسی بپردازد نه ديدم و 

  .نه شنيدم
  
  

  خصومت  و منيت در محيط  ده و سربازی برادرم
در محيطهای کوچکتر روستاها غالباً در شهرهای خيلی کوچک و بويژه 

ی قديمی ده ما، با وجودی که اکثراً با هم فاميل، دوست و حد اقل آشنا نظير 
طلبی، خود نشان دادن و يا سختی معيشت و درآمد،  تشّخصهستند،  منيت و 

کار را به خصومت و دشمنی و دعواهای بی فايده، همچنانکه چند نمونه آن را 
در اين سال هم برادرم به سن سربازی . در مورد پدرم متذکر شدم، می کشاند

کدخدائی را ... القگی و يارسيده و هم  کدخدای سابق ماربين که بر اثر بی ع
اهالی ده . رها کرده و توجهی به اموری که مربوط به کدخدايی است نمی کند

شخص ديگری را  کدخدا کرده و ايشان در سمت کدخدائی به امور مختلف 
  .اداری و غير اداری ده می پردازد

واده خان. همچنانکه در باال آمد، در اين موقع برادرم به سن سربازی رسيده بود 
رتی می توانستند طبق هائی که از تمکن مالی کافی برخودار نبودند و يا با پا

وظيفه برای پسرشان به منظور کفالت و سرپرستی خانواده، تقاضای قانون نظام 
. معافيت از سربازی کنند، برای پسرشان تقاضای معافيت از سربازی می کردند

عافيت از سربازی برای برادرم پدرم در حوزه کل نظام وظيفه تهران تقاضای م
به برادرم داده بودند و اگر  يکسالهرا کرده بود و تقاضايش پذيرفته شده و کفالت 

سه سال متوالی اين معافيت تکرار می شد، در پايان معافيت دائمی از سربازی 
  .به متقاضی داده می شد
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می رود و  برادرم با در دست داشتن برگ معافيت يکساله از سربازی به ماربين
اين مصادف با زمانی است که مأموران نظام وظيفه برای سربازگيری به 

برادر و پدرم دم درب منزل با . ماربين و مناطق و روستاهای اطراف آمده اند
خيال راحت ايستاده که کدخدا  با مأمور نظام وظيفه سر می رسند، و  کدخدا  به 

برادرم می گويد . را بگيريد و ببريدمأمور می گويد که اين آقا سرباز است و او 
او هم . هکدخدا  هم می گويد، برگ معافيت خود را نشان بد.  که من معافيت دارم

با وجود اين،  کدخدا  به مأمور می گويد . می دهدبرگ معافيت خود را به کدخدا 
پدرم می آيد و می گويد برگ معافيت را پس بدهيد، . ، او را ببريد، سرباز است

برادرم را به نيسيان و آز آنجا به اردستان و با عده ای . آن را هم پس نمی دهند
قلعه مرغی تهران اعزام می کنند و او را به پادگان  پادگان هایديگر سرباز به 

پدر قضيه را تعقيب کرده، به نيسيان و اردستان می رود و با . می فرستند
افسری که رئيس سربازگيری در منطقه است صحبت می کند، و می گويد، پسر 
من معافيت دارد و شما حق نداريد او را اعزام کنيد و اين خالف قانون است، 

ا پس بدهيد،  جواب می دهند می گويد، پس برگ معافيت پسرم ر. افاقه نمی کند
  !. چه کشکی، چه پشمی

را  ما وقعپدرم فوری به تهران می رود و به اداره نظام وظيفه شکايت و 
از طرف ديگر وقتی برادرم در پادگان قلعه مرغی است، . گزارش می کند

وظيفه تهران است و قبالً برادرم  نظامحوزه  ٣٢کوثری که رئيس کل  سرهنگ
او را می  حسن آباد زرگنده برايش حفر کرده بود،لش در چاه آبی در منز

شناخت، به سرهنگ تلفن می کند و می گويد اگر مرا بيرون نياوريد، من فرار 
ً بيرون می آورم. می کنم . سرهنگ می گويد، حسن فرار نکن و من ترا حتما

کوثری، برگ آزاديش  سرهنگروز با مساعی جدی  ۴٠سرانجام پس از حدود 
  . ز خانه بدستش می رسد و آزاد می گردداز سربا

پس از آزادی، سرهنگ به برادرم می گويد که مستقيم تقاضای معافيت دائم از 
من آن را برايت درست می کنم زيرا . خدمت نظام وظيفه بکن و نگران نباش

اگر صبر کنی و بعد از پايان وقت باقی مانده اين برگ يکساله، تقاضای برگ 
بکنی، با اين وضعی که رخ داده و دشمنی که به وجود آمده، معافيت سال بعد 

برادرم هم به دليل . باز مانع گرفتن معافيتت می شوند و موش دوانی می کنند
دشمنی و خالف قانون عمل کردن کدخدا و مأمورين سربازگيری، تقاضای 
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با مساعی  معافيت دائمی از سربازی می کند و تقاضايش را قبول می کنند و
  .برگ معافيت دائمی به او می دهند نگ کوثریسره

ببار  و هم دشمنی اين مسئله در ده و بين اهالی، برای پدر و برادرم پيروزی 
آورده بود و طبيعی است که دشمنی هم چند سالی ادامه پيدا کرد و يک يا دو 
سال بعد کدخدا دوباره در موقع سربازگيری، از ماربين به تهران آمده و در 

پسرعمويم و پسر عمه ام را که در خيابان ناصر خسرو هنگامی که تهران 
برادرم فوری دست . مشغول کار بودند، گرفته و تحويل سربازخانه داده بود

به ياد دارم که در . بکار شد و با آشنايانی که داشت هردوی آنها را آزاد کردند
.  ندآن موقع هر دو طرف دسته درست کرده و منتظر جنگ و کتکاری بود

کدخدا، امير اسدی چاقوکش و به اصطالح گردن کلفت که قبالً وصف او رفت و 
قبالً هم با برادرم ظاهراً دوست بود را، با خود همراه کرده و به اينطرف و 

برادرم هم دوستان خودش را جمع کرده و به دسته کشی . آنطرف می رفت
قع در تهران بودم و به من آن مو. پرداختند ولی خوشبختانه برخوردی ايجاد نشد

با وجود . فکر کنم اين برخورد حدود يکسالی ادامه پيدا کرد. دبيرستان می رفتم
رم بود و من هم طبعاً با اين برخورد که  طبعاً در اين دو مورد خاص حق با براد

اينگونه برخوردها در محيط های کوچک و بويژه در روستاها به  او بودم،
و منم منم کردن و از اين قبيل با وجود روابط  تشّخصمنظور نشان دادن 

و من که از اينگونه اعمال  منزجر بودم و از و دارد فاميلی، هميشه وجود داشته 
عملی است که نبايد اتفاق می افتاد  و قهر کشی هم خوشم نمی آمد، می گفتمقهر 

بختانه ولی خوش. ولی حاال که اتفاق افتاده است، بايد آن را رها کرد و کش نداد
بهتر و  ه و دوستی و روابط فاميلیرابطه فی مابين به زودی اصالح شد

  .        و همچنان بر قرار است مستحکمتر از گذشته بازگشت
اتوبوسی خريده و در خط  آقای علی کريمی امير اسدی هم که با دوستش 

ن سکنی گزيده و در آن خطه گردن در ماربي. ماربين کار می کردند -اصفهان
برايش خيری  لفتیشغل و گردن ک اين که تی و خود نشان دادن را ادامه دادفکل

  .به بار نياورد
در اردستان شخصی بود بنام عباس عسکری که او گردن کلفت آنجا و کيا و 
بيائی داشت و هميشه در منزلش چند الت و لوت با خود همراه داشت و در 

می شد و گفته می شد که به  حقيقت رئيس اردستان و آن خطه به نوعی محسوب
و چون وی قدرت و پول داشته آن قتلها . دستور او چند نفر به قتل رسيده اند
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دوست شده و به منزلش امير در ابتدا با همين عسکری . ماست مالی شده است
، در جائی با ١٣۵۴اشته ولی گويا بطوری که نقل کردند، در سال رفت و آمد د

عسکری هم از . عليه عسکری قد برافراشته بوده استاو مخالفت کرده و ظاهراً 
شب بعد از عرق . روی دوستی، او را به اردستان و منزلش دعوت می کند

 - خوری و تفريح و اينگونه مسائل، امير با سواری خود در جاده آسفالته اردستان
چند کيلومتر از اردستان گذشته، ماشين . يزد به سمت ماربين حرکت می کند

ری از مقابل می آيد و جوری به سواری امير می زند که امير درجا وانت با
در اوايل سال  از آلمان اين قتل در حول و حوش سفر دومی که من. فوت می کند

حدود سه ماهی در ايران بودم و ازدواج کردم، اتفاق به تهران رفته و  ١٣۵۵
لوم نشد که قضيه اين قتل هم در اردستان ماست مالی شد و اصالً مع. افتاده بود

از چه قرار بوده است ولی آگاهان و مردم به ضرس قاطع می گفتند که قتل کار 
مأمورين دولتی مربوطه مسئله را تعقيب نکرده و سرو ته . عسکری بوده است

چنين وضعيتی در . آن را به هم آورده و به سرعت آن را مختومه اعالم کردند
ود داشت و هنوز هم وجود دارد و بسا بسياری از نقاط کشور در آن دوران وج

منتها اين بار مستقيم به دست اطالعاتی ها و با مجوز سران . وحشتناک تر
  .رژيم

  
  وضعيت برادرم 

را در تهران پيش برادرم  ٣٩گفتم که بيشتر تعطيالت تابستان سال 
در اينجا الزم است که مختصری به وضعيت برادرم که کمی با وضعيت . ماندم

قبل از زمانی که من به تهران بيايم و در دبستان . خورده بود، بپردازممن گره 
برزويه کالس پنجم ابتدائی را شروع کنم، او شايد يکی دو سال قبل از آن، برای 

چند . های آب پرداخته بودهکار به تهران آمده و به کار مقنی گری قنوات و چا
ز اينکه افرادی را شناخته و سالی را که به کارگری در اين شغل گذرانده و پس ا

تن و مقاطعه کردن کار پرداخته به گرف کار را ياد گرفته، خود مستقالً  چاهِ  راه و
و کم کم در مناطق شميرانات و نزد . بعنوان استاد کار شروع به کار کرده بودو 

که هنوز هم در چيذر . بعضی از صاحبان کار به استاد حسن معروف شده بود
  .ام استاد حسن می شناسند و معروف استهمه او را به ن

مدتی از تعطيالت را پيش او بودم، برادرم در آن موقع چند  ٣٩وقتی در تابستان 
. کار در نقاط مختلف شميرانات و تعدادی کارگر که برايش کار می کردند داشت
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در . او هنوز مجرد بود و تنها زندگی می کرد و پاتوقش هم چيذر شميران بود
منزل خديجه خانم که قابله خانگی بود اطاقی اجاره کرده و در آن چيذر در 

شوهر خديجه خانم کشاورز بود و در همان چيذر به کشاورزی . زندگی می کرد
  .مشغول بود و پسر جوانی داشت بنام آقا تقی که استاد کار بنائی بود

ند، و نفر از بچه های ماربين که برای کار به تهران آمده بود ۴٠تا  ٢٠حدود 
 ۴آنها نيز کارگر مقنی بودند، در چيذر نزديک ميدان زر فعلی در خانه ای که 

اطاق و حياط نسبتاً بزرگی داشت، که آنها از صاحبش اجاره کرده و شبها در آن 
و قبل از آن برادرم هم مدتی  در آنجا زندگی . می خوابيدند و زندگی می کردند

تعداد افرادی . و بيشتر زندگی می کردند نفر کمتر ۶، ۵در هر اطاقی . کرده بود
اغلب . که در اين خانه بودند، در زمان و فصول مختلف کم و زياد می شد

ماهی از فصل بهار و  ۶يا  ۵کارگرها که زن و بچه هايشان در ماربين بودند، 
تابستان و پائيز را کار می کردند و مقداری پول پس انداز کرده و به ماربين نزد 

تعداد کمتری در تهران مشغول کار  زمستان هادر . ود باز می گشتندخانواد خ
  .بودند

چون زمستان هوای آنجا سرد بود و اينها هم وسايل درستی برای گرم کردن 
اطاقها نداشتند، معموالً هر جا که کار می کردند، بعد از بازگشت مقداری چوب 

اجاقی کنده و اين طرف و آنطرف جمع می کردند و در داخل و وسط اطاق 
و با چراغ  - و اطاق سياه و يا دود اندود شده بود -چوب را در آن می سوزاندند 

پريموس و يا روی شعله همان آتش آب در کتريهائی که  روی شعله آتش چوب، 
بيرونش سياه و دود اندود شده بود، برای درست کردن چای، آب جوش می 

ن آتش هم گرم می شدند و هم چای آوردند و در همان کتری و يا قوری و کنار آ
  .دم می کشيد و می نوشيدند

قبل از اينکه به آبادان بروم چند شب جمعه ای را در زمستان در همين اطاق 
که فکر کنم در حدود  زمستان به ياد دارم که يکی از شبهای سرد. خوابيده بودم

پتو و يا  نفری در دو طول اطاق بزرگ اين خانه روی زمينی که با ١٢و يا  ١٠
کف پوشی شبيه آن هر کسی سر جايش می انداخت و روی آن می نشست و شب 
را هم با يکی و يا دو پتوی ديگر که روی خود می انداخت، همانجا  می 

صبح اول وقت يکی از اينها که از سرما زودتر بيدار شده بود، نگاهی . خوابيدند
مة  اين ساربان کجا سبحان هللا، عظ: به هر دو طرف اطاق انداخت و گفت

وقتی به دو طرف اطاق نگاه می کردی، . بوده که اينجا بار اندازی کرده است
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افرادی که خوابيده بودند از سرما قوز کرده و کوچک شده و به اندازه و يا شبيه 
، بار اندازیباری که بصورت دو لنگه در دو طرف شتر بار می کنند، و موقع 

ار می گيرد، اين ها هم همين حالت را پيدا کرده هر لنگه بار به يکطرف قر
به اين علت آن جوان گفت، اين ساربان کجا بوده که بارهايش را اينجا . بودند

در لحظه اول باورم شد ولی بالفاصله ديدم که منظورش افراد . خالی کرده
  . خوابيده قوز کرده در دو طرف اطاق است
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  قلهک  در رفتن به دبيرستان فردوسی ،تهران -٨ 
  

که مدتی را پيش برادرم بودم، به من پيشنهاد  ٣٩در تعطيالت تابستان 
حاال که وضعيتی . کرد که در همين جا و پيش او بمانم و به دبيرستان بروم

با وجودی که خيلی راضی نبودم ولی با . دارد، مخارج مرا تکفل خواهد کرد
اگر مشکل ماليم حل شود، بهتر می توانم به کار درس اصرار او و اينکه خوب 

را مدتی از تعطيالت را پيش او   ٣٩تابستان سال . خواندن بپردازم، قبول کردم
بودم، وقتی تصميم گرفتم که در تهران پيش برادرم بمانم، می بايستی در 

  .ثبت نام کنم ۴٠-٣٩دبيرستانی در کالس دهم و يا سيکل دوم در سال تحصيلی 
تمامی کسانی که در امتحانات  ديپلم شرکت می کردند، ديپلم  ٣٩ا قبل از سال ت

از آن سال به بعد سيستم را عوض کردند و از کالس دهم به . عمومی می گرفتند
هر کسی که می . بعد را به سه رشته رياضی، طبيعی و ادبی تقسيم کردند
ستی که معدلش در خواست در يکی از سه رشته های فوق ثبت نام کند، می باي

  .باشد ١٢دروس رياض، طبيعی و يا ادبی باالی 
تصميم گرفتم که در رشته رياضی . بود ١۵من در هر سه رشته معدلم باالی 

تنها به اين علت . علت اين تصميم گيری هم خيلی حساب شده نبود. ثبت نام کنم
ستند، در که کسانی که در رشته رياضی ديپلم می گرفتند، در دانشگاه می توان

تمامی رشته ها امتحان کنکور بدهند، و همچنين رشته طبيعی حق داشت در 
اما برای کسانی که . رشته هائی که مربوط به طبيعی و ادبی بود، شرکت کند

ديپلم رشته ادبی داشتند، فقط می توانستند در علومی که به رشته ادبی مربوط 
وق همه است، تصميم گرفتم به اين علت که رشته رياضی ف. می شد شرکت کنند

  .که در رشته رياضی ثبت نام کنم و چنين کردم
، شاپور تجريش: دبيرستان پسرانه وجود داشت ۴در آن موقع در کل شميران 

دبيرستان فردوسی در قلهک خيابان تورج . فيروز بهرام، فردوسی، و  جم قلهک
دو  -.روبروی دوراهی يخچال در منزل استيجاری بود و رشته رياضی داشت

بعد دبيرستان آنجا را تخليه کرد و در ايستگاه مينا دو ايستگاه پائين تر از  سال
بقه ای منتقل شد و چند سال دو راهی و نزديک ايستگاه مينا، به ساختمان دو ط

بعد هم نزديک ضرابخانه، به ساختمانی که دولت برای دبيرستان ساخت منتقل 
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رئيس دبيرستان آقای . برای ثبت نام به آنجا  و به دفتر مراجعه کردم -. گرديد
کارنامه را ديد و از من پرسيد که معدل دروس ادبی شما که بيشتر . سلطانی بود

می خواهيد در رشته رياضی درس بخوانيد؟  گفتم هم به  چرا. از رياضی است
رياضی و هم به ادبی عالقه دارم اما مايلم که در رشته رياضی درس بخوانم و 

سر انجام در . ادبيات برايم جنبه روحی دارد که در ايام فراغت به آن می پردازم
  .رشته رياضی ثبت نام کردم

ً در  همانطوريکه خاطر نشان کردم برادرم      به عنوان استاد کار مقنی، غالبا
ضرابخانه، چاله هرز، قلهک، دروس، رستم آباد،   -شميران  و اطرافش  

نياوران، کاشانک، زرگنده، باغ فردوس، ت آباد، ازگل، حسين آباد، چيذر، سلطن
و گاهی هم در خارج از اين مناطق، برای حفر چاه  –... جوستان، دزاشيب، و
روبی قنوات، روزمزد و يا کنتراتی بر اساس قرار داد آب و رسيدگی و الي

در آن زمان  در تمامی روستاهای کوچک و بزرگ . مشخصی کار می گرفت
شميران، قنات آب برای زراعت و باغهای ميوه ای که وجود داشت، الزم بود 

چون غالب تجار بزرگ، صاحب وبی و رسيدگی شود، افزون بر اين آن ها الير
و کشوری، خانه ييالقی وباغ بزرگی داشتند، و خيلی از منصبان لشکری 

ساکنين مناطق مختلف شميرانات نيز، معموالً خانه های وسيع با باغ و استخر 
در آن زمان فکر کنم تا . آب داشتند، نياز به حفر چاه آب مستقل پيدا می کردند

وجود و حتی بعد از آن در بسياری از مناطق شميرانات آب لوله کشی  ۵٠سال 
تازه در جاهائی هم که آب لوله کشی برای شرب وجود داشت، عمالً . نداشت

برای پر کردن استخر و مشروب کردن باغچه و يا باغ خانه های وسيع امکان 
  . پذير نبود

برای حفر چاه آب، تا چاه به آب نرسيده بود، فردی که در ته چاه با کلنگ چاه 
کی محکم و چرخ چوبی که باالی چاه را می کند و خاک آن را با دلو الستي

برای باالکشيدن خاک از . نصب شده بود، بوسيله طناب آن را بباال می کشيدند
متر به  ١٠متری، يک نفر چرخ را می کشيد و از  ١٠ته چاه تا حد اکثر ارتفاع 

لنگ دار و دومی چرخکش گفته می خ را می کشيدند که به اولی کُ باال دو نفر چر
به آب می رسيد، و آب از حد يکی دو دلو می گذشت، برای ادامه  چاه وقتی. شد

کار در چاه نياز به پمپ آب بود، زيرا وقتی آب در ته چاه جمع می شد مانع 
دو . کندن بيشر چاه می شد، می بايست به طريقی آب را از چاه به بيرون بکشند

پمپ ی و کمر چاه پمپ های: نوع پمپ آب برای پمپاژ آب از چاه وجود داشت
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تا چاه به اندازه کافی به آب نرسيده بود از پمپ کمر چاهی استفاده . شناور های
چند ساعت متوالی در  و مثالً می کردند و وقتی که چاه به اندازه کافی آب داشت 

می اينچ  ۶و يا  ۴،۵شبانه روز آب پيدا می کرد و يا به آب دائم به اندازه لوله 
نمی کرد و پمپ شناور برای چاه نصب می  رسيد، ديگر مقنی در چاه کار

کمر چاهی را از چند مغازه ای که پمپ  پمپ هایاستاد کار مقنی، . کردند
داشتند و کارهای فنی مربوطه را انجام می دادند، برای صاحب کاران روزانه 

  .اجاره می کردند
و نفر د. در ايران گويا برای اولين بار پمپ آب در کارخانه ارج ساخته شده بود 

از کارگران کارخانه ارج بنام برادران ناصری و برادران وفا، طريقه ساخت 
پمپ را فرا گرفته و بعد از کارخانه بيرون آمده و مستقالً شروع به ساخت پمپ 

قدرتهای مختلف داشت که از  موتور باآب يک الکترو  پمپ های. آب کردند
موتور بر روی آن  روخارج وارد می شد و پمپ نيز متناسب با قدرت الکت

برادران ناصری مغازه ای در خيابان سعدی باال پائين تر از . نصب می شد
داشتند و ) مادر دکتر علی امينی(بيمارستان  امير اعلم، جنب مسجد فخرالدوله 

پشت مغازه هم کارگاه پمپ سازی داير کرده بودند، در آن موقع شايد در کل 
مپ با قدرتهای مختلف و خدمات فنی مغازه، دارای پ ١٠تهران کمتر از 

آنها هم تعدادی . مربوطه را داشت که بيشترين آن در نقاط مختلف شميرانات بود
دستگاه پمپ مختلف از آن دو توليد کننده خريداری کرده و به استاد کاران مقنی 
اجاره می دادند و کارهای لوله کشی چاه و نصب موتور و کارهای فنی از اين 

  .جام می دادندقبيل را ان
مدتی که از تعطيالت تابستان مانده بود، به کارهای حساب و کتاب برادرم و 

و گاهی هم اتفاق می افتاد که کارگر کم داشت، من هم . کارگرانش می پرداختم
که در پائين  چاه هایبعنوان چرخکش کار می کردم و يا اينکه در بعضی از 

ای جمع شدن آب وجود داشت و يا عالوه بر ميله چاه مقداری هم انبار بر
به ياد دارم، روزی در رستم آباد سر چاه قنات . اليروبی قنوات، کار می کردم

سه نفر بوديم و . ظهر برای درست کردن چای آب الزم داشتيم. کار می کرديم
به من گفتند برو ته چاه و کتری و يا ظرف ديگری که . آنها بودم سبک ترينمن 

ی اولين بار مرا به طناب بستند و به ارب. پر آب کن وبا خود بياور باال داشتيم  را
وقتی من به ته چاه و . متر ارتفاع داشت فرستادند ١۵ته چاه که شايد کمتر از 

داد زدم که مرا باال . آب رسيدم ترسيدم و جرأت نکردم که خم شوم و آب بردارم
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ه به کم و کيف کار آشنا شدم، عالوه اما بعد ها ک. آنها هم مرا باال کشيدند. بکشيد
مسير قنات در چاه  الی روبیرا هم در چند قنات در  روزهایبر چرخ کشی، 

در اين مدت هم به کارهای برادرم آشنا شدم و هم معاشرين و . کار کرده ام
  :دوستانی داشت که به مصداق. دوستانش را شناخته بودم

  شيرينی مگسانند گرد    اين دغل دوستان که می بينی
و يا  کنتاکتدر کارش حساب و کتاب درستی نداشت، به محض اينکه کاری را 

و شروع می کرد قسط اول پول را که می گرفت فوری با اين دوستان  مقاطع
ناباب خود، آن پول را خرج می کرد و بعد که کارگران پول می خواستند، بنا 

ا من بود و من همه چون حساب کارگرانش هم ب. بود اين دست و آن دست کند
آنها را می شناختم و غالب آنها هم از بچه های ماربين بودند، که پشت سرش هم 

البته اين را تذکر بدهم که . حرف می زدند، مرا ناراحت و عصبانی می کرد
هيچگاه پول کارگری را نخورده است و در انتها هم همه از دستش راضی 

و حساب نمی کرد که فردا هم خودش  آنچه بد می کرد، به خود می کرد. بودند
موقع بيکاری هم . نياز به پول دارد و يا هميشه و در هر حالی کار وجود ندارد

آينده نگر نبود : خالصه اينکه. می رسد و در آن موقع هم انسان نياز به پول دارد
برای من از همه بدتر اين بود که اين .  و همه چيز در حال خالصه می شد

اگر . ن به لحاط اخالقی و اجتماعی، آدمهای درستی نمی شناختمدوستان را م
بخواهم درست آنان را تعريف کنم با متر من اينها بچه های الت و لوطی بودند 
که بعضی از آنها در بعضی مواقع برای مردم محل ايجاد مزاحمت می کردند و 

مرتب در . بعضی ديگر هم کباده کش و يا حامی آن چند نفر الت و لوط بودند
بيرون و هر عملی که انجام می دادند، خبرش بگوش من می رسيد و اينکه 
برادر من با آنها است، دائم مرا رنج و عذاب می داد و در من نگرانی ايجاد می 

اين را هم بگويم که برادرم آدم مهربان و بی شيله پيله ای است و مرا هم . کرد
نمی گذاشت که من بی پول باشم ولی خيلی دوست داشته و دارد و تا می توانست 

بی سيستم و حساب و کتاب بود و در چنين حالتی همه چيز ممکن بود اتفاق 
البته مقداری از آن اعمال را می شد به حساب جوانی گذاشت ولی با . بيفتد

وضعيت اقتصادی که خانواده ما، من و خودش درگير آن بوديم، می شد مقداری 
  .الی، بی قيد و بندی و توجه نداشتن به آينده گذاشتاز آن را به حساب بی خي

روزی مانده به اول مهر و شروع سال تحصيلی، نميدانم  ١۵و يا  ١٠شايد حدود 
چه عملی انجام داده بود که من از دستش بسيار ناراحت شدم و تصميم گرفتم که 
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نبود وقتی او در منزل . به آبادان باز گردم و در همانجا درس را ادامه بدهم
شمس العماره که به آبادان به گاراژ ترانسپورت چمدانم را بستم و به عزم رفتن 

مقابل شمس العماره در خيابان ناصر خسرو قرار داشت رفتم و بليطی برای 
  . سفر به آبادان خريدم  و منتظر ساعت حرکت اتوبوس در آنجا بودم

روند و فوری متوجه می  برادرم با دوستی بنام آقای فتح هللا غريبی به خانه می
برادرم می گويد که ما بايد . شوند که من لوازم خود را جمع کرده و رفته ام

اينها يک راست به ترانسپورت . برويم شهر و دمحم را پيدا کنيم و باز گردانيم
  .  شمس العماره آمدند و ناگاه برادرم و دوستش مرا آنجا ديدند

ن در تهران بمانم و من هم می گفتم که با برادرم و دوستش اصرار کردند که م  
خالصه اينکه برادرم بسيار . اين وضعيتی که تو داری ماندن برايم سخت است

ناراحت شد و قول داد که روش خود را تغيير خواهد داد و نگرانی مرا برطرف 
سرانجام با اصرار و ناراحتی شديد برادرم بليط اتوبوس را پس . خواهد کرد
  .م به چيذر باز گشتيمداديم و با ه

اول مهر دبيرستان باز شد و من هر روز از چيذر با اتوبوس با بچه های ديگر 
چيذر که به مدرسه و يا دبيرستان ديگری که در قلهک بود، به قلهک می رفتم و 

در آن موقع . بعد از تعطيلی بعد از ظهر باز با اتوبوس به خانه باز می گشتم
اتوبوس تا اول کوچه . د محله يا دِه چيذر نمی آمدهنوز اتوبوس به د اخل خو

باغها که پايان دشت قيطريه بود و در آنجا ميدان کوچکی با چند درخت توت و 
دقيقه ای پياده  ١٠از آنجا تا  ده چيذر حدود  قهوه خانه ای وجود داشت می آمد و

. می شديمراه بود، می آمديم و از آنجا به اتوبوس شرکت واحد سوار و يا پياده 
اتوبوس های شرکت واحد که از قلهک به چيذر، رستم آباد و سلطنت آباد می 
رفتند، اتوبوسهای قديم شورلت و يا انترناش بود و هنوز اتوبوسهای بنز آلمانی 

  .به اين خطها راه نيافته بود
از بچه های چيذر که با هم در قلهک به دو دبيرستان متفاوت می رفتيم آقايان 

پرداختی،  عباس انصاری، مجيد چيذری و عباس آخوندان را ) دون فري(فری 
که اولی به استخدام بانک صادرات و معادن ايران در آمد، و دومی . به ياد دارم

گويا زبان انگلسی درس می داد و سومی يعنی مجيد چيذری به ارتش رفته و تا 
ستی بر قرار کم و زياد رابطه دو چهار نفربا هر . پيش رفت سر لشگریدرجه 

هم که به دبيرستان  با بعضی از بچه های رستم آباد و سلطنت آباد. بوده است
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حسن رحيميان، ابراهيم عرب، عباس : از جمله. فردوسی می آمدند، دوست بودم
  ...عرب، حسين عليجانی و

  
  شروع درس در دبيرستان فردوسی

چند نفری آشنا اول مهر که به دبيرستان رفتم، در همان چند روز اول با 
جی، ابراهيم عرب، عباس و دوست شدم که از جمله آنها اکبر و اصغر سنگل

، حسين عليجانی،  - که جمال، دائی اصغر بود  -و جمال ثروتی  عرب، اصغر
اصغر و اکبر سنگلجی برادر و هردو کالس . بودند...دمحم رضا پور کرمانی، و

دوستيم با اين دو برادر . ی آمدنددهم بودند و از سيد خندان به اين دبيرستان م
اکبر بعد از گرفتن ديپلم در امتحان افسری نيروی دريائی قبول شد و . ادامه يافت

برای ادامه تحصيل از طرف نيروی دريائی به انگلستان رفت و بعد از گذراندن 
چند سالی را در نيروی دريائی، از آن نيرو بيرون آمد و به تدريس زبان 

برای ادامه تحصيل  ۴٧و يا  ۴۶اصغر هم فکر کنم در سال  . تانگليسی پرداخ
من با . به آلمان رفت و پس از بازگشت از آلمان به استخدام شرکت نفت در آمد

نام . برای ادامه تحصيل به آلمان رفتم ۴٨مشورت و مکاتبه با او در سال 
ی، ايرج خسرو شاکر: ديگری که به يادم مانده عبارتند از آقايان همکالسی های

حسابی، احمد رستخيز پايدار، داود انصافی که احمد رستخيز پايدار در ضمن 
  .موزع روزنامه و جرايد کشور در تمامی بخش قلهک بود

جهت خدمت نظام وطيفه در  ۴۴من با اصغر و جمال ثروتی در اوايل سال 
آباد  اسالم(دوره ششم سپاه دانش، برای گذراندن دوره تعليماتی به شاه آباد غرب

از بچه های همکالسی دبيرستان فردوسی به جز اکبر و . اعزام شديم) فعلی
اصغر سنگلجی که تا ايران بودم کم و زياد از آنها خبر داشتم، از وضعيت مابقی 

  . بچه ها بعد از پايان سيکل دوم به بعد بی خبر ماندم
ا آنچه در فيزيک، شيمی و رياضيات و درسها هم به لحاظ محتوا و هم مقدار، ب

سيکل اول خوانده بوديم قابل مقايسه نبود گوئی به يکباره دو برابر و بيشتر شده 
  .است

دبيران برجسته در رياضيات، فيزيک و شيمی و زبان، همه در تهران و در  
خوارزمی، دارالفنون، مروی، البرز،  يکی دو دبيرستان اسالمی  دبيرستان های

شميرانات بودند، طبعاً  دبيرستان هایدر حوزه  دبيرانی که. جمع شده بودند... و
البته ما در جبر و مثلثات دبير . از تجربه کمتری در تدريس برخوردار بودند
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ً خوبی بنام آقای طهماسبی داشتيم بد نيست که اتفاق کوچکی که . پرکار و نسبتا
روزی سر کالس در مورد آقای طهماسبی  افتاد، بگويم که هم خاطره است و 

  :رايم  درس و تجربه فراموش نشدنیهم ب
آقای طهماسبی ماشين فولکس واگن قورباغه ای داشت که هر روز دو فرزند 

کمی باالتر از ايستگاه قلهک  شهريار کهخود را به مدرسه ملی شهرزاد و يا 
نرسيده به زرگنده بود، می برد و ما گهگاهی ايشان را با خانمش که بی حجاب 

ی ديده بوديم و به اين علت او را بی عالقه به شعائر به معنای نداشتن روسر
از خصائص ويژه او اينکه به محض زنگ . نگاه می کرديم! دينی و يا بی دين

خوردن و سر کالس رسيدن درس را شروع می کرد و هيچگاه به غير از درس 
از هيچ چيز ديگری سر کالس صحبت نمی کرد و دقيقه ای از وقت را هم تلف 

بوديم که روزی سر کالس جبر و يا مثلثات ماه  ١٢فکر کنم در کالس . نمی کرد
مبارک رمضان و ساعات بعد از ظهر بود، به محض اينکه وارد کالس شد، به 
يکی از بچه ها که کمی هم سوسول و يا بچه ننه بود، اشاره کرد و گفت تخته 

 -گرفته بود  تخته سياه بزرگی که تقريباً تمام عرض کالس را -.سياه را پاک کن
با فاصله از تخته سياه ايستاد و يواش يواش به  و کمیاو هم پای تخته رفت 

جوری که ذره ای خاک کچ به جائی و يا لباسش ننشيند، شروع به پاک کردن 
تا آقای طهماسبی اين منظره را ديد، بالدرنگ جلو آمد و يواش . تخته سياه کرد

را از او گرفت و گفت نمی گذاری با او را به کناری هل داد و تخته پاک کن 
زبان روزه دهانم بسته باشد و افزود، اين چه نوع تخته پاک کردن است و 

از اين عمل . بسرعت به اينطرف و آنطرف تخته کشيد و خود آن را پاک کرد
اتفاقی آقای طهماسبی، فهميدم که اهل نماز و روزه است و فکری که به خاطر 

در ذهنم نسبت بی دينی و از اين قبيل به او می دادم،  نوع لباس پوشيدن خانمش،
اين برای من درسی شد که  تا می توانم با شکل و نوع . ظن نادرستی بوده است

  .لباس پوشيدن نسبت به اعتقادات و دين کسی قضاوت و يا ظن و گمان نکنم
در در کالس دهم و يازدهم، دبير شيمی داشتيم بنام مهندس هراتی که گويا وقتی 

به چشمش سرايت کرده و ... آزمايشگاه شيمی مشغول آزمايشی بوده اسيد و يا
اما کسی وقتی او را می ديد احساس نمی کرد، . بينائی خود را از دست داده بود

وقتی . که درست نمی بيند مگر اينکه او را زياد می ديد و با او برخورد داشت
نوشت، با خط خوب و راست  پای تخته سياه فرمول شيمی و يا چيز ديگری می

رابطه اش . تا مدتی من متوجه نشده بودم که درست نمی بيند. و دقيق می نوشت
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نمی دانم چرا با من خيلی خوب بود و دقت می کرد که سر کالس هواسم جمع 
گاهی . در سر کالس درس، بغل دستيم آقای حسين عليجانی بود. درس باشد

يا با صدای کشيده می . بی و يا بيدار؟وسط درس ناگهان می گفت، جعفری خوا
البته خيلی تيزهوش و احساس بسيار قوی ! عليجانی جعفری را بيدار کن: گفت

داشت و اکثر اوقات که می گفت، جعفری خوابی و يا بيدار، يا عليجانی جعفری 
روش شيمی درس . درست بود و من در حال چرت زدن بودم! را بيدار کن

  .صدايش يکنواخت و آدم را به خواب می برد دادنش خيلی خوب نبود و
عادت ديگری هم داشت که سر کالس شيمی از همه چيز صحبت می کرد و 
چيزی نبود که او بگويد بلد نيست و از هر چيزی که صحبت به ميان می آمد، او 
بهترش را بلد و يا آن را انجام داده بود و از اين نگاه بچه ها خيلی او را جدی 

  .نمی گرفتند
رئيس دبيرستان در دوران ما همانگونه که قبالً ذکر شد، آقائی بود بنام سلطانی، 

ً جدی اگر از اتفاق دبيری بنا به عللی سر کالس . قد بلند و الغر اندام و نسبتا
گاهی . نيامده بود، خودش می آمد، و درسی می داد و يا با بچه ها گفتگو می کرد

روزها دبير آن ساعت کالس ما نيامده  روزی از. هم خودش زبان درس می داد
آقای سلطانی سر کالس آمد و بعد از گفتگوی مختصری با بچه ها، به يکی . بود

از دانش آموزان بنام آقای خسرو شاکری که پدرش کارخانه ترانسفورموتور 
سازی داشت و مدير دبيرستان، پدرش را خوب می شناخت، صدا زد و گفت بيا 

به او گفت بگو ببينم چرا درس نمی خوانی، او هم جوابی . اينجا او هم آمد جلو
. داد و مدير مرتب او را از اينکه خوب درس نمی خواند سين جين می کرد

خسرو هم که گير افتاده بود و نمی دانست چطور از دست آقای سلطانی فرار 
بگو ببينم . سر انجام آقای سلطانی گفت تو يک جو از يک چيزی کم داری. کند
اينقدر به . کم داری؟ هی دانش آموز چيزی می گفت و او هم می گفت بگو چی

که سر انجام خسرو چاره ای نديد جز اينکه پاسخی را ... او گفت، بگو بگو بگو
در . که مدير در نظر داشت به او بگويد و خودش را از دست مدير خالص کند

يست؟ او هم پاسخ آخر وقتی مدير به او گفت تو يک جو کم داری بگوی ببينم چ
مدير هم گفت راست گفتی حاال بايد آن يک جو غيرت را . يک جو غيرت: داد

او هم جواب داد سعی می کنم و خود را از دست مدير . در خودت پيدا کنی
  .خالص کرد و مدير هم خوشحال که سرانجام بله را از او گرفته است
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ردم که ماندن پيش برادرم با نداشتن تجربه کافی در نوجوانی و اينکه فکر می ک
حداقل مرا از فکر چگونگی امرار معاش معاف می دارد و برای درس و بحث 

گرچه  مسئله اقتصاديم تا حدودی تا کالس دوازدهم . آمادگی بيشتری پيدا می کنم
حل شد، اما ذهن و فکر مرا به جانب ديگری مشغول کرد که به مراتب از فکر 

بار وضعيت برادرم، آينده و دوستانش دائماً مرا  اين. امرار معاش سخت تر بود
به خود مشغول کرده بود و هر عمل کوچک و بزرگش را رصد می کردم و اين 
مسئله چنان فکر مرا به شدت به خود مشغول کرد و من که هيچوقت تا آن موقع 
ردی و يا تجديدی در درسهايم را نداشتم برای اولين بار در سال دهم در يکی و 

وتا از درسهايم تجديدی آوردم و بطوريکه کمی پيشتر خواهيد خواند در يا د
امتحان ديپلم رد شدم و سال بعد با شرکت در امتحانات متفرقه ديپلم رياضی 

  . گرفتم
جا دارد که همين جا بگويم برادرم حتی در آن زمان اگر خودش هم پولی در 

اری از امور هم حد اقل و در بسي. جيب نداشت، مايل بود که من بی پول نباشم
اما جوانی، . در لحظه بحث و گفتگو به حرفهايم گوش می داد و قبول می کرد

حساب و کتاب نداشتن، آينده نگر نبودن و داشتن دوستان ناباب، همه آن حرفها 
قبالً گفتم که وقتی تصميم به ماندن در تهران نزد برادرم . را به باد هوا می داد
ر منزل خديجه خانم اطاقی اجاره کرده و در آن زندگی می گرفتم، او در چيذر د

من  وسايل ضروری مورد نيازی که نداشتيم . کرد، اطاق خالی و وسائل نداشت
شبها . را خريداری کرده و از جمله لحاف دوزی، چند دوشک برايم دوخت

بعضی از دوستان در آنجا جمع می شدند و به گپ زدن و يا وررق بازی مثل 
ا پاسور سرگرم می شدند، وقتی من به برادرم اعتراض می کردم که حکم و ي

چرا اينها را به خانه می آوری؟ من با بودن آنها نمی توانم درس بخوانم، می 
گفت، تو با ما کاری نداشته باش و درست را بخوان، چون خودش با درس 

. ودکاری نداشت، چنته فرهنگيش از چگونگی درس خواندن و شرايط آن خالی ب
به خصوص که بعضی از اين دوستانش را ناباب می دانستم، مرا بيش از پيش 

شبی از شبهای زمستان، حسين يکی از آن . ناراحت و عصبانی می کرد
دوستانش که با من هم سالم و عليکی داشت و قبالً ذکر او رفت و من از دست 

منزل ما آمد و  او هم به دليل بی کاری و بی عاری چندان دل خوشی نداشتم، به 
من در خواب و بيداری بودم که متوجه شدم برادرم با . شب را همانجا خوابيد

که آن زمان جزو دوستانش محسوب می شد و من از اين دوستی  -اميرمعروف 
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بسيار ناراحت بودم و از او خوشم نمی آمد و چندين بار در موارد مختلف از او 
بازيهای الت و لوطی و چاقو کش می من او را سردسته . آمد - ياد کرده ام 

وقتی اين دو به منزل آمدند، امير نگاهی به اطراف کرد و پتويی را از . دانستم
روی کسی که خوابيده بود، کشيد و چون ديد که حسين است، به او گفت، چرا 
اينجا آمده ای؟ آن بيچاره هم می گفت، آيا من به منزل تو که خيابان صفاری 

  ه ام و يا می دانم کجاست؟  است يک بار آمد
هر چه حسين می گفت که اين منزل تو نيست و من منزل ترا که در خيابان 
صفاری است اصالً بلد نيستم و آيا من به آنجا آمده ام؟ امير باز می گفت تو چرا 

برادرم هم  در اين گفتگو دخالت نکرد و به او نمی گفت که اينجا . اينجا آمده ای
من که بيدار بودم و به دقت مکالمه آن دو . به تو ربطی نداردمنزل من است و 

را گوش می کردم، بشدت از دست آنها و بويژه برادرم عصبانی شدم و يک 
اينها . مرتبه خطاب به برادرم و امير گفتم که اصالً خود شما چرا اينجا آمده ايد؟

!. لند شويدفوری از روی دوشکهايم ب. که شما رويش خوابيده ايد مال من است
امير نگاهی به برادرم کرد و گفت، او چه می گويد؟ برادرم گفت راست می 

به ناچار برادرم و امير از روی دوشکها بلند شدند و . گويد و دوشکها مال اوست
کف زمين فرش چندان مناسبی . من دوشکها را جمع کردم و پيش خودم گذاشتم

اما . امير ديگر حرفی نمی زد. بودنداشت و از چند پتو و يا جاجيم مفروش شده 
روی پتو خوابيدن و پتوئی را هم روانداز کردن به علت سردی هوا در زمستان 
خوابشان نمی برد و برادرم مرتب می گفت که دوشکها را بده، امير هم می گفت 

دقيقه ای که برادرم فهميد که نبايد به او  ١۵- ١٠پس از . ولش کن ما الزم نداريم
اد که چنين عملی بکند و من با عملم به او نيز فهماندم که نبايد در اجازه می د

را به آنها پس دادم و همه   دشکها. چيزی که مربوط به او نيست دخالت کند
  .خوابيديم

مادرم مريض شده بود و پدرم او را به اصفهان  ۴٠و يا  ٣٩سال  زمستاندر 
. خوابيده و خوب شده بود سنبل االسالم برده و دو هفته ای در بيمارستان

سال داشت  ١٠۵که حدود ) پدر مادرم(همزمان با خوب شدن مادرم، پدر بزرگم
که : پدرم از اصفهان نامه ای برای ما بدين مضمون نوشته بود. فوت کرده بود

مادر مريض بود و فعالً خوب شده و ما به ماربين برگشتيم و پدر بزرگ هم 
مه را برای برادرم خواندم، او به گريه افتاد و وقتی من اين نا. فوت کرده است

هرچه من کوشش کردم که به او ثابت کنم که مادر . گفت، مادر فوت کرده است
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فوت نکرده است و آنچه پدر نوشته درست است و دليلی نداشت که بنويسد مادر 
خوب شده و پدر بزرگ فوت کرده است، برادرم می گفت نه مادر فوت کرده و 

حرفهايم در او اثر نکرد و فوری به . سته که ما را سريع ناراحت کندپدر نخوا
. اصفهان و به ماربين رفت و يک هفته بعد برگشت و گفت حرف تو درست بود

خديجه خانم صاحبخانه مان به من گفت که شما مادرت را دوست نداشتی که 
اما . ستمن يقين داشتم که مادرم فوت نکرده ا! من به او گفتم که نه. نرفتی

 ١٣۶٢سر انجام مادر در فروردين سال . برادرم حرف مرا باور نکرد و رفت
زمانی که من در محبس واليت فقيه بودم از دنيا رفت و نه در موقع مريضی که 
دو سه هفته ای طول کشيد به من اجازه دادند که بروم و با مادرم ديدار کنم و نه 

و در مراسم کفن و دفن و يا ختمش موقعی که از دنيا رفت گذاشتند که بروم 
اين نکته را همين جا بگويم که مادر من و مادر دکتر ناصر تکميل . شرکت کنم

همايون در يک روز فوت کردند، او را به ختم مادرش بردند و در ختم مادر 
زندان اوين و اطاقی که من و تکميل همايون  ٣٢۵شبی در بند . شرکت داشت

م برای ختم جلسه، آن ای هر دو مادر گذاشتيم و من ههم در آن بوديم ختمی بر
ختم ماربين را خواندم و همگی برای شادی روحشان فاتحه ای دعای معروف 

تکميل هم که اين دعا را ياد گرفته بود، بعضی اوقات و در جای . خوانديم
  .مناسب خودش برای شوخی با من چند جمله ای از آن دعا را می خواند

  
  ری به چيذرآمدن آقای طاه

آيت هللا نهاوندی، روحانی بزرگ چيذر که خيلی مورد احترام چيذری 
. ها و اهالی شميرانات بود، امامت جماعت مسجد و تکيه چيذر را بعهده داشت

کمی قبل و يا همزمانی که من در چيذر مستقر شوم، ايشان مرحوم شده و در 
ذر برای آوردن روحانی اهالی چي. امامزاده علی اکبر چيذر به خاک سپرده شد

مناسبی برای تکيه و مسجد خود و ارشاد مردم به قم و نزد آيت هللا بروجردی 
رفته و از ايشان تقاضای  کرده بودند روحانی مناسبی که جای خالی مرحوم 

مرحوم بروجردی هم آقای طاهری را به . نهاوندی را پر کند به آنها معرفی کند
  .آنها معرفی می کند

ری به همراه خانواده اش به چيذر آمد و ابتدا مدت کمی را در خود آقای طاه
بعد از . چيذر در منزلی که چيذريها برايش در نظر گرفته بودند، اقامت گزيد

مدتی خانه ای را در نزديکی سه راه سرابی خيابان دولت برايش خريداری 
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از روزها مدت زيادی نگذشته بود که روزی . کردند و در خانه جديد مستقر شد
وقتی آقای طاهری برای ادای نماز جماعت و ارشاد به چيذر وارد می شود، در 

آقای . يکی از قهوه خانه های چيذر راديو برای مشتريها موسيقی پخش می کرد
طاهری هم به داخل قهوه خانه رفته و راديو را برداشته و به مسجد برده و در 

خانه موسيقی پخش کرده و مرتکب آنجا اعتراض کرده که چرا راديو در قهوه 
در رابطه با اين عمل آقای طاهری در چيذر بگو مگو . فعل حرام شده است

برخاست و عده ای موافق و عده ای مخالف سرزدن چنين عملی از آقای 
در نتيجه بدون اينکه برخورد جدی بين اهالی ايجاد شود، در . طاهری شدند

و . فق و عده ای مخالف آقای طاهری شدندعده ای موا. چيذر دو دسته بوجود آمد
طبعاً در چنين وضعيتی، حرف و حديثها  و پشت سرهم حرف زدنها شروع می 

حرف زدنها کار را به جائی رساند که آقای طاهری امامت جماعت و . شود
آقای طاهری در مدتی که در . ارشاد مردم چيذر را رها کرده و  از آنجا رفت

شاد مردم را بعهده داشت، با وضعيت تهران و چيذر امامت جماعت و ار
شميران آشنائی حاصل کرده و با روحانيون و بسياری از بزرگان و معنونين 

ايشان مجوز تأسيس مجتمع دخترانه مدارس . شميران آشنا و دوست شده بود
اسالمی از آموزش و پرورش گرفت و در خيابان اسدی شميران، کودکستان، 

خترانه اسالمی همراه با سرويس اياب و ذهاب باز کرد و دبستان و دبيرستان د
و . درنتيجه خيلی ها از اطراف، دختران خود را به آنجا برای آموزش فرستادند

اما بعد . و تا پيروزی انقالب هم داير بود. مجتمع اسالمی طاهری رونق گرفت
  .داز انقالب نمی دانم که اين مجتمع آموزشی دخترانه چه وضعيتی پيدا کر

  
  جريان حمام چيذر

مردم  ٣٩و  ٣٨خزينه ای داشت که تا سالهای چيذر حمامی قديمی و وقفی      
ده می کردند و سپس چند دوشی در حمام تعبيه کردند، و مردم ااز خزينه آن استف

از دوش استفاده می کردند اما خزينه آن هم بود و من ديده بودم که برای چند 
يحيی کدخدای چيذر، اجازه می دادند که به داخل شخص معنونی نظير حاج آقا 

اما با زياد شدن جمعيت چيذر، اين حمام نه آن ظرفيت را . خزينه هم بروند
آقای ابوالقاسم پرداختی  های دو نفر از اهالی چيذر بنام. داشت و نه بهداشتی بود

 - و حاج اصغر آقا چيذری با شرکت زری اقبال برادر زاده دکتر منوچهر اقبال 
با رؤسای ده صحبت کرده بودند  ۴٢و يا ۴١در  –که زمانی نخست وزير بود 
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اهالی هم پذيرفته بودند که . که الزم است در اين محل حمام مجهزی ساخته شود
م کار می کند، و هر که خواست آنجا می رود هرکه اشکالی ندارد، حمام قديم ه

در ميدان زر فعلی، . خواست به حمام جديد که ساخته خواهد شد، برود، می رود
که تا آن موقع ساختمانی آنجا نبود، در زمين وسيعی ساختمان حمام که اسم آن 

 بعد از. و بدين علت آن ميدان زر ناميده شد. را هم حمام زر نهادند شروع شد
شرکای حمام جديد، تصميم . اينکه کار ساختمان پايان گرفت و حمام افتتاح شد

  .می گيرند که آن حمام وقفی قديمی را به دليل غير بهداشتی بودن ببندند
بعد زنانه  نيم صبح مردانه و از آن به ۵/٧و يا  ٧حمام قديمی صبحها تا حدود 

  .شب مردانه بود ٩تا  ۶بعد از ظهر ها هم از حدود ساعت . می شد
به اداره بهداشت گزارش می شود که اين حمام غير بهداشتی و مضر است و 

اداره بهداشت شميران هم باتفاق چند مأمور کالنتری . بايد درب آن بسته شود
ی نظارت بر صبح به حمام سرزده برا ٩و يا  ٨حدود ساعت . رستم آباد

که  احتمال قريب به يقين اين. بهداشتی بودن و يا نبودن و بستن به حمام می آيند
وقتی مأمورين می رسند و به حمام می روند، زنی در حمام نبود ولی کسانی که 
آنجا بودند به سرعت و بدون توجه مأمورين چند زنی را به داخل حمام فرستاده، 

اندازند که مأمورين به داخل حمام زنانه، سرزده و بالفاصله داد وهوار راه می 
  .رفته اند وحرمت ناموس ما را از بين برده اند و هتک حرمت کرده اند

اهالی چيذر هم استشهادی مبنی بر اينکه مأمورين دولت سرزده به حمام زنانه 
نفری با يکی دو  ٢٠رفته و هتک حرمت ناموس ما کرده اند  تهيه کرده و حدود 

بان که من هم همراه آنها بودم به کالنتری رستم آباد، که در رستم آباد نفر پاس
در کالنتری همه ما را در اطاقی . باال نزديک سه راه فرمانيه قرار داشت رفتيم

که حالت بازداشت هم داشت نگه داشتند و منتظر بوديم که افسر نگهبان تک تک 
ه سيد دمحم هاشمی شيشه بر که ما را برای ادای شهادت بخواهد که ناگهان ديديم ک

جوانی بروند و ورزشکار و يکه بزن بود را با پيراهن پاره و زخمی شده با سيد 
وقتی آقا دمحم . حسن آقا و جوانی ديگر از چيذريها از خارج به کالنتری آوردند

شيشه بر خونين و مالين و پيراهن پاره شده با آن جوان ديگر را به کالنتری 
  .ميديم که اوضاع در چيذر تغيير کرده و زد و خوردی شده استآوردند، ما فه

آقا دمحم شيشه برکه بيرون چيذر بوده وقتی به چيذر می آيد، به او خبر می دهند 
او . که مأمورين به حمام زنانه بی خبر ريخته اند و هتک حرمت آنان شده است

ای از اداره هم با عصبانيت وقتی به چيذر و نزديک حمام می رسد، نماينده 
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بهداشت و پاسبانی داشته اند که از کوچه حمام بيرون می آمده اند که دمحم با آنها 
برخورد می کند و محکم تو گوش آنان می خواباند، آنها هم چند پاسبان که آنجا 
بوده اند را صدا زده و با دمحم گالويز شده و به کتک کاری پرداخته و دمحم ر ا 

. مأموران دولت به هنگام مأموريت به کالنتری آوردند دستگير و به عنوان زدن
وقتی سيد دمحم با آن جوان ديگر به کالنتری وارد شدند، يکراست آنها را به اطاق 
افسر نگهبان برده، افسر نگهبان از دمحم می پرسد، چرا به مامورين دولت زده 

حمام  ای؟ او هم پاسخ می دهد جناب سرگرد و يا سرهنگ اگر خانم شما توی
بود و اينها می رفتند تو حمام، شما چکار می کرديد؟ او هم جواب می دهد 

تا سيد دمحم اين جواب را می شنود، سيلی محکمی تو گوش جناب . هيچکاری
افسر نگهبان هم پاسبانها را صدا زده و حسابی دمحم را می . سرهنگ می خواباند

.  بيداد را از اطاق باال شنيديمما توی اطاق بازداشت بوديم که صدای داد و . زنند
ربع ساعتی بعد هم سيد دمحم و آن دو جوان ديگر را در اطاق بازداشت پيش ما 

  .آوردند
با اين وضعيت پيش آمده، ما ها را هم که برای ادای شهادت که با پای خود به 

از  ابتداکالنتری رفته بوديم آن شب را در کالنتری بازداشت کردند و روز بعد 
ک ما در کالنتری سئوالهائی کردند و سپس با تشکيل پرونده، همه ما را تک ت

در دادسرا تمام کسانی که برای شهادت به کالنتری . به دادسرای شميران بردند
رفته بودند و شب را در بازداشت گذرانده بودند، يک به يک به اطاق بازپرسی 

ز من سئوال شد که چرا ا. فرا خوانده شدند و از هر کدام يکی دو سئوال کردند
اينجا آمده ای؟ پاسخ دادم که به کالنتری برای ادای شهادت رفته بودم که مرا هم 

سئوال شد که حاال حرف ديگری نداری؟ . بی خود و بی جهت بازداشت کردند
گفتم از دست کالنتری که مرا شب گذشته در بازداشتگاه خود نگه داشته، 

  .ص کردبعد از اين مرا مرخ. شکايت دارم
ماها را که خود به کالنتری برای ادای شهادت رفته بوديم آزاد کردند، ولی برای 

سنگينی به جرم  وثيقه ی سيد دمحم شيشه بر و چند نفر ديگر با صادر کردن قرار
اهالی و بستگان . زدن مأمورين دولت در حين انجام وظيفه به زندان فرستادند

حاال دعوا شکل ديگری . عد آنها را آزاد کردندآنها هم با گذاشتن وثيقه چند روز ب
بخش . زری اقبال و شرکايش می گفتند که نبايد اين حمام باز شود. پيدا کرد

زيادی از اهالی چيذر هم می گفتند که امکان ندارد که بگذاريم اين حمام بسته 
اين ما بوديم که اجازه داديم که حمام زر در اينجا و نزديک اين حمام . بماند
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ما هرگز نمی گذاريم که اين حمام . حاال می خواهيد آن را ببنديد. ساخته شود
، ضرب شصت تشّخصباز و بسته ماندن اين حمام به صورت . وقفی بسته بماند

از طرف حمام وقفی . نشان دادن و خالصه به يک مسئله حيثيتی تبديل شده بود
ذر دنبال کار را گرفته و چند نفر و بويژه آقای قاسمی ناظم مدرسه بابا طاهر چي

خانمها . از هر امکانی که وجود داشت برای مجوز باز کردن حمام بکار گرفتند
غذا و ساير مايحتاج . هم در حمام بست نشسته و از حمام بيرون نمی آمدند

روزانه آنها از طريق سقف و با بستن سطل به طناب به داخل حمام فرستاده می 
روزنامه اطالعات و يا کيهان و يکی . ه ها کشيده شدکار به جرايد و روزنام. شد

دو مجله تصويری از طناب و سطلی که در آن جوانانی دارند مايحتاج را به 
. با گزارشی از وضعيت ايجاد شده را منعکس کرد همراهداخل حمام می فرستد 

هيأتهای مختلفی برای تحقيق مسئله ای که ايجاد شده بود، به  و دومهفته اول 
از جمله امامعلی حبيبی ورزشکار که وکيل مجلس بود هم به . ذر می آمدندچي

آنجا آمد و قول داد که برای باز نگه داشتن حمام آنچه در توان دارد بکار خواهد 
  .بست

. سرانجام اداره بهداشت و ساير مقامات ذيربط چاره ای جز باز شدن حمام نديدند
حمام داد و گفت که بعد از تعمير و  اداره بهداشت، ليستی برای بهداشتی کردن

اهالی . انجام اين ليست بهداشتی، حمام می تواند باز باشد و بکار خود ادامه دهد
هم با گرفتن مجوز برای تعمير حمام، به خانمها گفتند که از حمام بيرون بيايند و 

ظرف يکی دو هفته تمام تعميرات و ليست . به بست نشينی خود خاتمه دهند
عده زيادی که اصالً تمايل . بکار خود ادامه داد مجدّداً ی انجام شد و حمام بهداشت

نداشتند که به اين حمام بروند و اگر شرکای حمام زر به اتکای قدرت زری 
اهالی به دنبال بهداشتی کردن و . اقبال، به دنبال بسته شدن حمام وقفی نمی رفتند

و حمام مدت کمی بعد از باز  مجوز گرفتن برای باز بودن حمام هم نمی رفتند
شدن حمام زر که حمامی مدرن با داشتن دوشهای عمومی و خصوصی و با 
امکانات مختلف بود، خود به خود بسته می شد و اگر هم باز می ماند، جز تعداد 

و . اما با اين عمل مردم را به عکس العمل واداشت. قليلی به آنجا نمی رفتند
  .  ه انداختندحمام را روبراه کرده و برا
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  در روح و روان انسانيا کارپذيری تلقين و اثر
برای پی بردن به اثر تلقين در روح و روان انسان و تجربه آموزی در اين باب، 

اتفاق  ۴١و يا  ۴٠داستان کوچکی که در اواخر تابستان و يا اوايل پائيز سال 
را ممکن بسيار خود تجربه البته مشابه چنين داستانی . برايم افتاد، را نقل می کنم

  .کرده باشند
نظر به . کل دوم تا گرفتن ديپلميدر چند سالی که من در چيذر بودم بويژه در س 
ديزی آبگوشت  در قهوه خانهناهار را  وقتها نکه برادرم هم مجرد بود، خيلیاي

کمی پائين تر از تکيه و مسجد چيذر، قهوه خانه ای وجود داشت که . ميمی خورد
قهوه . بودو بعضی از بچه های ماربين  خيلی ها و از جمله من و برادرم  پاطوق

، خوش سر و زبان، خوش برخورد و قد بلند، که جوانی »عطا«چی داشت بنام 
خودش هم چيذری بود و همه . مؤدب که به تناسب افراد احترام همه را داشت

يکديگر و رتق و مردم برای ديدار . چيذری ها و غير چيذری ها را می شناخت
  .فتق کارهای خود و يا کمی استراحت و چای نوشيدن به آنجا می رفتند

بعد از ظهر بيشتر از مواقع ديگر  ۵/٢ظهر تا  ١٢قهوه خانه معموالً از ساعت 
شلوغ می شد، زيرا خيلی ها برای ناهار و خوردن ديزی آبگوشت به آنجا می 

يعنی اينکه چه  ساب جاری داشتيم،ما پيش او ح .آمدند، همين طور من و برادرم
و يا ديزی آبگوشت چای  آنجا،و در، به آنجا می رفتيم پول داشتيم و چه نداشتيم

رچه اش بدهی ما تدر دف قتی پول نداشتيم،و همعطا قهوه چی . سفارش می داديم
.  را يادداشت می کرد و وقتی پول به دست می آمد، بدهی را پرداخت می کرديم

از روزها  یروز. به هفته بدهی خود را به او پرداخت می کرديم گاهی هم هفته
يک و يا دو نفر ديگر از . برای صرف ناهار و چای به آنجا رفتيم من و برادرم

، آه در بساط  نداشتيم در آن روز نه تنها ما. بچه های ماربين هم آنجا آمده بودند
    .بلکه کاری هم نداشتيم

. روی تخت قهوه خانه نشسته بوديم و گپ می زديمبعد از صرف ناهار و چای، 
يکی از بچه های ماربين بنام حمزه اميری که آن روز در چيذر سر چاه آبی 

ناهار را خورد و . مشغول کار بود، برای ناهار خوردن به قهوه خانه آمد
در اين  .خواست که کمی استراحت کند و دوباره بعد از ظهر سر کارش برگردد

رو کرد به  ،و يا يکی ديگر از بچه های ماربين با اشاره ای به ما اثنا برادرم
آيا ناخوش ! حمزه چرا اينقدر رنگ و رويت پريده است راستی :حمزه و گفت

بوده ای؟ و چرا با اين وضعی که داری توی چاه و آن هم آب سرد کار می کنی؟ 
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هم آينه ای بهتر نبود که امروز را کار نمی کردی و استراحت می کردی؟ بعد 
با شنيدن اين حرفها، حمزه نگران ! در آورد و گفت به رنگ و رويت نگاه کن

و  شد و فوری آينه را از دست آنطرف گرفت و به سرو صورت خود نگاه کرد
ولی خوب حاال نمی  .گفت بله حالم خوب نيست و صبح هم کمی ناخوش بودم

ن دو نفر ديگر هم با من کار را هم که نمی شود تعطيل کرد چو. دانم چکار کنم
کار می کنند و اگر من نروم آن دو نفر ديگر هم بيکار می شوند و من بايد مزد 

 من سِر کارم آيا کسی از شما می تواند بعد از ظهر به جای. آنها را هم بپردازم
بعد از آن ما به هم نگاه کرديم و  هم پول تمام روز را به او می دهم؟برود و من 

   .کارش بروم آنها از من خواهش کردند که بجای او من سرِ 
گفتم خوب حاال که او حالش . گفتن! باال و پائين کردن و آره و نه من هم با کمی 

چاره ای ندارم جز اينکه به جايش بروم تا آن دو نفر ديگر کارشان  خوب نيست،
. تومان بود ٨ی سر چاه آب، روزی مزد کارگر مقندر آن موقع   .تعطيل نشود

. کارش رفتمسرِ  هم بجايش من تومان مزد تمام روز را به من داد و ٨مزه هم ح
حمزه که نه مريض بود و نه رنگ پريده، بر اثر تلقين چند نفر، احساس کرد که 

بعداً پشيمان شدم که چرا من در اين کار شرکت . رنگ پريده و مريض است
. تومان پولدار شديم ٨ما  ،ی که از ما سر زددر نتيجه اين عمل نادرستاما . کردم

تومان چقدر ارزش  ٨وضعيت و ارزش پول آن زمان و اينکه برای اينکه 
ی نهار با دو راداشت، کافی است بدانيد که در آن موقع ديزی آبگوشت يکنفره ب

   .لایر بود ٢٠و يا  ١٨چای 
 دادن تجربهآنهائی که خود در زمينه تلقين و اطالعات غلط به کس و يا کسانی 

. ای دارند، می دانند که چه اثر منفی و يا مثبتی بر انسان بر جای می گذارد
بنابراين تنها راه برای مصون ماندن از اثرات مخرب و منفی آن بايد اراده را 

استقالل  در تمامی امور غفلت  و هرگز از داشتن. خود مسلط بود و بر قوی کرد
   .نکرد و آن را به فراموشی  نسپرد

ی از هر سنخ روابط انسان با انسان ديگر  نظر به اينکه درافزون بر نکته فوق، 
در بر خواهد داشت و چون انسان  ی کارپذيری مثبت و يا منفینوع که باشد،

کارپذيری و يا  ، الزم است تا حدودی به روشناگزير از روابط با ديگری است
ينه عالقه مندانی که مايل به اطالع بيشتری در زم. مغزشوئی آشنائی داشت

کارپذيری و يا مغزشوئی هستند و برای مصون ماندن  و يا کاستن از اثرات 
کار پذيری و روشهای مبارزه با «می توانند  به کتاب  منفی آن تا حد ممکن،
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و در  به زبانی ساده بيان شدهآن  که ساز و کار و قواعد اين روابط  در »آن
   .موجود است مراجعه کنند سايت اينجانب

بد نيست که همين جا عمل ديگر نادرستی که از من سر زد و من بال فاصله از 
قبالً گفتم که بعضی از ايامی که نزد : انجام آن پشيمان شدم را توضيح دهم

وزی از روزها يکی از ر. برادرم بودم، حساب و کتاب کارگرانش هم با من بود
در دادن مزدش تآخير شده  های ماربين هم بود، نمی دانم که از بچه شکارگران

، به او گفتم بود و يا چيز ديگر، به درب منزل ما آمد و شروع به داد و بيداد کرد
را ادامه داد و گفت مثالً  شداديچه خبر است چرا داد و بيداد می کنی؟ او داد و ب

اما در . به صورتش زدم) سيلی(من هم عصبانی شدم و چکی . چرا اينطور شده
همان وقت از کرده خود  و دم پشيمان شدم که اين چه عملی بود که از من سر زد

پشيمان شدم و بالفاصله از او عذر خواهی کردم و برای جلب رضايتش فکر 
او هم راضی و خوشحال که بدون کار . اضافه دادمتومان به او  ١۵و يا  ١٠کنم 

  .  کردن، تقريباً مزد دو روز کار را به دست آورده است
خوانندگان بدانند اگر خطائی و يا اين داستان کوتاه را بدين علت نقل کردم که  

اما اگر به  .جايز الخطا است و اشتباه می کند که انسان اشتباهی از آنها سر زد،
ً به راه راست توبه کند يعنی اينکه آن عمل را جبران کن خود بيايد و د، قطعا
و  ،خطا و يا اشتباه خود ادامه داد ولی اگر نه به اعمال .د شدهدايت خواه

به جائی خواهد رسيد که ديگر برگشت ناپذير می  خطاهای خود را جبران نکرد،
   .شود، و ديکتاتوری و خود پرستی اينچنين شکل می گيرد

  
  آيت هللا بروجردیفوت 

من با پسر عمويم رمضان و رمضانعلی اميری ١٣۴٠روز دهم فروردين     
دوست ديگر که هر دو چند سالی از من بزرگتر بودند و در بازار کار می 

هنوز همه مغازه ها . کردند، اول صبح به سبزه ميدان جلو بازار کفاشها رفتيم
بوديم که از طريق راديوئی که روشن  مقابل بازار کفاشها ايستاده. باز نشده بود

بود، ناگهان برنامه خود را قطع کرد و گفت، آيت هللا بروجردی به رحمت خدا 
ما سه نفر بالفاصله تصميم گرفتيم که برای شرکت در تشييع جنازه آن . پيوست

. به هر شرکتی که رفتيم جا برای رفتن به قم وجود نداشت. مرحوم به قم برويم
  .ش رفتيم که آنجا وسيله ای پيدا کنيمبه ميدان شو
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آن روز مثل اين بود که هر چه از انسان و ماشين هست به سمت قم در حرکت 
تاکسی، سواری شخصی و غير شخصی، باری، وانت همه و همه به . است

در ميدان شوش تاکسی ای داشت مسافر برای قم می . سمت قم در حرکت بودند
چقدر کرايه بايد . سه نفر می خواهيم به قم برويمبه راننده گفتيم که ما . گرفت

راننده گفت، . تومان می پردازيم ٣٠ما گفتيم . تومان ۴٠بپردازيم؟ راننده گفت 
دوستش که بغل دستش نشسته بود، به او گفت، اينها  . کمتر از اين نمی شه! نه

وستش او با اين گفته د. سه نفرشان به اندازه دو نفر بيشتر نيستند! را سوار کن
مسافر ديگری هم گرفت و با . ما سه نفر سوار شديم. هم گفت سوار شويد

  .نفر شديم ۶دوستش 
ماشين . وقتی به کهريزک رسيديم. از ميدان شوش به سمت قم حرکت کرديم

اما . مدت کمی توقف کرديم که شايد راننده ماشين را درست کند. خراب شد
به شوفر تاکسی . تشييع جنازه برسيم داشت دير می شد و ما می خواستيم که به

چقدر تا اينجا به شما بدهيم که راضی باشی؟ گويا . گفتيم ما می خواهيم برويم
آنطرف تر ماشين باری که جای . لایر به او داديم ۵٠ما هم . لایر ١۵گفت نفری 

ما هم سوار آن ماشين باری . بار را پر از مسافر کرده بود، آماده حرکت بود
وقتی به قم و مسجد . لایر به راننده ماشين باری تا قم داديم ١۵ر نفری شديم و ه

. اعظم رسيديم جنازه از طرف خيابان صفائيه به داخل خيابان موزه وارد شد
جنازه را همراهی کرديم تا از درب خيابان موزه به داخل راهرو مسجد وارد 

د داشت که در راهرو مسجد، محوطه کوچکی مقابل شبستان بزرگ وجو.  شد
جنازه را به آنجا برده  و در آنجا به خاک . آنجا برای دفن در نظر گرفته شده بود

سپردند، جائی که هم اکنون مزار آن مرحوم است و کسانی که برای زيارت به 
در تمام قم آن روز جای . قم می روند، برای آن مرحوم هم فاتحه ای می خوانند

پس از مراسم خاک . در آن روزعزادار بودند همه مردم ايران. سوزن انداز نبود
سپاری، به منزل دختر عمه ام که در قم و در خيابان صفائيه کوچه پشت گاراژ 

  .گيتی نورد ساکن بود رفتيم و روز بعد به تهران باز گشتيم
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  دنباله درس 

قبالً خاطر نشان کردم که با ماندن پيش برادرم  گرچه  مسئله اقتصاديم تا      
حدودی تا کالس دوازدهم حل شد، اما ذهن و فکر مرا به جانب ديگری مشغول 

من که هيچوقت ردی و .   کرد که به مراتب از فکر امرار معاش سخت تر بود
دهم در يکی و يا دوتا يا تجديدی در درسهايم را نداشتم برای اولين بار در سال 

اما کالس يازدهم را با موفقيت و بدون تجديدی . از درسهايم تجديدی آوردم
  .  گذراندم

ما در دبيرستان فردوسی قلهک در سال آخر دبيرستان که مهمترين سال برای  
دانش آموزان است و بايد در آخر سال در امتحان ديپلم سراسری عمومی شرکت 

رای کنکور دانشگاه آماده سازند، مدتی از سال را دبير کنند و بعد  خود را ب
بعد هم دبير شيمی تازه کار و ناوارد موقتی را برای ما . شيمی و فيزيک نداشتيم

دبير فيزيک هم بيشتر . فرستادند که  کمتر به روش تدريس شيمی آشنائی داشت
ات يعنی تنها دبير جبر و مثلث آن سالاز همه دبيران ما در . وقت گذران بود

آن افزون بر اينها در اواخر . همان آقای طهماسبی دبير نسبتاً پرکار و خوبی بود
و يکی دو ماهی به امتحانات نهائی ديپلم، وضعيت برادرم به علت همان  سال

تا جائی که از عهده پرداخت کرايه  گراييدنکاتی که قبالً ذکر شد، رو به وخامت 
و يکی از اطاقهای . ر اجاره داشتيم، پس دادخانه هم برنيامد و اطاقی را که د

کوچک منزلی که در چند قدمی ميدان زر فعلی بچه های کارگر ماربينی 
با فرا رسيدن ماه .  سکونت داشتند و اجاره بسيار نازلی داشت نقل مکان کرديم

محرم، و شروع جلسات روضه و وعظ، وعاظ و منبری های معروف، با 
ی خمينی آن جلسات را تبديل به محاکمه دولت اسدهللا حمايت مراجع و بويژه آقا

علم و بيان استبداد حاکم کرده بودند و با وجودی که من می بايستی بيشتر به 
درس و بحث و آماده کردن خود برای امتحان باشم، چون وضعيت روحی ام 
کمتر مجال آن را به من می داد، فعاالنه در آن مجالس شرکت می کردم و 

البته جلسات . هم که مخالف دولت بودند به آن جلسات دعوت می کردم کسانی را
يکی از . بعد از ظهر به بعد تشکيل می شد ۶مهم بيشتر شبها از ساعت مثالً 

مهمترين آن جلسات، جلسه وعظ و خطابه ای بود که از سوم تا دوازدهم محرم 
بها به سخنرانی در مسجد آذربايجانيها تشکيل شده بود و آقای فلسفی در آنجا ش

مسجد آذربايجانيها در بازار کفاشها، و مقابل کوچه سيد ولی که به . می پرداخت
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پاچنار و خيابان خيام و روبروی سيد ولی ختم می شود، جنب مدرسه شيخ 
که بعد از پيروزی انقالب در اختيار آيت هللا خسروشاهی . عبدالحسين قرار دارد

مانده از بهائيان به آنجا آورده شده بود که در و بخش مهمی از اسناد به جا . بود
چند صندوق بزرگ قرار داشت و آقای بنی صدر با آيت هللا خسرو شاهی 

من هم . صحبت کرده بود  که من بتوانم برای تحقيق، آن اسناد و مدارک را ببينم
چند روزی به آنجا مراجعه کرده و بخشی از آن اسناد را از نظر گذراندم و 

همراه با کپی از بعضی از آنها را برای روزنامه آماده کردم ولی  ايیيادداشته
بعد از تعطيلی روزنامه به فرمان آقای دکتر بهشتی و حکم دادستانی انقالب 
مرکز آقای الجوردی، و غارت اموال روزنامه و به زندان افتادنم، آن مدارک به 

  .   مانند ساير اسناد روزنامه از بين رفت
سه شيخ عبدالحسين در بازار تهران به مسجد ترکها يا مسجد مسجد و مدر 

مسجد و مدرسه از ثلث اموال مرحوم ميرزا تقی . آذربايجانی ها معروف است
خان امير کبير بوسيلۀ وصی وی مرحوم شيخ عبدالحسين تهرانی معروف به 

علت اينکه مسجد و مدرسه، شيخ عبدالحسين . شيخ العراقين ساخته شده است
اری شده است اين است که ميرزا آقا خان نوری صدر اعظم خائن و يکی نامگذ

از عوامل قتل امير، اصرار داشته که شيخ عبدالحسين، مسجد و مدرسه امير 
کبير را بنام ايشان کند، شيخ هم برای احتراز از اين عمل آن را بنام خود کرده 

ن مسجد عزاداری اما چون بعدها، هيأتهای مذهبی آذربايجانی ها در اي. است
خود را بر پا می کردند، به مسجد ترکها و يا مسجد آذربايجانی ها معروف شده 

آقای فلسفی که در آن موقع بسيار جذاب و  سخنرانی هایمن در تمام . است
  . مهيج بود با وجود درگير امتحان بودن، شرکت داشتم

 و . فلسفی شب عاشورا در مسجد آذربايجانی ها دولت علم را استيضاح کرد
بازار خياطها، بازار کفاشها، بازار . (صدای او را می شنيدند جمعيت عظيمی

و در خود .) سيد ولی، مدرسه شيخ عبدالحسين و پشت بامها مملو از جمعيت بود
ی باالی منبر قرار در آن شب، وقتی فلسف. مسجد هم جای سوزن  انداختن نبود

  :گرفت و خطبه ای کوتاه طبق معمول خواند، گفت
منبرم بی سابقه است و آن  ادوار تاريخبحث امشب من بحثی است که در تمام 

سپس توضيحی داد که چرا و به چه دليل دولت . استيضاح دولت اسد علم است
ی مجلس به وکال: خاطرنشان کرد ادامهدر . اسدهللا علم را استيضاح می کند

هم اکنون که مجلس . اتکای موکلين خود در مجلس دولت را استيضاح می کنند
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 پشتيبانیشورا و سنا وجود ندارد و قاطبه ملت خود در اينجا جمع هستند، من به 
به اين هم فعالً کاری ندارم که اين . شما ملت دولت علم را استيضاح می کنم
ن به استناد به اينکه دولت در ده مورد دولت چه ظلم و جناياتی کرده است اما م

. خالف دين اسالم و خواست ملت ايران عمل کرده دولت را استيضاح می کنم
آن ده مورد را فهرست وار می خوانم و بعد يک به يک آن را به رأی می 

اول آن ده مورد را روی منبر خواند که از آنچه به يادم مانده به شرح . گذارم
  :زير است

 در شب وفات امام جعفر صادق مسجد فيضيه را  چرا دولت
 .خراب کرد؟

 خالف  نون اساسی تبعيت نمی کند و کارهایچرا دولت از قا
 .شرع انجام می دهد؟

 راديو پخش  نمی دهد نظريه علما در جرايد و  چرا دولت اجازه
 .شود؟

  چرا دولت طالب علوم دينی که به موجب قانون محصلند  را به
 .سربازی می برد؟

  چرا بعد از اينکه مردم مسلمان به پشتيبانی روحانيت سه روز
 .....بازار را بستند، نمی گذاريد بازارشان را باز کنند؟

می خوانم و جدا بعد از خواندن آن ده مورد، گفت حال يک به يک موارد را جدا 
ندم، هر کسی در هر جا که هست و صدای مرا می اپس از آن که هر يک را خو

مرتبه نه کمتر و نه بيشتر بگوئيد صحيح است، صحيح است، صحيح  شنود،  سه
صحيح است، صحيح : وقتی  مورد اولی را خواند و مردم سه مرتبه گفتند. است

عده ای در بين جمعيت برای برهم زدن مجلس به صحيح . است، صحيح است
مسلط به همه بود، گفت  در باالی منبر که ديدش آقای فلسفی. است ادامه دادند

. از ما نيست و توی دهانش بزنيد. صحيح است: هر کس بيش از سه مرتبه گفت
بعد از اين عمل و تمام شدن . با اين حرکت کسی ديگر جرأت بر هم زدن نداشت

باز ده مورد را يکمرتبه خواند و گفت اين بار تمام آن را به رأی . هر ده مورد
صحيح است، صحيح است، : سه مرتبه بگوئيد می گذاريم و برای تمامی آن

بعد از ختم اين استيضاح جلسه آن شب پايان گرفت و عليرغم . صحيح است
 .اما معلوم بود که کشور آبستن حوادث است. انتظارم در آن شب اتفاقی نيفتاد
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شب دوازدهم محرم وقتی به مسجد رسيدم، برخالف شبهای قبل ديدم که عده ای 
حتم پيدا . ی راهرو مسجد ايستاده و به دقت فضا را نظاره گرندپليس دم در و تو

بعد از ختم جلسه مسجد آذربايجانيها ديدم . کردم که امشب اتفاقی خواهد افتاد
از بعضی ها پرسيدم که آيا آقای فلسفی در جائی غير از اينجا . اتفاقی نيفتاد

  .حاال می رود مسجد معير! صحبت می کند، گفتند آری
مسجد معير در ته . از سر پاچنار که به خيابان خيام وارد می شود -عيرمسجد م 

من هم . کوچه و کوچه ای در خيابان خيام نرسيده به سيد نصرالدين واقع است
فوری خود را به آن مسجد رساندم و رفتم پشت بام مسجد و آنجا نشستم تا 

پليس به مانند وقتی بيرون مسجد آمدم ديدم عده ای . سخنرانی فلسفی تمام شد
وقتی . مسجد آذربايجانيها آنجا بودند و يک ماشين سواری فکر کنم شورلت بود
ايشان . فلسفی از مسجد بيرون آمد افسر پليسی گفت حاج آقا بفرمائيد سوار شويد

سوار ماشين پليس شد و من و عده ای از مردم مقداری به دنبال آن ماشين با داد 
  .م شدو بيداد دويديم و مسئله تما

شب بود و من بنا بود که با اتوبوس به چيذر  ١١حال فکر کنم ساعت نزديک 
وقتی به ايستگاه اتوبوسهای شميران که در ميدان ارک قرار داشت رسيدم . بروم

پای پياده به خيابان سعدی روبروی سينما اودئون . ديگر اتوبوسی وجود نداشت
  .که ماشينهای سواری شميران قرار داشت رفتم

 ١۵ر آن زمان فکر کنم کرايه از سعدی تا شميران با سواری يک تومان و يا د
فکر کردم که حاال . من فقط سه لایر پول بليط اتوبوس در جيب داشتم. لایر بود

چه بايد بکنم؟ پيش راننده سواری که آماده رفتن به سوی شميران بود رفتم و 
م اما خود نويسی دارم که بيش حقيقت را گفتم و گفتم که من فقط سه لایر پول دار

از يک تومان می ارزد، آنرا پيش شما می گذارم و فردا پول کرايه را می آورم 
 آن سه لایر و خود: ه گفتندآن ران. شميران و خود نويس خود را پس می گيرم

. نويست هم مال خودت باشد و مراهم با کمال ميل سوار و در شميران پياده کرد
از ميدان تجريش تا چيذر را هم پياده رفتم وقتی به . امی باددمش گرم و يادش گر

با چنين روحيه و وضعيتی . چيذر رسيدم، ساعت  يک و نيم بعد از نيمه شب بود
  . روز بعد به سر جلسه امتحان رفتم
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  تعطيل شدن امتحانات

در . حوزه امتحانات نهائی تمامی شميران در دبيرستان شاپور تجريش بود    
که مصادف با دوازدهم محرم بود ما در سالن بزرگ  ۴٢خرداد ماه سال  ١۵

دبيرستان شاپور تجريش سر جلسه امتحان  نشسته بوديم که ناگهان اعالن شد، 
که به علت اغتشاش و نا امنی فعالً تا اطالع ثانوی امتحانات برگزار نخواهد 

خانه های خود بچه ها نيز بالفاصله جلسه امتحان را ترک کردند و به . شد
وقتی اتوبوس به ايستگاه زندان . من بالفاصله با اتوبوس به تهران رفتم. رفتند

مسافرين . اتوبوس ديگر نمی توانست حرکت کند. قصر نزديکی باغ صبا رسيد
و از همانجا صدای تير بگوش می رسيد و سربازان در خيابان . را پياده کرد

  .مرور بسختی صورت می گرفت اينطرف و آنطرف ديده می شدند و عبور و
من همين طور از اين کوچه به آن کوچه و از اين خيابان به آن خيابان خود را به 

تجمع معترضين به دستگيری آيت . خيابان ناصر خسرو و شمس العماره رساندم
هللا خمينی در خيابان ناصر خسرو از شمس العماره به پائين، خيابان 

. ان ارک و بازار و اطراف اينجاها متمرکز بودبوذرجمهری، سبزه ميدان، ميد
وقتی من به شمس العماره رسيدم سربازان به مردم حمله کردند، من و بسياری 

و از کوچه مروی به نزديکی های خيابان . ديگر به داخل کوچه مروی دويديم
حکومت نظامی . در همه جا صدای تيراندازی بگوش می رسيد. سيروس رفتم

هم اکنون به خاطر . م، مشهد، اصفهان و شيراز اعالن شده بودهم در تهران، ق
  ندارم که آيا در ساير شهرستانها هم حکومت نظامی اعالن شده بود و يا خير؟ 

  - چون وسيله ای در کار نبود  -نزديکی های غروب از ناصر خسرو پای پياده
خيابان به خيابان خراسان  و به  منزل پسر عمويم که در يکی از کوچه های 

در اين منزل که متعلق . لرزاده کمی پائين تر از مسجد لرزاده قرار داشت رفتم
به پدر زن پسر عمويم بود، عالوه بر خانواده پدر زن پسر عمويم، پسر عمويم و 

شب را در حياط آنجا . دو خانواده ديگر که همگی فاميل بودند، زندگی می کردند
احب خانه که با هم دوست بوديم در من و پسرعموی ديگرم و برادر خانم ص

صبح وقتی ما را صدا زدند و بيدار شديم، هرچه به . حياط منزل خوابيديم
رمضان اميری برادر خانم صاحب خانه گفتيم بلند شو، بلند نمی شد و گفت تا 

باالخره حدود !!. خبر نياورند و نگويند که شاه رفته است من بلند نمی شوم
چون حکومت نظامی بود تا فکر کنم فردا صبح را در  صبح بلند شد و ٩ساعت 
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دقيق نمی دانم  ولی گويا  يک هفته . خرداد به چيذر باز گشتم ١۴آنجا ماندم و 
. بعد تاريخ امتحان را اعالن کردند و از دروس باقی مانده امتحان به عمل آمد

ن مردود وقتی در اواخر خرداد و يا اواسط تيرماه نتايج امتحانات اعالن شد، م
در شرايط روحی و اقتصادی که من در آن قرار گرفته بودم، رد شدنم . شده بودم

اما برايم بسيار سخت و شکست روحی و شخصيتی . خيلی غير مترقبه نبود
محسوب می شد و به همين علت هر کسی که از من از نتايج امتحانات را می 

رنامه ام چيست و يا چه پرسيد و يا می پرسيد که حاال بعد از ديپلم گرفتن ب
اصالً . ميخواهی بکنی؟ به فراخور حال افراد، جوابی دست و پا شکسته می دادم

همه کسانی هم که با من ارتباط داشتند، . بروز ندادم که در امتحانات رد شده ام
  .برايشان باورکردنی نبود که من رد شده باشم و فکر می کردند که قبول شده ام

نظر به اينکه دو پسر عمويم و دو پسر . ه چندان خوبی نداشتمبا برادرم هم رابط
عمه ام در خيابان ناصر خسرو و بازار به دستفروشی مشغول بودند، من هم  در 
تعطيالت تابستان در خيابان ناصر خسرو بساط کوچک دستفروشی راه انداختم 

فروش و معموالً روبروی وزارت دارائی و نزديکی کوچه خدا بنده لوها بساط 
جنب مسجد چسبيده به اول کوچه، آقائی بنام دمحم بهشتی، . را پهن می کرديم

فرصتهائی که . کتابفروشی ديواری داير کرده و به کتاب فروشی مشغول بود
دست می داد در مورد مسائل دينی و سياسی روز، تصوف، تسنن و تشيع با وی 

محتوايش به من معرفی و  بحث می کردم و او کتابهائی را در مورد مسائل فوق
اديان و مهدويت يا آراء و عقايد «کتابی را تحت نام  ١٣۴٢او در سال  . می کرد

. صفحه منتشر کرد ١۶۴بوسيله انتشارات کورش کبير در » ع -در باره مهدی
به آلمان داشتم، کتاب فوق را در قفسه کتابهای  ١٣٨٨در سفری که در سال 

يدن اين کتاب تمام خاطرات آن دوران با دمحم با د. منزل يکی از دوستانم ديدم
  .بهشتی برايم زنده شد

باری در تابستان مبلغ ناچيزی پس انداز کرده بودم و نقشه می کشيدم که چگونه  
به اين نتيجه رسيدم که به آبادان بازگردم و به . ردی سال ششم را جبران کنم

بدون گفتگو با کسی . نممانند روال سابق سال ششم دبيرستان را در آنجا بگذرا
به اهواز و نزد دوستی بنام اکبر کريمی که از بچه های  ۴٢اوايل شهريور ماه 

بيدشک ماربين بود و در چاپخانه تدين اهواز به کار حروف چينی مشغول بود، 
يکی دو هفته ای را با او گذراندم و با هم چند روزی را به آبادان سفر . رفتم

ضعيت و روحيه خودم، احساس کردم که ديگر برايم کرديم و من با مطالعه و
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امکان  ندارد که مثل سيکل اول که در آبادان به تحصيل مشغول بودم، سال ششم 
تصميم گرفتم که در . بالفاصله به تهران باز گشتم. را مجدداً در آنجا ادامه دهم

و در  کالسهای شبانه ثبت نام کنم و شبها در آن کالسها سال ششم را تجديد کنم
بدين منظور مقداری . در امتحانات نهائی متفرقه شرکت کنم ۴٣خرداد سال 

کتاب غير درسی داشتم که در طول چند سال آنها را تهيه کرده بودم، آنها را 
نصف قيمت و يا کمی کمتر و بيشتر فروختم و با مبلغ کمی که داشتم، در کالس 

  . لس بود ثبت نام کردمشبانه خوارزمی که در خيابان شاه آباد نزديک مج
دبيران فيزيک، شيمی و رياضيات اين . شبها در اين کالسها مشغول شدم 

کالسها بسيار دبيران برجسته و مؤلفين کتابهای درسی دبيرستانی بودند و با 
برای امرار معاش و . دبيران ما در دبيرستان فردوسی قلهک قابل مقايسه نبودند

صميم گرفتم که به کار دستفروشی در خيابان فراهم کردن شهريه کالسها هم ت
قبل از آن پسر عمه ام که او هم بساط دستفروشی در . ناصر خسرو ادامه دهم

خمينی (خيابان ناصر خسرو داشت، دوست دستفروشی بنام باقر سدهی اصفهانی
باقر جوان زرنگی بود و در دبيرستان مروی مشغول . داشت) شهر فعلی

ايام فراغت و هر فرصتی را که بدست می آورد،  تحصيل بود و تعطيالت و
برای امرار معاش و مخارج تحصيل به دستفروشی در خيابان ناصرخسرو 

در همان ايام و بتازگی پاساژ تريکو . واطراف شمس العماره می پرداخت
فروشی جعفری افتتاح شده بود و باقر يکی از مغازه های آنجا را گرفته و بکار 

چند باری که من با پسر عمه ام برای . ی تريکو پرداخته بودعمده و خرده فروش
خريد به مغازه اش رفتيم، به من پيشنهاد کرد که بجای دستفروشی، روزها تا 

بعد از ظهر به بعد  ۴بعد از ظهر در مغازه اش کار کنم و از ساعت  ۴ساعت 
شهريه مخارج زندگی و  دی هم که به من پيشنهاد کرد،دستمز. هم به کالس بروم

پيشنهادش را پذيرفتم و در مغازه اش . و برايم کافی بود کالس را تأمين می کرد
  .مشغول کار شدم و بعد از کار هم به کالسهای شبانه می رفتم

خريد مغازه همه صورت داشت و فروش . من در مغازه اغلب روزها تنها بودم
از ظهر به بعد  بعد ٣و يا ٢هم صورت جداگانه داشت و وقتی باقرغالباً ساعت 

به مغازه می آمد، صورت خريد و فروش را تحويل او می دادم و به کالس می 
خيلی اتفاق می افتاد که به دليل مشغله وشرايط روحی که داشتم، صورت . رفتم

اما باقر چون اعتماد صد در . فروش با چک و پولی که داشتم همخوانی نداشت
فقط می گفت که بايد بيشتر . گفت صد به من داشت، هيچگاه چيزی به من نمی
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بطوری که برايم نقل کردند باقر بعدها به اعتياد گرفتار و همه چيز را . دقت کنم
  .از دست داده بود

صبح زود از چيذر شميران به . در آن زمان همچنان در چيذر زندگی می کردم
از بعد  ٩بازار و مغازه می آمدم و شبها بعد از تمام شدن کالس حدود ساعت 

رفت و آمد طوالنی روزها از . ظهر که تعطيل می شد، به خانه باز می گشتم
ً تمام روز در بازار و کالس درس و بازگشت به چيذر،  چيذر به  کار تقريبا

 ۵و يا  ۴حدود . فرصت مطالعه برايم باقی نمی گذاشت و خسته و کوفته می شدم
در بازار و کالس شبانه را بعد از آن کار . ماهی را به همين منوال ادامه دادم

جبر و مثلثات، : رها کردم و تعدادی کتاب و حل المسائل رياضيات سال ششم
در . نزد پدر و مادرم رفتم را خرديداری کردم و به ماربين،. ..فزيک و شيمی و

، در ماربين با کتابها و کتابهای حل ١٣۴٣فرصت باقی مانده تا امتحانات خرداد 
. يکی تو سر خودم می زدم و يکی تو سر حل المسائل المسائل مشغول شدم و

  .سر انجام عقب افتادگی گذشته را برای قبول شدن در امتحان جبران کردم
يک ماهی مانده به . در اصفهان در امتحانات نهائی متفرقه ديپلم ثبت نام کردم

که يکی از خاله هايم . امتحانات، از ماربين به اصفهان و به منزل خاله ام رفتم
ما او را خاله  صغری صدا می زديم و او به  مانند مادر ما را دوست داشت، در 

شوهرش استاد رضا که شکسته بند . اصفهان خانه داشت و در آنجا ساکن بود
برای شکسته بندی پيش او می ... ماهری بود و از اطراف و اکناف اصفهان و

من در فرصت باقی مانده تا . آمدند، غالب اوقات افراد مختلف در منزلشان بودند
صبح از محلۀ جويباره اصفهان به پل خواجو که در آن محل روز امتحانات، هر 

هنوز چند بيشه که حالت پارک داشت می رفتم و شب به خانه خاله باز می 
امتحانات، بچه ها در طول روز به پل خواجو  در ايامدر اصفهان و بويژه . گشتم

می آمدند و به مطالعه و آماده کردن خود برای  و در پارک بيشه ای به آنجا
ساليان بعد، درختان آن بيشه ها را زدند و بصورت منظم . امتحان می پرداختند

بعد از اينکه امتحان . و حساب شده اطراف پل خواجو را پارک و گلکاری کردند
و  ششم نهائی متفرقه تمام شد و گويا اواخر خرداد ماه نتيجه ها را اعالن کردند

پدر . من هم قبول شده بودم، تازه بعضی ها فهميدند که من سال قبل رد شده بودم
دوستی از بچه های ماربين که اولين کس از بچه های ماربين بود که در سال 

و پدرش ساليانی است که دار  –ديپلم گرفت و با من هم کمی رقابت داشت  ۴١
روزی در   -حمت بگرداندفانی را وداع گفته که خداوند روح او را قرين ر
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ميد که من سال قبل رد شده بودم، به شوخی به من گفت اين منزل خاله ام تازه فه
مدت که تو اينجا بودی برای اين بود که سال قبل رد شده بودی؟ من هم گفتم 

ا می گفتم که شما به گفت پس چرا قبالً نگفته بودی؟ جواب دادم به شم. آری
اگر می گفتم به همه جا، جار زده می شد که فالنی رد آن روز . يدريش من بخند

اما حاال که قبول شدم گفتنش عيبی ندارد و مطلبی است که گذشته و . شده است
  .جبران شده است

  
  حوادث بعد از قبولی و گرفتن ديپلم 

بعد از قبولی در امتحان نهائی متفرقه سال ششم و تا گرفتن نتيجه 
م و يک يا دو هفته ای را پيش پدر و مادر گذراندم و امتحانات به ماربين باز گشت

حاال باز رابطه با برادرم خوب . سپس به تهران و به چيذر پيش برادرم باز گشتم
از زمان قبول شدن در . بود و کم و زياد هم در کارها به او کمک می کردم

ی امتحان نهائی تا شرکت در کنکور و يا به خدمت نظام وظيفه رفتن وقت زياد
  . داشتم

زمان همچنان می گذشت و من به اين فکر بودم که چه بايد بکنم که به صالح 
از يکطرف عالقه مند به ادامه تحصيل در دانشگاه بودم، و از . نزديکتر باشد

طرف ديگر به علت گرفتاری مادی و نداشتن ممری برای معاش و مخارج 
بی اطالعی از قوانين . دتحصيل و حتی شهريه دانشگاه، درها به رويم بسته بو

تحصيلی در دانشگاه و امکان کمک گرفتن از مؤسسات دانشگاهی و نداشتن 
مشاوری دلسوز و مطلع از وضعيت تحصيل و کار همزمان برای امرار معاش 

  .مرا از فکر شرکت در کنکور سراسری معاف کرد
ديم که چيذر بود، مطلع ش بابا طاهرمن و دوستم آقای قاسمی که ناظم دبستان 

دانشکده هنرهای زيبا يا دراماتيک که تازه تأسيس شده بود، بدون شهريه در 
با هم صحبت . صورت قبولی ثبت نام می کرد و گويا کمک تحصيلی هم می داد

من تا به آن روز  امکان شرکت و . کرديم که برويم و در کنکورش شرکت کنيم
هيچ مطالعه و يا اطالع بدرد  يا عملی درهيچ بخشی از هنر را پيدا نکرده بودم و

با اين وجود هر دو رفتيم و در کنکور دانشکده . بخوری هم از هنر نداشتم
هنرهای دراماتيک ثبت نام کرديم و بی خيال از همه چيز و همه جا، با شير يا 

بعد از امتحانات کتبی، مصاحبه ای شفاهی از . خط در امتحانات شرکت کرديم
در مصاحبه شفاهی ممتحن دريافت که من اهل هنر و . متقاضی  بعمل می  آمد
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از من پرسيد شما که اهل هنر نبوده ايد، چرا در اين . اين چيزها نبوده ام
دانشکده هنرهای دراماتيک ثبت نام کرديد؟ من هم با خنده حقيقت را برايش 

دوستم هم به همين منوال . بازگو کردم و ايشان هم محترمانه عذر مرا خواست
  .نشدقبول 

  
  

  شرکت در امتحان کنکور دانشکده افسری
از بچه های چيذر دوستی داشتم بنام مجيد چيذری که سال دوم دانشکده 

به او . به من  پيشنهاد کرد که به دانشکده افسری بروم. افسری را می گذرانيد
از . گفتم که روحيه ام با نظامی گری جور نيست و من موافق چنين نظامی نيستم

سرانجام گفت، بابا برو در کنکور دانشکده افسری . و از من انکار او اصرار
ضرری ندارد، اگر قبول شدی که من ارشد سال شما هستم و هوای . ثبت نام کن

مجانی شده ) معاينه کامل(کارت را دارم و اگر هم رد شدی حداقل يک چک آپ
رد که ای و وضعيت جسمی خود را ميدانی که چيست؟ سرانجام او مرا راضی ک

با آماده کردن مدارک مورد نياز به . در کنکور دانشکده افسری ثبت نام کنم
روز و تاريخ معاينه بدنی را به . دانشکده در خيابان سپه رفتم و ثبت نام کردم

معاينه مفصلی از تمامی اعضاء و جوارح بدن ازمتقاضيان بعمل می . من دادند
تيم، هر دو يا سه نفر باهم به اطاق به ياد دارم روزی که معاينه قلب داش. آمد

اول پزشک قلب مرا . ما سه نفر برای معاينه به داخل رفتيم. معاينه می رفتند
من مشکوک شدم که نکند مشکل قلبی دارم و تا . معاينه کرد و گفت آنجا بايست

بعد از اينکه آن دو نفر ديگر را معاينه کرد، باز مجدداً . به حال متوجه نشده ام
را معاينه کرد و به من گفت که قلبت از هر جهت بسيار عالی است و به قلب م

بعد . خالصه در تمام معاينات بدنی و ورزشی قبول شدم. درد افسری می خوری
از اين مرحله برای شرکت در امتحانات درسی که آخرين مرحله آزمايش بود و 

وع می در صورت قبولی، وارد دانشکده افسری می شدی و سال اول را شر
برای شرکت در اين مرحله طبق مقررات بنا بود، افسری از سرهنگ به . کردی

باال، نماينده مجلس، رئيس کالنتری محل، يا گويا سه نفر معتمد شناخته شده 
  .محل، صالحيت داوطلب را گواهی کنند
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برادرم دوستی داشت بنام . در آن موقع رابطه با برادرم خوب بود و با هم بوديم
با برادرم برای تاييد صالحيتم شبی به . کوثری که قبالً ذکر او رفتسرهنگ 

هوا گرم بود و . منزل سرهنگ که در حسن آباد زرگنده قلهک بود، رفتيم
پس از سالم و احوالپرسی من . سرهنگ و خانواده اش در حياط نشسته بودند

دانشکده  برگ  گواهی نامه را به ايشان دادم و گفتم که قصد دارم که در کنکور
ايشان نگاهی . افسری شرکت کنم، لطفاً شما اين گواهی نامه را امضاء بفرمائيد

انداخت و به من گفت، چرا در کنکور دانشکده پليس شرکت  صالحيت نامهبه 
چيزی قريب به (است دزد خانهبعد هم خودش گفت که آنجا که محل . نمی کنی؟

حالت شوخی به من گفت، در صالحيت نامه را امضاء کرد و به ). اين مضمون
آينده با عملت کار دست من ندهی؟ من کمی خنديدم و در دلم گفتم که فعالً که 
کاری از دستم برنمی آيد و اگر روزی کاری توانستم عليه اين حکومت جبار 

  .انجام دهم کوتاهی نخواهم کرد
کده بعد از اين حرفها، سرهنگ به من گفت، فکر می کنم رئيس هيأت علمی دانش

او خيلی با من . برو و بپرس که اگر اوست. زان و يا پيروزان استوسرهنگ فر
بيا و به من بگو تا سفارشت را بکنم . رفيق است و من خيلی به او کمک کرده ام

ً قبول شوی برادرم به من گفت بپرس و ببين اگر او است، پيش . که حتما
من از دوستم که در . سرهنگ برو و به او بگو تا سفارشت را به او بکند

دانشکده افسری بود پرسيد م که رئيس هيأت علمی دانشکده کيست؟ آقای چيذری 
در اين حيص و بيص با برادرم بر . زان و يا پيروزان استوگفت، سرهنگ فر

هرچه برادرم به من اصرار . سر موضوعی حرفمان شد و من از او دلخور شدم
فتم که من نمی روم و نمی خواهم که من به او گ. کرد که برو و به سرهنگ بگو

اگر من به جائی رسيدم، بگوئی که اين به علت پارتی من بود که تو به اينجا 
اگر خودم قبول شدم که شدم و . رسيده ای و اگر من نبودم تو حاال اينجا نبودی

. خالصه پيش سرهنگ برای سفارش کردن نرفتم. اگر هم رد شدم ايرادی ندارد
بعد که به سپاه دانش رفتم و مشغول گذراندن . هم رد شدمو در امتحانات 

بودم و برادرم به ديدنم به ) شاه آباد غرب(تعليمات نظامی در اسالم آباد غرب
پادگان آمد، به او گفتم که خدا را شکر که آن روز برای قبول شدن در دانشکده 

روز با يک که اگر کرده و قبول شده بودم، اگر آن . افسری پارتی بازی نکردم
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پارتی قبول می شدم، حاال بايد ده پارتی جور می کرديم تا من از نظام ارتش 
َو َعسى «   :من در عمل اين آيه قرآن را تجربه کردم که می فرمايد. بيرون آيم

 ُ َّ يَْعلَُم َو  أَن تَْكَرُهوا شْيئاً َو ُهَو َخيٌر لَّكْم َو َعسى أَن تُِحبُّوا شْيئاً َو ُهَو شرُّ لَُّكْم َو 
باشد، و  دو چه بسا چيزی را ناخوش داريد و آن برای شما سودمن أَنتُْم ال تَْعلَُمونَ 

خداوند می داند و ا خوش داشته باشيد و آن به زيان شما باشد، و ر بسا عملیچه 
  )بقره /٢١۶(  ».شما نمی دانيد
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  ايام آموزشیرفتن به سپاه دانش و حوادث مختلف  -٩
    

بعد از گرفتن ديپلم کسانی که در دانشگاهها قبول و مشغول تحصيل می   
شدند، و يا در امتحان زبان خارجی برای تحصيل در خارج از کشور قبول می 
شدند، از رفتن به خدمت نظام وظيفه در زمان تحصيل، معاف بودند و مابقی می 

د از پايان خدمت نظام وظيفه هر بايستی اول به خدمت نظام وظيفه بروند و بع
حاال تنها يک راه برايم مانده بود و آن رفتن به  . کاری که می خواستند بکنند

اما قبل از اينکه به سپاه . تصميم گرفتم که به سپاه دانش بروم. نظام وظيفه بود
دانش بروم، نامه ای مشروح به آقای خمينی که آزاد شده و در قم بود نوشته و 

از ظلم و ستم و بی عدالتی رژيم  و بعضیپس از عنوان کردن استبداد  در نامه
شاه، از ايشان خواسته بودم که به عنوان مرجع تقليد آيا صالح می دانند که من 
به سپاه دانش بروم و يا خير؟ به قم رفته و پيش از ظهری به منزل ايشان رفتم 

  .  دريافت کنمکه نامه را به ايشان بدهم و پاسخ خود را از ايشان 
اندرونی برای خانواده و احياناً . می دانيد که منزل علما بيرونی و اندرونی دارد

وقتی به  بيرونی آقای . بعضی از خواص و بيرونی برای عموم مردم است
نفری روی تخت بزرگی  ٧يا  ۶خمينی که کوچه پشت يخچال قاضی بود، رفتم 

بعد . ری هم معمم بودندنف ۵يا ۴يکی دو نفر کالهی و . که آنجا بود نشسته بودند
گفتند که نمی شود ايشان را . از سالم، گفتم من می خواهم آقای خمينی را ببينم

گفتند کارت چيست؟ گفتم . گفتم من با ايشان کار دارم و بايد او را ببينم. ببينيد
يکی از . نامه ای است که می خواهم به ايشان بدهم و پاسخش را هم دريافت کنم

من نامه را به ايشان ميدهم و اينجا بنشينيد تا اگر . را به من بدهيدآنها گفت نامه 
حدود يک ربع و يا بيست دقيقه بعد . من آنجا نشستم. جوابی دادند برايتان بياورم

آن فرد آمد وشفاهی به من گفت که آقا فرمودند که شما برويد سپاه دانش و 
  . اشکال و ايرادی ندارد

ر آنجا به من شد و ميسر نشد که خودم آقای حقيقت از برخورد سردی که د
خمينی را ببينم و نامه را خودم به دست ايشان بدهم و پاسخش را هم دريافت 
کنم، با اطالعات دينی که من داشتم که پيامبر و يا امام علی چگونه مردم مستقيم 

که  البته من به ايشان به دليل مبارزه ای را. با آنها ديدار می کردند، جور نبود



ت      ١٢٧            یک  ذ

  

  

عليه ظلم و ستم رژيم شاه شروع کرده بود و من با پوست و گوشت خودم آن را 
اما مسئله آن روز منزل آقای . ديده و احساس کرده بودم، مخالف نبودم و نشدم

خمينی و احساسی که نسبت به وی به من دست داد، برای هميشه در ذهن من 
آقای خمينی تا پيروزی به همين علت با وجودی که من از مواضع . باقی ماند

انقالب همه جانبه حمايت می کردم و باز چون هميشه در جستجوی حق، آزادی 
سالها بعد هم هنگامی که در پاريس بهنگام . و عدالت با درک و فهم خودم بودم

اقامت آقای خمينی وقتی امری خالف اينها را از آقای خمينی می ديدم و يا حول 
قا و يا اطرافيان نزديک ايشان اتفاق می افتاد، برايم و حوش ايشان بوسيله احمد آ

سئوال ايجاد می شد و يا کمی زود تر متوجه می شدم و با خود می گفتم که چرا 
بايد اينطور باشد؟ به همين علت در پاريس در مورد آقای خمينی و اينکه چرا به 

ازد و حل اختالفات فی مابين آقايان بنی صدر، قطب زاده، و يزدی نمی پرد
بويژه احمد آقا و دودوزه بازی کردنش، خلجاناتی در من رشد کرد و تا اينکه در 

که قبالً آقای بنی صدر به من اطالع داده بود، )۵٧بهمن  ١٢(روز پرواز انقالب 
به پاريس بيا تا با هم به ايران برويم و من در برلين با همسرم خداحافظی کرده 

که قرار بود که  ۵٧بهمن  ١٢م تا اينکه روزو به پاريس رفتم و در پاريس بود
پرواز انقالب انجام شود، وقتی به باغ نفل لوشاتو رفتم در آنجا متوجه شدم که 
ليست اسامی کسانی که قرار بوده با اين پرواز به تهران بروند را تغيير داده، 

وقتی از جريان ليست و . بعضی را حذف و بعضی ديگر را جايگزين کرده اند
كيف آن آگاه شدم، از اين عمل بسيار ناراحت و عصبانى گرديدم و ناگهان  كم و

اى عظيم به من وارد شد و مثل اينكه پتكى بر سرم فرود آمده باشد، و  ضربه
چون از قبل هم به اين قبيل مسائل حساس شده بودم، فوق العاده بر شدت 

و مقصر تلقى  صدر را مسامحه كار پيش خودم آقاى بنى. عصبانيتم افزوده شد
صدر در رابطه با يك چنين اتفاقى كوتاهى  چرا آقاى بنى: كردم و با خود گفتم

كرده است و از همين قدم اول رابطه بازى، گروه بازى و حذف يكديگر آغاز 
صدر در اين رابطه خيلى ناراحت بودم و  از كوتاه آمدن آقاى بنى. گشته است

ن در پاريس بچشم ديده بودم در ذهنم داشتم مسائل مختلفى را كه در اين دورا
در داخل باغ نفلوشاتو که مملو از جمعيتى بود كه از . كردم دوباره مرور مى

تا ايشان را . صدر افتاد نقاط مختلف به آنجا آمده بودند، ناگهان چشمم به آقاى بنى
قاى آ. ايد صدر اين چه كاريست كه كرده آقاى بنى: ديدم، با صداى تقريباً بلند گفتم

كدام كار؟ گفتم چرا اسامى افراد را از ليست پرواز : صدر در جواب گفت بنى
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ايد و چرا شما كه از اين عمل مطلع شده بوديد قبالً به ما خبر نداديد و  حذف كرده
 ايد؟ مدتى است كه شما ما را در اطراف خود بدون اطالع نگاه داشته

ديگران هستند كه دست به  صدرگفت، در اين كار من مقصر نيستم و آقاى بنى 
در جواب گفتم، درست كه شما در اين عمل دخالت . اند يك چنين عملى زده

ايد ولى چرا شما مانع از انجام چنين عمل نادرستى نشديد؟ چرا كسانى را  نداشته
اند و افراد ديگرى كه هنوز از  كه شبانه روز خدمت و فعاليت كرده حذف كرده

اند؟ مشغول اين جر و بحثها با آقاى  يست قرار دادهگرد راه نرسيده در صدر ل
صدر براى  صدر بودم كه ناگاه سر و كله احمد آقا در باغ پيدا شد و آقاى بنى بنى

وقتى . اينكه خودش را از دست من راحت و خالص كند، احمدآقا را صدا زد
چه  ببينيد آقاى جعفرى: "صدر به احمدآقا گفت احمد آقا پيش ما آمد، آقاى بنى

احمد آقا رو كرد به من و گفت مطلب چيست؟ من با حالت عصبانيت " گويد؟ مى
گفتم اين چه افتضاحى است كه در مورد ليست افرادى كه قرار است با پرواز 

اى اين ليست را تهيه  ايد؟ با چه ضابطه انقالب به ايران پرواز كنند درآورده
فعاليتى بوده است كه اين افراد  ضابطه، كار و: در جواب گفت احمد آقاايد؟  كرده

اگر معيار شما در تهيه ليست كار : گفتم احمد آقامن در جواب . اند در اينجا داشته
و فعاليت بوده است چه كسانى بيشتر از گروهى كه كار چاپ، نشر و پخش 

ها و كتب ديگر را بعهده داشتند و در اسرع وقت و  ها، نوارها، مصاحبه اطالعيه
اند، بيشتر كار  ن مدت ممكن اين كار عظيم را بسرانجام رساندهدر كوتاهتري

اند؟ و يا چه كسانى بيشتر از گروهى كه با كار شبانه روزى خود تمام  كرده
هاى  مسئوليت مطالعه، ترجمه و خالصه كردن و تهيه گزارش از تمام رسانه

ين گروهى و مطبوعات را در اروپا و ساير نقاط بعهده داشتند و مرتب آخر
رساندند بيشتر  اطالعات در مورد ايران را همراه با گزارش به اطالع امام مى

اند؟ و آيا شما خود بهتر از همه در جريان كار و فعاليت  كار و فعاليت كرده
 شناسيد؟ ايد، و آيا شما بهتر از همه، آنها را نمى گروههاى مختلف نبوده

فت كار حذف اين افراد به من وقتى احمد آقا اين حرفها را شنيد، در جواب گ 
اند؟ من با شنيدن اين جواب از  مربوط نيست و من چه كنم كه اينها را حذف كرده

حاال كه اول «:  ، با صداى بلند و به حالت اعتراض به اين جواب گفتماحمد آقا
كنيد، خدا به داد مردم ايران برسد با اين  كار است و شما اينطورى عمل مى

 ».خواهيد برايشان برقرار سازيد شما مى حكومت اسالمى كه
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با گفتن اين جمله با صداى بلند احمد آقا عبايش را به سرش كشيد و از پيش ما  
  . دو امر فوق باعث شد که من بيشتر به اعمال آقای خمينی دقت کنم. ناگهان رفت

به دنباله اصل مطلب برگردم، سرانجام، برای خدمت نظام وظيفه تصميم گرفتم  
در اداره نظام وظيفه  ۴٣بدين منظور در زمستان سال . به سپاه دانش بروم که

تمام کسانی که برای سپاه دانش ثبت نام کرده بودند در پانزدهم . ثبت نام کردم
در پادگان همه را . به پادگان عشرت آباد فراخوانده شدند ١٣۴۴ارديبهشت 

ز مراکز تعليماتی کشور گروه گروه  تقسيم بندی کرده و هر گروه را به يکی ا
گروهی که من در آن بودم  يکصد و پنجاه نفر بوديم که به .  اعزام می کردند

اعزام می شديم،  در اين گروه به جز من و دو نفر ) اسالم آباد(شاه آباد غرب
ديگر که در دبيرستان فردوسی قلهک همکالس بوديم، مابقی همه از بچه های 

ً از مي بعد از اين تقسيم بندی و . دان شاه به پائين بودندجنوب تهران و غاالبا
مشخص شدن اينکه هر گروه به چه پادگانی بايد اعزام شود، به منزل برگشتيم و 
اول وقت روز بعد، برای حرکت به سمت شاه آباد غرب، ما را با سه دستگاه 

در طول اين سفر .  غرب اعزام کردند داتوبوس بنز شرکت تی بی تی به شاه آبا
همه بچه ها شاد و خرم . تا رسيدن به پادگان شاه آباد غرب خيلی خوش گذشت

بيشتر مسير در نيمه فصل بهار پر از گل و الله بود و برای من که اولين .  بودند
مرتب . بار بود که به آن سمت می رفتم بسيار طرب انگيز و لذت بخش بود

نده اتوبوس هم با دستگاه ران. چشمم به ديدن مناظر اطراف جاده دوخته شده بود
پخش موسيقی خود، مرتب در طول راه ترانه های دلنشينی پخش می کرد و بر 

يکی از ترانه هائی که چندين مرتبه در طول راه پخش کرد، . شاديها می افزود
ترانه رود کارون بود که هنوز در گوشم طنين انداز است و هروقت و در هرجا 

  .طرات آن دوران را در ذهنم زنده می کنداين ترانه را بشنوم، تمام خا
وقتی ما به پادگان رسيديم، پس از اسکان در آسايشگاهها و مشخص شدن تخت  

هر کس و تقسيم لباس و البسه و ساير وسايل نظامی، و دادن اطالعات اوليه 
مورد نياز هر نظامی در مورد چگونگی زندگی و مقررات نظامی در پادگان و 

برای . لف ضروری، ما را به سه دسته پنجاه نفری تقسيم کردندتوجيه مسائل مخت
که کار گروهبان دسته، بيدار باش، . هر دسته يک گروهبان دسته تعيين شده بود

آماده باش، اعالن امور مختلف به افراد دسته، حاضر و آماده کردن دسته برای 
هر  .مراسم صبحگاهی و شامگاهی وکمک در بخشی از تعليمات نظامی بود
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دسته عالوه بر داشتن يک گروهبان، يک افسر ستوان هم داشت که مسئول همه 
  . مسائل  تعليمات نظامی دسته خود بود

پادگان شاه آباد غرب که به ظرفيت يک لشگر ساخته شده بود، اما در آن موقع 
نفر  ٨٠٠يک هنگ زرهی در آن جا مستقر بود که تمام ابواب جمعيش حدود 

پادگان . کل پادگان فکر کنم سرهنگ و يا سرتيپ مجلسی بودفرمانده . می شد
کمی خارج از شهر در کنار جاده ای که به طرف  قصر شيرين و مرز خسروی 

 وسيع که اطراف آن در فصل بهار پر از گل و الله های وحشی شتیدمی رفت، 
چک هم در ته پادگان بود، که گاهی در يکی دو چشمه کو. بود، قرار داشت

فراغت و برای استراحت و گفت و شنود دوستانه با هم آنجا جمع می اوقات 
  . شديم

در مدت  . ماه بود، که چهار ماه آن آموزشی بود ١٨کل خدمت نظام وظيفه ما 
چهار ماه آموزشی، مسائل مختلف نظامی و آموزش و پرورشی تعليم داده می 

خواهد آمد، سپاهيان شد و پس از اتمام اين دوره، طی مراسمی که بعداً شرح آن 
را جهت سواد آموزی نوباوگان روستاهای کشور و اعزام به روستاهای 
مختلف، آن ها را در اختيار ادارات مختلف سپاه دانش و آموزش و پرورش 

  .قرار می دادند
    
  حوادث مختلف ايام آموزشی 

از همان روز اولی که به پادگان رسيديم امور آموزش، در دو قسمت 
تمام هفته جز يکی دو هفته که برای . آموزش و پرورشی شروع شدنظامی و 

تعليمات بيشتر نظامی به خارج از پادگان رفته و در صحرا و در چادر زندگی 
می کرديم، مابقی ايام صبح و بعد از ظهر تا يکی دو هفته به پايان دوره 

انجام  هر روز صبح بعد از بيدار باش و. تعليماتی مانده کالس درس دائر بود
بعد . امور شخصی و نظافت، برای مراسم صبحگاهی سر صف آماده می شديم

چند روز اولی که در پادگان بوديم، غذا چندان . از صبحانه کالسها دائر بود
بالفاصله . از راه ويژه  خود، به نامناسب بودن غذا اعتراض کرديم. مناسب نبود

انه فکر روز يره غذای هر نفر شماگفتند که ج و آمدند و. به آن ترتيب اثر دادند
است و شما می توانيد متناسب با اين جيره ليست غذائی  تومان ٨و يا   ۵کنم بين 

ليست غذای مناسب تهيه شد و هر روز . تهيه کنيد و خودتان هم ناظر آن باشيد
ماه  ۴می شود گفت که در طول . هم يکی از خود ما ناظر آشپزخانه بود
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برای ما . به لحاظ غذا از وضعيت خوبی برخوردار بوديم تعليماتی در پادگان
توضيح دادند که تا جائی که دست ما برسد و شرايط نظامی اجازه بدهد، از هر 

ولی يک چيز را بدرستی از شما می خواهيم . کمکی به شما دريغ نخواهيم کرد
 مهمترين کار شما فعالً . و آن اينکه بايد به شدت مراقب رژه نظامی باشيد

زيرا در پايان دوره تعليمات و پس از اعزام . آموزش و تمرين رژه نظامی است
به تهران در اول مهرماه در حضور شاهنشاه رژه خواهيد رفت و اعليحضرت 

در دوره قبل بچه های . در آن روز از رژه کل سپاهيان دانش سان خواهند ديد
ان و رژه رفتن در مقابل اهواز در اينجا تعليمات ديدند، و بعد از اعزام به تهر

، بد رژه  رفته و اعليحضرت پرسيده که اينها کجا تعليمات ديده اند؟ اعليحضرت
بنابراين ما از شما می . و اين توبيخی برای فرمانده پادگان بدنبال داشته است

خرابی رژه  بچه های دوره قبل در موقع سان . خواهيم که آن را جبران کنيد
فرمانده پادگان و افسران مربوطه .  بی در پی داشتديدن شاه، برای ما خو

کوشش می کردند که تا جای ممکن کاری نکنند که ما بخواهيم با خراب کردن 
البته مالحظات و حمايت آنها از ما در زمينه رسيدگی . رژه آن ها را تالفی کنيم

به غذا، دادن مرخصی بيشتر، رسيدگی به حل مسائل شخصی، فشار بی حد 
ولی در زمينه . بود...کردن به افراد، ممانعت از بعضی از تنبيهات ووارد ن

مثالً همان يکی دو روز اول، . رعايت مقررات نظامی و تعليماتی جدی بودند
نميدانم که يکی از افراد تمردی و يا خطائی کرده بود که افسر دسته همه را به 

ما که کمی مشکل قلبی  ناگهان يکی از دوستان. خط کرده و به دور پادگان دوانيد
همين عمل باعث شد که بعضی . داشت، قلبش به طپش افتاد و کمی بيهوش شد

در طول اين . هم دست برداشتند تنبيهاتها را از دويدن معاف کردند و از چنين 
سه روزه می دادند، و می گفتند  اهه تعليماتی، مرتب مرخصی يکی دوم ۴دوره 

اما اگر کسانی بخواهند . رفتن به تهران بدهيمما مجاز نيستيم که مرخصی برای 
اما بايد . بروند، ما مرخصی همين استان را می دهيم و شما می توانيد برويد

ً گرفتار دژبان شديد، . مراقب باشيد که گرفتار دژبانی نشويد و اگر احيانا
کسانی هم که برای ديدار بعضی از افراد در . مسئوليت آن بعهدۀ خودتان است

  .  فته به شاه آباد و پادگان می آمدند، در پادگان می توانستند بمانندآخر ه
در طول اين دوره من با دوستان و يک مرتبه که برادرم به ديدنم آمده بود به 

آخر هفته هم به کرمانشاه رفته و از ديدنيهای  بار هميکی دو . قصر شيرين رفتيم
ی دوبار هم به کرند که شايد کمتر شايد يک. آنجا و بويژه کوه بيستون ديدار کرديم
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از سی کيلومتر از شاه آباد فاصله داشت و جای بسيار خوش آب و هوائی بود 
  .رفتيم

  
  
  

  کالسهای آموزشی
تعليم و تربيتی و نظامی در طول : دو نوع کالس آموزشی وجود داشت

در . مدت آموزش بطور مرتب کالسهای تعليم و تربيتی و نظامی دائر بود
کالسهای تعليم و تربيتی، مسئوالن و متخصصين امور تعليم و تربيت از اداره 
 آموزش و پرورش استان کرمانشاه می آمدند و به تدريس می پرداختند و
سپاهيان دانش را به روش آموزگاری و مسائل تعليم و تربيتی آشنا می کردند و 
کوشش می شد که در اين مدت کم، فشرده همه را برای آموزش در سطح 

در کالسهای نظامی، مسائل مختلف . روستائی آماده سازند دبستان هایروستا و 
رد بحث قرار نظامی و دفاعی و شناخت اسلحه های مختلف به لحاظ تئوری مو

می گرفت و افسران پادگان متناسب با رسته و تخصص خود به تدريس می 
در کالسهای نظامی رسم، بر اين است که اگر فرماندهی در حين . پرداختند

اما زمانی که می خواهد خارج . تدريس وارد کالس شود، بی صدا وارد می شود
ن فرمانده، فرمان برپا شود، افسری که به کار تدريس مشغول است به احترام آ

می دهد و دانش جويان نيز از جای خود به احترام ايشان بلند می شوند و پس از 
  .خارج شد، افسر مدرس، فرمان برجا می دهد از کالساينکه آن فرمانده 

روزی از روزها که ما سر کالس نظامی بوديم، ناگهان تيمسار قره باغی برای 
و من هم در آن ساعت سرم را روی . شده بودبازديد از کالس درس وارد کالس 

لبه صندلی که شبيه صندليهای امتحانات بود، گذاشته و در حال و هوای خودم 
هرچه افسر مدرس کوشش کرده بود که با اشاره چشم و دست مرا به خود . بودم

آورد که درست و با احترام بنشينم، من که به شدت در حال و هوای خودم بودم، 
. و در همين حال بودم که ناگهان افسر مدرس فرمان برپا داد. ه بودممتوجه نشد

فرمان برپا مرا به حال خود آورد و تازه متوجه شدم که تيمسار قره باغی از 
به محض اينکه تيمسار قره باغی از کالس خارج شد و . کالس ديدن کرده است

د کرد و گفت، ما سرجای خود دوباره نشستيم، افسر مدرس شروع به داد و بيدا
مگر اينجا قهوه خانه زين العابدين يا آينه و يا دائی است که تو اينجا لَم داده ای و 



ت      ١٣٣            یک  ذ

  

  

اينجا .  متوجه نيستی که فرمانده ای بزرگ در حال بازديد از کالس درس است
خالصه چند دقيقه ای را داد و بيداد کرد که چرا من . کالس آموزش نظامی است
ولی خوب کار از کار گذشته بود و آن حالت و . دممتوجه اشارات او نشده بو

  .وضع ديگر برنمی گشت
از جمله اتفاق ديگری که در طول اين مدت افتاد و شايد به لحاظ تجربه، نکته 

قبالً گفتم که گروه يکصد و پنجاه نفری که از : ای در بر داشته باشد، اينکه
اين گروه به جز من و دو  اعزام  شديم، در) اسالم آباد(تهران به شاه آباد غرب

نفر ديگر که در دبيرستان فردوسی قلهک همکالس بوديم بنامهای اصغر و 
ً از ميدان شاه به  جمال ثروتی، مابقی همه از بچه های جنوب تهران و غاالبا

خوب طبيعی است که در پادگان، در موارد مختلف با هم حشر و . پائين بودند
شام هم در سالن غذاخوری و بوفه فکر کنم هر هار و ابرای ن. نشر داشته باشيم

در گروهی که من با . نفر بر سر يک ميز و با هم غذا می خوردند ٨يا  ٧، ۶
و از همان ساعت . آنها هم غذا بودم، چندتا بچه های ليچارگو و متلک گو بودند

يکی دو بار هم . اول وقتی با هم بوديم، برای خنده شروع به متلک گوئی کردند
متلک مشابهی، به گوينده پاسخ ی به من انداختند، که من هم بالفاصله با متلک
در اين مدت . و اين پاسخ شروع شرکت در جوک ومتلک گوئی آنها شد. مداد

هرگاه شوخی و يا متلکی به سوی من می آمد، من هم بالفاصله به همان نحو و 
ِر بزنگاه عادت کرده و به پاسخ دادن تيز و تند و س. سياق به آنها پاسخ می گفتم

طبيعی است که تا . گوئی پاسخ را در چنته خود حاضر و آماده داشتم. بودم
ُجوک و متلک و شوخی از حالت معمولی و طبيعی خودش خارج نشود، اشکالی 

اما بچه ها حد و مرز نگه نمی داشتند . ندارد و باعث مسرت خاطر هم می شود
با وجودی که در . عقول می پرداختندو گهگاهی به شوخی های ناپسند و غير م

اينگونه موارد من از چنان شوخی و متلک و يا جوکهائی خوشم نمی آمد، اما 
چون از اول در دايره آنها وارد شده بودم، وقتی هم که من مسئله را رها می 

روزی از روزها آقای اصغر صادقی که بچه ای . کردم، آن ها ول کن نبودند
خالق بود، به من ايراد گرفت و گفت چرا، تو با اين بچه مذهبی، مطلع و خوش ا

ها هم زبان می شوی؟ جواب دادم که حقيقت اين است که من گير افتاده ام و نمی 
سر انجام با کمک او از دست آنها رها . دانم چگونه از دست اينها خالص شوم

وارد منظور از ذکر اين خاطره اينکه انسان در هر کاری که می خواهد . شدم
بشود، از اول بايد روی مسئله فکر و حساب عواقب آن کار را کرد و اال در 
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بعضی مواقع رها شدن از کاری که شروع  شده است، گاه غير ممکن و يا 
  .بسيار سخت و يا با هزينه ای سنگين امکان پذير می گردد

تی يکی دو هفته مانده به پايان دوره آموزشی از دروس نظامی و تعليم و تربي
و معدل اين امتحانات درجه پايان خدمت آموزشی که . امتحان به عمل می آمد

فکر . گرفتن درجه، گروهبان يکمی، دومی و يا سومی بود، را تعيين می کرد
نفر گروهبان دو و مابقی  ١٠نفر گروهبان يک،  ۵نفر،  ١۵٠کنم از بين اين 

و سومی، در اين  يکمی و دومی گروهبانتفاوت بين . گروهبان سوم می شدند
. شتو يا سی تومان تفاوت حقوقی دا ٢۵ماه باقی مانده، ماهی ١۴بود که مدت 

، گروهبان دوم  ٣٧۵اگر به يادم مانده باشد، حقوق ماهيانه گروهبان يکم وظيفه 
عالوه بر آن در انتخاب تعيين شهرستان . تومان بود ٢٧۵وم و گروهبان س ٣٠٠

  .ئی داشتو روستا برای معلمی تأثير بسزا
انجام  ١٣/۶/١٣۴۴در پايان امتحانات، و روِزسردوشی گرفتن که در تاريخ  

يادم می آيد، که روز بعد، اول . شد، اعالن کردند که من گروهبان يکم شده ام
صبح وقتی گروهبان دسته که گروهبان دوم و يا سوم بود، برای بيدار باش به 

از بچه ها به شوخی داد زد  و به او  داخل آسايشگاه آمد  و ما را صد ا زد ، يکی
از آسايشگاه ما برو بيرون و اال به سرکار گروهبان يکم جعفری می گوئيم : گفت

برای تعيين محل خدمت بعنوان معلمی در روستا، پرسش نامه . که ترا تنبيه کند
ای به ما  دادند که در آن ما می توانستيم به ترتيب دلخواه، سه محل را انتخاب 

انتخاب اولم استان تهران بود، اما چون در آن دوره در تهران روستائی که . کنيم
من  به . سپاهی اعزام دارند وجود نداشت و قبالً اين مسئله را به ما گفته بودند

ترتيب مشهد، شيراز و اصفهان را  انتخاب کردم که برای سهميه مشهد انتخاب 
  .شدم

    
  اعزام به تهران
. ، روز جشن سردوشی و ختم  دوره آموزشی بود١۵/۶/١٣۴۴تاريخ  

روز اول مهر ماه، روز . شهريور به تهران اعزام شديم ١٧و يا  ١۶فکر کنم  
رژه تمام سپاهيان دانش دوره اول تا ششم، در بلوار کرج در مقابل شاه و 

نی با نمايندگانی از آموزش وپرورش عده ای از کشورها به عنوان مبارزه جها
همه سپاهيان اين دوره که فکر کنم سه چهار هزار نفر و يا  . بی سوادی بود

کمتر و بيشتر بودند را برای آمادگی رژه در باغ بزرگ منظريه در نياوران که 



ت      ١٣٥            یک  ذ

  

  

وقتی ما . مرکز اردوی تابستانی کل  پيشآهنگی کشور هم بود اسکان داده شدند
ً ما را به منظري ه نياوران بردند و در آنجا در به تهران رسيديم، مستقيما

و پس از اسکان و دستورات الزم در مورد . چادرهای سربازی اسکان دادند
چگونگی زندگی و برنامه آنجا در مدت يک هفته و يا ده روزی که  در آنجا 

. هستيم، يکی دو روز برای ديدار دوستان و يا فاميل به ما مرخصی دادند
در منظريه سرهنگ جاويد بود که گفته می شده  فرمانده کل تمامی سپاهيان دانش

خيلی از بچه های تهرانی  . افسری سختگير و جدی و خيلی مورد نظر شاه است
بيشتر اين مدت را  نزديکی های غروب و پس از اتمام برنامه، از ديوارهای 
منظريه بيرون می پريدند و به منزلهای خود می رفتند و صبح اول وقت دوباره 

  . ه باز می گشتندبه منظري
بعد  ١روز اول مهرماه، پس از آمادگی الزم و مقدمات رژه، بعد از ظهر حدود 

از ظهر به بعد، رژه در مقابل شاه و نمايندگان کشورهای ديگر شروع شد و پس 
بعد از آن پس از يکی دو روز مرخصی، . از دو سه ساعتی خاتمه يافت

  . ه بودند، اعزام کردندهرگروهی را به هر شهرستانی که انتخاب شد
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  اعزام به مشهد و روستای سنگ بست  -١٠
  

ماه باقی مانده از خدمت نظام وظيفه، در مدارس  ١۴جهت خدمت 
روستائی من و عده ای از بچه ها که برای سهميه مشهد انتخاب شده بوديم با 

فکر کنم سوم و يا پس از رسيدن به مشهد که . قطار ما را به مشهد فرستادند
چهارم مهرماه بود، به اداره آموزش و پرورش مشهد که در خيابان فرهنگ و 
در ساختمانی که چهارطبقه نام داشت، رفتيم و در آنجا ما را بين بخشها و 
روستاهای مختلف مشهد تقسيم کردند، و سهم هر بخشی را  به مسئولين 

فته است که بخشی که من در آنجا هم اکنون از يادم ر .راهنمائی آن بخش سپردند
شايد بخش فريمان بود؟ اما چون بخش ما در نزديکی خود . بودم چه نام داشت

بخشدار اين . مشهد بود، بخشداری آن بخش هم در فرمانداری مشهد مستقر بود
زی و از اهالی يزد بود، جوانی نيک سيرت و خوش ربخش که مهندس کشاو

باز هم در مورد اين بخشدار سخن به ميان . اخالق و بسيار هواس جمع بود
  .خواهد آمد

کيلو متری مشهد و در کنار جاده  ٣٠مرا به روستای سنگ بست که در حدود 
قطار تهران مشهد از کنار سنگ بست می . مشهد  سبزوار قرار داشت، فرستادند

. تهران، ايستگاه فريمان است -اولين و يا دومين ايستگاه قطار مشهد . گذشت
. يا پانزده دقيقه پياده فاصله دارد ١٠ستای سنگ بست تا اين ايستگاه کمتر از رو

هر گروه سپاهی از طرف آموزش و پرورش راهنمائی داشت که موظف به 
انجام راهنمائی و رسيدگی به وضع دبستان و امور مختلف آموزشی و مشکالت 

از بچه های  فروهر کهقدير به نام  ،مسئول راهنمائی من فردی بود. آن بود
. تا حدودی آدم تنبل و از زيرکار دربرو بود. مشهد  و در مشهد هم ساکن بود

بعد از اينکه من به محل خدمت خودم رفتم يکی دو ماهی برای سرکشی به 
روزی گويا برای انجام کاری که با ايشان داشتم، به مشهد و اداره . دبستان نيامد

د از مدتی او آمد و چون مرا ديد گفت بع. آموزش و پرورش در چهار طبقه رفتم
گفت از . چرا اينجا آمدی؟ گفتم فالن کار را داشتم و شما که به ما سری نزدی

اين به بعد هر وقت کاری با من داشتی به اداره نيا و مستقيم به منزل بيا تا هم را 
  .ببينيم
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  روستای سنگ بست

است که آن را  اين روستا از جمله روستاهای متعلق به حاج حسين ملک
به هنگام اصالحات ارضی، . کرده بود) ع(ساله وقف حضرت رضا ٩٠ظاهراً 

ساله تقسيم کرده و اجاره ای که برای آن تعيين  ٩٠ده را بين بخشی از اهالی 
کرده بودند به اندازه ای زياد بود که کشاورزان نمی توانستند که اجاره را 

. چند سال اجاره را هم نپرداخته بودندد و نبپردازند و از اين لحاظ مشکل داشت
آقا معلم : وقتی من به آنها گفتم که چرا شما چنين چيزی را قبول کرديد؟ می گفتند

از اداره کشاورزی آمدند و مدارکی را به ما دادند و گفتند . ما که سواد نداشتيم
  !همين و بس. بزنيد و ما هم کليک زديم) يعنی انگشت(که اينجا را کليک 

به  آن موقع محصول عمده اين روستا  گندم، جو و چغندرقند بود که چغند رادر 
به . کم و زياد هم در ده دامداری وجود داشت. کارخانه قند فريمان می فروختند

هيچ نوع . جز تعدادی درخت و دو سه باغچه کوچک، فاقد باغ و اشجار بود
ده قناتی  داشت .  محصول ميوه ای، نه درختی و نه زمينی در ده وجود نداشت

مجموعاً در ده  کمتر از يکصد خانوار . که آب آنجا را تا حدودی تأمين می کرد
. که عده ای از آنها خوش نشين و عده ا ی هم مالک بودند ندزندگی می کرد

و در بيرون ده و يا ساير جاها . خوش نشين ها فقط در آنجا خانه و مسکن داشتند
  . از اين قبيل مشغول بودند به کارهای کارگری و فعلگی و

به دليل . به لحاظ زندگی، روستای سنگ بست وضعيت چندان مناسبی نداشت
نبود امکان خريد گوشت در ده، من غالب اوقاتی که در ده بودم، غذايم غالباً 

به اندازه ای در خوردن تخم مرغ زياده . شير و ماست و تخم مرغ و نان بود
ده .  مدتها از ديدن تخم مرغ حالم به هم می خورد روی کرده بودم، که بعداً تا

سنگ بست حمام نداشت و حتی من هر وقت که احتياج به استحمام داشتم، در 
باالی قنات و جائی که آب ظاهر می شود، رفته و بدور از چشم اهالی، در آب 

و يا در منزل آب گرم کرده و به شستشو می . سرد قنات حمام می گرفتم
ها خوبی ده اين بود که  به مشهد خيلی نزديک و چون در جوار راه تن. پرداختم

مشهد، ايستگاه فريمان قرار داشت و وسيلۀ رفت و آمد همه روزه  –آهن تهران 
به طور کلی اهالی روستای سنگ بست را دو دسته و . مهيا، اين خود نعمتی بود

ه و يا طبقه و اين دو دست. يا گروه معروف به عجم و بربر تشکيل می دادند
ً با هم دعوا و درگيری داشتند و برخورد بين اين دو دسته سابقه طوالنی . غالبا
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و غالباً . هر کدام از دسته عجم و بربر بزرگ و يا رئيس خود را داشتند. داشت
بعد از اينکه چند ماهی را در اين ده . دو دسته به سختی با هم کنار می آمدند

که با همۀ مردم آنجا آشنا و حشر و نشر داشته گذراندم و به دقت کوشش کردم 
در تجربه دريافتم که بربرها در کار و کوشش . باشم و بيشتر آنها را بشناسم

فعالتر و از عجمها آدمهای پرکارتری هستند و به اين علت هم کار و بار و 
افزون بر اينکه بربری ها با هم متحد تر . زندگی آنها اندکی بهتر از عجمها است

. از بزرگ خود حرف شنواتر از عجمها هستند و هوای کار همديگر را دارند و
همين تفاوت در روش و کار اين دو دسته، از جمله موجب بروز اختالفاتشان 

روی هم رفته  بيشتر اهالی ده وضعيت خوبی نداشتند و در شرايط . می شد
  .   سختی زندگی می  گذراندند

روستا، خرابه هائی از گذشته وجود دارد  در خارج از زمينهای مزروعی اين
که در بين اين خرابه ها مناره ای وجود داشت  که اهالی به آن می گفتند، آن قبر 

دار سلطان محمود غزنوی ياز اُويماق،غالم زر خريد و وفا اياز يا ا. اياز است
او به قدری به . است، که وزير و نزديکترين مشاور سلطان محمود بوده است

ن نزديک و مقرب بوده که حسادت  امرای ارتش و ديگران را بر افروخته سلطا
سلطان محمود برسد، غالمی بوده  مقربیقبل از اين که به مقام وزارت و  . است

او در دربار اطاقی داشته . و يا کارگر ساده بوده است) بافندگی(= که جوالهی
اياز . که درب آن را هميشه قفل می کرده و هيچ کسی را بدان راه نمی داده است

در آن اطاق، لباسهای مندرس دوران غالمی را در کيسه ای در اين اطاق نهاده 
ا هر روز يک بار خودش به درون آن اطاق می رفته و اندک و هر هفته و ي

امرا . زمانی بعد بيرون می آمده و باز آن را قفل می زده که کسی بدان راه نيابد
و سرهنگان و نزديکان سلطان محمود حسادتشان بر انگيخته شده بود، به نزد 

فادار است سلطان رفته و از او بدگوئی کرده  و هر چه سلطان می گويد که او و
و من به او مطمئن هستم، آنها بار ديگر می آيند و می گويند که اياز طال و 
جواهرات ترا بر می دارد و در اين اطاق برای خودش جا سازی می کند و اال 
چه دليلی دارد که او مرتب به آنجا رود و اجازه هم ندهد که کس ديگر وارد آن 

  . اطاق شود
ت اعتماد داشته، به آنها می گويد حال که فکر می سلطان محمود که به او نهاي

کنيد او اين چنين است، در غياب او بريزيد و اطاق را زير و رو کنيد و هر چه 
امرا و سرهنگان خوشحال . طال و جواهر هم در آنجا بود برای خودتان برداريد
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شده، با بيل و کلنگ و  وسايل ديگر درب را می شکنند و به درون اطاق می 
، به جز يک کنندرو می کنند و همه جا را می  وند و هرچه اطاق را زير ور

نمی يابند و دست از پا دراز  چيز ديگری کيسه که در آن لباسهای مندرسی است
شيار و اياز هو. تر به نزد سلطان بر می گردند و جريان را گزارش می کنند

لطان رسيده است ير اعظمی و مقربترين فرد به سخردمند که از غالمی به وز
برای اينکه فراموش نکند که چه کسی بوده و به کجا رسيده است، اين لباسهای 
مندرس را در آنجا نهاده و مرتب به آن سر می زده و به آن نگاه می کرده و به 

حال که به قرب و منزلت رسيده ای، مبادا ! خود می گفته، تو اين بوده ای 
  !فراموش کنی که چه کسی  بوده ای

موالنا جالل الدين دمحم بلخی در مثنوی، اصل قصه اياز و سلطان محمود را 
آن  گرفته و نکات معنوی و عرفانِی  عبرت آموز و انسان ساِز زيادی را به

اين نکات بديع  مولوی را در . و برای ما به يادگار گذاشته استترزيق کرده 
پنجم  در دفتر ٢٠۵٢-٢١۵١و ١٩٢٠-١٩٢٩و ١٨۵٩-١٨٩٣: ضمن اشعار
شروع کرده و  ١٠۵٠-١٠۵۴البته موالنا قصه را در دفتر دوم از . خواهيد يافت

در بيت در دفتر چهارم . نجم آن را دنبال کرده استبعد آن را رها کرده و دفتر پ
قه مندان می عرفانی در اين قصه اشاره دارد، عالنيز به دو نکته  ٨٨٩و  ٨٨٨

  .توانند به آن مراجعه کنند
ريخی اينجانب از اصِل داستان اياز و سلطان محمود و اينکه آيا قبر به لحاظ تا

! اياز همين است که در روستای سنگ بست به آن قبر اياز می گويند،  يا نه 
اما داستان اياز و سلطان محمود به عنوان نمونه ای از  . اطالعی در دست ندارم

ت ما زبان زد خاص وفاداری و صفا، امانت داری و راستی و درستی  در ادبيا
  .به ادامه  قصه ده  و سرگذشت باز می گردم. و عام است

ده قبالً مدرسه و يا دبستان نداشته و برای اولين بار يک دوره و يا دو دوره قبل  
که از بچه سپاهی دانش دوره قبل . از من سپاهی دانشی به اين ده فرستاده بودند

ا کمک اهالی و اداره آموزش و بنام آقای دری بود، ب های مسجد سليمان و
پرورش دبستانی با سه اطاق و حياطی نسبتآ بزرگ ساخته بود که اطاقی در 

اطاق بزرگتر هم کالس بود و . اختيار خودش بود و در همانجا زندگی می کرد
اطاق سومی دفتر بود که وقتی من به آنجا رفتم تا وی خدمتش تمام شود، من در 

ی من به آنجا رفتم گويا هنوز يکی دو ماه از خدمت او وقت. دفتر زندگی می کردم
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وقتی که آقای دری رفت، . باقی مانده بود که اين مدت را  در آنجا با هم بوديم
  .دفتر را هم تبديل به کالس کردم

آقای دری مرا در جريان وضعيت و موقعيت اهالی ده و برخورد بينشان  
رئيس و . خدا اختالف ايجاد شده بودبين عجم و بربر ها بر سر تعيين کد. گذاشت

يا بزرگ عجمها که طرح دوستی با آقای دری  ريخته بود، حمايت وی را برای 
با کمک آقای دری سپاهی آنجا، قرار گذاشته . کدخدائی به خود جلب کرده بود

با بخشداری هم صحبت شده . بودند که بزرگ عجمها، آقای کرمانی کدخدا بشود
اما نظر به اينکه بخشدار از . بخشدار را هم گرفته بودندبود و موافقت ضمنی 

اختالفات محلی اطالع داشت، در صادر کردن حکم کدخدائی تعلل به خرج می 
  . داده وهنوز حکم کدخدائی برای ايشان صادر نشده بود و وی همچنان معلق بود

رار وقتی من به آنجا رفتم، آقای دری پس از اينکه مرا در جريان وضعيت ده ق
داد، مصراً از من خواست تا اين مدتی که از خدمتش مانده، با حمايت از او 

با وجودی که دخالت . مسئله کدخدائی ده برای آقای کرمانی فيصله داده شود
قبيل امور از وظايف و در حيطه کار سپاهيان  در اينسپاهيان دانش ظاهراً 

ارد مختلف می خواستند که اما از يکطرف روستائيان از آنها در مو. دانش نبود
در حل همۀ مشکالتشان به آنها کمک کنند و از طرف ديگر چون بخشی از 
امور اداری و غير اداری دبستان و ده به سپاهيان برخورد می کرد و روستائيان 
هم به سپاهيان آموزگار به عنوان نماينده دولت و آدمی با سواد می نگريستند، 

  .  ير مسائل داخلی روستاها می شدندسپاهيان بطور اتوماتيک درگ
در اين رابطه و از روی خود بزرگ بينی، گاهی بعضی از سپاهيان به اين 
مسئله توجه نداشتند و فکر هم نمی کردند که روستائيان در عين حالی که آنها را 
بزرگ می دارند و به آن ها احترام می گذارند، مراقب اعمال آنها نيز هستند، 

ی می زدند که مشکالت بزرگی را برای خود و ديگران بوجود دست به اعمال
  .می آوردند

من چون از وضعيت ده و اهالی تجربه و اطالع مستقلی نداشتم، بر اساس 
برداشت و ارزيابی و تجربه آقای دری از وضعيت آنجا که در اختيار من قرار 

به حمايت او داده و خواستار حمايت از کدخدائی آقای کرمانی شده بود، تصميم 
گرفتم و در هر حال چند بار به بخشداری مراجعه کردم و با بحثهائی که با 

از او خواستار شدم که حکم . داشتيم، رابطه دوستی برقرار شد بخشدار باهم
در اين موقع آقای . او هم، حکم او را داد. کدخدائی آقای کرمانی را صادر کند
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قای کرمانی با گرفتن حکم کدخدائی، آ. دری هم پايان خدمتش فرا رسيد و رفت
بنای  بربر هافکر می کرد که کارش تمام شده است، در مورد مسائل ده بويژه با 

  .مخالفت را گذاشت
و ظاهراً چنان پيدا بود . اهالی ده مذهبی بودند و شعائر اسالمی برايشان مهم بود

ی با امکانات من در بعضی از اعياد مذهب. که بربرها مذهبی تراز عجمها هستند
اندکی که داشتم، در دبستان جشن کوچکی به آن مناسبت برپا کرده و اهالی را 

وقتی هم حاضر می شدند،  بيست دقيقه کمتر . دعوت به شرکت در آن می کردم
و يا بيشتر، در مورد آن روز و جشن و يا مطلب ضروری ديگر برايشان 

  .   صحبت می کردم
در اين بين اطالع حاصل کرده بودم که بعضی از بربرها فرزندان خود را و 

با رابطه ای که با آنها پيدا کرده بودم . بويژه دختران  را به مدرسه نمی فرستند
از آنها خواستم که فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و آنها نيز همه بچه هائی 

شتند، به مدرسه آورده و ثبت نام که آمادگی سنی برای آمدن به دبستان را دا
ماهی که گذشت و من همه اهالی را شناخته  ٧-۶الزم به گفتن است  . کردند

بودم، فهميدم که بعضی از والدين بچه ها به دليل فقر، قادر به تهيه کردن کفش و 
  . لباس مناسب برای فرزندان خود نبودند، که آنها را به مدرسه نفرستاده اند

. ی گذشت اطالعاتم نسبت به وضعيت ده و اهالی بيشتر می شدهر چه زمان م
نسبت به مسائل و مشکالتشان بيشتر آشنا و اختالفات فی مابين دو دسته و اينکه 

ً به دو . از کجا ناشی می شد را بهتر درک می کردم ريشۀ اختالف آنها عمدتا
  :  چيز بر می گشت

  تفکر آن دو دسته نسبت به يکديگر  - الف
  عيت اقتصادی آنهاوض - ب 

عجم و  با وجودی که هر دو دسته مسلمان و شيعه بودند، و بنا بود که بين - الف
ان اکرمکم « تفاوتی نسبت به هم قائل نباشد، مگر بربری و يا شکل و شمايل 

اما متأسفانه عجمها خود را برتر از بربری ها تصور می کردند . »عندهللا اتقيکم
. می آوردند که ما عجم هستيم و آنها بربر هستندو حتی در مواقعی بر زبان 

بربرها که در خراسان جمعيت قابل ذکری را تشکيل می دهند، به لحاظ شکل و 
  .شمايل شبيه ترکمنها و هزاره های افغانی هستند

اما . روستائيان به طور عموم در وضعيت معيشتی و اقتصادی سختی بودند -ب
شيخ و يا بزرگ بربرها پيرمردی با . ندبربرها کاری تر و زحمت کش تر بود
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سه و يا چهار پسر داشت که همۀ آنها متأهل، خانواده  و زن . صفا و وفا بود
اما نکته بسيار مهم اينکه همه فرزندان نسبت به توان و . فرزندانی داشتند

اما همه چيز در اختيار پدر بود و همه از پدر حرف . استعداد خود کار می کردند
اين خانواده دارای صندوق مشترکی بود . پدر بودامل داشتند و فرمانده شنوائی ک

که هر کدام از اين سه و يا چهار پسر نسبت به مخارج خانواده خود از آن 
. يکی سرپرستی دامداری و حشم را برعهده داشت. صندوق استفاده می کردند

بود که  ديگری به کار کشاورزی می پرداخت و آن يکی مسئول آسياب موتوری
و گاهی که با . برای من اين يک خانواده نمونه بود. در ده تأسيس کرده بودند

از اين اتحاد و يگانگی بين خودشان و . آنها برای صرف چای جمع می شدم
اتحاد و اتفاق بين بربرها بيشتر از . فرمانبرداری از پدرشان لذت می بردم

اين نکته را . ر از عجمها باشدعجمها بود و طبيعی بود که زندگی آنها کمی بهت
ماهی که در اين ده خدمت می کردم، به  ١۴همين جا بگويم که من در تمام مدت 
، به جرأت می توانم بگويم که حتی از آنهاجز صرف چای گهگاهی با بعضی 

يکی دو نفر  از جانبيکی دو بار هم . يک شب ميهمان هيچکدام از آنها نبوده ام
تان آوردند که با تشکر کردن از آنها، از گرفتن آن امتناع برايم هديه ای به دبس

البته علت امتناع از گرفتن هديه يکی به خاطر دو دستگی و حرف و . کردم
  .حديثهای بعدی در ده و ديگری به علت وضعيت بد آنها  بود

   
  در جستجوی آشنائی 
تمامی هفته ها به جز چند تائی، پنجشنبه بعد از ظهر به مشهد می رفتم    

هر هفته که به مشهد می رفتم، در موقع مناسب . و شنبه ها به ده باز می گشتم
رفته و به زيارت و راز و نياز با خداوند می ) ع(مرتب به حرم امام رضا

نويت برايم از اين لحاظ در مشهد فرصتی برای خود شناسی و مع. پرداختم
در اوايل که آخر هفته را در مشهد به سر می بردم، پاتوقم هتل . بوجود آمده بود

نادری و يا مرمر که کامالً در نزديکی حرم  قرار داشت، بود و دو  شب را در 
هتل پشت خيابان تهران و يا خيابان دور فلکه . اين هتل  اطاقی کرايه می کردم

اد و حرم و اطرافش بافت قديمی اش  که قرار داشت و هنوز مسجد گوهر ش
شامل بازارچه های قديمی و مدرسه و خيابان دور فلکه که همۀ  –بسيار زيبا 

اطرفش مملو از مسافرخانه، هتل، قهوه خانه، حمام عمومی و مغازه های 
بعدها در حمام عمومی روزی با يکی از اهالی نيسيان . را داشت  -مختلف بود 
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خانه ای داشت و اطاقهايش را به مسافرين اجاره می داد، که در نزديکی حرم 
  .   آشنا شدم و از آن به بعد هميشه آخر هفته ها را در آنجا به سر می بردم

ماهی که در روستای سنگ بست و مشهد بودم، سعی کردم که با  ١۴در طول  
در اين  .مخالفين رژيم شاه رابطه بر قرار کرده و تبادل نظری با آنها داشته باشم

رابطه شبهای جمعه که به مشهد می رفتم، به مسجد گوهرشاد رفته و با آيت هللا  
و از اين . سيد حسن قمی نماز مغرب و عشاء را به امامت ايشان اقامه می کردم

يکی از اطرافيانش که معماری بود و با . طريق با ايشان و اطرافيانش آشنا شدم
بست بردم تا راه و چاره ای برای احداث هم دوست شده بوديم، او را به سنگ 

گاهی هم با . حمامی در آنجا بينديشيم که کوششم در اين راه قرين موفقيت نبود
منزل آيت هللا می  بود، بهدوست سپاهيم که از بچه های طالقان  بنام عقبائی 

در يکی از روزها در حالی که از . رفتيم و با او به گفتگو و پرسش می پرداختيم
د گوهر شاد با آيت هللا قمی به طرف منزلشان می رفتيم ضمن گفتگو ايشان مسج

شاه با چاپ نفيس قرآن و پخش آن در بين مردم، موجب : آهی کشيد و گفت
در ايام سوگواريها، بطور معمول در منزل مراجع . ناآگاهی بسياری شده است

در بعضی  چند بار هم. برقرار بود) ع(مجلس روضه و ذکر مصيبت امام حسين
از ايام سوگواريها به منزل آيت هللا ميالنی رفته و با ايشان هم يکی دو بار 

  .گفتگوی مختصری داشتيم
  

  تماس با  حاج آقا اعدادی
ر سنين جوانی کتابی بنام من چون از قبل اطالع داشتم که آقای خمينی د

شت، که در حقيقت انتقادهائی به رضا شاه و کسروی در بر دا»  سرارکشف ا«
کوشش کردم که آن کتاب را بدست بياورم بدين خاطر سری به . نوشته است

کتابفروشی جعفری که متعلق به آقای اعدادی که در سلک روحانی بود  زدم و 
سرانجام با چندين مرتبه سر زدن به کتابفروشی و . از ايشان کتاب را جويا شدم

با آقای اعدادی، اعتماد  باز کردن سر گفتگو در رابطه با مسائل  مختلف مذهبی
بعد از آن روزی من و عقبائی به کتابفروشی رفتيم . ايشان را به خود جلب کردم

ايشان هم به هر کدام ما يک جلد به قيمت . و از ايشان کتاب را خواستار شديم
  . لایر فروخت ٢٠هر جلد 
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  آشنائی با هاشمی نژاد و ابطحی  
در جستجوی پيدا کردن جلسه گفتگو، اطالع حاصل کردم که هر هفته، 
صبح جمعه جلسه بحث و انتقاد دينی برقرار است و آقايان هاشمی نژاد و 

محل جلسه در طبقه دوم ساختمانی . ابطحی به سئوالهای جوانان پاسخ می گويند
ری می نف  ۵٠يا  ۴٠شرکت کنندگان هر جلسه حدود . در چهار راه نادری بود

پرسش و پاسخ بدين . شد و اغلب شرکت کنندگان را جوانان تشکيل می دادند
کاغذ بين شرکت کنندگان پخش می کردند، و هر کسی  ابتداصورت بود که 

سئوالی که داشت، آن را می نوشت سپس سئوالها جمع آوری می شد و آقايان 
يا  ٣بودم فکر کنم  تا من آنجا. هاشمی نژاد و ابطحی به سئوالها پاسخ می دادند

صفحه کمتر و يا بيشتر از اين پاسخ و  ١۵٠جلد کتاب جيبی هر کدام حدود  ۴
در تمام مدتی که . ، چاپ و منتشر شد»و انتقاد دينی بحث«گويا پرسشها بنام  

من در اين جلسه پاسخ و پرسش شرکت می کردم، با جوانان شرکت کننده آشنا و 
آنها نيز می دانستند که من سپاهی هستم و در . با آنان بحث و گفتگو می کردم

اما هرگز هيچکدام از آنها، تعارف خشک و خالی هم . اين شهر تنها می باشم
هاری و يا در جائی حد اقل چای بنوشيم و يا با هم به انکردند که مثالً با هم ن

اين طرز رفتار برايم  چيز بسيار عجيب و غير مترقبه . برويم... گردشی و يا 
بعد در اثر تجربه دريافتم که بچه های . ی بود که من از بچه های مشهدی ديدما

در اين جلسات با آقايان هاشمی . شهرهای مذهبی اغلب دست سفت و بگير هستند
از نزديک  -ابطحی  بود دامادکه  آقای هاشمی نژاد   -نژاد و سيد حسن ابطحی 

  .آشنا شدم
سخ، فقط يکبار به جلسه ای که در از طريق همين بچه های جلسه پرسش و پا

حياط منزلی برگزار شده بود و می گفتند که آقای مهندس سجادی در آنجا 
. بعد ها فهميدم که جلسه انجمن ضد بهائيت بوده است. سخنرانی می کند، رفتم

  . اما چون جلسه در آن موقع برايم جاذب نبود، هرگز پی گير رفتن به آن نشدم
 اينکه يکی از روزها: اهد آن بودمشهد اتفاق افتاد و من شدر م حادثه ديگری که
، اول صبح بود، که به چهار راه نادری برای ديدن موزه  ۴۵شايد اوايل بهار 

. کوچکی که شامل دو و يا سه سالن کوچک در وسط پارک نادری بود، رفتم
ً قد بلند و حدود   ۴٠مشغول  تماشای اشيای موزه بودم که ناگهان مردی نسبتا
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روميزی مانندی، در  دستکاری شدهساله را ديدم که با در دست داشتن پارچه 
من فکرکردم که شايد . حال خواندن و نقالی کردن قطعه ای از شاهنامه مانند بود

. رسم است که با اجرای چنين برنامه صبحها اول وقت موزه  شروع به کار کند
چه را رفندکی که داشت آن پا در اين حيص وبيص ديدم که آن مرد با کبريت و يا

  .آتش زد و دود سالن را گرفت
اين مرد دويدند که او را دستگير  دنبالناگهان مأمورين موزه متوجه شده و به 

آن مرد هم به بيرون موزه دويد و با لباس خود به داخل استخری که در . کنند
تا اينکه چند پليس آمدند و . وسط پارک موزه قرار داشت پريد و مشغول شنا شد

او را دستگير کرده و بردند و من که هاج و واج شده بودم، فهميدم که آن مرد 
  .داشته و از فرصت استفاده کرده و دست به چنين عملی زده استاختالل حواس 

  
  کارخانه سيمان سرخس

کيلومتری مشهد در سرخس کارخانه سيمانی که با کمبود آب  ٣۵حدود 
مدير عامل کارخانه . دفتر مرکزی آن در تهران بود.  مواجه بود، وجود داشت

ماهی که از  ٨يا  ٧ . با برادرم در تهران در مورد آب آنجا صحبت کرده بود
دوره خدمت آموزگاريم در ده سنگ بست  گذشته بود که  برادرم در تهران 
برای ديدن محل کارخانه و برآورد کردن محل چاه و ميزان آبی که ممکن است، 

با . از آن چاه استحصال کرد، سفری به مشهد آمد و منطقه را بازديد کرد
يار داشت، منطقه آب خيز عميقی وجودی که منطقه ايکه شرکت سيمان در اخت

معموالً در چنين مناطقی که دارای سفره آب  - نبود ولی دارای آب سطحی بود
در موقع حفر وقتی چاه به آب الزم رسيد،  در . عميق نيست و آب سطحی دارد

مترمی زنند تا آبهای  ١۵و يا  ١٠چند جهت در چاه چند تونل هر کدام به طول 
قراردادی  - و بشود آب را به بيرون چاه پمپاژ کردسطحی در آنجا جمع شود 

 ٢۴و يا  ١٢اينچ آب  ۶و يا  ۴بسته بود که با حفر چاه آب، نمی دانم يک لوله 
  .ساعته به آنها تحويل بدهد

دو  -برادرم از تهران استاد حسن عباس کر را  با دو نفر ديگر از کارگران خود 
بچه های ماربين بودند ومن هم  که هر سه نفر از -نفر چرخکش و يک کلنگدار

با آنها مأنوس بودم، با لوازم مورد نياز برای حفر چاه آب کارخانه سيمان 
فکر کنم آنها حدود سه و يا چهار ماهی در سرخس . سرخس به مشهد فرستاد

باوجود تالش زيادی . تا سر انجام چاه به آب رسيد. مشغول حفر چاه آب بودند
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مورد نظر برخوردار نبود ولی بيش از نصف آبی که که انجام شد، چاه از آب 
در طول مدتی که گارگرانش در . تعهد کرده بود، را توانست تحويل بدهد

سرخس مشغول کار بودند، من مرتب به آنها سرکشی و نيازهای آنان را 
برطرف می کردم ومرتب با مسئولين کارخانه در تماس بودم و اگر مشکلی 

ی کردم، بطوری که آنها فکر می کردند که من طرف پيش می آمد آن را حل م
برادرم برای تحويل دادن چاه و آب به مسئولين . حساب و مقاطعه کارهستم

به مشهد آمد و پس از انجام کار با وسايل و کارگرانش به  ۴۵کارخانه تابستان 
و با . در اين سفر برادرم چند روزی هم به سنگ بست آمد. تهران باز گشتند

موقعی که او به ده آمد، درست موقع درو گندم . از مردم آنجا آشنا شدبعضی 
در يکی از روزها من و برادرم به خانه يکی از اهالی که برای درو گندم . بود

به دشت رفته و برگشته بودند، در اطاقی خسته و کوفته جمع و نشسته بودند و 
ی ان شخصی هم با کترهر کدام ليوانی در دست داشتند و در آن هوای گرم تابست

هايشان چای می ريخت و تا ليوان چای کسی تمام بزرگ پر از چای، در ليوان 
شايد هر کسی حد اقل پشت سر . می شد، آن شخص ليوانش را باز پر می کرد

  .ليوان بزرگ چای می نوشيد  ٨يا  ٧هم 
  

  کالس درس
بگويم،  هم اکنون بر اثر طول زمان و نداشتن يادداشت قادر نيستم، دقيق

اما فکر می کنم تعدادشان بيش . چه تعداد بچه برای آموزش به دبستان می آمدند
که از کالس اول تا چهارم دبستان را در بر می . از بيست نفر دختر و پسر بود

و من به ترتيب به کار هر کالسی . همه بچه ها در يک کالس با هم بودند. گرفت
مثالً کالسی مشغول نوشتن تکليف . دمرسيدگی می کردم و به آنها درس می دا

فارسی خود بود، کالس ديگر تمرين های رياضی خود را حل می کرد و من هم  
. تعداد پسر ها بيشتر از دختر ها بود. در حال درس دادن به يکی از کالسها بودم

و بعضی از اهالی برای اولين بار دختران خود را به مدرسه فرستادند، بويژه 
  . هادختران بربر

اصوالً روستائيان بر اثر کنجکاوی وقتی فرد جديدی به دهشان به عنوان معلم و 
می آيد، بدون اينکه خودش توجه داشته باشد، غير مستقيم اعمال او را زير ... يا

نظر می گرفتند و قضاوتی نسبت به او پيدا می کردند و همين قضاوت مالکی 
ا توجه داشتند که چه ميزان آنه. برای ميزان همکاری آنها با آن شخص می شد
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به عقايد مذهبی و سنن آنها احترام می گذارد و تا کجا آدم سرراست، معتقد و 
دست و دل پاکی است ويا چقدر می توانند به گفته ها و اعمال و کردارش اعتماد 

در . من مرتب در ايام فراغت با اهالی گفت و شنود داشتم. داشته باشند
در . و در کنار هم چای می نوشيديم. سری می زدمفرصتهای مناسب به آنها 

در اين موارد بيشتر از من . جلساتی که به هر عنوانی داشتند شرکت می کردم
سئوالهای دينی و مذهبی خود را مطرح می کردند و من هم خودمانی به آنها 

بعد از اينکه چند ماهی از کارم در سنگ بست گذشته بود، . پاسخی می دادم
از اهالی که از معنونين ده بود، به من گفت آقای جعفری ما به روزی يکی 

  .اعمال و حتی به نماز و روزه شما توجه و نظر داشته ايم
عالوه بر کار روزانه دبستان، مدتی هم کالس اکابر برای بزرگساالن تشکيل 

اتفاق . که تعدادی در آن شرکت می کردند، اما موفقيت آن چشمگير نبود. شد
در دو نوبت بازرس به دبستان آمد و از  ۴۵و۴۴اينکه در سال قابل ذکر 

نوبت اول  . ليتهای مختلف دبستان و ساير فعاليتها در سطح ده آگاه شدافع
بازرس اعزامی سازمان سپاه دانش آقای شربيانی از دبستان بازديد به عمل آورد 

از جانب و نوبت دوم از اداره آموزش و پروش استان خراسان به همراه هيئتی 
برای بازديد از کار سپاهيان دانش و جهانی مبارزه با بی سوادی، که سازمان 

نحوه کار و ميزان موفقيتشان به ايران و استان خراسان سفر کرده بودند، از 
در سفر به استان خراسان در مشهد، اداره . دبستان بازديد به عمل آوردند

موفق خود را برای بازديد اين آموزش و پرورش تعدادی از دبستانهای خوب و 
سرپرست اين . گروه در نظر گرفته بود  که دبستان سنگ بست يکی از آنها بود

روزی از روزها اين هيأت همراه با چند نفر از . هيأت شخصی از فيليپين بود
آنها بدون . برای بازديد از دبستان به سنگ بست آمدند ،آموزش و پرورش مشهد

در حالی که من در سر کالس مشغول درس دادن بودم، اينکه به من بگويند، 
در سر کالس، از بعضی از دانش آموزان سئوالهائی . سرزده به دبستان آمدند

سپس نحوه کار اين دبستان و ميزان موفقيت آن را در با سواد کردن بچه . کردند
دبستان چون حياط بزرگی . ها از من  سئوالهائی کردند که به آنها پاسخ دادم

من قسمتی از آن را به صورت باغچه در آورده و در آن نمی دانم يونجه . داشت
تعدادی نهال و يا قلمه درخت تبريزی هم به تناسب جا و . و يا شبدر کاشته بودم

موقعی که هيأت به مدرسه آمدند، باغچه . مکان در اول بهار در آ نجا زده بودم
ز بازديد از کالس و به هنگام بعد ا. و نهالها سبز و خرم  و شادی بخش بود
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بازديد از حياط مدرسه ، ميدان ورزشی و اطراف آن، از من سئوال کردند که 
: در پاسخ به آنها گفتم. به چه علت در باغچه مدرسه، يونجه و يا شبدر کاشته ام

اگر می خواستيم گل و گياه و يا با اين  قبيل چيزها حياط مدرسه را تزيين کنيم، 
عالوه بر آن  نياز به مواظبت . به بودجه ای داشت که ما آن را نداشتيماوالً نياز 

ثانياً، نظر به اين که اينجا منطقه . و مراقبت ويژه داشت که  برای ما عملی نبود
باد خيزی است، اگرهمين طور هم زمين را باير نگاه می داشتيم، مرتب گردو 

ه که مراقبت چندانی الزم بدين علت يونج. خاک اينجا بچه ها را اذيت می کرد
ندارد و سبزی و طراوت هم دارد و محصول آن را می شود به قيمت کمی 

هيأت بسيار . فروخت و با پول آن کار در خوری برای دبستان انجام داد، کاشتم
در نتيجه اين دو بازديد و بازرسی . از اين عمل و توضيح من شگفت زده شد

که اولی از مدير کل آموزش و پرورش  ذکر شده از دبستان دو  تشويق نامه
  :خراسان و دومی از مدير کل سپاه دانش به شرح زير برايم صادر شد

  
   ۵/١٣۴۵/ ١٢تاريخ  

  ٣۴٣٨١شماره 
  وزارت آموزش و پرورش

  ادارۀ کل آموزش و پرورش استان خراسان
  دايره سپاه  سپاه  دانش

أمور خدمت در سرکار گروهبان يکم دمحم جعفری سپاهی دانش دوره ششم م
آقای قدير فروهر  ١/۵/۴۴بنا به پيشنهاد مورخ  روستای سنگ بست مشهد

آقای شربيانی بازرس  ۴۴/ ۴/ ٢۶راهنمای تعليماتی مستند به بازرسی مورخ 
اعزامی سازمان کل سپاه دانش چون فعاليتهای ارزنده شما موجب پيشرفت اين 

ز اقدامات مفيد سرکار برنامه مترقی در سطح روستا شده است بدينوسيله ا
  ع. اظهار رضايت و قدردانی می شود 

  شهرستانی –مدير کل آموزش و پرورش خراسان 
  )٢پيوست (

  :تشويقنامه  دومی  به شرح زير است
  ب/ ٣۶۶١٧شماره
  ١۴/۶/۴۵تاريخ 

  وزارت آموزش و پرورش
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  سپاه دانش
نگ بست سپاهی دانش دوره  روستای س) ماربينی(= سرکار  دمحم جعفری نائينی

  مشهد
اداره کل آموزش و پرورش  ۴۵/ ۵/  ١٧ – ٣۵٩٠٧برابر گزارش شماره 

خراسان چون در انجام وظايف خود نهايت کوشش و فعاليت را معمول داشته ايد 
  ف –. وسيله از فعاليتهای شما قدردانی می شودنبدي

  مدير کل سپاه دانش
  )٣پيوست (
در ده شاعری داشتيم که گاهی  افزون بر دو تشويقنامه ايکه ذکر آن رفت،  

وی نيز در رابطه با خلقيات و فعاليتهايم شعری برايم . اوقات شعری می سرود
ره آموزش و پروش ارسال کرده بود، مدير کل آموزش و پروش اسروده و به اد

  :متن تقديرنامه چنين است. هم از او تقدير به عمل آورد
  وزارت آموزش و پرورش

  پرورش استان خراسانادارۀ کل آموزش و 
  سپاهدائره 

  آقای حاج دمحم رمضانی ساکن روستای سنگ بست
مشروحه بدون تاريخ شما مبنی بر فعاليتهای سرکار جعفری سپاه دانش و 

از احساسات پاکی که شما و اهالی مبذول . اشعاری که سروده بوديد واصل شد
  ع.تشکر و قدردانی می شود بدينوسيلهنموده ايد 
  شهرستانی –موزش و پرورش خراسان مدير کل آ

________  
  رونوشت جهت اطالع بسازمان سپاه دانش و تعليمات روستاها ايفاد می گردد

  شهرستانی –مدير کل آموزش و پرورش خراسان   ۴۵/٨/١۶ - ۶٢۴۵١
  .رونوشت تمام جهت سرکار جعفری وسيله آقای فروهر راهنما ارسال می شود

  شهرستانی –ن مدير کل آموزش و پرورش خراسا
  )۴پيوست (
در اين دوره و آن سال من سپاهی ممتاز و مدرسه هم، مدرسه نمونه شناخته  

  .شد
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  باز گشت به وضع عمومی ده

قبالً متذکر شدم که اهالی روستای سنگ بست را دو دسته و يا گروه 
 با هم  کم و زياد دعوا و درگيری داشتند و بينکه . جم و بربر تشکيل می دادندع

عجم و بربرها بر سر تعيين کدخدا اختالف ايجاد شده،   و با حمايت سپاهی قبلی 
و من حکم کدخدائی برای آقای کرمانی، بزرگ عجمها از طرف بخشدار صادر 

و از آن زمان به بعد، چون کدخدا فکر می کرد که کارش تمام شده . شده بود
ديرينه باز گشته و سعی  است، در مورد مسائل ده و بويژه با بربرها به مخالفت

اما در نظر و عمل . می کرد که به اتکای حکم کدخدائی به حق خود قانع نباشد
معنی نداشت و تفاوتی بين ... برای من تفاوتی بين عجم و بربر، سياه و سفيد و

اينکه هر کسی چه حق و حقوقی : آنها نمی ديدم و آنچه به من مربوط می شد
  .تی عدالت و حقوق همه رعايت شودو تا جای ممکن بايس. دارد

هر از گاهی برای انجام بعضی امور مربوط به ده به بخشدار سری می زدم و 
گاهی هم در مورد مسائل مختلف در حين قدم زدن در محوطه بخشداری با 

در يکی از گفتگوها بخشدار با حالت ناراحتی . بخشدار با هم گفتگو می کرديم
من مهندس کشاورزی هستم و بايد در آن . شدار باشمگفت، اصالً چرا من بايد بخ

. اين بخشدار پيشکاری داشت که احتماالً معتاد به ترياک بود. قسمت کار کنم
روزی که من پيش بخشدار بودم، وی دسته ای نامه و پاکت آورد و روی ميز 

  . بخشدار گذاشت و از اطاق بيرون رفت
بخشدار به من گفت که اين آقا در بيرون از بعضی ارباب رجوعها برای اينکه 
سفارش کار آنان را به من بکند که در انجام کارشان تسريع شود، از آنها پول 

به اين علت وقتی پاکت نامه را می آورد، پاکت آنهائی را که آز آنها . می گيرد
. زودتر به آنها رسيدگی کنم که پول گرفته است، روی همه قرار می دهد که من

من از او پرسيدم که چرا . منهم به اين علت پاکت آن ها را زير همه می گذارم
در جواب به من گفت، حقوقی که اين شخص می . به خودش چيزی نمی گوئيد

گيرد کفاف زندگيش را نمی دهد و منهم راهی ندارم که پول بيشتری به او بدهم 
م نمی دانم چکاری بايد بکنم؟ در مورد زند و من ه او دست به اين کار میلذا 

کدخدا هم با وی گفتگو و وضعيت وی را برای بخشدار تشريح کردم و از او 
من : وی به من گفت. خواستم که اگر راهی وجود دارد، حکم وی را معلق کند

که در صدور حکم وی به همين علت تعلل می کردم و اين شما بوديد که اصرار 
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حاال هم بهتر است کمی . من به خواست شما حکم وی را صادر کردم داشتيد و
  .بيشتر صبر کنيد تا راهی برايش پيدا کنم

از آن به بعد در مورد، درخواستهای کدخدا چندان توجهی نمی کرد و عمداً 
چند بار که کدخدا پيش بخشدار رفته بود، . کارهايش را به تأخير می انداخت

به نحوی که خود کدخدا پيش من . دی با او کرده بودبخشدار برخورد سرد و تن
من هم به او گفتم که شما بايد  روش خود . آمد و جريان کار را برايم تعريف کرد

نمی شود که . ریادو از بعضی از کارهای خود دست بر را با همه يکسان کنی
کدخدای ده باشی و بين عجم و بربر تفاوت بگذاری و چشمت را نسبت به 

مدتی بعد که کدخدا برای انجام . از امور و بعضی از آدمهای ناباب ببندیبعضی 
در صورتی شما : کاری پيش بخشدار رفته بود، بخشدار صريح به وی گفته بود

می توانيد کدخدا باقی بمانيد که نظر موافق سپاهی دانش خود، آقای جعفری را 
  .به خود جلب کنيد، در غير اين صورت، معلق خواهی شد

خدا خيلی باورش نشده بود که مسئله جدی است و خيال کرده بود، که خوب کد
سه ماهی به . من چند ماه آينده از ده می روم و وی همچنان پابرجا خواهد ماند

پايان خدمتم به عنوان سپاهی دانش مانده بود که سپاهی جديد بنام آقای دمحم حسين 
  .زاهدی را برای سنگ بست فرستادند

  
  سپاهی بعد از منهدی آقای زا   

وقتی آقای دمحم حسين زاهدی به سنگ بست آمد، مدت سه ماه باقی مانده 
را هر دو در يک اطاق با هم زندگی کرديم و اطاق ديگر و اداره يکی از 

و وی تا مدتی که من در آنجا بودم به من در درس .  کالسها به وی واگذار شد
در اين مدت . نه ای هم با هم داشتيمرابطه حس. دادن و امور ديگر کمک می کرد

ت همچنين از اختالفا. قرار گرفت سه ماه در جريان تمام امور ده و مردم آن
و تقريباً وی هم نسبت به امور ده با . عجم و بربر و کدخدا کامالً مطلع شده بود

بود يعنی . هنوز رئيس عجمها هم کدخدا هم بود و هم نبود. من هم نظر شده بود
نبود يعنی اينکه بخشدار نسبت . هنوز حکمش را بخشدار باطل نکرده بوداينکه 

به او نظر مساعدی نداشت و به کارهايش رسيدگی نمی کرد و يا عکس نظرش 
  .اما در هر حال رسماً حکم کدخدائی داشت. را انجام می داد

باز روزی من و کدخدا به اتفاق برای انجام کاری و از جمله خود کدخدا، پيش 
ئی شما اادامه کدخد: بعد از انجام کار، بخشدار به ايشان گفت. شدار رفتيمبخ
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باز او شروع به زبان بازی کرد و فکر . منوط به رضايت آقای جعفری است
ماهی به خدمتم باقی مانده . می کرد که من به زودی می روم و مسئله حل است

سئله را تمام کن که تا خودت اينجا هستی اين م: بود که آقای زاهدی به من گفت
من هم به اتفاق خودش پيش بخشدار . من حال و حوصله اين قبيل امور را ندارم

ند و هوای رفتيم و از بخشدار خواستم که مسئله کدخدای سنگ بست را حل ک
بخشدار گفت، بهتر است که فعالً با او کجدار . داشته باشدکار آقای زاهدی را هم 

هم فعالً به حال تعليق در آورم تا اگر بعداً همه با  و مريز رفتار کنم و حکمش را
من . هم به صلح و صفا گرائيدند، حکمش تجديد شود و اگر نه فکر ديگری بکنم

. هم از همکاری صميمانه اش با خودم تشکر و از حضورش خداحافظی کردم
  .   يادش بخير باد

به پايان  ماهه  آموزگاريم در سنگ بست ١۴که خدمت  ١٣۴۵آذر ماه   ١۵ 
رسيد، چند روز بعد، دفترچه پايان خدمت را دريافت کرده  وبه تهران مراجعت 

در دفترچه پايان خدمت، امور مختلف آموزش نظامی  و تعليم و تربيتی . کردم
ماهه خدمت  ١۴توسط مربيان ارتشی و فرهنگی در دوره چهار ماهه آموزش و 

زشيابی شده که در دفترچه عالی، خوب، متوسط  و بد ار: فرهنگی به صورت
  :   پايان خدمتم به شرح زير ثبت گرديده است

  :نظر مربيان ارتش در چهارماهه آموزشی -الف 
  عالی      جديت و نظم و ترتيب در کار - ١
  عالی        طرز استدالل و قدرت بيان - ٢
  عالی      ماهه ۴ارزشيابی دوره خدمت  - ٣
  :ماهه خدمت فرهنگی ١۴ -ب
  عالی      بشغل آموزگاریايمان و عالقه  - ١
  عالی  طرز رفتار با مردم ده و ميزان محبوبيت در بين آنان - ٢
  عالی  نتيجه اقدامات  در بهبود وضع زندگی مردم ده - ٣
  عالی    توفيق در باسواد کردن پسران و دختران ده - ۴
  عالی    نوع تربيتی که بدانش آموزان داده است - ۵

، اعمال شايان پاداش و يا مجازات نيز در  افزون بر اينها در دفترچه پايان خدمت
پايان خدمتم مالحظه  دفترچهو همچنانکه از کپی چند صفحه . آن ثبت می گرديد

  .  می کنيد، دو تقدير نامه کتبی که در فوق ذکر آن رفت، در آن قيد شده است
  )۵پيوست (
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  ...اجعت به تهران، ساواک و مسئله استخدام ومر -١١
  

بود که آن دسته از سپاهيان دانش که خدمت خود را گذاشته شده  قرار
وزارت آموزش و  داشته باشند، بتوانند در تمايلکه  یتمام کرده اند در صورت

فرمهائی را هم از طريق اداره کل . پرورش به سمت آموزگاری استخدام شوند
هم آمده در فرم . سپاه دانش برای نظر خواهی و پر کردن، ارسال کرده بودند

بود که اگر مايل به استخدام در آموزش و پرورش هستيد، به ترتيب دلخواه سه 
تا در صورت امکان، برای آن شهر انتخاب . شهر را برای خود انتخاب کنيد

ماه خدمت  ١۴در انتخاب شهرهم، وضعيت چهار ماهه دوره آموزشی و . شويد
ه زمانی کار استخدامی اما مشخص نبود که چ. در روستا در نظر گرفته می شد

  .سرانجام می پذيرد
بسيار محتمل بود که عده ای را که برای استخدام الزم دارند، برای سال آينده 

من تصميم گرفتم که . ١٣۴۶آموزشی استخدام خواهند شد، يعنی برای اول مهر 
زيرا هميشه . فعالً به استخدام آموزش و پروش در آيم تا ببينم بعداً چه می شود

اما نداشتن اطالعات و امکانات مادی الزم، امکان . فکر ادامه تحصيل بودمدر 
  .   آمادگی برای رفتن به دانشگاه را از من سلب کرده بود

که احتماالً وضعيت استخدامی در وزارت  ۴۶تا مهرماه   ۴۵حاال از اول ديماه 
آموزش و پرورش روشن می شد، ده ماهی فاصله بود و من برنامه چندان 

. اما می توانستم که به برادرم کمک کنم. شخصی برای اين مدت نداشتمم
همچنان کجدار و مريز زندگی را می گذراندم تا اينکه اوايل فروردين يا 

برای  ماربين را صحرا های، از اصفهان خبر رسيد که ۴۶ارديبهشت سال 
  .بدون اطالع اهالی فروخته اند گرفتن کتيرا از بوته گون،

  
  کتيراصمغ برای فروش صحرای 

ضمغی از  در فصل بهار با تيغ زدن ساقه اش ته خارداری است کهگون بو       
که مصرف داروئی، بهداشتی  )Tragacanth(کتيرا  بنام اوش می شودآن تر

پس از کسب اطالع معلوم شد که آقای امير اسدی که وصف او . صنعتی داردو 
قبالً گذشت و فردی از اداره مراتع و جنگل استان اصفهان تبانی کرده و با 
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گرفتن مبلغی پول صحرای های ماربين را برای استحصال کتيرا از گون آن، 
  :توضيح اينکه. تومان فروخته اند١۵٠٠در زفره  به فردی به مبلغ 

ی که اداره ثبت در زمان رضا شاه در کشور دائر گرديد و امالک و به هنگام
همه چيز می بايستی به ثبت برسد، اهالی ماربين، صحراهای اطراف را که به 
آنها تعلق داشت، به عنوان امالک مشاع ماربين به ثبت رسانده ودر اختيار اهالی 

شد و قسمتهائی از از صحراها هم به عنوان مراتع از آن بهره برداری می . بود
آن که دارای بوته های گون بود، همه ساله برای استحصال کتيرا از آن، برای 
مدت چند ماه به افرادی فروخته می شد و وجه دريافتی به مخارج مختلف ده می 

  .رسيد
ماده داشت  ۶به بعد که انقالب سفيد راه افتاد و در ابتدا، انقالب سفيد  ۴١از سال 

يکی از مواد آن ملی . سال چندين ماده ديگر به آن افزوده شدولی در طول چند 
با وجودی که صحراهای ماربين ثبت شده  و سند بن . کردن مراتع و جنگلها بود

و جنگل و اين ها هم جزچاق داشت، اداره جنگل بانی و مراتع با اين بهانه که 
. روخته بودبدون اطالع اهالی آن را به مبلغ ياد شده ف. مراتع ملی شده است

وقتی اين خبر به تهران رسيد، برادرم و اينجانب و چند نفر ديگر تصميم گرفتيم 
  . که مانع شويم که اين عمل انجام بگيرد

ابتداء  اينجانب چند شکوائيه ای بنام اهالی تنظيم کرده و به وزارت کشور، ستاد 
و نظر به . مری کشور و  اداره کل مراتع و جنگلبانی، تسليم کرديمرکل ژاندا

اينکه برادرم برای آقای مهندس عابدينی رئيس اداره کل مراتع و جنگلها کار 
شکوائيه اداره کل مراتع و جنگلبانی که آن موقع  . کرده و او را می شناخت

روبروی وزارت کشاورزی در بلوار کرج قرار داشت، را به آنجا برده و 
بر تسليم شکايت به وی، مستقيم پيش آقای مهندس عابدينی رفته و عالوه 

اطالعات شفاهی الزم ديگر هم به او داده شد و از وی خواستيم که مسئله را به 
ايشان هم به ما گفت که نگران نباشيد ومن مسئله را حل . نفع اهالی فيصله بدهد

ايشان پس از اينکه نامه را خواند و پاراف کرد، چند خطی به آن اضافه . می کنم
: ت نامه در دفتر انديکس آن اداره، نامه را به ما داد و گفتنموده و پس از ثب

فوراً آن را ببر اصفهان و خودت به دست آقای مهندس تاج که رئيس اداره مراتع 
من به ايشان . و او کار را درست خواهد کرد. و جنگل استان اصفهان است بده

: عابدينی گفتآقای . گفتم که خوب بهتر است که نامه ای هم به ايشان بنويسيد
نامه نياز نيست و فقط شما به ايشان بگو که از طرف من آمده ای و اگر اما و 
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اگر کرد به ايشان بگو که مهندس عابدينی سالم رساند و گفت که مهندس تاج در 
با اين نشانی او خواهد فهميد که بايد اين مسئله را . دانشکده شاگرد من بوده است

يط اتوبوس خريدم و به اصفهان رفتم و اول وقت من همان شب بل. فيصله بدهد
نامه . اداری صبح، به اداره کل مراتع استان اصفهان و پيش مهندس تاج رفتم
  .شکوائيه پاراف شده بوسيلۀ مهندس عابدينی در تهران را به وی تسليم کردم

من هم . صحرا جزو مراتع بوده و ملی شده است: وی بعد از خواندن نامه، گفت
ل کردم که چگونه به دليل قانون ملی شدن مراتع و جنگلها می شود استدال

اطراف دهکده ای را حصار کشيد و مردم آنجا بايد در کجا حشم و مالهای خود 
را بچرانند؟ اين صحرا ها در حقيقت مراتع اهالی است و بدون در اختيار داشتن 

ی اين مراتع بطور آن زندگی روستائيان عمالً فلج می شود عالوه بر اينکه تمام
بعد ايشان گفت . مشاع بنام همۀ اهالی که سهم آب و ملک دارند، ثبت شده است

اگر شما قبالً اطالع می . که اين صحرا فروخته شده است و نمی شود کاری کرد
به ايشان اظهار داشتم که اين عمل خارج . داديد شايد جلو اين کار گرفته می شد

گرفته و هيچيک از اهالی از آن اطالع نداشته و از ماربين و در زفره انجام 
سپس افزودم که حتی مأمورين شما آنرا به ثمن بخس . خود بهتر از من می دانيد

سپس دسته چکی که در جيب داشتم در آوردم و گفتم که من هم . فروخته اند
اکنون وجهی که آنان به دولت پرداخت کرده اند را از طرف اهالی با وجودی 

مال خودشان است به شما پرداخت می کنم و شما وجه را به خريدار  که صحرا
بعد از آن از من پرسيد که شما با آقای مهندس عابدينی چه رابطه ای . برگردانيد

در دانشکده استاد شما بوده " داريد؟ گفتم که ايشان سالم رساندند و گفتند که 
گران نباشيد و به ايشان به من گفت ن. او هم فهميد که سمبه پر زور است." اند

من . هم سالم مرا برسانيد و بگوئيد چشم، امر شما مطاع است و انجام خواهد شد
مطمئن شدم که مسئله به نفع اهالی ماربين به زودی خاتمه خواهد يافت و جواب 

من خوشحال و خندان از به نتيجه رسيدن . مثبت را به ما ابالغ خواهند کرد
ه سبزه ميدان اصفهان و به گاراژ حاجی عبد الوهاب که فعاليتها، بعد از ظهر ب

در . اتوبوس ماربين هر بعد از ظهر از آنجا حرکت می کرد و پاتوق بود، رفتم
آنجا شيخ مال علی ماربينی و گاراژ دار که عاقله مردی از اهالی زفره بود و 

شده همه او را به خوبی می شناختند، و تعدادی ديگر مرا ديدند و چون مطلع 
بودند که به دنبال بازپس گيری صحرای فروخته شده ماربين هستم، از من 
سئوالهائی کردند که کار به کجا رسيده است؟ من پاسخ دادم که به زودی کار 
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ناگهان مادر آقای امير اسدی سرو کله اش در آنجا پيدا شد و تا . درست می شود
پسرم . و گفت هيچ کاری نمی توانی بکنی. و بيداد کرد مرا ديد، شروع به داد

او هم ول کن من نبود . منهم پاسخ دادم معلوم می شود. بيش از اينها قدرت دارد
گاراژ دار هم که او را می شناخت، . و من نمی خواستم که با او سربسر بگذارم

مربوط گفت سکينه خانم اين کار به شما ربطی ندارد و يک کار مردانه است و 
چرا شما اينجا بی خودی داد و بيداد راه . به اداره کل مراتع و ديگران است

بعد من به حاج شيخ مال علی گفتم که کار . او هم ول کرد و رفت. انداخته ای
تمام است و من می روم تهران و بر می گردم و صحرا را خودمان می فروشيم 

  . و پولش را خرج اليروبی قنات می کنيم
چند . ب به تهران بازگشتم و جريان کار را به برادرم و دوستان گفتمهمان ش

روز بعد هم نامه از اداره کل مراتع و جنگلبانی مبنی بر شناخت حقوق اهالی 
 ٣۵٠٠من باز به اصفهان و ماربين برگشتم و با کمک اهالی صحرا را به . آمد

مد اهالی بود داديم تومان فروختيم و تمام وجهش را به حاج شيخ مال علی که معت
اين عمل در آن زمان و در منطقه برزاوند . تا آن را خرج اليروبی قنات کند

اردستان پيروزی بزرگی برای من محسوب می شد و برای امير اسدی هم 
. سرشکستگی، اما کاری از دستش بر نمی آمد و او هم به روی خودش نياورد

جام شده است وزحمات به هدر من هم خوشحال که حد اقل کاری برای اهالی ان
  .نرفته است

  
  ساواک و مسئله استخدام

و هنگامی که من منتظر خبری از آموزش و  ۴۶در  تابستان سال 
پرورش در مورد وضعيت استخدامی خود بودم، روزی پاکت نامه ای از پست 

ديدم در داخل پاکت برگی بود که روی آن . پاکت را باز کردم. برايم رسيد
ن آقای دمحم جعفری جهت استخدام خود، در فالن تاريخ، به فال: نوشته شده بود

نامه محتوی هيچ سربرگی نبود که مشخص شود از چه . آدرس مراجعه کنيد
اين نامه فقط دارای آدرس محل که . سازمان و يا وزارت خانه ای آمده است

شماره ای در ايرانشهر شمالی و تاريخ مراجعه به آنجا بود و ديگر هيچ نشانی 
به آن مشکوک شدم  اين نامه بسيار تعجب مرا برانگيخت و. در آن ديده نمی شد

زيرا اگر از طرف آموزش و پرورش بود، قطعاً سربرگ داشت و معلوم بود که 
با . من حدس زدم که ممکن است از طرف ساواک آمده باشد. از کجا است
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آنها هم از چنين نامه ای متعجب . برادرم و يکی دو نفر ديگر صحبت کردم
و جوانب کار را سنجيدم،  بعد از اينکه در اطراف مسئله کنکاش کردم. شدند

من تصميم گرفتم . تقريباً يقين حاصل کردم که بايستی نامه از طرف ساواک باشد
ولی برای اينکه باز . که نامه را ناديده بگيرم و از رفتن به آنجا خود داری کنم

هم سنجيده تر عمل کرده باشم، برادرم گفت بهتر است برويم و جريان را با 
برادرم تلفنی . در ميان بگذاريم -قبالً ذکر وی رفته است که  -سرهنگ کوثری 

من نامه را به سرهنگ . از سرهنگ وقت گرفت و به اتفاق هم به منزلش رفتيم
ايشان تأييد . نشان دادم و گفتم حدس می زنم که نامه از طرف ساواک آمده است

بعد سرهنگ . کرد که حدس شما درست است و اين نامه از طرف ساواک است
پرسيد که حاال چکار می خواهی بکنی؟ پاسخ دادم که من قصد استخدام در 

سرهنگ . ساواک را ندارم و اصالً در روز موعود به آنجا مراجعه نخواهم کرد
در همان ساعت و تاريخ به همان . به من گفت که صالح نيست که اصالً نروی

ی توانی از و ببين چه می شود و همانجا اگر الزم شد م. آدرس مراجعه کن
استخدام خود عذر خواهی بکنی و يا بگوئی که من بايد  فکر بکنم و بعد به شما 

و بعد اگر اشکالی پيش آمد، من آن را از طريق دوستان برايت . پاسخ خواهم داد
در روز و ساعت موعود، به آن شماره در خيابان ايرانشهر شمالی . حل می کنم

اره يک پالک منزل چند طبقه ای است و وقتی ديدم که اين شم. مراجعه کردم
هيچ تابلو و يا نشان ديگری ندارد، بر تعجبم افزوده شد و در درون هم کمی 

وقتی به آنجا رسيدم، زنگ را زدم و کمی منتظر ماندم، کسی درب . نگران بودم
به آن طرف خيابان رفتم و ساختمان را نظاره می کردم که ديدم کم . را باز نکرد

ساعتی که از وقت مقرر گذشته بود، . جوان ديگر هم به همانجا آمدندکم چندين 
بعد درب باز . نفری کمتر و يا بيشتر در آنجا جمع شده بوديم ١٢- ١٠حدود شايد 

. شد و بدون اينکه کسی چيزی به ما بگويد، ما راه پله را گرفتيم و به باال رفتيم
شت، دربها بسته و دری در طبقه اول و دوم که در هر طبقه دو درب وجود دا

رفتيم . درب آنجا باز بود). طبقه آخر(يکراست رفتيم به طبقه سوم . باز نبود
در داخل که دو اطاق سالن مانند تو در تو بود، هيچ اسباب و اثاثيه ای در . داخل

بيشتر شبيه . صندلی، مبل و يا نيمکتی هم برای نشستن وجود نداشت. آن نبود
هيچ اثر و آثار از . دو ساعتی در آنجا سر پا ايستاده بوديم حدود. خانه ارواح بود

از گفته ها هم چنين می نمود که جوانان نمی دانند، . انسانی در آنجا وجود نداشت
بچه ها که از سر پا . اينجا کجاست و برای وضعيت استخدامی به کجا آمده اند
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من به آنها . کردند شروع به بدو بيراه گفتن. ايستادن خسته و کوفته شده بودند
من گفتم که اينجا ساواک . گفتم که می دانيد اينجا کجاست؟ گفتند خير نمی دانيم

  .است و داد و بيدا نکنيد
ساعتی که گذشته بود، آقائی که برگی در دست داشت پيش ما  ۵/٢شايد بعد از 

ول ی طبقه  ااطاقها و هر کسی را به يکی ازآمد و به ترتيب نامها را می خواند 
وقتی اسم مرا خواند، گفت، به اطاق مثالً سمت راست . و دوم هدايت می کرد

وقتی درب اطاق را باز کردم ميز نسبتاً بزرگ بيضی شکل در . طبقه دوم برويد
وسط اطاق بود و آقای قد بلندی با کت وشلوار و کراوات خيلی شيک پشت ميز 

جايش نشست و منهم روی  نشسته بود، بلند شد و با  من دست داد و دوباره سر
سپس چند . اول اسمم را پرسيد که جواب دادم. صندلی که در مقابل او بود نشستم

تم، و از معدل ديپلم بغير از سئوال از اسم و مشخصا. سئوال ديگر از من کرد
سپس بدون اينکه چيز . از من کرد ه چه بود،از يادم رفت ی کهديگر چند سئوالِ 

من هم خوشحال از اينکه صحبتی . ت بفرمائيد برويدديگری به من بگويد، گف
ازاستخدام به ميان نيامد، احساس کردم که فهميده اند که من بدردشان نمی 

 ٢من خودم وقتی مسئله را باال و پائين کردم به اين نتيجه رسيدم که . خورم
ساعتی که ما در آن طبقه بدون ميز و صندلی و يا مبل و  ۵/٢ساعت و يا 

سر پا ايستاده بوديم، به نوعی تحت نظر بوده ايم  و در اين مدت حرکات نيمکتی 
وقتی جوانان بر اثر خستگی شروع به داد و . و سکنات ما را کنترل می کرده اند

بيداد کردند، که چرا بی خود و بی جهت ما را اينجا سر پا نگهداشته اند و اين 
به آنها گفتم که می دانيد  چه نوع استخدامی است؟ و از اين قبيل حرفها و من

 دمن گفتم که اينجا ساواک است و داد و بيدا. اينجا کجاست؟ گفتند خير نمی دانيم
شايد همين باعث شده که بفهمند من بدرد کار آنها نمی خورم و از استخدام . نکنيد

  .من صرفنظر کرده اند
 انی وتهر بهمن نادری پور معروف به بهمن بعد از پيروزی انقالب، وقتی 

آرش که هر دو از مأمورين ساواک بودند، دستگير  فريدون توانگری معروف به
برای مصاحبه با به همراه سودابه سديفی من . و در زندان قصر به سر می بردند

وقتی . تهرانی برای روزنامه انقالب اسالمی، در زندان قصر به سلول آنها رفتم
: ساواک در آمده است؟ به من پاسخ داداز تهرانی پرسيدم که چگونه به استخدام 

در ممتاز برای مصاحبه جهت استخدام  که ساواک از تمامی سپاهيان دانش
ساواک دعوت بعمل می آورد و من که سپاهی دانش ممتازی بودم پس از پايان 
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دوره خدمتم در ده، برای استخدام مرا دعوت به مصاحبه کردند و به استخدام 
چون وضعيت مالی ما بد بود، بدون توجه به نوع  :ودوی افز .ساواک در آمدم

وقتی استخدام شدم درست نمی . کار و عواقب آن به استخدام ساواک در آمدم
دانستم که برای چه کاری استخدام شده ام و در حقيقت کور کورانه به استخدام 

م ساواک شده ام و بعد ه ددر آمدم و تازه بعد از استخدام بود که فهميدم کارمن
آماده کردند و تا زمانی هم که  ند و ما را برای انجام مأموريتهادوره ای گذاشت

که کار و حرفه ام چيست و کجا نمی دانست به درستی دستگير شدم خانواده ام 
کار می کنم؟ هر وقت هم که از کار و بارم سئوال می کردند به نوعی آنها را 

ن اداره و يا وزارتخانه کار می دست به سر می کردم و می گفتم مثالً  در فال
تازه متوجه شدم که چرا ساواک مرا نيز بعد از اين مصاحبه بود که من . کنم

  . دعوت کرده بود
که از بچه  -در همين سال چون من وقت بيشتری داشتم، با دوستم آقای قاسمی 

چيذر و در چيذر  بابا طاهرهای چيذر و چند سالی از من بزرگتر و ناظم مدرسه 
وی در خانه خواهرش اطاقی . م ساکن بود، حشر و نشر بيشتری پيدا کردمه

درويش مسلک و بسيار .  داشت و اغلب در همان خانه به سراغش می رفتم
خيلی از وقتها که به ديدنش می رفتم يا روزه و يا . فروتن و اهل عبادت بود

ز اينکه سالم بعد ا. در اطاق می نشستم تا نمازش تمام می شد. مشغول نماز بود
سپس هر چيز . نماز را می داد، به من سالم می کرد و خوش آمد می گفت

نصف لی و نصف «:خوردنی که داشت، می آورد و تعارف می کرد و می گفت
از خوردن گوشت خودداری می کرد و غذايش  بيشترنان ولبنيات و ميوه . »لک
  .بود

 –سياسی  مسائلو بويژه  در فرصتهائی که داشتيم در مورد بسياری از مسائل 
چون من قبالً از تصوف و دراويش . اجتماعی و دينی با هم صحبت می کرديم

اطالعات مختصر و تجربه ای داشتم و خودش هم درويش مسلک بود، عالقه 
مند شديم که برای کسب اطالعات بيشتر و عينی تر از دراويش به يکی از 

ن آنان چگونه و سير و سلوک از چه برويم و ببينيم که اوضاع در بي خانقاه ها
  قرار است؟
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  درسلک درويشی

و  -من قبالً با خانقاه نعمت اللهی ها که قطبش دکتر جواد نوربخش بود 
آشنائی داشتم  و  -در نزديکی ساعت تشکيالت خيابان شاپور تهران قرار داشت

نزديک آنها چون چند نفری از بچه های ماربين درويش آن خانقاه بودند، و از 
را می شناختم و کم و زياد با آنها حشر و نشر داشتم، به روش و منش دکتر نور 

به اين علت . چند باری هم به آنجا رفته بودم. بخش هم آشنائی پيدا کرده بودم
تصميم گرفتيم که به انجمن اخوت، خانقاه صفی . مايل نبودم که به آنجا برويم

قاه و شبهای جمعه اعضای خان. بود برويم عليشاه که نزديک ميدان بهارستان
انقاه که در سر قبر صفی عليشاه قرار داشت جمع عالقه مندان به آن در محل خ

اذکار مختلفی را دست . می شدند و به مراسم نماز و دعا و ذکر می پرداختند
ساعتی هم  يکی از افراد و يا قطب آنجا اگر . جمعی و با صدای بلند می خواندند

ود اشعار را می خواند  و در بين آن نظير ترجيع بند، دستجمعی يا هو حاضر ب
  .يا هو و علی علی می گفتند و يا از اين قبيل ترجيع بند ها

قبل از شروع برنامه افراد مختلف از حال هم پرس و جو و با هم درد دل می 
ه شب جمعه کمتر و يا بيشترمرتب سر وقت ب ۶و يا  ۵من و آقای قاسمی . کردند

در اين مدت با بعضی از . خانقاه می رفتيم و در تمام مراسم شرکت می کرديم
بعد از آشنائی با آنها و شرکت . اعضايش آشنا شده و رابطه گفتگو برقرار بود

در مراسم به ما پيشنهاد کردند و يا ما خودمان پيشنهاد کرديم که مايليم عضو اين 
در هرحال چه آنها پيشنهاد کرده باشند  .خانقاه شويم و رسماً به سلک شما درآئيم

به ما خوش آمد گفتند و گفتند شقدم شده باشيم با استقبال گرمی و چه ما خود پي
برای درآمدن به سلک درويشی و گفتن ذکر و اسرار الزم، مراسمی دارد که 

اين مراسم در منزل قطب انجام می گيرد و شما . بايد در آن مراسم شرکت کنيد
و قبول خرقه درويشی به عضويت دراويش اين سلسله در می  با دست قطب

ما هم با کمال ميل و به خاطر اينکه بدانيم آن اسرار و ذکر کدام است . آئيد
  .  موافقت خود را اعالن کرديم

گفته شد که برای مراسم تشّرف به سلسله دراويش بايستی فکر کنم يک دستمال 
بعد آدرس منزل قطبشان که . د بياوريدو يک شاخه نبات و ده تومان پول با خو

هفته بعد ما . در کوچه روبروی سينما ادئون در سعدی شمالی بود را، به ما دادند
هم طبق دستورالعمل، دستمال، شاخه نبات و ده تومان را با خود برداشته و 
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بعد از سالم و احوال پرسی و خير مقدم، . خدمت قطب سلسله در منزلش رسيديم
منزل قطب، حوضخانه کوچکی داشت که در آن . ه قطب تحويل داديموسايل را ب

محرابی تعبيه شده و قسمتی  از آن  که با کاشی آبی و آياتی از قرآن تزيين شده 
ديگرانی که در منزل قطب بودند، دراطاق جلوئی نشسته بودند . بود، قرار داشت

طب در محراب ق. و ما دو نفر جدا جدا به داخل حوضخانه و پيش قطب رفتيم
نشسته و من هم در مقابلش، دعای مختصری خواند و فکر کنم که از من پرسيد 

بعد چند دعائی ! که عالقه مند  به تشرف به اين سلسله هستم؟ من هم گفتم آری
سپس سری از . در گوشم خواند و تأکيد در مداومت عبادات و بويژه نماز داشت

ان بدون اينکه خودش توجه داشته اسرار الهی را که حکايت از چگونگی انس
باشد، همه روزه و دقيقه و لحظه در حال تسبيح و ستايش خداوند است را به من 

و اين مهمترين نکته ای بود که آن روز برايم آشکار شد و در حقيقت . بازگفت
  .از آن لذت می برم و تا لحظه ای که زنده هستم به يادم آورد و من هنوز هم

دو به اين سلسله تشّرف پيدا کرديم، به ما تهنيت گفته شد و به  بعد از اينکه هر
هر يک از ما دفترچه کوچکی که در آن مشخصات ما و سلسله در آن نوشته 

قطب به ما گفت که ما در بعضی از . شده بود، به مانند کارت شناسائی دادند
ئی که خانقاه کشورها خانقاه و نماينده داريم، مثالً در پاريس و شما اگر به جاها

داريم سفر کرديد، می توانيد در آنجا به خانقاه برويد و اگر کمکی هم الزم بود 
بعد از اينکه ما توسط قطب به اين سلسله مشرف شديم، . به شما خواهند کرد

نرفتن به . ديگر به خانقاه صفی عليشاه نه در تهران و نه در جای ديگر نرفتيم
بود، بلکه  بيشتر به خاطر ايجاد وابستگی و يک خانقاه از سر مخالفت با آنها ن

عالوه بر اين در نظر . بعدی شدن که به مرور زمان در انسان ايجاد می شد، بود
و انديشه ام، تسبيح، ستايش و راز و نياز با ذات باريتعالی، سلسله، واسطه، 

اگر روح صيقل داده شد، . مراد و مريدی و جا و مکان خاصی الزم ندارد
. زمان و همۀ مکان و از بيکران تا بيکران، محل ستايش پروردگار است درهمۀ

اما اين نکته را هم بگويم که اندرز و تذکرش در مداومت در عبادات و ياد آوری 
  .سّری از اسرار خداوند، برايم اثر خودش را داشته و دارد

  
  خريد زمين  

ستخدام در پس از پايان خدمت سپاهيم در مشهد و آمدن به تهران تا ا
، بيش از ده ماهی وقت داشتم و چون برنامه و ۴۶آموزش و پروش در مهرماه 
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در آن موقع . کار مشخصی هم نداشتم، در کارهای برادرم به او کمک می کردم
. حساب و کتاب کارگرانش هم به دست من بود. برادرم دو اطاق اجاره ای داشت

هنوز ميدان چيذر و . بخرم من کوشش کردم که قطعه زمينی برای ساختن خانه
صد متر زمينی در پائين ميدان زر خريدم و . اطرافش زمين باير و دشت بود

برای ساخت به شهرداری شميران مراجعه و پس از دوندگی زياد، جواز ساخت 
  .گرفتم

پس از . بعد از آن مشتری برای آن زمين پيدا شد و با سود خوبی آن را فروختم
آن برادرم دوستی داشت بنام آقای سرلک که به تازگی کمی باالتر از ميدان زر 
بر خيابان، خانه ای ساخته  که در آن ساکن بود و مغازه ای هم از آن زمين 

به ما . و زمين پرداخته بودبيرون انداخته و در آن مغازه بکار معامالت ملک 
متر مربع در خيابان پارس  ٢٣٠پيشنهاد کرد که چند قطعه زمين خوب هر کدام 

من هم يک قطعه از آن . اين را بخريد. قيمت آن هم خوب است. موجود است
که با پول ثبت و حق الزحمه برای . تومان خريدم ١٣زمين را به متری 

گرچه زمين را من خريدم و چون همه . تومان شد ٣۴٠٠بنگاهدار، چيزی حدود 
پول را نداشتيم کمی از اينطرف و آنطرف قرض کردم و کمی هم از زمين قبلی 

بعد از اينکه به آلمان . اما همه را به حساب برادرم انجام دادم. سود برده بوديم
سفر کردم وکالت نامه تام االختياری به برادرم دادم که هر کاری که خواست با 

  . ن انجام بدهدآن زمي
او هم بعد از آن مجوز ساخت گرفته و بنائی در آن بنا کرد که در آن با خانواده 

در سفری که برادرم به ديدنم به آلمان آمد، به او گفتم که .   اش زندگی می کنند
گفتم هر چه ! آيا خانه را به اسم خودت کرده ای و يا نه؟ پاسخ داد که هنوز نه

باسم خودت بکن چون انسان نمی داند، فردا برايش چه  زودتر برو و خانه را
او هم رفته بود و خانه را در اداره ثبت به اسم خودش کرده . اتفاق خواهد افتاد

و خانه پر برکتی برايش بوده است و هم اکنون نيز در ايام فراغت داماد ها، . بود
وش و خرم نوه ها، دختر و پسرها يش همه در آنجا جمع می شوند و دور هم خ

  .هستند
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  استخدام در وزارت آموزش و پروش -١٢
  

از وزارت آموزش و  ۴۶سرانجام به نظرم تير، مرداد و يا شهريور 
پرورش و اداره کل سپاه دانش اطالع دادند که با استخدم من در آن وزارت خانه 

 و. برای انجام امور استخدامی اقدام کردم. به سمت آموزگار موافقت شده است
و شهرهای تابعه نظير شميرانات، شهر ری،  -طبق انتخاب اول خودم که تهران 

نظر به اينکه آدرس محل سکونتم چيذر . بود، انتخاب شده ام –کرج و ورامين 
شميران بود، به خواست خودم و به علت سپاهی ممتاز بودن، مرا به  آموزش و 

ه استخدام ادارۀ آموزش و رسماً به سمت آموزگاری ب. پرورش شميران فرستادند
من با رتبه فکر کنم  چهار آموزگاری که . و پرورش شميران تهران در آمدم

و چون در بخش   . تومان در ماه بود استخدام شدم ۴۴٠و يا  ۵٠٠اشل حقوقيش 
تومان خارج از محل اضافه حقوق به  ١٢٠و يا  ۶٠روستاها فرستاده شده بودم، 

  .  تومان در ماه بود ۵۶٠ق ماهيانه ام من تعلق می گرفت  و جمعاً حقو
لواسانات، شهرستانک، : آموزش و پرورش شميران دارای پنج بخش از جمله 

مرا به آموزش و پرورش بخش رودبار قصران که . بود... رودبار قصران 
اداره آموزش و . شامل  لشکرک، اوشان، فشم، ميگون و توابع بود فرستادند

ر فشم قرار داشت و رئيس آن آقای امير خزيمه پرورش بخش رودبار قصران د
، در اداره آموزش و پروش رودبار مرا به ۴۶اول مهرماه سال . اعلم بود

روستای امامه که دهی بسيار خوش آب و هوا، نرسيده به اوشان از جاده اصلی 
کيلو  ۶اوشان و فشم در نزديکی اوشان جدا می شد، و تا رسيدن به ده حدود 

.  خاکی بدی که از کنار کوه و دره می گذشت، فاصله داشت متری که جاده
وسيله اياب و ذهاب عمومی از تهران به امامه، مينی بوسی بود که هر روز بعد 
از ظهر از سرچشمه تهران مقابل مسجد سپهساالر به سمت امامه حرکت می 

امامه دو . محصول اصلی امامه سيب درختی بسيار خوش طعمی بود. کرد
امه باال و امامه پائين بود که هر دو قسمت يک دبستان مختلط دخترانه قسمت ام

در امامه معلمين اطاقهائی اجاره کرده بودند و فکر کنم کرايه . و پسرانه داشت
يکی از معلمين جواد صالحی بچه همدان . تومان بود ١٠اطاق هم ماهيانه حدود 

قی اجاره کردم و با او در بود که من هم در همان خانه ای که او اطاق داشت اطا
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چون . بعد از مدت کمی که با هم بوديم و گفتگو می کرديم. حقيقت هم خانه شديم
بحثهای مختلف . ئل سياسی و اجتماعی کشور عالقه مند بوديماهر دو به مس

ً به ميان  سياسی، دينی و فرهنگی و چگونگی و وضعيت استبدادی کشور طبعا
  .می آمد

دم که او فردی چپی است و او هم می دانست که من از بحثها من متوجه ش
و  ۴٢خرداد  ١۵ئل کشور و نهضت او کم و زياد از مس. مذهبی هستم

روحانيون و آقای خمينی، اطالعاتی دارم و از سياسيون مذهبی و آقای خمينی 
به آلمان جهت ادامه  ۴٨تا زمانی که من در شهريور سال . حمايت می کنم

من نفهميده بودم که وی عضو چريکهای فدائی خلق  .تحصيل مسافرت کردم
ئل مختلف ااست با وجود اينکه دوستی نزديک با هم داشتيم و مرتب در مورد مس

اما . عضو سازمانی استرديم، او ابداً بروز نداده بود با هم بحث و گفتگو می ک
در  تا اينکه زمانی که من در آلمان بودم،. به روشنی ميدانستم که او چپی است

روزنامه خواندم که جواد صالحی عضو سازمان چريکهای فدائی خلق در سال 
تازه آن روز . ، در درگيری در خيابان پامنار تهران کشته شده است۵١و يا  ۵٠

  .بود که فهميدم وی عضو چريکهای فدائی بوده است
در ماه مبارک رمضان بعضی از اهالی ده، معلمين را برای افطار و شام به 

با وجودی که آقای صالحی روزه نمی گرفت، اما . خود دعوت می کردند منزل
در موقع افطار اگر به منزلی دعوت بوديم،  با ظاهر شخصی روزه دار وارد 

بنابر اين اهالی ده نمی . می شد و چنان وانمود می کرد که روزه دار است
  .دانستند که او اهل نماز و روزه و اين قبيل امور نيست

  
  دبستانوضعيت 

به امامه رفتم، امامه دبستان شش کالسه  ۴۶موقعی که من در مهرماه 
يکی از آنها . معلم ديگر داشت ۵و يا  ۴مختلط ابتدائی داشت که به غير از من 

فکر کنم کالس پنجم و ششم که . که بچه مشهد بود، مديريت مدرسه راهم داشت
ار شد، و مابقی هر کدام تعداد کمی دانش آموز داشت، به يکی از معلمين واگذ

دبستان در وسط دشت ده که فاصله . کالسی را برای درس دادن اختيار کردند
کل دانش آموزان . خيلی کمی از هر دو امامه باال و پائين داشت ساخته شده بود

  .دبستان حدود صد نفر و يا کمی بيشتر بود
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التحرير و اين  ازممعموالً مدارس بودجه ای برای سوخت زمستانی کالسها و لو
قرار می  ف در مدرسه در اختيار مدير مدرسهرند که برای مصرقبيل چيزها دا

مدير در زمستان به اندازه کافی نفت برای گرم کردن  کالسها  مصرف . گرفت
نمی کرد و اين موجب شد که من و آقای جواد صالحی از او بخواهيم که بودجه 

داده می شود، بايد در راه خودش  ای که برای نفت مدرسه و اين قبيل امور
بعد که پاسخ داد که بيشتر از اين که . مصرف شود و نه برای مصارف شخصی

مصرف می شود ما بودجه در اختيار نداريم، ما از او خواستيم که اگر چنين 
همين . او از اين کار امتناع کرد. است اسناد بودجه را در اختيار ما بگذارد

بروز مسائل جنبی ديگری بين ما و مدير مدرسه مسئله موجب برخورد و 
يکی از معلمين که از بچه های دروس و چهار راه قنات و رستم آباد . گرديد

شميران در حول و حوش اين منطقه بود، با مدير دوست و رابطه خوبی با او 
مدير و او پيش خواجه نوری رفته و از ما . او با خواجه نوری آشنا بود. داشت

گزارش کرده بود که من در روستا . ده و از او کمک خواسته بودشکايت کر
تبليغ آقای خمينی می کنم و آقای صالحی هم تبليغ کمونيستی و به راديو پکن و 

آقای خواجه نوری هم از . يا مسکو گوش می کند و مخل کار مدرسه هم هستند
به جای اداره آموزش و پرورش خواسته بود که ما را از  اينجا بردارند و 

ما . چندی نگذشته بود که حکم محل جديد را به ما ابالغ کردند. ديگری بفرستند
دو نفر را از هم جدا کردند و مرا به آهار و آقای صالحی را نميدانم به اللون و 

 ۴۶درست در دی و يا بهمن . يا زاگون فرستادند و در حقيقت ما را تبعيد کردند
  .بود که اين حادثه اتفاق افتاد

به ياد دارم که در آن موقع براثر بارندگی و برف شديد، پل راه اوشان فشم در 
و ماشين هم برای نمی دانم دو هفته و يا . چند کيلو متری اوشان را سيل برده بود

من و آقای . ده روزی تا تعمير پل از گلندونک به آنطرف بيشتر نمی رفت
بود و هر از گاهی هم با صالحی و برادرش کاظم صالحی که آن موقع دانشجو 

می کرديم، چند  و کوهنوردی راهپيمائی در همان منطقه هم به عنوان ورزش
به آهار رفته  و يکمرتبه از چيذر در آن برف سنگين پياده از لشکرکهم  مرتبه

بعد ها که اسناد  .و برگشتيم و از طريق اهالی امامه به اين عمل اعتراض کرديم
صالحی هم عضو چريکهای فدائی خلق بوده و در  منتشر شد فهميدم که کاظم

وی در راهپيمائی و کوهنوردی برايمان حکم . درگيری ها کشته شده است
  .راهنما داشت
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در هر حال کار از کار گذشته بود و اصالً به ما درست اطالع ندادند که چرا  
فقط سربسته و بدون ذکر دليل حکم انتقالی جديد را . دست به چنين عملی زده اند

  .به ما دادند
من مسئله را با دوستم آقای قاسمی که با آقای امير خزيمه اعلم دوست و رئيس 

آقای اعلم به . صران بود در ميان گذاشتماداره آموزش و پرورش رودبار ق
دوستم گفته بود که براثر دخالت آقای خواجه نوری، چنين تصميم گرفته شده 
است و اگر دوست شما زودتر مرا در جريان گذاشته و حقيقت روشن شده بود، 

آهار که بهتر از . ولی حاال هم چيزی اتفاق نيفتاده است. مانع اين کار می شدم
و اللون و يا زاگون هم که چندان فرقی با امامه ندارد و حقيقت هم امامه است 

  .همين بود
قای خمينی می له گزارشی را که من در ده تبليغ آبازهم آقای خزيمه اعلم مسئ 

تا اينکه يکی دو ماه . به دوستم نگفته بود کنم و آقای صالحی تبليغ کمونيستی،
پرورش شميران رفتم، آقای ثقفی که بعد که برای انجام کاری به اداره آموزش و 

حسابدار اداره و دوست آقای قاسمی هم بود و می دانست که من هم با آقای 
چنين ! آقای جعفری مواظب خودت باش: قاسمی دوست هستم، به من گفت

گزارشی برايت به اداره رسيده بود که چون ما شما را می شناختيم، گزارش را 
بود که فهميدم، در آن موقع عليه من گزارشی به تازه آن موقع . مختومه کرديم

  .اداره رد کرده بودند
    

  رفتن به آهار
وقتی حکم انتقال مرا به دبستان آهار ابالغ کردند، ده روزی بعد من به 
آهار رفتم و خودم را به مدير دبستان آهار که آقای سيد يوسف کفشچی بود، 

م در آنجا معلم بود و منزلی را آقای کفشچی متأهل بود، خانمش ه. معرفی کردم
چون آن موقع من جا و مکانی نداشتم تا . در اختيار داشتند که سه اطاقی داشت

اجاره کردن اطاقی که به نظرم حدود يک ماهی کمتر و يا بيشتر طول کشيد، 
آقای کفشچی وخانمش از بچه های بندر . ميهمان اين زوج گرامی بودم

ين مدت را به خوبی از من پذيرائی کردند و من بودند و ا) پهلوی سابق(انزلی
تا روزی که در . پيش آنها برای اولين بار با غذاهای شمالی آشنائی پيدا کردم
از سر انجام پس . آهار بودم رابطه ام با اين زوج بسيار دوستانه و حسنه بود

 که گذشت و اطاق مستقلی  مثل خانه ای که فقط يک اطاق داشته باشد پيدا ماهی
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به محض . تومان اجاره کردم و به منزل خود رفتم ١۵و يا  ١٠شد و به ماهی 
ورود به آهار، در اولين فرصتی که دست داد، تمام وقايع دبستان امامه و علت 

از احتياط و . اينکه چرا مرا به آهار فرستاده اند، برای آقای کفشچی توضيح دادم
له اول کمی نگران شده بود، هکفشچی، چنين احساس کردم که در و رفتار آقای

که نکند من بخواهم دردسری هم برای ايشان درست کنم، اما بعد از مدت کمی 
  .خودش همۀ قضايا را فهميد و خيالش از جانب من راحت شد

دبستان آهار در آن موقع نظير امامه دبستان مختلط پسرانه و دخترانه بود و 
آموزانش هم کمی بيشتر از امامه دانش . معلم ديگرهم داشت ۴عالوه بر مدير 

، باقی مانده بود، با رضايت خودم ۴٧- ۴۶چهار ماهی که از سال تحصيلی . بود
 ٢۵تا  ٢٠فکر کنم اين کالس بين . و مدير کالس اول را به من واگذار کرد

محصول اصلی آهار هم سيب درختی بسيار مرغوبی بود که . شاگرد داشت
از اتفاق . سيب خود زندگی می کردند حصولمباغداران آهار بيشتر از فروش 

بسيار جالب و تجربه آموزی که در اين کالس برايم اتفاق افتاد اين بود که يکی 
از دخترهای ريزه و زيبای کالس هر روز صبح که زنگ مدرسه می خورد و 
بچه ها به سر کالسهای خود می رفتند، وقتی من به کالس وارد می شدم و پشت 

. گرفتم، سيبی برايم روی ميز می گذاشت و يا به دستم می دادميزم قرار می 
يکی از روزها وقتی درس از او پرسيدم و خوب بلد نبود، درست به خاطرم 

از فردای آن . نيست که بلند به او تشری زدم و يا اينکه تلنگلی به دستش زدم
و روز او ديگر با من حرف نمی زد ولی همچنان سيب را روی ميز می گذاشت 

من از اينکه او با من قهر کرده بود و حرف نمی . من از اين بابت رنج می بردم
ناز کشيدنش شروع به صحبت  روز بازد، خيلی ناراحت شدم و سرانجام چند 

همه بچه ها را دوست داشتم ولی واقعاً به اين طفل معصوم که با آن زيبائی . کرد
داشت، خيلی عالقه  پيدا کرده ويژه احساس خودش که اين چنين به من ابراز می 

  .بودم و به او که نگاه می کردم انگار که بچه خودم بود که به او نگاه می کردم
  

  شرکت زنبور عسل
آقای قاسمی با اينکه پولی نداشت، با قرض و قوله در پائيز و يا 

، به منظور احداث باغی قطعه زمين ناهمواری در اللون و يا ۴۶زمستان، 
من هم چند کارگر برايش به آنجا فرستادم تا آن زمين که زمين . زاگون خريد

ی به من در اول بهار و. ناهموار شيبداری بود، برای کاشت درخت آماده کردند
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تعدادی کندوی عسل بخريم و در آنجا به زنبور داری  اگر ماپيشنهاد کرد که 
من هم قبول کردم . بپردازيم، کار خوبی خواهد بود و سود خوبی هم خواهيم برد

زمانی که آن منطقه پر از شکوفه و انواع گلهای مختلف  ۴٧و در اوايل بهار 
نبورعسل از تهران خريديم و به کندوی ز ٣٠وحشی بود، درست نمی دانم حدود 

تومان برای اينکار سرمايه  ١۵٠٠فکر کنم که هر کدام از ما . آنجا منتقل کرديم
در اوايل پائيز عسل را از کندوها  بيرون می آوردند و بفروش .  گذاری کرديم
البته در اواسط مرداد و شهريور هم در بعضی از مناطق، بخشی . می رساندند

اما چون کندوهای ما سال اول بود که شروع . دو در می آورنداز عسل را از کن
چون من . کرده بوديم، به بعد از اواخر شهريور و اوايل آبان موکول شده بود

تصميم گرفته بودم که به آلمان بروم، به آقای قاسمی گفتم که هر طور که صالح 
 ١۵٠٠ن و من از طريق بانک عمرا. می داند، پول سهمم را به برادرم بدهد

او هم  اقساط . تومان وام گرفتم و قرار شد که اقساط بانک را برادرم بپردازد
تومان را به برادرم پرداخت  ١۵٠٠وام را پرداخته بود و آقای قاسمی هم  همان 

  .کرده بود
از خرداد به بعد اغلب روزهای جمعه دو نفری از چيذر به اللون و يا زاگون 

صبحها از چيذر جوری . چه و کندوها سر می زديممی رفتيم و به باغ و يا باغ
صبح در فشم مغازه کله پاچه فروشی و  ٩ويا  ٨حرکت می کرديم که ساعت 
در آنجا صبحانه کله پاچه می خورديم  و بعد از . قهوه خانه ای کنار جاده بود

و هنگام غروب به چيذر باز می . صرف چای به اللون و يا زاگون می رفتيم
اد دارم که در يکی از روزهای تابستان که برای سرکشی زنبورها به به ي. گشتيم

آنجا رفته بوديم و با وجود اينکه به هنگام بازرسی کندوها ماسکی به صورت 
داشتم، زنبورها دست و پايم را نيش زده بودند، شنبه روز بعد هم امتحان 

ر در خيابان در آن موقع محل امتحان رانندگی در کالنتری سوا. رانندگی داشتم
افسرانی که از داودطلبان امتحان شهر . شميران نرسيده به چهار راه قصر بود

نفر را در يک ماشين فولکس واگن سوار می  ۴بعمل می آوردند، هر سه و يا 
  .کردند و به نوبت آز آنها امتحان بعمل می آوردند

از همانجا . در محل کالنتری سوار من اولين نفر بودم که بايد امتحان می دادم
از آنجا به . پشت فرمان ماشين قرار گرفتم و با فرمان افسر ممتحن حرکت کردم

طرف چهار راه قصر آمديم و نرسيده به چهار راه قصر، افسر ممتحن به من 
بعد نگاهی به صورتم کرد و گفت چرا . ايستادم. کنار بزن و توقف کن: گفت
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ن ديروز زنبورهای عسل دست ريشت را نزده ای، من هم بالفاصله گفتم، چو
افسر نگاهی به من و . مرا زده بودند، صبح نمی توانستم که صورتم را بزنم

ً يکسال قبل و زمانی که من امتحان کتبی آئين نامه  نگاهی به عکسی که تقريبا
راهنمائی و رانندگی را داده بودم و روی پرونده ام الصاق شده بود، کرد و به 

. ل هم درهمين موقع زنبور عسل دستت را گزيده بودمن گفت درست يکسال قب
چون من در آن موقع ريشم را با ماشين نمره . من از اين حرف او خنده ام گرفت

يک و يا يک و نيم و يا حد اکثر دو می زدم، هميشه در صورتم ته ريشی بسيار 
و اصالً فکر نکردم که ممکن است بگويد، وقتی شما توان . کوتاه وجود داشت

  يش زدنت را با تيغ نداشتی چگونه برای امتحان رانندگی آمده ای؟ر
و او می داند . آن افسر با عملش به من فهماند که چرا من به او راستش را نگفتم

در هر حال با خنده به من گفت پياده شو و . که من صورتم را با تيغ نمی زنم
قبل از آن من برای  البته چند ماهی. گفت که قبولی و با خيال راحت برو منزل

  .و اين بار دوم بود که قبول شدم. بار اول امتحان شهر را رد شده بودم
است و احتمال می دهم که روز امتحانم  ٨/۵/١٣۴٨تاريخ گواهی نامه ام تاريخ 

همان تاريخ بوده باشد زيرا افسر ممتحن روز امتحان اگر قبول شده باشی، همان 
آن . به دايره صدور گواهينامه اعالن می کند تاريخ را برای صدور  گواهينامه

سال از تاريخ صدورش می گذرد و تا به حال تمديد نشده است  ۴۴گواهينامه که 
  )۶پيوست . (خواهيد ديدپيوستها را در قسمت 

  
  شروع سال تحصيلی جديد 

بعد از اول مهرماه  که در ۴٨ -۴٧در شروع  اول سال تحصيلی 
از می شد، در جلسه ای که در مدرسه با حضور دبستان ب ی،تعطيلی تابستان

معلمين و مدير مدرسه تشکيل شد، با موافقت مدير و خودم در اين سال کالس 
ً فکر کنم . پنجم و ششم به من واگذار شد نفری دانش  ٢۵درهر دو کالس جمعا

وقتی مدرسه شروع شد يکی از آخر هفته ها که همه به تهران رفته . آموز داشتيم
موقع باز گشت به آهار بعد از ظهر مقابل مسجد سپهساالر سوار مينی بوديم، 

وقتی از جاده اصلی اوشان جدا شديم و به سمت آهار که جاده . بوس آهار شديم
از کنار روخانه و تپه می گذشت و خاکی بود، در مينی بوس يکی از بچه ها 

تا هر وقت  پيشنهاد کرد که بد نيست اگر همه ما ماشين سواری شريکی بخريم
بخواهيم به شهر برويم مشکلی نداشته باشيم، من هم گفتم خيلی خوب است و من 



ت      ١٧٠            یک  ذ

  

  

هم که گواهی نامه ام را گرفته ام رانندگی آن با من و خوب بايد ماشين هم در 
يکی از بچه ها گفت که . در حين اين گفتگوها من چرتی زدم. اختيار من باشد

. ن رانندگی بخوابی و ما را به دره بيندازی؟رانندگی آن را به تو بدهيم که در حي
در موقع رانندگی خواب نمی روم و حاال از فرصت . من گفتم نگران نباشيد

  .استفاده کردم و چرتکی زدم
روزی وقتی . در اغلب مدارس وجود داشت کمی در آن دوران هنوز تنبيه بدنی
ای به پای  يکی از شاگردان را برای حل مسئله. در کالس رياضی وارد شدم

ها در مورد نتمسئله را گفتم و او آن را حل کرد ولی در ا. تخته سياه فرستادم
. تبديل اينها به يکديگر مشکل داشت... واحد آن مسئله مثالً متر و يا سانتی متر و

من خيلی . به او گفتم مثالً يک متر چند ميلی متر است؟ او اشتباهی جواب داد
. همه اشتباه جواب دادند. ديگر هم همان را پرسيدماز چند شاگرد . عصبانی شدم

بود، ...از روی اطمينان از شاگرد اول کالس که دختری گويا بنام هاجر و يا 
. هاجر تو جواب بده او هم اشتباهی پاسخ داد و اين بر عصبانيتم افزود. پرسيدم

کنم که  متنبّهبرای اينکه اينها را  در سال آخر دبستان بودند و برای اينکه اينها
اشتباه به اين سادگی را مرتکب نشوند، تصميم  نهائی ديگر و بويژه در امتحان

وقتی به هاجر . گرفتم که همه را تنبيه کنم و به کف دست همه يک چوب زدم
شاگرد اول رسيدم، هم می دانستم که او اينها را بلد است و از روی غفلت و يا 

به او نزنم مورد اعتراض مابقی شاگردان  دلهره جواب غلط داده است، ولی اگر
برای فرار از اين اعتراض . که بين آنها تبعيض قائل شده ام، قرار می گيرم

من به آرامی و آهستگی . وقتی به هاجر رسيدم، و او کف دستش را باز کرد
  .ترکه ای به کف دست او زدم

سيدم، هاجر از او پر. چند روز بعد در کالس ديدم که انگشت هاجر بسته است
آقا معلم، آن روز که کف دست من زديد، : چرا انگشتت را بسته ای؟ گفت

من خيلی از اين عمل شرمنده . انگشتم در رفت و به اين علت انگشتم بسته است
در ده آهار شخص معتمدی بود بنام حاج . شدم ولی خوب کار از کار گذشته بود

د يک ماه بعد حاج علی مرا حدو. علی آقا که پسرش هم مهندس شرکت نفت بود
والدين دختر بعد از اينکه : ديد و بعد از احوالپرسی و خوش و بش کردن گفت

شما ترکه ای به کف دست او زده بوديد و انگشت دستش در رفته بود، پيش من 
و من چون از دور اين مدتی که شما در آهار . آمدند که از شما شکايت کنند

ا زير نظر داشته ام و چون جز خوبی و پاکی، هستيد، اعمال و حرکات شما ر
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. چيز ديگری از شما نديدم، آن ها را از شکايت کردن عليه شما منصرف کردم
 .من هم از او تشکر کردم. و گفت مواظب باشيد که ديگر چنين کاری نکنيد

در اين سال نهايت کوشش خود را بکار بردم که کسی در امتحان نهائی ششم  
در خرداد تاريخ امتحان نهائی حوزه ما اعالن شد، مرا هم به وقتی . رد نشود

در . عنوان يکی از ممتحنين و مصححين اوراق امتحانات انتخاب کرده بودند
مشورتی که در جمع ممتحنين اين حوزه  در مورد چگونگی نمره دادن و باُرم 

دوستان  نمره به هنگام تصحيح اوراق امتحانات باهم داشتيم من پيشنهاد کردم که
در نمره دادن مته به خشخاش نگذارند، زيرا بچه های اين حوزه اغلبشان بعد از 
گرفتن گواهی نامه ششم ابتدائی به دنبال کسب و کار می روند، پس چرا به 

آن تعدادی هم که . خاطر احتماالً يک و يا دو نمره يکسال عمر آنها را تلف کنيم
وضعيت درسی خوبی برخوردار هستند قصد دارند که ادامه تحصيل بدهند، از 

در . اين پيشنهاد مورد قبول واقع شد. و در امتحان هم نمره خوبی خواهند آورد
مصححی تصحيح می کرد و  ابتداتصحيح اوراق قاعده اين بود که ورقه ای را، 

مصحح ديگر همان ورقه را دو باره چک می کرد، و آن نمره را . نمره می داد
اگر جائی اشتباهی رخ داده بود، و يا نمره ای کم داده شده بود را تأييد و يا اينکه 

و به مصحح اول نظر خود را می گفت، اگر هر دو به يک نظر . متذکر می شد
می رسيدند، هر دو آن را امضاء و نمره را رد می کردند و اگر نه و اختالف 

ورقه و نمره داشتند، نفر دوم به مسئوليت خودش نمره می داد و با امضای زير 
با توجه به اينکه قبول کرده بوديم که با يک و يا دو نمره . آن را رد می کرد

در امتحان نهائی ششم ابتدائی  آن سالکسی را رد نکنيم، فکر نمی کنم که در 
بعد از پايان کار امتحانات در خرداد، دبستان تعطيل شد و . کسی رد شده باشد

قبالً يادآوری کرده بودم که . هم جدا شديم دوستان با هم خداحافظی کرده و از
راه را بر رويم بسته ... مايل به ادامه تحصيل بودم اما فقدان امکانات مادی و

پيدا و  راهی برای ادامه تحصيل پيدا کنم ولی هميشه در فکر اين بودم که. بود
  .شد

دوست ، دو برادر که قبالً نامی از آنها برده شد، سنگلجآقايان اکبر و اصغر 
خانواده . دوستی ما ادامه پيدا کرد. بودند قلهدر دبيرستان فردوسی  همکالسی

در دوران دبيرستان هر از گاهی به منزل . آنها چهار پسر و يک دختر داشتند
و گاهی هم شب را در همانجا می . آنها که در سيد خندان بود سری می زدم

خيلی عالقه به شنيدن قصه  برادر کوچک آنها و آخرين فرزند خانواده،. ماندم
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به ياد دارم . های شب راديو ايران که بعد از اخبار شب پخش می شد، داشت
شبی که من آنجا بودم، بعد از اينکه پخش اخبار راديو تمام شد و شروع به گفتن 

و يا داستان  شب کرد و او در اطاق ديگر مشغول گوش کرد ن  دالرقصه جانی 
تا راديو خاموش . شهر قطع شد و راديو خاموش گشتبه قصه بود، ناگهان برق 

شد، او اينقدر به آن عالقه داشت که زد زير گريه و برای من خيلی تعجب آور و 
و اين بدين . بهتم زده بود، که مگر می شود برای قطع شدن قصه هم گريه کرد؟

معنا بود که من چون خود بچگی نکرده بودم، کمتر احساس بچه ها را نسبت به 
  .بعضی از مسائل درک می کردم

در زمانی که من سپاهی دانش بودم، برادر بزرگتر او برای تحصيل به آلمان 
چون با آن ها رابطه برقرار بود، با . بعد هم اصغر به آلمان رفت. رفته بود

در رابطه با تحصيل و امکان کار برای دانشجو . اصغر باب مکاتبه را باز کردم
و خالصه  برايش . ين قبيل مسائل از او پرس و جو کردمدر زمان دانشجوئی و ا

نوشتم  تو که وضعيت و خلق و خوی مرا خوب می دانی آيا امکان اين که در 
آنجا هم درس بخوانم و هم مخارج خود را با کار تأمين کنم وجود دارد يا خير؟ 
 بعد از رد و بدل شدن چند نامه او وضعيت آنجا را تا جائی که اطالع داشت

برايم روشن کرد و به من قول داد تا جائی که امکان و اطالع دارد به من 
  . من هم تصميم گرفتم که به آلمان بروم. راهنمائی و کمک خواهد کرد
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  مذهبی  -رفتن به آلمان و  تحصيل و فعاليت سياسی   -١٣
  

احتماالت هنگامی که مسئله را باال و پائين کردم و جوانب مختلف و 
به اداره گذرنامه مراجعه . ممکن را سنجيدم، تصميم گرفتم که به آلمان بروم

برای احتياط که اگر در آلمان . کرده و گذرنامه و اجازه خروج از کشور گرفتم
وضعيت بر وفق مراد نبود، کار خود را از دست نداده باشم، از وزارت آموزش 

  .و پرورش يکسال مرخصی بدون حقوق گرفتم
جائی که با دوستم آقای سنگلجی قرار گذاشته  -بليط هواپيما تا شهر دوسلدورف 

بعد از . خريداری کردم - بوديم که مرا بردارد و به منزلش در شهر کرفلد ببرد
اينکه همه چيز برای سفر آماده شده بود و دو هفته ای بيشتر به پروازم باقی 

ه در ورامين بود، بدستم رسيد، مبنی نمانده بود، نامه ای از دانشکده سپاه دانش ک
  .بر اينکه بروم و در آنجا ادامه تحصيل بدهم

حدود يکی دو سال قبل دانشکده ای در ورامين  بنام دانشکده سپاه دانش تأسيس 
که بعضی از سپاهيانی که به استخدام وزارت آموزش و پرورش . کرده بودند

سانس و فوق ليسانس ادامه تحصيل درآمده بودند می توانستند در آنجا در مقطع لي
بدهند و سپس به عنوان مربيان تربيتی و راهنمائی در وزارت آموزش و 

  .پرورش همچنان مشغول کار شوند
چون همه کارها برای رفتن به آلمان آماده شده بود، من اين دعوت را نديده 

يرو فی الخ«گرفتم و با خود گفتم رنج اين سفر را بر خودم هموار خواهم کرد و 
  .، می روم ببينم چه می شود»ما وقع

وقتی گذرنامه، بليط هواپيما و همه کارها برا ی سفر آماده شده بود، به ماربين 
مادرم از شنيدن اين خبر بسيار . رفتم و پدر و مادرم را در جريان کار قرار دادم

گفت کمی غرولند کرد و به پدرم .  ناراحت شد و با پدرم به بگو و مگو پرداخت
اما پدرم آنچه را  گفتم شنيد و . تقصير تو است و چرا جلويش را نمی گيری
با پدر و خواهر بزرگم حاجيه . همچنان ساکت بود و ابداً چيزی به من نگفت

  .در تهران هم دوستان و فاميل را در جريان گذاشتم. رباب به تهران آمديم
ز فرودگاه مهرآباد ا ١٩۶٩آگوست  ٢٠برابر با  ١٣۴٨مرداد  ٢٩روز جمعه  

در همان روز جمعه، . تهران به مقصد فرانکفورت و دوسلدورف پرواز کردم
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آقای غالمرضا اميری دوست دوران دبستانی ام که در خيابان سعدی جنوبی با 
چند نفر ديگر شرکت شارپ موتور را تأسيس کرده بود، در محل شرکت 

رتيب داد که پس از ل تضيافت کوچکی برای خداحافظی من با دوستان و فامي
  .همگی باتفاق هم به فرودگاه مهر آباد رفتيمختم مهمانی، 

در سالن مدعوين فرودگاه، پس از خدا حافظی با همه، در آخر، وقتی که خواستم 
تو داری ميروی اما :" با پدرم خداحافظی کنم، پس از ديده بوسی، پدرم بمن گفت

م دائم در گوشم طنين انداز بود و اين جملۀ پدر." ممکن است ديگر مرا نبينی
مرتب در تمام طول اقامتم در آلمان مرا رنج می داد و با خودم زمزمه می کردم 

و  ١٣۵۴اما خوشبختانه درسال . که نکند خدای ناکرده من ديگر پدرم را نبينم
دو سفری که به ايران داشتم، با پدرم و ساير فاميل و )  ١٩٧۵، ١٩٧۶(١٣۵۵

مجدداً، در اوج انقالب و نزديکی پيروزی آن در . بعمل آمددوستان ديداری 
در حاليکه همسرم با اولين فرزندمان عقيله در برلين  ١٣۵٧بهمن  ١۴تاريخ 

 شکر کهغربی آلمان بسر می برد، از پاريس به تهران پرواز کردم و خدای را 
به  ١٣۵٩هنوز پدر و مادرم در قيد حيات بودند، تا اينکه پدرم در مهرماه 

چون پدرم برای ديدار من و برادرم به تهران آمده بود و . رحمت ايزدی پيوست
چند روزی . منزل برادرم به چيذر رفت روزی در منزل ما بود و سپس بهده 

و گفتند که حال پدر بهم  گذشته بود که ناگهان از منزل برادرم به من تلفن کردند
من فوری از روزنامه به منزل برادرم رفتم، تا چشمم به حالت . ريخته است

فوری او را به بيمارستان . پدرم افتاد، احساس کردم که حالش وخيم است
تجريش برده و مورد معاينه و سيتی اسکن قرار گرفت، گفتند لخته خونی در 

بعد از دو سه . آباد بستری شد سعادتان سپس در بيمارست. مغزش پيدا شده است
من و برادر و خواهرم . روز در حالت کما بود ٢٧روزی به حالت کما رفت و 

فکر کنم روز بيست و هفتم حدود . در بيمارستان مرتب يکی از ما پيش او بوديم
ساعت ده صبح از بيمارستان برادرم به من تلفن کرد و گفت که حال پدر خوب 

من فوراً خود را به . کما در آمده و با ما صحبت می کند شده و از حالت
. هنوز پدرم چشمش باز بود و به آهستگی صحبت می کرد. بيمارستان رساندم

به پدرم سالم کردم، جواب داد و به من نگاهی کرد و سپس جان به جان آفرين 
به  نظر به اينکه او مايل بود که در ماربين و پيش آباء و اجدادش. تسليم کرد

تا چله . خاک سپرده شود، جنازه را به ماربين برده و در مزار آنجا دفن کرديم
هم مرتب مردم از اطراف و اکناف برای عرض تسليت و شرکت در جلسه های 
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منهم . ختم و وعظ  که طبق سنتهای ماربين برگزار می شد به ماربين، می آمدند
روزی را در  ١٠، بتداابا وجود کار شاق روزنامه و بحران سنگين کشور، 

ماربين، برای برگزاری جلسه ها و پذيرائی از اهالی و ساير شرکت کنندگان 
وسپس تا چهلم  پنجشنبه و جمعه ها به . جلسه های ختم و وعظ، در ماربين ماندم

ولی متأسفانه آخرين لحظات عمر مادرم را درک نکردم و . ماربين می رفتم
، هنگامی که من در ۶٢فروردين سال  ١٢ر مادرم د.  ديدار به قيامت افتاد

محبس واليت فقيه بودم، دار فانی را وداع گفت، قبل از فوت مادرم، همسرم در 
مالقات به من خبر داد که مادرت بيمار است و من می روم ماربين مادر را ببينم 

. و برايم تقاضای مرخصی برای ديدار با مادر کرده بودند که موافقت نشده بود
بعد از فوت . ری مادرم، دو هفته ای طول کشيد و بعد به ديار باقی شتافتبيما

برای هر دوی آنها از . مادرم هم به من اجازه داده نشد که در ختمش شرکت کنم
. دريای بيکران رحمت خداوند طلب رحمت و شادی روحشان را می کنم

پرتيراژترين هنگامی که پدرم به ديار باقی شتافت، من مدير مسئول مهمترين و 
. روزنامه يوميه کشور بودم، آگهی ها و تلگرافهای تسليت فراوانی بدستم رسيد

اما وقتی مادرم فوت کرد چون من در زندان بودم و پستی نداشتم، جز از 
بستگان نزديک و دوستان زندانی هم بندم، ازکس ديگری تسليتی نه من و نه 

ن دمحم جعفری بودم، اما آنچه من در هر دو زمان هما. همسرم دريافت نکرديم
عوض شده بود، اين بود که من از مصدر کاريم معزول و زندانی بودم و اين 

  .تجربه به من نشان داد که مردم تا چه اندازه در بند قدرت و مقام پرست هستند
مشروح سرگذشت اين دوران تقريباً ده ساله را که من : به اصل مطلب برگردم

، برشته تحرير در آورده »ده سال با اتحاديه در آلمان «اب در آلمان بودم، در کت
اما مختصر . عالقه مند ان می توانند به آن کتاب مراجعه کنند. و منتشر کرده ام

  :اينکه
مارک پول  ١۶٢٠يا ١٧٢٠هنگامی که من به فرودگاه دوسلدورف رسيدم،  

زيرا خانواده . داشتم و اين اولين و آخرين پولی بود که من از ايران بهمراه داشتم
هرمارک واحد پول . ام در وضعيتی نبودند که بتوانند به من کمک مالی بکنند

  .لایر خريده بودم ١٩و  ۵/١٨آلمان را هم 
ه در فرودگاه دوسلدورف از هواپيما پياده شدم و چمدانها را گرفته به هنگامی ک 

سالن انتظار رفتم تا دوستم آقای سنگلجی را که قرار بود به آنجا بيايد و مرا به 
او در گوشه ای از سالن مخفی شده بود تا ببيند من چکار . (منزلش ببرد، نيافتم
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طرف نگاه کردن من، پيش آمد پس از کمی هاج واج و به اينطرف و آن) می کنم
وتا چشمم به او خورد بسيار شاد و خوشحال شدم و در حين سالم و احوال 
پرسی همديگر را محکم بغل کرديم و سپس با ماشين يکی از دوستانش که با هم 

کيلومتری  ١٨، ) (Krefeldآمده بودند، به اتفاق به منزلش که در شهر کرفلد 
پس از استراحت و خواب شب، صبح روز شنبه دوسلدورف قرارداشت رفتيم و 

) اسمعيل(پس از صرف صبحانه، با هم به منزل دوست ديگرش آقای امير
ناطقی که از اعضای اتحاديه انجمنهای اسالمی دانشجويان در اروپا بود، رفتيم 

دوست فعال و مطلعی که قبالً در مورد او با : و مرا به او معرفی کرد و گفت
ودم آقای جعفری است، اين شما و اين آقای جعفری که او را شما صحبت کرده ب

  .به شما می سپارم
از همان روز اول آشنائی ام با آقای ناطقی، بين من و ايشان رابطۀ دوستی  

برقرار شد که تا در اروپا بود، اين رابطۀ دوستی همچنان برقرار بود و بعد از 
مرا از فعاليتهای اتحاديه فرصت  در اولينآقای ناطقی . آن هم ادامه يافت

انجمنهای اسالمی دانشجويان آگاه ساخت و اعضای انجمن اسالمی شهر خود را 
به  من معرفی کرد و در همان هفتۀ اول ورودم به آلمان، به عضويت انجمن 

  .اجتماعی پرداختم -درآمدم و در آن چهار چوب، به فعاليتهای اسالمی
ای ناطقی داشتم، در همان اوايل ورودم به نظر به اينکه رابطۀ تنگاتنگی با آق

آلمان از طريق خبرنامۀ جبهه ملی سوم و انتشارات مصدق، با آقايان صادق 
. قطب زاده، بنی صدر، حسن حبيبی و سپس با آقای بهشتی بطورغيابی آشنا شدم

در همان سال بجز آقای بنی صدر، با سايرين در نشست اتحاديه، آشنائی 
، برای اولين بار با آقای بنی صدر ١٣۵١در سال  حضوری حاصل شد ولی

  .  رابطه بر قرار گرديد
با کمک آقای ناطقی و دوستان ديگر بالفاصله از مدرسۀ مهندسی همان 
شهربرايم پذيرش در رشتۀ مهندسی شيمی گرفتند و آقای سنگلجی که دورۀ پيش 

اه شهر خود را تمام کرده بود و از دانشگ)  Vorstudienkurs(دانشگاهی 
، پذيرش داشت، برای شروع دانشگاه به آن شهر عزيمت کرد و ) Essen( إسن

در فاصلۀ کمتر از يکی دو هفته، اطاقی را که اجاره کرده بود به من واگذار 
ماه در دو کارخانه به  ١٢، ابتدابرای شروع درس . کرد واز اين شهر رفت
  .کارآموزی مشغول شدم
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مقداری پول برای شروع تحصيل پس انداز در مدت يکسال کارآموزی، هم  
کردم و هم با زحمت زياد پيش خودم و بدون رفتن به کالسهای فرا گيری زبان 

که بتوانم در امتحان ورودی پيش  حدودیآلمانی در حين کارآموزی تا 
که مخصوص دانشجويان خارجی بود؛ شرکت ) Vorstudienkurs(دانشگاهی

  .دمزبان آلمانی ياد گرفته بو. کنم
بعد از پايان اين دوره، بالفاصله در ترم تابستانی در همان مدرسۀ مهندسی 

که يک سال بعد با تغييراتی در برنامه و کادر ) Ingenieurschule(کرفلد
، بخش کرفلد، تغيير نام )Fachhochschule Niederrhein(آموزشی، به 

  .يافت، در رشتۀ مهندسی شيمی عمومی ثبت نام کردم
آخرين امتحان شفاهی را که بعد  ١٩٧۵ژانويه  ٣٠برابر  ١٣۵٣من در آخر به

به  ٧۴الزم به گفتن است که در تابستان سال . از پروژه کتبی بود، قبول شدم
بعنوان " باير"هنگام تعطيلی دانشگاه، حدود دو ماه تعطيالت را در کارخانه 

گاه های در اين مدت با رئيس بخش آزمايش. دانشجوی کارگر مشغول کار شدم
آشنا شدم و به او گفتم که در پايان سال ) Dr. Pawel(کارخانه، آقای دکتر پاول 

درسم تمام ميشود و خيلی مايلم که اگر شما موافقت کنيد، در  ٧۵و اول سال  ٧۴
او به اين درخواست . اين قسمت برای تجربه اندوزی و کار کردن استخدام شوم

نکه آخرين امتحانت را دادی و قبول شدی، من پاسخ مثبت داد و گفت به مجرد اي
من نيز از اين پاسخ مثبت خيلی خوشحال . بيا اينجا، من ترا استخدام می کنم

  . شدم
 به مدت يکسال دريکی ازکارخانه های باير در شهر ١٩٧۵/ ژانويه/٣١ودر  

طی قرار دادی در آزماشگاههای شيمی آن کارخانه   Wuppertal)(وپرتال 
حقوقم طبق تعرفه روز تعيين شد و بنظرم ماهيانه حدود . ممشغول کار شد

مارک دريافت می کردم و با پولی که در اين مدت پس انداز کرده بودم  ١٩٠٠
  . توانستم به امر ازدواج سر و سامانی بدهم

در آمدم در شهر کرفلد  هنگامی که به استخدام کارخانه باير در شهر وپرتال
 کيلومتری  ٨٠هر روز از کرفلد تا وپرتال کهاکن بودم و هفته ای و يا بيشتر را س

در آن زمان در شهر هيچ ايرانی را . فاصله داشت  با قطار رفت و آمد می کردم
برای يافتن اطاقی برای اجاره در اين شهر، به روزنامه محلی نمی شناختم  و لذا 

 درخواست مختلف  ۶يا  ۵ه کردم، آنجا آگهی دادم و چند روز بعد که مراجع
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در بين آنها از همه بهتر و مناسبتر دو اطاقی در . برای اجاره اطاق آمده بود
  :طبقه سوم منزلی به آدرس زير

Wuppertal  1 Lübcker Strasse 20  
زنگ خانه . آدرس فوق مراجعه کردم به. ، نظرم را به خود جلب کردآمده بود

نام ) Bücher)   Gisela  رگيزال بوش ساله که  ۵۵خانمی حدود را که زدم، 
در را باز ساله  ١٧يا ١۶ ) (Kelausتنها فرزند پسرش  بنام کالوس  داشت با 

اجاره را   دو اطاق را به من نشان دادند، و. مکردند و من به داخل خانه وارد شد
م و به ددياطاق را پسنمن . ارک تعيين کردندم١۵٠ و يا ١٧٠فکر کنم ماهانه  هم

روم و اسباب  و من گفتم که می. آنها هم قبول کردند. آنها گفتم که اطاق مال من
در انبار ايستگاه راه آهن شهر   که حد اکثر دو و يا سه چمدان -و اثاثيه ام را 

بعد از اينکه بيشتر با صاحب خانه يعنی خانم بوشر حشر و نشر  .می آورم - بود 
هر جهت از جانب من مطمئن شدند، روزی گيزال برايم تعريف  پيدا کردم و از

ه دو اطاق را به شما دادم و شما رفتيد که اربعد از اينکه قول اج: کرد و گفت
ديم و با خود گفتم اسباب و اثاثيه خود را بياوريد، من و پسرم نگران و پشيمان ش

 و  لطمه ای به ما بزندرا ببرد و يا مو مشکی بيايد و بعد  سر ما  نکند اين جوان
بعد فکری کرديم و گفتيم حاال که به او . و اجاره ندهيمکه خانه را به ا پسرم گفت

  .قول داده ايم، بگذار مدتی اينجا باشد تا ببينيم چگونه آدمی است
م، احساس کردم بعد از اينکه من مستأجر خانم بوشر شدم و در آنجا سکنا گزيد

در . نند و مثل اينکه از من خوششان نمی آيدری می گزيکه اينها از من دو
هرحال يکی از روزهای آخر هفته خانم بوشر را به صرف چای و شيرينی به 

ساعتی را با هم به گفتگو  او هم دعوت را پذيرفت و. وت کردماطاقم دع
. هار ادامه دادماصرف شام و يا نه با چند بار ديگر اين عمل را همرا. مپرداختي

و پسرش کالوس خيالشان از من راحت شد و بعد از مدت کمی کم کم گيزال 
. بعد از اينکه کامالً احساس امنيت پيدا کرد. رفت آمد ما نسبت به هم زياد شد

ً از اوضاع ايران و گاه از جهان با هم صحبت می کرد  به ياد دارم که. ميطبعا
از  .ه بودمبا او سر صحبت را باز کرد اش یاولين باری که من در سالن پذيرائ

   ؟نظر و يا موضع شما در مورد حقوق بشر چيست  ماو پرسيد
 Was halten sie von den Menschenrechten? 

و منظورت چيست؟ گفتم تو ! گفت هيچ. او که از اين سئوال هاج واج شده بود
يک ديندار مسيحی هستی و نمی دانی در جهان نسبت به انسانها چه جناياتی می 
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استبدادی و ديکتاتوری اين ديکتاتورها چه بالئی بر سر  یکشورها شود مثالً در
. ی شما از اين ديکتاتوران همه نوع حمايت می کنندد و دولتهامردم می آورن

خالصه بعد از آن با صاحب خانه مرتب در مورد کشورهای مختلف و بويژه 
سياسی شد و و او کم کم عالقه مند به مسائل انسانی و . ايران صحبت می کرديم

 و. بعد از آن هر چه از دستش برمی آمد در اين رابطه ها به من کمک می کرد
بعد هم  . با هم دوست شده بوديم و با کلمه تو باهم صحبت می کرديم يار زودبس

رفت به دانشگاه و رشته علوم اجتماعتی خواند و گفت تو باعث شدی که من 
ته او آن موقع معلم بود و چند سالی بعد الب. بروم دانشگاه و اين رشته را بخوانم

و بعد از بازنشستگی به دانشگاه رفت  که من از پيش او رفتم بازنشست شداز اين
سه صفحه بزرگ ازچگونگی آشنائيش را  ١٠/١٢/٢٠٠٠خود او هم در تاريخ 

در اين سه . با من که همراه با نامه ای  جداگانه برايم نوشته بود، شرح داده بود
خيلی  زود متوجه شدم که او شخصی مستقل و خود «: جمله آمده بود صفحه از

او کامالً از دنيای ديگری می آمد و آگاهانه در دنيای ديگر زندگی ...آگاهی است
او آدمی . مرا به تفکر عميقی واداشت...می کرد که اين اثر عميقی بر من گذاشت

من مدت کوتاهی زندگی    با وجودی که او در خانه... سعادتمند ولی پولدار نبود
و . کرد به رشد و توانمنديم غنا بخشيد و من اين مدت را از ياد نخواهم برد

اکنون من از احساس يگانگی و اتحاد عميق خودم  با اين انسانهای بيگانه و 
  ».کشور بيگانه شان می نويسم 

آلمان  بعد از ازدواج هم چنين بار در دفعات مختلف با همسرم و بچه ها وقتی در
ماهی که درخانه او زندگی کردم،  ١۴. بوده ام به ديدنش در شهر وپرتال رفته ام

و بعد از آن هم خوبی های او و همدلی و همراهيش با من در رابطه با مسائل 
  .انسانی و ايران  را  از ياد نخواهم برد

ساله است و من کارت کريسمس و  ٩۵است او  ٢٠١٣و هم اکنون  که سال  
سال جديد برايش فرستادم و تلفنی روز کريسمس با او حال و احوال  تبريک

رابطه ام با او بسيار حسنه تا به امروز باقی . نيت گفتمتبريک و تهاو کردم و به 
   . مانده است

ً به استخدام  ۴۶از هنگامی که در اول مهرماه سال به ازدواج برگردم،  رسما
. وزارت آموزش و پرورش در آمدم و حتی  قبل از آن تمايل به ازدواج داشتم
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موردی هم در . مواردی هم پيش آمده بود، اما امر ازدواج سرانجامی نگرفت
ده اتفاق افتاد که شايد اگر تصميم به رفتن به آلمان گرفته نش ۴٨تابستان سال 

اما دست تقدير مرا چرخاند و چرخاند و . بود، ازدواج صورت می گرفت
چرخاند و گويا در آسمان دست من و بتول دختر تبريزی که در ذهنم هم خطور 

، اين تقدير ١٣۵۵نمی کرد، به هم گره خورده بوده است، تا اينکه در اول سال 
م  بتول رسماً در به حقيقت پيوست و اين دو دست را در هم گذاشت و با همسر

  .، ازدواج کردم٧/٢/١٣۵۵تاريخ 
همچنانکه قبالً گفته شد، امکان اينکه از ايران پولی برای مخارج زندگی و   

تحصيلم برايم به آلمان فرستاده شود، وجود نداشت، در تمام دوران تحصيل 
و برای اينکه از مخارج صرفه جوئی . برای تأمين مخارج زندگی کار می کردم

، بعضی از مواقع به ويژه چند سالی که در برلين اقامت داشتم، هر وقت به بشود
چون در آن زمان برلين غربی ( westخارج از برلين و به اصطالح آن روز به 

در وسط آلمان شرقی قرار داشت، تنها راه سفر از برلين غربی به شهرهای 
از آلمان شرقی می مختلف آلمان غربی از طريق هواپيما و يا راه ترانزيتی که 

چند کيلو متری خارج از شهر، به سرمرز برلين . سفر می کردم) گذشت، بود
جائی که مأمورين هر دو آلمان ماشينها را چک می کردند و اجازه عبور داده 

در آن زمان خيلی متداول بود که کسانی و بويژه جوانانی که . می شد، می رفتم
ی مقوائی می نوشتند که به فالن شهر می به سفر می رفتند و پول نداشتند، رو

روند، و بر سر راه آن شهر می ايستادند، بعضی از ماشينهای سواری که به آن 
به اين . شهر می رفتند، آن ها را مجانی سوار می کردند و به مقصد می رساندند

  .گفته می شد Auto -  Stopو يا  Trampenعمل، 
وپرتال لين غربی به دوئيسبورگ و يا ز بردر يکی از سفرها که می خواستم ا

بروم، صبح اول وقت يکی از روزها به سر مرز رفتم و طبق معمول روی 
. وپرتال و بر سر راه ايستاده بودمدرشت نوشته بودم دوئيسبورگ و يا مقوائی 

دقيقه ای گذشته بود که ناگاه ماشين سواری بنز کورسی کنارم  ١۵کمتر از 
 ٣٠سوار شدم و بغل دست راننده که جوانی حدود ! وسوار ش: توقف کرد و گفت

برايم تعجب برانگيز بود که چطور يک چنين ماشينی . ساله بود نشستم ٣۵تا 
چنين معمول بود ماشينهائی که جوانان را مجانی سوار . ايستاد که مرا سوار کند
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کم . می کردند، اغلب سواری های کهنه دست دوم و سوم و يا جوانان هيپی بود
اتفاق می افتاد که مثالً ماشين سواری  منظم و مرتب  بنز نو و يا کورسی و يا 

BMW بعد از اينکه سوار شدم، . و از اين قبيل  بايستند و جوانی را سوار کنند
با راننده روی صحبت را باز کردم و با شروع صحبت  کردن با وی متوجه شدم 

و پا شکسته  و دستبلد نيست که راننده خارجی است و زبان آلمانی درستی هم 
از او پرسيدم که کجائی . و اين بر تعجبم افزود. آلمانی را صحبت می کند
سيگوينر ها که شبيه . هستم يعنی کولی) Zigeuner(هستی؟ گفت من سيگوينر 

کولی های خودمان هستند، گروه های کوچکی هستند که از خانه و کاشانه خود 
ر قرن سيزده در تمام اروپا پراکنده شده و فعالً رانده شده و از طريق بالکان د

  . جمعيتی حدود سه ميليون نفر هستند که  بويژه در آلمان و فرانسه پراکنده اند
وقتی گفت من سيگوينر هستم، چون سيگوينرها در آلمان به حق و يا نا حق 
آدمهای ناباب و درجه چندم به حساب می آمدند که ممکن است دست به هرعملی 

به خصوص وقتی از او پرسيدم که حرفه و شغلش چيست؟ گفت من . نندبز
... و در برلين و هامبورگ و شهر ديگری گويا دوسلدورف و يا" دالل محبتم"

خانمهای تن فروش دارم و ديروز را هم در برلين دادگاه داشتم و تمامی شب را 
هم می کنم،  و همه کارهای ديگر نظير فرش فروشی و غيره را. هم نخوابيده ام

شدت ترس به حدی . به يک مرتبه مو بر بدنم سيخ شد و ترس مرا فرا گرفت
ولی خيلی ! بود که راننده هم متوجه شد و از من پرسيد که می ترسی؟ گفتم خير

بعد از گذشتن ده کيلو متری از مرز، ناگهان اتومبيل . به دقت مراقب خودم بودم
ه راننده به من اشاره می کند که از تا ماشين توقف کرد، ديدم ک. توقف کرد

اما . در اين هنگام برق از من پريد و بر شدت ترسم افزوده شده. ماشين پياده شو
جز پياده شدن چاره ديگری نداشتم ولی هم زمان و در يک لحظه متوجه شدم که 

  .راننده به جلو ماشين و کاپوت ماشين اشاره می کند
ين رفتم، ديدم که کاپوت موتور ماشين چون از ماشين پياده شده و به جلو ماش

درست بسته نشده بوده، برگشته به روی ماشين و جلو ديد راننده را گرفته و 
کاپوت را برگردانده و بستم و سوار ماشين . رانندگی را غير ممکن کرده است

گفت پس ! آيا رانندگی بلدی؟ گفتم آری: وقتی سوار شدم، راننده به من گفت. شدم
من که حاال خيالم . ن عقب ماشين می خوابم و تو به جای من رانندگی کنحاال م
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راحت شده و از ترس بيرون آمده بودم، رانندگی ماشين را به عهده گرفتم و تا 
Helmstedt  که شهر کوچک مرزی بين آلمان شرقی و غربی بود، يکسر

بی رفيتيم، بعد از اينکه  بيست کيلومتری که به داخل آلمان غر. رانندگی کردم
در . بعد از ظهر بود ٢ساعت حدود . در رستوران ميان راهی توقف کردم

من ماهی . رستوران به من گفت ناهار چه می خوری؟  و مرا ميهمان کرد
سفارش دادم و او هم غذائی را که سفارش داده بود خورد و صورت حساب را 

گو کرد و تا مقصد او که سر حال آمده  بود، با من شروع به گفت. پرداخت کرد
و من پياده شدم . خودش رانندگی کرد و در دوئيسبورگ از هم خدا حافظی کرديم

  . و به جائی که می خواستم رفتم
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  ايران، ازدواج، ورود آقای خمينی به پاريس سفر به -١۴
  

نظر به اينکه از يکطرف، از ساليان قبل تصميم به ازدواج گرفته و 
مايل بودم تا هر وقت امکان يار بود، در اولين فرصت ازدواج کنم و از طرف 

اما قبل از . ديگر برای ديدار والدينم خيلی مشتاق بودم که به ايران سفر کنم
دم که اگر به ايران اينکه درسم را تا مقطعی به پايان نرسانده بودم، نگران بو

بروم، ممکن است اسمم در ليست ساواک ثبت شده باشد و در نتيجه قبل از پايان 
درس، صالح نمی دانستم که به ايران بروم زيرا در صورت گرفتاری همه چيز 

وقتی درسم تمام شد و در کارخانه باير، مشغول کار شدم، . از دست می رفت
ماندگار  در ايراناگر هم مدتی . به ايران برومفکر کردم که ازاين ببعد می توانم 

شدم و يا مشکلی از نظر سياسی و ساواک پيش آمد، ديگرچندان جای ايراد 
چون من در مجامع مختلف، فعاليت سياسی علنی می کردم، حدس می . نيست

زدم که برای کارهائی که تا بحال من انجام داده بودم، حد اکثر يکی دو سال 
خواهد داشت و در صورت گرفتاری، پيه چند سالی را به تنم بيشتر زندانی ن

روی اين حساب، شش ماهی که در کارخانه کار کردم، مقداری پول . ماليده بودم
پس انداز کردم و از يکماه مرخصی ساالنه استفاده کرده، به قصد ازدواج و 

ايران  در طول يک ماهی که در. ديدار با خانواده و بستگان به ايران سفر کردم
بودم، از طريق دوستان و بستگان چند نفری را به من معرفی کردند ولی عمالً 

و به آلمان و بر سر کارم برگشتم و  سر نگرفتبخاطر ضيق وقت، امر ازدواج 
فکر می کردم که پس از خاتمه قرارداد يکساله با کارخانه باير، به ايران 

رابطه با آقای  در اين. رزه بمانمبرگردم و يا در آلمان برای ادامه تحصيل و مبا
ايشان نظرشان اين بود که اگر بمانم، ممکن است با . بنی صدر مشورت کردم

سرانجام، تصميم . کمک هم، اموری را پيش ببريم وازاين نظر شايد بهتر باشد
چند هفته ای مانده به پايان قرارداد يکساله، رئيسم در . به ماندن در آلمان گرفتم

ر پاول به من گفت اگر مايل باشی، من می خواهم قراردادت را کارخانه دکت
به او گفتم که اقامتم تمام می شود . تمديد کنم و شما را به استخدام مجدد در آورم

. تو غصه اقامت نخور: وی  رو کرد بمن و گفت. و به من ديگر اقامت نمی دهند
ارم، صد سال هم که اگر به او بگويم که من به ايشان نياز د. پليس نوکر ماست
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بعد از آن به او گفتم که نه ميخواهم به ايران بر . بخواهم، بتو اقامت خواهند داد
اما بدان که بعداً پشيمان خواهی . به من جواب داد، هر چه ميل شماست. گردم

شد چون چنين کاری که همه اش تجربه اندوزی وسابقه کاراست، آسان پيدا نمی 
ته بودم که به ادامه تحصيل و مبارزه بپردازم، قبالً در اما چون تصميم گرف. شود

کارخانه . ل و گرفتن اقامت ثبت نام کرده بودميدانشگاه برلين برای ادامه تحص
پس از تصفيه حساب با من، گواهينامه پايان کار يکساله و روشهائی را که بکار 

همکاران خدا برده و تجربياتی که بدست آورده بودم برايم صادر کرد و با همه 
  .حافظی کرده، کارخانه را ترک کردم

از اين موقعيت . وقتی کارخانه باير را ترک کردم، هنوز چند ماهی اقامت داشتم
برای سرو سامان دادن به امر ازدواج، اواخر اسفند ماه  مجدّداً استفاده کردم و 

و در تهران از طريق دوستم آقای حشمت هللا نيکخواه . راهی تهران شدم ۵۴
خانمش که در صدد جستجوی همسری مناسب برايم بودند، با مرحوم حاج 
صادق تماس گرفتند و نظر به اينکه ايشان با پدرخانم آينده ام دوست بود، بوسيله 
ايشان با همسرم آشنا شدم و قبل از تصميم قطعی دو مالقات خصوصی با 

ر گرديد و در يکديگر داشتيم که مالقات اول، در منزل خود حاج صادق برگزا
همان مالقات اول، مورد پسند من واقع شد و من تصميم گرفتم در صورتيکه 

  .ايشان هم موافق و مايل باشند، ما می توانيم با هم ازدواج کنيم
. دومين جلسه مالقات، در منزل آقای حاج دمحم اشکان نژاد، پدرخانم برگزار شد 

هج البالغه، عدالت، آزادی، در اين دو مالقات، همسرم سئوالهائی در مورد ن
در اين مايه ها از من کرد و اعتقادات و نظر مرا نسبت به سئوالهای ... اسالم و

بعد از . من هم تا جائی که اطالع داشتم بدانها پاسخ دادم. خود خواستار شد
آيا به آنچه می گوئی، عمل می کنی؟ پاسخ دادم، تا جائی : جوابها، از من پرسيد

در صد آن ها  عمل کردم،   ۵٠يا  ٣٠می کنم، اما اگر من به  که بتوانم عمل
  .بدان که آدم خوبی هستم

دو هفته بعد از دومين جلسه مالقات، نظر موافق همسرم و خانواده اش به من  
 ٧ابالغ شد و سپس با کمک هم ترتيب عقد رسمی و جشن کوچکی در تاريخ 

از جمله کسانی که در . ددر منزل آقای اشکان نژاد داده ش ١٣۵۵ارديبهشت 
جشن عقد ازدواج ما شرکت داشتند، عالوه بر بستگان و فاميل دو طرف، از 

مهندس مهدی بازرگان، دکتر يدهللا سحابی، حاج : جمله آقايان مرحوم شده
  برخورداری.  محمود مانيان و آيت هللا سيد ابوالفضل زنجانی نيز شرکت داشتند
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روحشان . ريای بيکران خداوند مسئلت می نمايمنعمت و مغفرت را برايشان از د
  .   شاد باد 

اواخر ارديبهشت، راهی آلمان شدم و به دليل اينکه همسرم درآن زمان معلم  
ايان امتحانات خرداد، به استانبول بيايد و من ، با هم قرار گذاشتيم که بعد از پبود

  .  برويم برلين بههم از برلين به استانبول بروم و از آن جا باتفاق هم 
در اواخر خرداد يا اوايل تيرماه، طبق قرار، همسرم بتول، به من اطالع داد   

من هم دو روز قبل از . که روز يکشنبه با ايران اير به استانبول پرواز می کند
موعد مقرر به استانبول رفتم و روز يکشنبه در ساعت مقرر، به فرودگاه 

  .دم به هتل ببرماستانبول رفتم تا همسرم را با خو
. وقتی ايران اير به زمين نشست، هر چه در سالن منتظر شدم، همسرم را نديدم 

با خود گفتم بهتر است بروم و به . نا اميد و نگران در اين فکر بودم که چه کنم
به طبقه ! ايران تلفن کنم ببينم اصالً همسرم امروز پرواز کرده است يا خير؟

ی فروش سوغاتی بود و پستخانه در آنجا قرار داشت باالی سالن که بازاری برا
سرگردان مانده بودم . در پستخانه گفتند که فعالً ارتباط تلفنی برقرار نيست. رفتم

که چکنم، به محض اينکه برگشتم که بروم هتل، همسرم از چند قدمی ام  با 
عات از بهترين سا. دوستی که او را همراهی می کرد و از روبرو می آمد، ديدم

او بعد از ديدن من، با دوستش . خوشحاليم، زمانی بود که بناگهان همسرم را ديدم
خدا حافظی کرد و ما با هم به هتل رفتيم و شب را در استانبول مانديم و روز 

نتيجه و ثمرۀ اين ازدواج سه دختر بنامهای . بعد باهم به برلين پرواز کرديم
نيک، دومی پزشک و سومی انس الکتروغزاله که اولی فوق ليسعقيله، حسنيه و 

. عقيله و حسنيه هر دو متولد برلين هستند. خاورميانه شناس است، می باشد
  .، در برلين چشم به جهان گشود٨/٩/١٣۵۶عقيله اولين فرزندمان، در تاريخ 

در آن . به دنيا آمدن عقيله برای من و مادرش خيلی مسرت و شادی بخش بود
موقع در بين دوستان انجمن اسالمی، ما اولين خانواده ای بوديم که دارای فرزند 

به اين علت وقتی بچه ها به منزل ما می آمدند، او را بازی می دادند . شده بوديم
و زمانی که  ١٣۵٧بهمن  ٢١تاريخ حسنيه نيز در . و خود نيز با او خوش بودند

از لحظه تولد و لذت بردن از روزهای اول زندگيش  –من در ايران بودم 
امير زنديه و همسرش سروش حسينی تا مدتی . در برلين متولد شد -محروم بودم

بعد که همسرم به تهران آمد، کمک حال همسرم و بچه ها بودند و از هيچ کمکی 
امير زنديه در پشت قرآن بغلی من . وتاهی نمی کردندکه از دستشان برمی آمد ک



ت      ١٨٦            یک  ذ

  

  

حسنيه جعفری مارونی روز شنبه : تاريخ تولدش را چنين يادداشت کرده است
دقيقه بعد از ظهر  ٢۵/٨ساعت  ١٣٩٩ربيع االول  ١٢مطابق با  ٢١/١١/١٣۵٧

وقتی تصميم گرفتيم که قبل از پيروزی . خدا حفظش کند. در برلين بدنيا آمد
من همراه دوستان از پاريس به ايران برگردم، باز توافق کرديم که اگر انقالب 

دليلش هم اين بود . فرزندی که در راه بود، دختر باشد، اسم او را حسنيه بگذاريم
، در يکی از تيمچه های بازار اصفهان به مجلس وعظ و ١٣۴٣که من در سال 
دم، آن را خريداری و دي» حسنيه«در آنجا جزوه ای را به نام . سخنرانی رفتم
اين جزوه شرح چگونگی خانمی به نام حسنيه بود، که با ديگران . مطالعه کردم

وی در بحث بر همقطاران خود غالب بود و با . به بحث و گفتگو می پرداخت
. اين اسم در ذهنم برای هميشه حک شد. دليل و برهان آن ها را مجاب می کرد

سن و زيبائی، کار و عمل نيک، حسن سيرت عالوه بر اينکه حسنيه، ريشه در حُ 
غزاله آخرين فرزندمان بعد از آزادی من از زندان، در تهران . داردنيز ...و

، در بيمارستان مدائن تهران چشم به جهان ٢٨/٧/١٣۶۶روز سه شنبه، تاريخ 
هنگامی که بتول در بيمارستان مدائن برای تولد فرزند سوِم مان بستری . گشود

  ۵-۶از بين اسامی پسر و دختر، از هر کدام  ابتدااعظم، خواهر بتول بود، من و 
غزاله از اسم دخترها . تائی اسم پسر و دختر انتخاب کرديم و بعد قرعه کشيديم

بيرون آمد و بعد هم با مادرش صحبت کرديم و بدين ترتيب اسم فرزندمان شد 
می خواست که اين سومی البته پنهان نمی کنم که با داشتن دو دختر، دلم . غزاله

پسر باشد، اما وقتی خبر دادند که او هم دختر است، باز هم خوشحال و شاد 
شدم، اول پرسيدم که مادر و فرزند هر دو سالم هستند؟، وقتی جواب مثبت 

هنگامی که در بيمارستان مدائن فرزند را که . شنيدم، از خدايم شکرگزاری کردم
ای اولين بار به دستم  دادند، چنان احساس شادی در حوله ای پيچيده شده بود، بر

و شعف به من دست داد، که خانم بغل تخت بتول که او نيز يک زائو بود، تعجب 
کرده بود و از بتول پرسيده بود که آيا اين اولين دختر شماست؟ وقتی بتول به او 

بود که که اين سومين دختر ما است، بر تعجبش افزوده و به بتول گفته : می گويد
فکر کردم که اين تنها  و شعف که از همسرتان سرزد، من از اين همه شادی

اين طبيعی . است ردختر شما است که شوهر شما از تولدش اينقدر شاد و مسرو
زو کنند که هم دختر و هم پسر داشته که پدر و مادرها بخواهند و يا آراست 
اين که  -ه از خدا خواسته بودمو هميش -اما آنچه برای ما مهم بوده و هست. باشند

فرزند صالح برای والدين خود . فرزند، چه دختر و چه پسر سالم و صالح باشند
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مايه خير و برکت و زينت بخش خانواده است و برای جامعه و ديگران هم 
  .  فردی مفيد و کمک حال خواهد بود

ريق کار در تمام مدتی که در آلمان مشغول تحصيل بودم، مخارج خود را از ط
اگر چه بسيار سخت ولی غير . در تعطيالت زمستان و تابستان، تأمين کردم

و طبيعی است . ولی دائم به فکر تأمين گذران زندگی روزانه بودم. ممکن نبود
جوانی که دائم در فکر چگونه  گذران زندگی روزانه است، در درس و بحثش 

  . اثر مستقيم دارد
دن و پيشبردن کار تحصيل در دانشگاه از يک در فکر معيشت روزانه زندگی بو

سياسی و اجتماعی از طرف ديگر، مرا در فشار طاقت  –طرف و فعاليت دينی 
با وجود اين همه مشکالتی که داشتم، می توانم به جرأت . فرسائی قرار داده بود

بگويم که بيش از نصف وقت خود را صرف فعاليتهای دينی، سياسی و اجتماعی 
ر حقيقت فعاليتهای دينی، سياسی و اجتماعی جزء مهمی از زندگی د. کرده ام

ده سال با اتحاديه «کسانی که کتاب . روزانه ام شده بود و هنوز هم چنين است
مرا مطالعه کرده باشند و يا بکنند، به عيان به تجربه فعاليتهای » در آلمان 

يلی و دينی، دهساله اينجانب، تفکر، نحوه کار و پيشبرد آن در زمينه تحص
و شايد برای تجربه آموزی هم  نکاتی . سياسی و اجتماعی آشنا شده و می شوند

  . در بر داشته باشد
که من در اروپا و آلمان بودم، عالوه بر درس و زندگی آنچه در  ۵٧بهمن  ١٣تا 

توان داشتم، از فعاليت و کوشش در کوتاه کردن دست حکومت ديکتاتوری 
عضوی از اعضای اتحاديه انجمنهای . کوتاهی نکردم شاهنشاهی به زعم خودم

در گنگره هشتم اتحاديه به عنوان  ١٣۵١در سال . دانشجويان در اروپا بودم
عضو هيئت مديره و مسئول امور مالی  انتخاب شدم و از آن به بعد هم جزو 
مشاورين اتحاديه و سالی هم عضو هيئت تحريريه مکتب مبارز، ارگان رسمی 

به بعد با آقای بنی صدر رابطه نزديک برقرار بود  ١٣۵١از سال . ودماتحاديه ب
. و در بعضی از امور با هم مشورت می کرديم و همکاری صورت می گرفت

انقالب، جمعی را  پيروزی م با کمک هم، يکی دو سال مانده بهتا اينکه سرانجا
تحول  کتاب پاريس و«به نام هسته امام تشکيل داديم که شرح کامل آن در 

عالقه مندان می توانند به . ، فصل هشتم آمده است»انقالب از آزادی به استبداد
  .آنجا مراجعه کنند
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  ورود آقای خمينی به پاريس 
های اسالمی ن مدر هر حال در چهاردهمين کنگره اتحاديه انج   

 به مدت سه روز در خانه جوانان ١٣۵٧ماه مهر  ١٢- ١۴دانشجويان در 
Jugendherberger) ( شهر هاگن)Hagen  (خاب تنبه عنوان رئيس گنگره ا

مهر، اطالع ١٣ائی در بگنگره در حال برگزاری بود که آقای صادق طباط. شدم
داد که هوا پيمای حامل آقای خمينی و همراهان، تا چند ساعت ديگر در فرودگاه 

اتحاديه حکمفرما چنان شور و شعفی بر نشست . پاريس به زمين خواهد نشست
يکی دو ساعتی که به خاطر اين خبر، کار . گرديد که قلم قاصر از وصف آنست

تعدادی از شرکت . نشست متوقف شده بود، کنگره دوباره به کارش ادامه داد
کنندگان و از جمله آقای طباطبائی بالفاصله به سمت پاريس حرکت کردند اما 

نشست بودم، تا پايان کار نشست در  نظر به اينکه اينجانب رئيس هيئت مديره
رضا خجسته، حسين کاشفی، محمود : آنجا ماندم و پس از انتخاب آقايان

موحديان، بعنوان هيئت مديره سال جديد و دو نفر ديگر بسمت اعضاء علی 
البدل، اسناد و مدارک اتحاديه و مصوبات نشست در سال جاری به هيئت مديره 

افظی، بعضی از دانشجويان بسوی شهرهای محل تحويل داده شد و پس از خداح
اينجانب نيز . تحصيل خود و بعضی ديگر از همانجا بسمت پاريس حرکت کردند

. بعد از هفته ای توقف در پاريس، به برلين باز گشتم. از همان جا به پاريس رفتم
در مدتی که آقای خمينی در پاريس بود، بيش از نيمی از آن مدت را در پاريس 

با آمدن آقای خمينی به . ندم و در حقيقت بين پاريس و برلين درحرکت بودمگذرا
تمام نظرها و کارها تحت الشعاع قرار گرفته و بدانسو  پاريس، همه امور و

متوجه گرديد و به خيال خود فکر می کرديم، بدانچه خواسته و آرزو کرده و 
بدون توجه جدی به  از آن ببعد. برايش ساليان دراز مبارزه کرده، رسيده ايم

برنامه تنظيم شده، تمام برنامه های اتحاديه و ساير مبارزين مسلمان و غير 
مسلمان، بدون توجه بفکر ايجاد وحدتی بين خود، با محور قرار دادن و گرفتن 
آقای خمينی، هرکسی به زعم خود سعی در سرعت بخشيدن به پيروزی انقالب 

  .داشت
ذشته و کوشش در حل نسبی آن وتنظيم برنامه ای همه بدون توجه به اختالفات گ

که همه بدان متعهد باشند، با محوريت آقای خمينی به فعاليت پرداختند، غافل از 
اينکه، اين اختالفات روز ديگری رخ بر خواهد تافت و به سراغ تک تکشان 
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خواهد رفت و قدرت پرستان و کسانی که دين را بيان قدرت می دانند، برای 
و همين طور هم . ردنش، از همين ها برای حذفشان بهره خواهند جستقبضه ک

  .شد
شب  تاريخ   ١١يا  ١٠از آمدن آقای خمينی به پاريس تا پرواز انقالب درساعت 

از . به تهران، تمام امور در جهت پيشبرد انقالب متمرکز شده بود ۵٧بهمن ١٢
خدمت انقالب قرار اين جهت همه کارهای انتشاراتی و فرهنگی اتحاديه، در 

بدين لحاظ  بعلت اوج گيری سريع وپيروزی انقالب، چندان کار مستقِل . گرفت
. ديگر در چهارچوب اتحاديه صورت نگرفت و نمی توانست صورت بگيرد

منهم که قرار بود همراه پرواز انقالب به تهران بروم، بر اثر همان اختالفات 
بهمن با  تعدادی  ١۴روز بعد، يعنیموجود و برخورد با آقای احمد خمينی، دو 

، از پاريس به ...از دوستان از جمله آقايان علی امير حسينی، مسعود زارع و
، غير مستقيم عضو ۵٩تهران پرواز کرديم و از آن ببعد اگرچه تا آخر سال 

  .اتحاديه محسوب می شدم اما ديگر در امور اتحاديه هيچ دخالتی نداشتم
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   بعد از پيروزی انقالب، روزنامه و مديريت آن -١۵
  

از پاريس به تهران  ۵٧بهمن  ١۴همانطوريکه خاطرنشان کردم من 
به  قبل از اينکه آقای بنی صدر. پرواز کردم و در تهران به دوستان پيوستم

ايران برود در بين تودۀ مردم، شخص شناخته شده ای نبود ولی در محافل 
وی در دوران . دانشگاهی، روشنفکری و سياسی تا حدودی او را می شناختند

دانشجوئی در دانشگاه تهران يکی از ناطقين و فعالين جبهه ملی بود و بعد هم که 
فرهنگی و تحقيقاتی خود  برای ادامه تحصيل به اروپا رفت، فعاليتهای سياسی،

را در بين توده های دانشجوئی خارج از کشور ادامه داد و بهمين علت وی در 
  . شناخته شده ای بود ی مشهور وخارج از کشور شخص

) برادر آقای خمينی(  هللا پسنديده به پاريس آمد و آيت هنگامی که آقای خمينی
وارد شده است، هر  آقای خمينی بر ابوالحسن بنی صدر: حبه کرد و گفتمصا

روز خبرنگاران و کارشناسان مسائل مختلف به پاريس می آمدند و با وی 
مصاحبه و گفتگو می کردند ، نام وی کم کم از محافل و مجالس خصوصی 

وی با آقای خمينی و  ارتباط نزديک. داخلی به محافل و مجالس عمومی راه يافت
ارائه گزارشها و تحليلهای مختلف از اوضاع و احوال کشور به آقای خمينی و 
کسانی که در پاريس بودند و يا بدانجا سفر می کردند، به شناخته شدن ايشان 
کمک کرد اما با وجوديکه نامش همه جا بعنوان يکی از ياران نزديک آقای 

، طراح اصول ضابطه و راهنمای خمينی، تحليلگر مسائل مختلف کشور
و بيانيه سياسی حکومت اسالمی مطرح بود، هنوز در بين تودۀ  حکومت اسالمی

  .مردم کشور شخص شناخته شده ای نبود
به تهران، ترتيب برگزاری اولين جلسه  به محض ورود آقای بنی صدر  

ی که ده روز در آنجا به ايراد و. سخنرانی وی در دانشگاه شريف داده شد
سخنرانی پرداخت، سخنرانی هايش با استقبال کم نظير تودۀ دانشجوئی و غير 

برنامه سياسی "موضوع سخنرانی ها در دانشگاه شريف . دانشجوئی مواجه شد
" و چگونگی حل مسائل و مشکالت کشور و راه حلهای آن حکومت اسالمی

بعد . سه سخنرانی،  به سئوالهای مطروحه پاسخ داده می شدبعد از هر جل. بود
از چند سخنرانی در دانشگاه شريف، در همه جا برای ايراد سخنرانی از وی 
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دعوت بعمل می آمد و وی بدون وقفه، همه روزه يک و يا چند سخنرانی در 
وی در همان بدو ورود به تهران و شرکت در . مناطق مختلف تهران داشت

نرانی، بحث آزاد و پرسش و پاسخ را که سنت و روش امام جعفر جلسات سخ
با شرکت " مسائل عقيدتی و راه حل مسائل کشور"بود، در رابطه با ) ع(صادق

تمامی گروه ها و دسته ها را مطرح کرد که در همه جا با استقبال عامه مردم 
کسب در اوضاع و احوالی که همه گروه ها  و دسته ها  در صدد . مواجه شد

قدرت و يا بردن سهمی از انقالب بودند، صالی بحث آزاد آقای بنی صدر با 
شرکت تمام گروه ها و دسته ها با استقبال بی نظير همۀ اقشار مردم روبرو 

تمام گروه ها : از وی بعنوان نماينده خودش ياد کرد و گفت گرديد و آقای خمينی
ما در بحث آزاد در راديو و تلويزيون شرکت کنند  و دسته ها می توانند با نماينده

و مسائل خود را مطرح سازند و در مورد مسائل مختلف و راه حل آن بحث کنند 
و قرار شد که مديريت صدا و سيما ترتيب بحث آزاد را با شرکت گروه های 

يکی دو بحث با شرکت بعضی از گروه ها برگزار گرديد و سپس . مختلف بدهد
اما وی کار بحث آزاد را خارج از راديو و . آن جلوگيری بعمل آمداز ادامه 

    .تلويزيون ادامه داد
قبالً در اروپا و آمريکا بين عالقه مند ان و دوستداران نظريه ها و مطالب آقای 

پيشنهاد يک جمع همآهنگ و کار آمد مطرح شد  و از سوی عده ای  بنی صدر
فت و تا قبل از پيروزی انقالب و قبل از رفتن به ايران مورد پذيرش قرار گر

پاريس و " هسته ای از آنها تشکيل شده و شکلی به خود گرفته بود که در کتاب 
توضيحی در مورد چگونگی شکل گيری آن " تحول انقالب از آزادی به استبداد

  .  آمده است
در ايران،  نی صدرو شروع فعاليتهای آقای ب ۵٧بعد از پيروزی انقالب در سال 

بيشتر افراد اين گروه که به ايران برگشته بودند، دست به فعاليت زدند و از 
و بعضی از همکارانش فکر تأسيس روزنامه ای جديد را  جمله آقای بنی صدر

تأسيس شد و  در جامعه مطرح کردند که سر انجام روزنامه انقالب اسالمی
افراد شناخته شده اين گروه . طيف وسيعی از افراد مختلف را به خود جذب کرد

در روزنامه انقالب اسالمی، بانک مرکزی، دفتر رياست جمهوری و سپاه 
. پاسداران مشغول فعاليت شدند و همگی آن ها به نحوی با هم در ارتباط بودند

بر می گرفت، عالوه بر جلسات نفر را در  ۴٠- ۴۵کل اين عده که جمعی حدود 
کاری هر دسته، جلسات ديگری گهگاهی با هم داشتند که به جلسه فرهنگی 
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اين جلسات ترتيب و قرار و مدار منظمی نداشت و بنا به . هسته امام مشهور شد
پيشنهاد دوستان و يا به دليل وضعيت خاصی که الزم می آمد، در مورد مسئله 

، وی به دليل مشغله زياد آقای بنی صدر. ل می شدای بحث و گفتگو بشود، تشکي
در همۀ جلسات شرکت نمی کرد ولی بچه ها نتايج بحث و گفتگو و يا جمعبندی 

  .نظرات را به اطالع وی می رساندند
  

  روزنامه انقالب اسالمی
و بعضی از  و حتی قبل از آن، آقای بنی صدر ۵۶- ۵٧در سالهای     

دوستانشان فکر ايجاد روزنامه و يا مجله ای مستقل در ايران را در سر می 
به لحاظ جنبه عملی آن نيز سالها بود که اين کار در سطح محدودتری . پروراندند

بارها صحبت شده بود که موفقيت در حفظ و حراست از . انجام و تداوم يافته بود
حقوق فردی و اجتماعی در دنيای امروز، روزنامه يکی از آزادی و استقالل  و 

وجود روزنامه مستقل يوميه ای بيش از پيش . ارکان مهم آن به شمار می رود
 پس از بحث و بررسی و سنجيدن جوانب کار، آقای بنی صدر. احساس می شد

ک فکری و در سخنرانيها و اجتماعات مختلف اعالن کرد که قصد دارد با کم
مالی مردم روزنامه ای تأسيس کند و از مردم خواست که هر کس هر گونه 
کمکی چه از نظر مالی و چه از جنبه های فکری از دستش برمی آيد، می تواند 

  .آن را در اختيار ما قرار دهد
بعد از فراهم شدن مقدمات کار و تعيين هيأ ت امناء، مدير مسئول و صاحب 

مانی در خيابان جردن، نرسيده به بلوار ناهيد، کوچه گلفام، از ساخت ابتداامتياز، 
اين ساختمان در دوران شاه در اختيار بنگاه . بنياد مستضعفان اجاره گرديد

هنگامی که ساختمان را تحويل . بود ترجمه و نشر کتاب وابسته به بنياد پهلوی
و بعضی کتب  ه تاريخ طبریگرفتيم يکی از اطاقهای آن پر از کتابهای ترجم

و لذا معلوم شد که . در آنجا انبار شده بود" سال ٢٣" ديگر و از جمله کتاب 
که ظاهراً بطور مخفی چاپ و انتشار پيدا کرده بود، بوسيله " سال ٢٣" کتاب

بنياد پهلوی چاپ و پخش شده است و بطوريکه بعدها معلوم شد کتاب را آقای 
نوشته و در بيروت با تصحيح بخشی از آن بوسيله آقای علينقی  علی دشتی

بوسيله سفارت ايران در بيروت چاپ و به ايران آورده شده و مخفيانه   منزوی
  .  پخش شده است
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به رياست جمهوری تقريباً اکثر مسئولين بخشهای  بعد از انتخاب آقای بنی صدر
ستان، کارگری، اقتصادی، فرهنگی، سياست خارجی، اداری و سردبيری شهر

صاحب امتياز و . يا به بانک مرکزی و يا دفتر رياست جمهوری رفته بودند
بود، در مقام رياست جمهوری انجام وظيفه  مدير مسئول هم که آقای بنی صدر

ش را نيز با خود مسئولين بعضی از بخشها، بعضی از افراد آن بخ. می کرد
  .برده بودند

به رياست جمهوری، همۀ دوستان و  چند روزی، بعد از انتخاب آقای بنی صدر 
، جهت مشخص کردن وضعيت جديدی که روزنامه با آن روبرو آقای بنی صدر

ه نظر به اينک. بود، در جلسه ای که در منزل اينجانب  تشکيل شد، شرکت کردند
س جمهور بود، ديگر نمی توانست و نه به صالح بود که رئي آقای بنی صدر

بعد . سردبير هم رئيس کل بانک مرکزی بود. مسئوليت روزنامه بعهده اش باشد
در يک چنين . از آن که در جمع کسی حاضر به پذيرفتن مسئوليت روزنامه نشد

جمع  شرايطی، من وظيفه خودم دانستم که در آنجا بمانم و انجام وظيفه کنم لذا به
پيشنهاد کردم، حال که چنين است و کس ديگری حاضر نيست، من حاضرم 

  .  مسئوليت روزنامه را بپذيرم
اينجانب از بدو فکر تأسيس روزنامه تا فراهم شدن مقدمات کار و راه اندازی 
آن، با عشق و عالقه در جريان تمام امورآن قرار داشتم و هرچه که از دستم بر 

حتی وقتی روزنامه راه اندازی شد و . وتاهی نمی کردممی آمد، در انجامش ک
حتی قبل از انتشار رسمی اولين شماره آن، با سوار شدن پشت موتور اين و آن 
به همه جا جهت اطالع و تهيه گزارش سر می زدم و بويژه زندان قصر محل 

با شرکت در بعضی از دادگاههای اعضای رژيم گذشته، نظرم . دادستانی تهران
  .شد که به مطالعه پرونده های مختومه سران رژيم بپردازمجلب 

از مسئول بايگانی تقاضا کردم که جهت مطالعه، پرونده ها را در اختيارم 
  در آن موقع داستان تهران . نيست بدون اجازه دادستان ممکن: پاسخ داد. بگذارد

 از آقای بنی صدر. بود اون دادستان کل کشور آقای هادویمع هللا آذری قمی آيت
ايشان هم اين . خواستم که از آقای آذری برايم مجوز مطالعه پرونده ها را بگيرد

  .   مجوز را از ايشان گرفت
و  هدف اولم از مطالعه و فتوکپی پرونده های مختومه دسترسی به پرونده هويدا

بود که بفهمم علت اصلی اينکه هويدا را به اين سرعت اعدام  سپهبد نصيری
هر اعدامی دو پرونده داشت که هر دو در يک . کردند چه می تواند بوده باشد
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متأسفانه اين دو . يکی پرسنلی و ديگری جريان دادگاه: کالسور بهم پيوسته بود
از " ما بهتران"ی دسترسی به آن نداشته باشد، از پرونده را برای اينکه کس

چند هفته مرتب به زندان قصر . بايگانی برداشته بودند و جای فايل آنها خالی بود
و بايگانی دادستانی می رفتم و پرونده های مختلف سران رژيم که موجود بود 

 .را مطالعه و مطلب مهم آن را با همکاری مسئول بايگانی فتوکپی می کردم
چندين پرونده از جمله، پرونده تيمسارناصرمقدم رئيس ساواک را که بدست 

مهمترين نکته ای که در پرونده . اعدام شد بطور کامل فتو کپی کردم خلخالی
در جريان انقالب رابطه نزديک  وی موجود بود اينکه با آقای دکتر بهشتی

می کرده است و حتی در پاسخ به بعضی از داشته و مرتب با وی مشورت 
سئوالها که چرا فالن و يا بهمان کار انجام شده است، آمده بود که به دستور آقای 

خالصه اينکه شايد از مهمترين علت که .  بهشتی چنين و چنان کرده است
مسئوليت روزنامه را پذيرفتم اين بود که اوالً اشراف کاملی به همه امور آن پيدا 

ه بودم ثانياً در طول اين مدت با بيشتر اعضای تحريريه غير از کسانی که کرد
از خارج آمده بودند، دوستی برقرار شده بود و ثالثآ روزنامه را بخشی از 

  .  زحمات خودم تلقی می کردم و نگران وضعيت و آينده اش بودم، هللا اعلم
، تأييديه رسمی برای وزارت ارشاد اسالمی ٧/٣/۶٠در تاريخ : جالب اينکه

ادامه کار روزنامه مبنی بر اينکه روزنامه ايراد و اشکالی ندارد، صادر کرده 
بود، اما آقای خمينی و دکتربهشتی، بدون اطالع وزارت ارشاد، برای خاموش 

ها و  کردن و يا احتماالً مطيع ساختن رياست جمهوری تصميم به بستن روزنامه
در . گرفته بودند - ز پيش آثار آن مشهود شده بود که ا -بويژه انقالب اسالمی 

، که من در آن شرکت داشتم، بر من ٣٠/١/۶٠جلسه هيئت سه نفره در تاريخ 
خرداد  ١٧سرانجام در روز .  معلوم شد که عنقريب روزنامه بسته خواهد شد

طبق دستور : بعد از ظهر در آخرين خبر راديو اعالن شد ٣، حدود  ساعت ۶٠
نقالب اسالمی مرکز، روزنامه های انقالب اسالمی، ميزان، عدالت، دادستانی ا

اعالم اين خبر در . شود تا اطالع ثانوی تعطيل اعالم می... خبرنامه جبهه ملّی و
حقيقت، اعالم خبر سلب آزادی و حاکميت استبداد و استقرار واليت مطلقۀ فقيه و 

  . خاموش کردن صدای مردم آزاديخواه بود
که در اهداف با تمام فراز و نشيبهائی  :ه می توانم به جرأت بگويمکوتاه سخن ک

توان گفت، روزنامه  ايم، بحق می داشته ذکر شده روزنامه که در بدو تأسيس آن
قدرت طلبی و انحصارگری و  دو جريان آزاديخواهی و استقالل انقالب اسالمی
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دهد و از اين نگاه، انقالب  را به معنای درست کلمه بوضوح نشان می طلبی
اسالمی تاريخ مدون دو جريان فوق در آن دوران به شمار می رود و اين نقش 
است که استبدادگرايان واليت فقيه و ديگر مستبدان را برآشفت و با وجودی که 
آنها صدا و سيمای جمهوری اسالمی و عالوه بر منبر و محراب و جمعه و 

را در اختيار داشتند، تا روزنامه آزاد بود، قادر  های ديگر جماعات تمام رسانه
به تعطيل همۀ حقوق و آزاديها نشدند و اين روزنامه به تنها صدای آزاديخواهان 

طلبان تبديل شده بود و به حدی آنها را در تنگناه قرار داده بود که  و استقالل
بايد اسير ام که  من چه گناهی کرده«بازجوی اينجانب در مقام پاسخ به اينکه 

هر چه هست زير سر . کنی که بيگناهی گفت، تو فکر می» دست شما باشم
ديدی وقتی روزنامه . توست و همه فسادها و اغتشاشات زير سر روزنامۀ تو بود

و بحق روزنامه تنها صدای . صدر نتوانست تو بگويد را تعطيل کرديم آقای بنی
ی را نيز خاموش کردند و صدر بود که با خاموش کردن روزنامه، صدای و بنی

  .خواهی را خاموش کردند آزادیدر حقيقت صدای آزادی و 
در هر حال آنچه که به يادگار مانده، نتيجه کاِر يک جمعی است و به تک تک 
کارکنان روزنامه تعلق دارد و من تنها کاری که کرده ام، کوشش کرده ام با 

راهم شود و نيروی ايجاد کمک ديگران امکان بروز استعداد و توانائی جمع ف
شده جمعی را در جهت استيفای حقوق مردم هدايت کنم و آنرا به سمت  کسب 
آزادی و استقالل فردی و اجتماعی به پيش برده و از اتالف نيرو جلوگيری 

کار  اين کارنامه که هم اکنون موجود است، نتيجه همکاری صميمانه. بعمل آورم
وت کنند که با وجود فشار و تهديد همه جانبه قضاجمعی است و همگان قادرند،  
، آيا کارکنان روزنامه بر خط آزادی و استقالل و و بويژه از جانب آقای خمينی

استيفای حقوق فردی و جمعی و در جهت از بين بردن سانسور گام برداشته و يا  
يس روزنامه خير؟  سير بخشی از وقايع  و بخشی از جريانی که مربوط به تأس

و کار اينجانب در کادر مديريت روزنامه اهداف، عملکرد انقالب اسالمی 
، می شود، بطور مشروح ١٣۶٠خرداد  ١٧انقالب اسالمی تا بستن آن در روز 

 ١٠ – ٩٨ص » روزنامه انقالب اسالمی در مسير تاريخ«در بخش اول کتاب 
به آنجا اطالع بيشتر برای دريافت  ندان می توانندبرشته تحرير در آمده، عالقه م

  .مراجعه کنند
سير تاريخی تقريباً کاملی از چگونگی رويدادها و تحليل و نظرات اينجانب با   

توجه به وقايع روی داده شده از زمانی که آقای بنی صدر به ايران باز گشت و 
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 که آخرين پرده ۶٠به رياست جمهوری اسالمی ايران برگزيده شد و تا خرداد 
های کودتا عليه ايشان تکميل و به اجرا در آمد که به نوعی خاطرات اينجانب 

پاريس وتحول انقالب از آزادی به : در آن دوران نيز هست، را در سه جلد کتاب
، گروگان گيری و جانشينان انقالب تحول انقالب از آزادی به استبداد ١-استبداد 

 -ول انقالب از آزادی به استبداد تح ١٣۶٠، تقابل دو خط يا کودتای خرداد ٢ -
  . در اينجا از ذکر آن ها خودداری می شودکه برشته تحرير در آورده ام، "  ٣

گيری و به اين نكته را الزم به يادآوری ميدانم که بعد از بستن نشريه و دست
که منجر به  ۶٠عليه آقای بنی صدر و حوادث خرداد و کودتا نمدافتازندان 

صدر به تبعيد و اقامت در پاريس گرديد، و تنی چند از دوستانی خروج آقای بنی 
که جان بدربرده و به خارج پناهنده شدند و بويژه به همت ديگر دوستان ساکن 

 ۶٠در خارج از کشور که آنها نيز در تبعيد بسر ميبرند، دو باره ازهمان سال 
تا به " در هجرتنشريه انقالب اسالمی "نشريه را راه اندازی کردند و تحت نام 

لی آن با آقای بنی صدر ئوامروز انتشار داده اند که از نظر حقوقی، مديرمس
است و البته با مقياس و شرايط مخصوص در تبعيد، مرتب و بدون وقفه و 

الزم  اينجاه ای که در تکن اما  .منتشر شده است روز يکبار ١۵بصورت هر 
اندازی روزنامه، اينجانب و همان اوايل راه در : است يادآوری شود اينکه

از  سودابه سديفی در زندان قصر چندين بار به سلول بهمن تهرانی و آرش
مأمورين و شکنجه گران ساواک رفتيم و با آنها به مصاحبه پرداختيم که بخشی 

در از جمله ما از تهرانی . از آن نيز همان زمان در روزنامه منعکس گرديد
؟ او به پرسيديمبه همراه هشت نفر ديگر  بيژن جزنی چگونگی کشتارمورد 

 .ما آن نه نفر را در تپه های اوين به گلوله بستيم و آنها را کشتيم: صراحت گفت
رئيس اداره سوم ساواک آقای پرويز و اين عمل به دستور مستقيم مقامات باال و 

نوشتند که اينان در حين ر ساواک مه ها به دستوو روزنا .ثابتی انجام پذيرفت
نه نفری که  الزم به ذکر است که .فرار کشته شده اند که اين دروغی بيش نيست

بيژن جزنی، :  تپه های اوين به گلوله بسته و به قتل رسيدند، عبارتند ازدر 
عزيز  حسن ضياء ظريفی، عباس سورکی، دمحم چوپان زاده، سعيد کالنتری،

روزنامه .  ن خوشدلسرمدی، احمد جليل افشار، کاظم ذواالنوار و مصطفی جوا
نفر زندانی فوق  ٩، خبر دادند که ١٣۵۴های رسمی در تاريخ سی ام فروردين 

  .   در حين فرار کشته شده اند
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  دستگيری و باز داشت  -١۶
  

خرداد، چندين روزنامه را فله ای  به  دستور رئيس  ١٧گفته شد که در 
ديوان عالی کشور آقای بهشتی و حکم دادستان انقالب مرکز آقای اسدهللا 

، اول وقت در ۶٠خرداد سال  ٢١نتيجه اينکه در روز . الجوردی تعطيل کردند
، مرا دستگير حالی که از پادگان کرمانشاه  و نزد رئيس جمهور بيرون می آمدم

آزاد  ۶۵و شهريور و يا آبان . کردند و حدود پنج سال و اندی در زندان بودم
  . شدم

گو با رياست جمهوری به کرمانشاه چند روزی قبل از اينکه برای ديدار و گفت  
سه . بروم و دستگير شوم، شش هزار تومان حقوق ماهيانه ام را گرفته بودم

م و سه هزار تومان ديگر را در جيب خود هزار تومان آن را به همسرم داد
وقتی دستگير شدم اين اولين و آخرين پولی بود که همسرم در اختيار . داشتم
ز دو واحد ما در آن موقع در ميدان کالنتری اول خيابان مدبر، در يکی ا. داشت

، از ايشان به ۵٧گل احمر که اوايل اسفندرضا ساختمان آقای مهندس  طبقه چهار
  .هزار تومان اجاره کرده بودم، زندگی می کرديم ماهی سه

به من گفت که آن طبقه را  ۶٠آقای مهندس گل احمر اوايل فروردين سال 
خودش الزم دارد و يا می خواهد آن را بفروشد و بايد در فرصت چند ماهه آنجا 

بعد از . من در صدد پيدا کردن جائی مناسب بودم که دستگير شدم. را تخليه کنم
ه دستگير شدم ايشان به همسرم گفته بود حال که چنين شده است، تا آقای اينک

و از . جعفری آزاد شود، نگران خانه نباشيد و اين طبقه متعلق به خودتان است
آن به بعد تا من آزاد  شدم و چند ماهی بعد از آزادی، آقای گل احمر از گرفتن 

ر طبقه که مشترک بود داری کرد و حتی برق و گاز چهاداجاره مختصر هم خو
همسرم را از پرداخت سهم . و ماهانه هر واحدی سهم خود را پرداخت می کرد

نظر به اينکه من در آن موقع از نظر حکومت و . گاز و برق معاف کرده بود
بسياری ديگر، ضد انقالب محسوب می شدم و حتی بسياری از دوستان و 

دند، آقای مهندس رضا گل احمر در ده ام قطع کراآشنايان رابطه خود را با خانو
چنين موقعيت و گرفتاری و زمانی که حتی برای خودش هم ممکن بود 

بعد . مشکالتی ايجاد کند، مشکل مسکن خانواده ام را به نحو شايسته ای حل کرد
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من و خانواده  خود را . در آنجا زندگی می کرديم ۶٩از آزادی هم تا اوايل سال 
احمر می دانيم و از عمل نيک ايشان كه در آن شرايط رهين عمل نيک آقای گل 

سخت و فضای مرگبار بياري ما برخاسته بودند، هميشه سپاسگزاريم و برايشان 
سالی که در يکی از پر مخاطره  ١٢. از خداوند سعادت و طلب خير می کنيم

ترين دوران پس از پيروزی انقالب ما در آنجا زندگی می کرديم، آن خانه 
از آقای گل احمر و ساير همسايگان خود، . پر از خاطرات  شيرين است برايمان

تجربه و خاطرات بسيار خوبی برای خانواده ما و بويژه فرزندانم بجای مانده 
  .     ياد همه آنها گرامی باد. است

در ايامی که در محبس واليت فقيه به سر می بردم، به اين صرافت افتادم، که 
کانات وتوان يار بود، تجربه و اطالعات خود را در دوران وظيفه دارم که اگرام

و در حقيقت طرح . مختلف در اختيار عالقه مندان و نسلهای آينده کشور بگذارم
خام و ابتدائی نوشتن وقايع دورانهای مختلفی که من کم و زياد در آن شرکت 

اجباری  سکونت گزيدنبه همين علت وقتی که به . داشته ام، در زندان ريخته شد
امکانی دست داد، وضعيت دوران زندان را  و خارج از کشور شدمدر  دوباره،

اوين، جامعه شناسی «و » اوين، گاهنامه پنج سال و اندی «در دو جلد کتاب بنام 
عالقه مندان می توانند تجربه . نوشته و آن را منتشر کردم» زندان و زندانبان

  .اين دوران را در آنجا مطالعه کنند
هدفم از نوشتن تجربه دوران زندان اين بود که در خالل آن تجربه، روشهاى  

 ۶٠مختلف از پاى درآوردن زندانى در رژيم جمهورى اسالمى بين سالهاى 
كند را،  و نيز اهدافى كه هيئت حاكمه از اينگونه اعمال تعقيب كرده و مى ۶۶تا

بعمل آيد، عالوه برآن  توضيح داده و به طور ملموس در باره آنها بحث و گفتگو
در باره مشكالت و گرفتاريهايى كه اعمال و رفتار زندانيان درهم شكسته و به 

را كه براى رفقاى خود و ساير زندانيان بوجود ) تّواب" (توبه كرده"اصطالح 
آورند، سخن بميان آوردم تا معلوم شود كه چگونه مقامات زندان سعى  مى
ه زندانيان و اعتراف گرفتن از آنان، از كنند براى درهم شكستن روحي مى

 .زندانيان درهم شكسته و منفعل سود جويند
هدف از ذكر موارد مختلف در خالل کتاب اين است كه  شايد براى ديگران و  

اى تلقى گردد و كسانيكه قصد دارند به خاطر عقيده و حقوق  نسلهاى آينده تجربه
يتهاى سياسى و اجتماعى بزنند، ملى و آزادى و حقوق انسانى، دست به فعال

بتوانند تا حدودى آگاهانه به عمل برخيزند و بدانند با وجوديكه مبارزه با ظلم و 
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ستم و دفاع از آزادى و حقوق انسان يك امر مقدس و مشروعى است، ولى براى 
مدافعين و قيام كنندگان جهت برپاداشتن آن اهداف مقدس نيز، مصائب و 

الجرم . داشت كه گاه به قيمت هستى شان تمام مي شودمشكالتى وجود خواهد 
زمانى كه هنوز هيچ اتفاقى نيفتاده است، بهتر است كمى به خود آيند و وجدان 
خود را قاضى كنند و اگر احساس كردند كه يك چنين توانايى و فداكارى را در 

ى بينند، دست به اعمال شوند در خود نمى مواقعى كه با آن مشكالت مواجه مى
نزنند كه هم موجب از بين رفتن خود و هم خسران ديگران شوند و يا حداقل 
امكان و توان خود را بسنجند كه تا چه حد و تا كجا آماده فعاليت هستند و در 
همان محدوده عمل كنند تا در پروسه عمل مجبور به توجيه كردن اعمال خود و 

  .قلب حقايق نشوند و خود را به ثمن بخس نفروشند
سانى كه فارغ از احساسات و شور اجتماعى، توان خود را بسنجند و زمانى كه ك

شود، بتوانند كمى كنترل احساسات خود  جو احساسات در جامعه برانگيخته مى
را در دست داشته باشند و دست به اعمالى نزنند كه بعداً باعث شرمسارى خود 

مساعدت به خود و و ديگران بشوند، اين خود بزرگترين مبارزه و بهترين 
هاى فردى و اجتماعى دست  كسانى است كه به خاطر مصالح ملى و حفظ آزادى

 .زنند اجتماعى مى-به فعاليتهاى سياسى
در دو جلد کتاب ياد شده، کوشش شده است، وقايع و حوادثى را که در طول   

اين مدت، مشاهده و با آنها برخورد داشته ام و تحليل چگونگى اين حوادث و 
رخوردهاى مختلف درون زندان و كشف روشهاى مختلف شخصيت زدايى و ب

که فكرم را به ديل كردن وى به يك عنصر كارپذيربه زانو درآوردن زندانى و تب
و به اين علت هر واقعه و رويدادى را به دقت . خود مشغول كرده بود، پيدا کنم

بكار بردم تا در مورد تجزيه و تحليل قرار دادم و تمام سعى و كوشش خود را 
، راز و رمز اين ...اى، گروهى حد امكان، خارج از هرنوع پيشداورى فرقه

ً نوظهور زندان و زندانى و روشهاى مختلف شكنجه در جمهورى  پديده نسبتا
اسالمى و كشف علل و عوامل جامعه شناسانه اين پديده تا حدودى برايم آشكار 

 .گردد
ستا را جهت ضبط و نگهدارى در حافظه تجربه هاى اندوخته شده در اين را 

توصيه بعضى از . تاريخى كشور، وظيفه انسانى، ملى و دينى خود تلقى كردم
دوستان بويژه مرحوم مهندس بازرگان به نگارنده در جمع آورى و انتقال اين 

. ها به نسل حاضر و نسلهاى آينده نيز، مشوق تنظيم و نگارش آن بود تجربه
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ى در باره محتويات كتاب در هردو جلد بعهده خوانندگان داورى و قضاوت نهاي
اما اميد من آنست كه عالقه مندان پس از مطالعه، احساس نكنند كه . گرامى است

وقت عزيزشان بيهوده تلف شده است و اين زمانى حاصل است كه در خالل 
  .بدان اميد. اى بدست آورده باشند مطالعه مطالب ارائه شده، ره توشه

  
  و اثراتش بر خانواده زندان

اگر به خاطر عقيده و  –ممکن است که زندان بر روی شخص زندانی 
چندان اثر منفی نداشته باشد، اما  -باشد  و با آگاهی نسبی همراه حق و حقيقت

برای همسر و فرزندان و بويژه اگر فرزندان در سنين کودکی باشند، اثرات 
ناگواری بر آنها بر جای خواهد گذاشت، که حتی ممکن است در تمام عمر 

  .اثرات منفی آن بر روح و روان آن ها باقی بماند
هستند،  ٢١/١١/۵٧و  ٨/٩/١٣۵۶لد دو فرزندم عقيله وحسنيه که به ترتيب متو 

عقيله . ساله بودند ٣و  ۴دستگير و به زندان افتادم  ۶٠خرداد  ٢١وقتی من در 
در  ٢٨/٢/١٣۶٠من در تاريخ .  خيلی به من وابسته و بسيار هوشيار بود

حسينيه بنی فاطمه در سرچشمه تهران سخنرانی داشتم که شرح آن در کتاب 
همسرم . آمده است ۴١٢تا  ۴٠۶، ص »١٣۶٠داد تقابل دو خط يا کودتای خر«

از اتفاق . با دو فرزندم هم به اين سخنرانی آمده و در بين خانمها نشسته بودند
يکی از دوستان قديمی اش که او هم آنجا آمده بود و ساليان درازی همديگر را 

دوست همسرم از او می پرسد که اين . نديده بودند، پيش او نشسته بوده است
ولی می گويند از دوستان ! ران را می شناسی؟ او هم پاسخ می دهد که نهسخن

وقتی . در اواخر سخنرانی، آقای بنی صدر هم به آنجا آمد. رئيس جمهور است
رئيس جمهور به جلسه سخنرانی وارد شد، مردم بلند شده و به نفع رياست 

بلند می در اين حيص و بيص عقيله هم . جمهوری شروع به شعار دادن کردند
دوست همسرم از او می . شود و شعار می دهد، زنده باد بابائی، زنده باد بابائی

! پرسد مگر اين آقا همسر شما است که دخترت شعار می دهد، زنده باد بابائی
در اينجا همسرم می گويد، بله او همسر من است و من نمی خواستم که قبالً در 

من از جلسه سخنرانی بيرون آمدم،  که وقتی. تو پيش داوری ايجاد کرده باشم
داران حزب جمهوری اسالمی دور مرا گرفته و عليه من شعار  تعدادی از چماق

می دادند که پليس آمد و مرا از بين آنها بيرون آورد و با ماشين شهربانی مرا به 
  . منزل رساندند
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روز  ١٣۴ماه و خرده ای يعنی درست  ۴، ۶٠وقتی من دستگير شدم تا اول آبان 
ام از من کوچکترين اطالعی نداشتند که من در کجا هستم و وضعيتم  خانواده

و به هر جا هم مراجعه کرده بودند، کسی خود را پاسخگو نمی . چگونه است
 اعدام ۶٠وقتی در سال . دانسته که بگويند، جعفری در بازداشت و فالن جا است

ويزيون اسامی آنها را های برق آسا شروع می شود، و هر روز از طريق  تل
اعالن می کردند، عقيله که خيلی هوشيار و حساس شده بود، کنار تلويزيون 
نشسته و به خبر گوش می داده است و مادرش که کوشش می کرده که تلويزيون 
را در اين ساعت خاموش کند، عقيله می گفته، نه مامان جون، ما بايد اين ساعت 

م برايم تعريف کرد که هميشه در ساعت مقرر همسر. را به تلويزيون گوش کنيم
با جديت به خبر اعدامی ها گوش می داده که بفهمد اسم تو هم در بين اعدام شده 

  !ها هست يا نه
، برای اولين بار اجازه داده شد که من به خانواده ام ۶٠در روز جمعه اول آبان 

دان کميته مشترک من در آن موقع در زن. تلفنی اطالع دهم که در بازداشت هستم
جوی بنی صدريها آقای حسينی که اسم مستعارش  سرباز. بودم!) کميته توحيد؟(

خانم اينجا دادستانی است : نادری بود، شماره منزل را گرفت و به همسرم گفت
همسرم که . و شما با همسرت احوالپرسی و مسائل خانوادگی را فقط مطرح کنيد

کالمه ما را گوش می کند، در تلفن به من نمی دانست بازجوهم با گوشی ديگر م
همين جمله باعث شد که اجازه تلفن کردن به خانه . »دمحم جان مقاوم باش«: گفت

 ۶٠آذر ٨را از من قطع کردند و تلفن منزل را هم  شنود کرده و در نتيجه 
همسرم را برای پاسخ به پاره ای از سئوالها به مرکز سپاه خيابان پاسداران و از 

به کميته مشترک آورده و شب را در آنجا گذرانده  و روز بعد با روبرو  آنجا
کردن با من و ديدار مختصری با حضور خودشان، او را آزاد و به خانه باز 

اوين، گاهنامه پنج « شرح چگونگی اين واقعه و ديدار در کتاب . گردانده بودند
  .، آمده است١٠٣تا  ٩٩، ص »سال و اندی

الع می دهند که برای پاره ای از سئوالها بايد به  مرکز سپاه وقتی به بتول اط
بازجو وقتی دم . برود، همسرم با عقيله و حسنيه و مادرش به آنجا می روند

خانم چرا بچه هات را : درب سپاه چشمش به بچه می افتد، به همسرم می گويد
نقدر همراه آورده ای؟ همسرم پاسخ می دهد، خوب پاسخ به چند سئوال که اي

بچه ها را . ممکن است طول بکشد! وی پاسخ می دهد که نه. طول نخواهد کشيد
وقتی عقيله را به مادرش می دهد که با خود به منزل . به مادرت بده ببرند
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. بابام را بردند و ديگر برنگشت: عقيله به مادر بزرگش می گويد. برگرداند
با نگاه و گريه مادرش را  مادرم را هم می برند و ديگر برنمی گردد و همچنان

هر چه مادر بزرگ کوشش می کند که . تعقيب می کند تا از ديدش محو می گردد
مامان جون، مادرت ! نه: او را آرام کند و دل تسالئی بدهد و به او می گويد که

مامان جون، بابام را بردند و ! عقيله جواب می دهد، نه. به زودی برمی گردد
و دو روز لحظه ای  بردند و ديگه پيش ما بر نمی گرد ا هم حاال مامانم ر. نيامد

اين حادثه اثر بسيار . به خواب نمی رود تا اينکه مادرش به خانه بر می گردد
ناگواری بر روان عقيله بر جای گذاشت، که تا به امروز هم آن را فراموش 

  .نکرده است
شيشه به ما مالقاتی که در زندان اوين و از پشت  ۶٠اسفند  ١٧از آن تاريخ تا 

اسفند به بعد نامنظم ماهی و يا  ١٧از . داده شد، ما ديگر از هم اطالعی نداشتيم
بيشتر، يک بار ده دقيقه و يا حد اکثر يک ربع مالقات از پشت شيشه و با تلفن 

سپس . در مراحل اول مالقات فقط با همسر و فرزندان مجاز بود. داده می شد
در . رادر از چهل سال به باال هم بدان افزوده شدمادر و پدر و خواهر و ب
سال، بعد از اتمام مالقات، آنها را به داخل  ٧و يا  ۶مالقاتها به بچه های زير 

زندان و پيش پدر حضوری می آوردند که حد اکثر ده دقيقه و يا ربع ساعتی را 
  .با پدران خود باشند

د، هميشه در مالقاتها با عقيله که حساس  بود و قضايا را به خوبی می فهمي
در يکی از مالقاتها، پاسداری به او گفته بود، . پاسداران مشکل و برخورد داشت

عقيله به او پاسخ داده . تا نگوئی مرگ بر بنی صدر، ترا پيش پدرت نخواهم برد
من که دعوا ندارم و من چنين چيزی نخواهم ! بود که تو با بنی صدر دعوا داری

گفته بود که دوست داری که اگر تو زندانی بودی ديگران با  و بعد به او. گفت
بچه ات چنين کنند؟ مرحوم علی اردالن که چند بار در اوين برخورد عقيله را با 
پاسداران ديده بود، در بند مرتب از عقيله به عنوان شير دختر ياد و او را به 

  .ديگران معرفی می کرد
١٣خوشبختانه چون حسنيه  له  کوچکتر بود، کمتر اين مسائل را ماه از عقي۵

وقتی در زندان عقيله و حسنيه بعد از خاتمه مالقات، حضوری  . احساس می کرد
آن دو را پيش من می آوردند، هديه کوچکی از کارهای دستی نظير بته جقه، 

که با سنگهای کوچک که بر روی زمين سمنت شده و يا قلوه ... دل، اشک و
داده شده و رويش خطاطی و ياد نقاشی شده بود،  سنگ بزرگ سايش و صيقل
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زمانی هم که در زندان قزل حصار امکان خريد چيز . را به آنها می دادم
و يا اسباب بازی در زندان مهيا بود، خريده  يام  کوچکی از قبيل بيسکويت، يام

سالهای بعد، حسنيه برايم تعريف کرد که من . و به هنگام ديدار به آنها می دادم
اوايل خيلی احساس نمی کردم و در عالم کودکی فکر می کردم که پدر يعنی 
کسيکه ما هر پانزده و يا يک ماه يک مرتبه می رويم زندان و از پشت شيشه او 
را چند دقيقه ای می بينيم و بعد هم کادوئی ازش می گيريم و به منزل برمی 

  .گرديم
ده بودند، در آن دوران زندان به دليل ّجو خشن و سنگينی که بر کشور حاکم کر

مداری هم برای خانواده ها در بين مردم  رفتن به خاطر آزادی و عدالت و حقوق
بسياری از کسان که قبالً با . سرشکستگی داشت و ضد انقالب محسوب می شد

هم دوست و رابطه داشتيم، از ترس و يا اينکه ما را ضد انقالب به حساب می 
بعد هم که در . خود را با خانواده ما قطع کرده بودندآوردند، دوستی و رابطه 

از زندان آزاد شدم، خيلی از دوستان و آشنايان به خاطر ضد  ۶۵نيمه دوم سال 
به داليل فوق بچه ها در . انقالب بودن و يا ترسی که داشتند به ديدنم نيامدند

مدرسه مادرشان به آنها سپرده بود که ابدا در . مدرسه هميشه مشکل داشتند
و اينها از اين مسئله و دوگانگی زبان بويژه . بروز ندهند که پدرشان زندان است

. هنوزهم اثرات منفی آن را می شود در عقيله مشاهده کرد. عقيله رنج می برد
به همين علت وقتی بعد از آزادی دوستان به ديدنم می آمدند و از زندان و آنچه 

کردند و من قصه زندان را دوره می  بر من و ديگران گذشته بود سئوال می
کردم، عقيله از شنيدنش بسيار ناراحت و اشک در چشمانش حلقه می زد و 

و هنوز هم وقتی از آن دوران . گاهی هم از جمع برای نشنيدن کناره می گرفت
  .و زندان صحبت می شود، توان شنيدنش ندارد و از جمع کناره گيری می کند
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  لوازم يدکی ماشينشغل دغدغه فکری، بعد از زندان،  -١٧
  

وقتی از زندان آزاد شدم، يکی دو ماهی را به ديد و باز ديد گذراندم اما 
از آنجا که نه سرمايه ای در بساط بود و نه کار و کسبی و چرخ زندگی خانواده 

برای کار . هم بايد به نحوی می چرخيد، در جهات مختلف دست بکار شدم
. ستخدامی دوستان مرا به شرکتهای مختلف دولتی و غير دولتی می فرستادندا

شرکتهای . دولتی ها که جرأت استخدام آدم سياسی مارکداری مثل مرا نداشتند
خصوصی هم که معرفی می شدم به خاطر احترام به معرفی کننده، مرا دعوت 

ردند و کمی هم بعد از اينکه در گفتگو خوش و بشی می ک. به گفتگو می کردند
به نظر شما «: سئوالهای سياسی از من می  پرسيدند، بدون استثناء می  پرسيدند

حتی گاهی هم که با . من هم به نوعی پاسخی می دادم. »اينها کی می روند؟
مراجع دولتی کاری داشتم و می فهميدند که من فالنی هستم، همين سئوال را می 

  .کردند
لی که آزاد شده بودم، احتياج به برگ عدم سوء پيشينه بياد دارم که در همان اواي

برای دريافت برگ عدم پيشينه اول انگشت نگاری می کنند و بعد از هفته . داشتم
اما کسانی كه زندانی سياسی . ای نتيجه آن را پليس بخش انگشت نگاری می دهد

ی که در بودند، پرونده آنها برای گرفتن برگ عدم پيشينه، به بخشی از دادگستر
روز موعود برای دريافت برگ عدم سوء . اختيار دادسرای انقالب بود می رفت

چون در پرونده ام بود که من مدير روزنامه . پيشينه به آنجا مراجعه کردم
آقائی با ريش بلند و حزب اللهی بعد از کمی گفتگو به . انقالب اسالمی بوده ام

به نظر شما اينها «از من پرسيد، . تمن فهماند که موافق آقای بنی صدر بوده اس
پاسخی که . اما من نمی توانستم جانب احتياط را از دست بدهم. »کی می روند؟

حتی رئيس آنجا که فردی روحانی بود و امضاء . چندين جنبه داشته باشد دادم
نهائی برگ عدم سوء پيشينه را انجام می داد، وقتی من وارد اطاقش شدم، به 

اما . گرفت و گفت آقای جعفری من هم به بنی صدر رأی دادم خوبی مرا تحويل
. شما چه فکر می کنيد؟ من هم گفتم شايد اين طور باشد. او مرتکب اشتباهاتی شد

در هر حال موفق به گرفتن کار استخدامی چه خصوص وچه دولتی و يا نيمه 
بودم،  دولتی به دليل اينکه آدم مارک دار ضد  انقالب از نظر جمهوری اسالمی
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حتی شرکت خصوصی هم که دوستم برايم پيدا کرد و چند ماهی در آنجا . نشدم
  .کار کردم، سرانجام به همين دليل مارک دار بودن عذرم را خواستند

وبا بچه های انقالبی آن دوره که  -برادر همسرم که خودش آن موقع پست دولتی 
از نزديک می شناختم،  بعضی از آنها را هم من قبل از اينکه به زندان بيفتم

به . کوشش بی نتيجه ای می کرد که کاری برايم دست و پا کند. داشت - ارتباط 
اين علت به يکی از دوستان خود که فکر کنم بنام مهندس ميرزائی که مدير 
عامل کارخانه قطعات يدکی سازی بنز خاور بود، مرا معرفی کرده بود که مرا 

پرسد که آين آقای جعفری کاری از دستش  ميرزائی از او می. استخدام کند
اينها چند . خدا پدرت را بيامرزد: جواد هم به شوخی به او می گويد. برمی آيد؟

حاال تو می گوئی او کاری از . نفر بودند و نزديک بود کشور را بر باد بدهند
  .دستش بر می آيد؟

ن به م. آقای ميرزائی هم برای دلخوشی جواد مرا دعوت به مصاحبه کرد
دفترش رفتم و پس از گفتگوی دوستانه به من فهماند که متأسفانه نمی تواند مرا 

  .استخدام کند
  

  فراموش نکردن هدف اصلی
بعد از آزاد شدن از زندان با وجودی که ممر درآمدی برای زندگی خود 
و خانواده ام نداشتم، و به هر دری ميزدم، ولی هيچگاه وضعيتی را که کشور و 

دچارش شده بود را نمی توانستم فراموش کنم و دائم فکر و ذکرم را به ملت ما 
اما چون آدم مارکداری بودم، و تجربه ای هم اندوخته . خود مشغول کرده بود

د ا، آز١٣۶۵وقتی در نيمه دوم سال  . بودم جانب احتياط را از دست نمی دادم
در خارج که از کشور خارج شدم و رحل اقامت  ١٣٧٠شدم تا اواخرسال 

روز، بايد خودم را به کميته محل  ۶٠و يا  ۵٠و يا   ۴۵هر ماه، و يا هر . افکندم
و پس سئوال و جوابی در هر دفعه تعهد نامه را که مثالً در . معرفی می کردم

حتی چند نفر از . فالن تاريخ باز خودم را به کميته معرفی کنم، امضاء کنم
ها هم مدت کمی در زندان بودند و يکی دو دوستان جوان ما که يکی از دو نفر آن

وقتی من آزاد  شدم چند نوبت در منزل به من . سالی قبل از من آزاد شده بودند
و چنان وانمود کردند که در صدد تشکيل گروهی هستند و کارهائی . سر زدند

و بعد ها فهميدم که با آقای بنی صدر هم ارتباطی داشته و . هم تا بحال کرده اند
باالخره از من پرسيدند که چه بايد  کرد؟ . عاتی هم برای او می فرستاده انداطال
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من هم بيشتر کار فرهنگی و خود سازی را به آنها به نحوی پيشنهاد می کردم 
تا اينکه . که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، بشود به نوعی آن را ماست مالی کرد

خواهيم، سازمانی درست کنيم و  باالخره به صراحت يکی از آنها گفت که ما می
من گفتم که !. گفتند، که شما بيا و رئيس سازمان ما بشو. گفتم خوب درست کنيد

من در وضعيت فعلی نمی توانم کاری انجام دهم و قبل از هر چيز بايد کاری 
گفتند که ما  نمی . دست و پا کنم تا چرخ زندگی خودم و خانواده ام بچرخد

فقط می خواهيم که اسم شما به عنوان . ما کاری انجام دهيدخواهيم که شما برای 
پاسخ دادم من به تجربه دريافته ام که اگر ديگران ولو بهترين . رئيس با ما باشد

آدم و مطمئن ترين ها باشند و زير پوشش کسی کاری انجام دهند، سرانجام آن 
و به شخص به آلت تبديل می شود و خود آنها نيز دير يا زود آلت باز 

البته بعداً يکی از آن افراد . ديکتاتوری گرفتار می شوند و من چنين آدمی نيستم
شان  که خيلی هم جوان بود، ناگهان فوت کرد و من هم در ختمش که در منزل

آن دو سه نفر ديگرهم بعداً به کار و زندگی چسبيدند و دست . بود شرکت کردم
  .از اين قبيل کارها شستند

گی و دست و پا کردن کاری به هر چيزی که به فکرم می رسيد برای اداره زند
با دوستم آقای سيامک ساعدی که در کار چاپ بود با هم صحبت . دست می زدم

مقدمات کار هم آماده شده . ، بزنيم»جرس«کرديم که يک شرکت انتشاراتی بنام 
 حتی کتابی در زمينه شيمی. بود ولی ديديم که فعالً برايمان عملی نيست

کتاب حروف چينی و . آنالوتيک نوشتم و با انتشارات ارديبهشت قرار داد بستم
تشاراتی مجوز کاغذ هم برايش گرفته بود که من از ايران نآماده شد و گويا آن ا

و اگر هم بودم پولی از بابت آن دستگيرم نمی . خارج شدم و آن هم از بين رفت
بهارستان : تی سحر به آدرسبا سيامک در مورد مرکز آموزشی و تحقيقا. شد

، فکرش را کرديم و حتی من جدولی برای شناخت ٧کوچه دانشسرا پالک 
، تهيه و » مودار عملی شناسائی يک ترکيب آلین«ابتدائی يک ترکيب آلی بنام 

آن را منتشر کرديم ولی بعداً به اين نتيجه رسيديم که اين کار تا به نتيجه برسد 
ً با . يب خورد و کار کرد و پولی در جيب نبوداوالً چند سالی بايد از ج ثانيا

وضعيت سياسی ام دير يا زود، به عناوين مختلف جلواش گرفته می شد و شايد 
ه ناگفته نماند که آقای سيد محمود دعائی البت .برايم مشکالتی هم ببار می آورد

عات چند بار با واسطه و بی واسطه به من پيشنهاد کار در مؤسسه روزنامه اطال
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چون اصالً سيستم را باطل می دانستم، محترمانه . و يا وزارت ارشاد را داد
  .عذرخواهی کردم

  
  تصادفی با حسين ديدار 
روزی قصد داشتيم که با همسر و دو فرزندم به منزل برادرم به چيذر    

از ميدان کالنتری يوسف آباد، به روبروی پارک ساعی آمديم و منتظر . برويم
کنار . بوديم که تاکسی ويا ماشين کرايه ای پيدا شود و ما را به شميران ببرد

، خيابان کمی خيس شده نم بارانی هم شروع به باريدن کرد. خيابان ايستاده بوديم
همچنانکه منتظر ماشين ايستاده بوديم، ديدم ماشين سواری فولکس واگنی به . بود

من با خودم گفتم که اين چه ديوانه ای است چرا بطرف ما می آيد . طرف من آمد
آيا می خواهد ما را خيس کند؟ در اين فکر بودم که درست ماشين جلو پايم توقف 

آيا . آقای جعفری سالم: ن پائين آمد و مقابل من ايستاد و گفتراننده از ماشي. کرد
  .  ولی اسمش از يادم رفته بود. مرا می شناسی؟ قيافه اش کامالً آشنا بود
کرفلد، . گفت، من حسين احمدی هستم. گفتم ببخشيد، نام شما را از ياد برده ام

شمم دوران جلو چآلمان تمام خاطرات آن : آلمان، دانشکده يادت می آيد؟ تا گفت
حسين گفت ما دوستان بارها . و روبوسی نموديم يکديگر را بغل کرده. رژه رفت

اما . و همه می گفتند که ترا اعدام کرده اند. که دورهم بوديم از تو ياد می کرديم
گفتم آری يک باری در اوايل . حاال که می بينم زنده ای بسيار خوشحال شدم

اعالن کرده بود که دمحم جعفری سردبير  ، صدای آمريکا۶٠شهريور سال 
البته در آن روز دمحم جعفری ديگری  - . روزنامه انقالب اسالمی اعدام شده است
اوين، «کتاب  ۵٠. که داستانش در ص. که با من همنام بود، را اعدام کرده بودند

ولی خدای را شکر که هنوز من زنده  - آمده است» گاهنامه پنج سال و اندی 
  .هستم 

حسين . اين برخورد تصادفی در آن روز موجب برقراری رابطه خانوادگی شد
چند . هم در آلمان بعد از اتمام تحصيل به ايران بازگشته  ومشغول کار شده بود

، در تهران برای آنها کار می »هوخست آلمان«سالی هم در شرکت شيميائی 
ش به کار تجاری کرده و فکر کنم به تازگی از شرکت بيرون آمده و برای خود

، رابطه خوبی داشت تا جائی »هوخست«هنوز با شرکت . مشغول شده بود... و 
که من توانستم پاسپورت بگيرم و قصد سفر به اروپا را  ١٣٧٠که در سال 

داشتم، وی پاسپورت مرا گرفت و به شرکت برد و دو روز بعد با ويزای آلمان 
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می حسين . انوادگی برقرار شدصورت رابطه خ و بدين. آن را برايم پس آورد
او هم همه کوشش خود را بکار . دانست که من در صدد پيدا کردن کاری هستم

سرانجام با ارتباطاتی که داشت، روزی به من . برد تا برايم کاری دست و پا کند
  - خبر دارد که آيا حاضرم به عنوان مهندس توليد کارخانه شيميائی غرب 

که  دفتر مرکزی آن در تهران بود و واحد  - ارداشت کارخانه اش در اروميه قر
کوچکی هم در شهرک صنعتی البرز داشت کار کنم؟ به او گفتم تو که می دانی 
در کار توليد رنگ هيچ تجربه ای ندارم، حسين گفت از اين نظر ايرادی نيست 
و او کمک خواهد کرد و اطالعات و کمکهای الزم را در اختيارم قرار خواهد 

وی با مدير عامل شرکت گفتگو کرده و من در آن شرکت به ! گفتم آری .داد
ماهی در آنجا به عنوان  ۶-۵فکر کنم حدود . عنوان مدير توليد استخدام شدم

  .مدير توليد کار کردم
البته دو سه روزی هم من به . اما حقيقت آن است که توليدی در کار نبود
برای خالی نبودن عريضه توليد  کارخانه در اروميه رفتم و مقداری هم رنگ

  . چند کارگر هم در کارخانه بودند. شد
مدير عامل شرکت با روابطی که داشت از مرکز شيميائی دولت مجوز واردات  

مواد اوليه را می گرفت و رسيده و نرسيده به تهران آن را در بازار آزاد می 
م، به طرز چنين من چون بخشی از وقتم را در دفتر مرکزی می گذراند. فروخت

برايم خيلی غير منتظره بود، که اين ها چگونه مواد اوليه را که . کاری آشنا شدم
د، در بازار آزاد آن را می فروشند؟ مگر ممکن نبايد در کارخانه رنگ توليد کن

روزی بين من و مدير عامل ! است که دستگاه اداری مربوطه بی اطالع باشد؟
تا من صد تومان به آنها : آمد، او به من گفتصحبتی در اينگونه موارد پيش 

من با اين صحبت همه . نخورانم، نمی توانم از قِبَِل آنها هزار تومان سود ببرم
ها، در آن دوران و دوران  البته او تنها نبود و همه اين تيپ. رم شديچيز دستگ

  های بعد به رانت خواری می پرداختند 
من هم به دفتر مرکزی رفته . روزی مدير عامل از سفر ترکيه برگشته بود  

در دفتر به غير از کارکنان و حسابدار دفتر، جوان ديگری  .بودم که او را ببينم
معموالً چون می دانستند که من فرد سياسی هستم و . هم با ريش توپی آنجا بود

وقات بحثهای سياسی به ميان می تقريباً با وضعيت گذشته ام آشنا بودند، اغلب ا
من عادتم اين بود که قبل از اينکه بحث شروع شود، ُمرسی  می فرستادم و . آمد

يا به نوعی با ايماء چيزی می گفتم تا اگر غريبه ای آنجا باشد، آنها با اشاره ای 
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در آن روز وقتی من . به من حالی کنند که حاال جای اينگونه حرف ها نيست
م، از آنها بازگشتی دريافت نکردم و من فکر کردم که مکان خالی ُمرس فرستاد

  . از اغيار است و آن جوان هم از خودشان است
شروع کردم از هر دری سخنی گفتن که بله وضعيت کشور اينطور و آنطور 

دقيقه ای که حرف زدم، ناگهان آن جوان پرسيد، اينها که  ٨و يا  ٧بعد از . است
تان است؟ و يا نه کسانی گفته اند؟ تا او اين حرف را زد شما می گوئيد از خود

فوراً . من شصتم خبردار شد که اين جوان فردی غريبه و از حزب الهی ها است
نه اينها حرفهای من نيست و اين حرفهائی است که من در اتوبوس و : گفتم

حمود تاکسی و اينطرف و آنطرف شنيده ام و اتفاقاً ديروز هم که پيش آقای سيد م
دعائی سرپرست روزنامه اطالعات بودم، همه اينها را برای اينکه او هم مطلع 

اين هم حقيقتی بود که روز قبل پيش آقای دعائی . باشد، با ايشان در ميان گذاشتم
و اگر هم از او پرس و جو می کردند، او . رفته بودم و بحثهائی با او کرده بودم

فتم که من ديروز اينها را به آقای دعائی هم ولی وقتی گ. هم همان ها را می گفت
بعد از آن من حرف را قطع  گفته ام، طرف جا خورد و ديگر چيزی نپرسيد و

تا . کردم و مدير عامل و يا برادرش از عرفان و مولوی بحثی به ميان آوردند
 بعد ازاينکه از دفتر. اينکه آن جوان با آنها خدا حافظی کرد و از دفتر رفت

به آنها گفتم که اين جوان که بود؟ و چرا قبالً به من اشاره ای نکرديد  رفت، من
گفتند، که زمينه ای فراهم نبود که به شما . تا من مطلع شوم و صحبتی نکنم

اشاره ای بکنيم و اين جوان برادر آقای حسنی امام جمعه اروميه است و اوهم با 
يا  ۵فکر کنم حدود . اهداينجا رفت و آمد دارد و حق و حساب خودش را می خو

شش ماهی می گذشت که کمی بعد از اين قضيه مدير عامل با من صحبت کرد و 
البته در چنين فضائی کار برايم سخت بود و وقتی . با احترام عذر مرا خواست

  .عذرم را خواست نگران نبودم و آن را بفال نيک گرفتم
  

  فکر ايجاد شرکت تجاری
دوستم . تجاری افتادم، اما آه در بساط نبود بعد از آن بفکر ايجاد شرکت

در خيابان سعدی جنوبی . آقای غالمرضا که قبالً ذکر خيری از او رفته است
دفتر و کارگاه پمپ سازی داشت وی با دو نفر ديگر به نوعی باهم شرکتی 

. نمی دانم به پيشنهاد من و يا ايشان، روزی هر سه نفر به منزل ما آمدند. داشتند
مورد ايجاد شرکتی با مديريت اينجانب و سرمايه آن ها، بحث و گفتگو و در 
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سهامدار تأسيس شود و کل سرمايه را آن سه  ۴قرار شد شرکتی با . بعمل آمد
و من عالوه بر اينکه ماهيانه حقوقی دريافت می کردم، از سود . نفر بپردازند

رونق گرفتن شرکت، سهم خودم را به شرکت پرداخت کنم و محل دفتر هم تا 
  .کار همان دفتر پمپ سازی باشد

من در دفتر مستقر شدم و با ارتباطی که غالمرضا و خودم داشتيم چند ژنراتور 
. در آن زمان مرتب برق قطع می شد. برق و چيزهای ديگرخريد و فروش کردم

مؤسسات و کسانی که توانی داشتند، ژنراتورهای کوچک و يا بزرگ برای 
  .يه می کردند تا در موقع قطع برق کارشان متوقف نشودجبران قطع برق ته

قبل از اينکه در دفتر سعدی مستقر شوم، در روزنامه اطالعات و يا کيهان، 
آگهی استخدام مهندس شيمی که به زبان آلمانی آشنائی داشته باشد، برای 
آزمايشگاه کارخانه الستيک سازی در کرمان را ديدم که با شرايطی که من 

از روی آگهی استخدام، فهميده  نمی شد که شرکت . آهنگ بود کامالً همداشتم 
من فرم استخدامی را پر کردم وهمراه با تمام . دولتی و يا نيمه دولتی است

  .مدارکی که خواسته بود، به آدرس پستی داده شده ارسال کردم
و  در ذهن گفتم که آگهی برای فرماليته بوده. مدتها گذشت و خبری از آن نشد

حدود دو ماهی گذشته بود که روزی . شخص مورد نظر قبالً استخدام شده است
نامه ای دريافت کردم که برای استخدام در کارخانه الستيک سازی کرمان، 
 برای مصاحبه در فالن روز و فالن ساعت به دفتر مرکزی کارخانه واقع در 

، )ن شوروی بودقبالً بيمارستا(نزديک بيمارستان ميرزا کوچک خان کريمخان
  .مراجعه کنم

وقتی وارد دفتر شدم، منشی . روز موعود به دفتر شرکت مراجعه کردم 
مربوطه که خانم جوانی بود خيلی مرا تحويل گرفت و گفت فنجان چای برايم 

وی به من گفت . کمی با خانم منشی گفتگو کردم. اين عالمت خوبی بود. آوردند
نفر را با توجه به  ١٠داشتيم که از ميان آنها که ما حدود يکصد و پنجاه متقاضی 

 ١٠بين آن . مدارکشان برای مصاحبه انتخاب کرديم و شما جزو آن ده نفر بوديد
آنجا بود که فهميدم . نفر هستيد ۵نفر را مقدم داشتيم که شما اولين آن  ۵نفر هم، 

  .شرکت نيمه دولتی است
بعد از سالم و . ئی کردبعد از صرف چای مرا به اطاق مدير عامل راهنما

ساله بود، با من  ٣۵احوالپرسی با مدير عامل که جوان رشيدی حول و حوش 
از مسائل کاری و حرفه ای، سابقه کار، تا . شروع به گفتگو و مصاحبه کرد



ت      ٢١١            یک  ذ

  

  

از . خالصه از هر دری سخنی. مسائل اجتماعی و سياسی سخن به ميان آمد
الی، سالی قبل از شروع  دانشگاه و س زبان آلمانی و کار پرسيد؟ گفتم که دو

بعد از زبان انگليسی . سالی هم بعد از آن در  کارخانه باير در آلمان کار کرده ام
کمی با . ی بلدم وگليم خود را می توانم از آب بکشم بيروندپرسيد؟ گفتم تا حدو

و خوب در اينجا من . هم در مورد مسائل اجتماعی و سياسی صحبت کرديم
توفق کاملی بر او داشتم و بحث را چنان پيش بردم که او متعجب شده بود، که 

ی فقط يک نکته باق. چگونه من وارد به اينگونه مسائل و عالقه مند بدان هستم
: مانده بود که او به طرق مختلف کوشش می کرد که از آن سر در بياورد

کوشش می کرد سر در بياورد که بعد از اينکه من به ايران آمده ام تا حاال به چه 
وقتی سئوال کرد که فعالً به چکاری مشغوليد؟ گفتم در . کاری مشغول بوده ام

. وش ژنراتور برق هستمخيابان سعدی مشغول کار تجاری از جمله خريد و فر
پاسخ دادم سعی می . گفت چه خوب ما هم چند ژنراتور برای کارخانه نياز داريم

بعد  گفت از کی . خيلی خوشحال شد. کنم که برايتان با شرايط مناسبی تهيه کنم
مشغول اين کار شده ايد و شما با اين اطالع و تحصيل چطور به اين کار مشغول 

رابطه سئوال کرد من پاسخی درخور اما جوری می  شده ايد؟ هر چه در اين
. دادم که هم برايش قابل قبول باشد و هم سر درنياورد که قبالً چکار کرده ام

خالصه همه چيز بر وفق مرادش بود و من احساس کردم که از من بسيار 
قبل . دقيقاً شما شخصی هستيد که مورد نياز ماست: و به من گفت. راضی است

ز او خداحافظی کنم و بروم، يک لحظه با خودم فکر کردم که من بايد از اينکه ا
زيرا فردا که در . راست و پوست کنده به او بگويم که قبالً چکاره بوده ام

خيلی نمی گذرد که متوجه می شوند . کارخانه و آزمايشگاه شروع به کار کردم
که همين حاال  که من چه کسی بوده ام و آنوقت ممکن است بدتر شود، بهتر است

آقای فالنی، الزم : قبل از خداحافظی به او گفتم. هرچه بادا باد. بگويم که بداند
ديدم روشن به شما بگويم که من فالنی هستم و قبالً هم مدير روزنامه انقالب 

بعد از شنيدن اين مطلب با وجودی که کوشش کرد که تغيير . اسالمی بوده ام
و من يقين پيدا کردم که او با وجودی که . عجب شدحالت ندهد، اما جا خورد و مت

از هر جهت از من رضايت داشت و مطلوبش بودم، اما به خاطر خودش و 
البته . اينکه مارک ضد انقالب نخورد، جرأت نخواهد کرد که مرا  استخدام کند

  . مدتی بعد در روزنامه خواندم که به جبهه رفته و درآنجا شهيد شده است
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که در خيابان سعدی جنوبی در دفتر دوستم به قصد تأسيس شرکت  بعد از چندی
تجاری مستقر و مشغول شدم، در يکی از روزهای ماه مبارک رمضان، با 
دوستی که قبالً در آلمان تحصيل کرده  و حاال مشغول امور تجاری بود و در 

دفتر و دستکی داشت، برای له وهمان سعدی جنوبی نرسيده به ميدان مخبرالد
بعد از احوالپرسی و نشستن روی صندلی و شروع . نجام کاری به دفترش رفتما

لطفاً چای برای آقای جعفری «: گفتگو، آن دوست به آبدارباشی اش گفت
تا اين جمله از » .ببخشيد من روزه هستم«: من بالفاصله به وی گفتم» !بياوريد

خدا پدرت را «: دهانم خارج شد، وی رو کرد به من و با خنده و شوخی گفت
. ، فهميده اند که آنطرفها خبری نيستبيامرزد، آنها که فقه و اصول خوانده اند

  ».حاال تو ول نمی کنی و به آن چسبيده ای
اما حقيقتی در آن نهفته بود . اگرچه او اين حرف را به شوخی و خنده به من زد

وانده اند، که فقه و اصول خ ااگر اينه: و به زبان بی زبانی می خواست بگويد
خود به خدا، قيامت وعدالت خداوندی اعتقاد و ايمان داشتند که دست به چنين 

پس فهميده اند که از آن دنيا خبری نيست و هرچه هست اين . جناياتی نمی زدند
و حاال که حکومت به دست ما افتاده پس تا جای ممکن بايد به آن . دنيا است

  ! چه کشکی و چه پشمی. بردن پرداختچسبيد و آن را ول نکرد و به خوردن و 
  

من همچنان در دفتر سعدی مشغول بودم و کم و زياد : به شرکت برگردم
يکی دو ماهی گذشت و آن دو دوست، ديگر پولی به . کارهائی انجام می دادم

اما همچنان دفتر و تلفن و کمکهای غالمرضا در . حساب شرکت واريز نکردند
به شغلی اتفاقی و از روی تصادف وارد شدم که در اين رابطه . اختيارم بود

  .کمترين اطالعی از آن نداشتم و حتی قبالً به ذهنم هم خطور نمی کرد
  

  زم يدکی ماشين  اعمده فروشی لو
  ۵٧و يا  ۵۶دوستی که در سال  - در اين حيص و بيص آقای رحمت هللا حيدری 

از اصفهان به تهران و  –به برلين برای ادامه تحصيل آمده و با او آشنا شده بودم 
هزار تومان به من يکماهه ١۵٠٠٠٠به دفتر آمد و به من گفت آيا می توانی 

غالمرضا گفتم اگر ممکن به . قرض بدهی؟ من که خودم پولی در بساط نداشتم
غالمرضا . است شما اين پول را به او بدهيد و من يکماهه به شما پس می دهم

و ايشان هم چک يکماهه ای به . تومان به رحمت داد١۵٠٠٠٠بچشم و : هم گفت
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روز  ۴۵بعد از حدود . يک ماه گذشت و از باز پرداخت آن خبری نشد. او داد
که می دانی، پول را فالنی داده و من از او  من به رحمت تلفن کردم و گفتم تو

ً پول را برايش بفرست. خجالت می کشم او هم گفت چشم و تا چند روز . لطفا
بعد از چند روز حيدری تلفن کرد و گفت من با آن پول . ديگر می فرستم

منجيد گاردان و  -. و.ام.نگ برای تهيه دو قطعه از لوازم يدکی ماشينهای بيبلبر
خريدم و فالنی در اصفهان آن دو قطعه را ساخته و فعالً  - اردان بلبرينگ گ

آيا می توانی شما خود آنها را در آنجا بفروش . هنوز نتوانسته آن را بفروشد
برسانی و يا مشتری برايش پيدا بکنی؟ من چون پول غالمرضا گير بود و نمی 

فتم تعدادی نمونه توانستم به رحمت هم فشار بياورم که پول را پس بدهد، به او گ
من ابتدا آنها را به چند . او هم تعدادی فرستاد. بفرست تا ببينم، چه می شود کرد

در خيابان اکباتان، ناظم  .B.M.Wی  ها مغازه عمده فروش لوازم يدکی ماشين
در بازار رسم . آنها از خريد آن سرباز زدند. االطبآء و امير کبير نشان دادم

چنان بوده و هست که اگر شخص جديدی در صنفی وارد شود، تا بتوانند، او را 
فکر کردم . بر ای اينکه نمی خواهند، همکار برای خود بتراشند. کنار می زنند

و آن را مستقيم به مصرف کننده معرفی کنم تا ببينم عکس که بايد امتحان کنم 
  العمل آنها چيست؟ در چهار راه تخت جمشيد، تعميرگاه بزرگ مجاز ماشينهای 

B.M.W. عاقله مردی خوش برخورد، حدود . به دفتر آنجا رفتم. قرار داشت
بعد از سالم و احوالپرسی، خودم را . سالم کردم. ساله در دفتر بود ٧٠ -۶۵

بعد گفتم که من اين جنس را دارم آيا به کار شما می آيد؟ ايشان هم . معرفی کردم
سال داشت، صدا  ۴٠- ٣۵پسرش را که همه کاره تعميرگاه بود و فکر کنم باالی 

به او گفت که اين آقای جعفری فالن و فالن بوده، حاال اين . وی به دفتر آمد،. زد
کار تو می خورد؟ با او هم کمی خوش و آيا بدرد . منجيد گاردان را آورده است

تا از اين ها را می گيرم  من چند: ايشان به من گفت. بش کردم و داستان را گفتم
منهم خوشحال شدم . اگر جواب داد، از شما مقداری می خرم. و امتحان می کنم

جواب داد که خوب . هفته بعد سری به او زدم. و فکر کنم سه عدد به او دادم
تومان کمتر و يا  ١۵٠اکنون نميدانم هردانه حدود . عدد از من خريد ۵٠است و 

بعد از آن به تعميرگاه مجاز ديگری که روبروی کالنتری سوار بود رفتم . بيشتر
و جنس را معرفی کردم و گفتم فالن تعميرگاه هم که دوست شما است خريده و 

خالصه . دی خريداو هم تعدا. جنس آن خوب است و می توانيد از فالنی بپرسيد
چه مجاز و چه غير .B.M.W   و بدين ترتيب هر جا که تعميرگاه ماشينهای 
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مجاز را می ديدم، به آنها مراجعه و اول خودم را معرفی می کردم و بعد جنس 
بعضی ها هم می گفتند بعداً . بعضی ها می خريدند. را به آنها ارائه می کردم

عه را که فکر کنم بيش از هزار عدد بود خالصه من تمام آن دو قط. مراجعه کنم
از دوستم حيدری خريدم و فروختم و به اين ترتيب هم يکصد و پنجاه هزار 

به . تومان غالمرضا را وصول کردم و هم جنس حيدری را برايش فروختم
ها که برای فروش آن دو قطعه مراجعه می کردم، از  رگاهيبعضی از اين تعم

من هم در بازار عمده فروشی آن را تهيه . ستندمن قطعات ديگری هم می خوا
 ۶و يا  ۵ه بر آن دو قطعه حدود ودر اوايل کار عال. کرده و برايشان می بردم

اين تصادف وسيله ای شد که من . قطعه ديگر را هم به آن دو قطعه اضافه کردم
وارد شوم و .B.M.W به کار خريد و فروش بخشی از لوازم يدکی ماشينهای 

  .ر بپردازمبدان کا
قبل از اينکه آن دو قطعه دوستم تمام شود، با کمک غالمرضا فکر کرديم که ما  

برای توليد منجيد گاردان، . می توانيم منجيد گاردان را در تهران خود توليد کنيم
ابتدا من نمونه اصلی آلمانی را خريدم و غالمرضا که آدم فنی و واردی بود و 

ناخت، طرح آن را ريخت و آن را به قالب ساز قالب ساز و الستيک ساز می ش
هزار تومان خرج  ۴تا ٣داديم وگويا سه قالب برايم ساخت که فکر کنم حدود 

سپس قالب و بلبرينگ را به الستيک ساز که برای غالمرضا قطعات . برداشت
الستيکی پمپ درست می کرد داديم و هر دفعه هزار و يا پانصد قطعه سفارش 

  .يم توليد کندمی دادم که برا
ها و بعضی از مغازه های لوازم يدکی فروش در نقاط مختلف  وقتی تعميرگاه

داً به چند مغازه تهران قطعات را خريدند و مستقيم به مصرف کننده رسيد، مجدّ 
عمده فروش که مهمترين آن مغازه ای بود در خيابان امير کبير بنام قاضی زاده 

مراجعه کردم و گفتم  -که پدر و چند پسر همگی در اين مغازه مشغول بودند -
چه بهتر که شما . حاج آقا می بينيد که جنس در بازار عرضه شده و خريدار دارد

گفتم به چشم و او . مالحظه مرا بکنيد می خرم او گفت اگر. هم آن را بخريد
عدد سفارش می داد، تخفيفی مناسب که او  ٣٠٠و يا ٢٠٠چون هر دفعه بيش از 

  . راضی باشد، برايش قائل شدم
از مراجعه به فروش تعدادی از قطعات، يکی دو مغازه عمده فروش به من 

حال در . ينکار را کردمو من ا. پيشنهاد کردند، که چند قطعه آنها را نيز بفروشم
قطعه ای را برای فروش به هر کجا که می رفتم، معرفی می  ١۵مجموع حدود 



ت      ٢١٥            یک  ذ

  

  

کردم و کم و زياد هم در بعضی از مکانها شناخته شده بودم و روابطی ايجاد 
روش کارم اين بود که به هر نقطه و يا خيابانی که در تمام تهران می . شده بود

زم ادقت می کردم که آيا در اين مکانها مغازه لو رفتم و يا سوار ماشين بودم،
  - ، مجاز و يا غير مجازکوچک و يا بزرگ –يدکی فروش و تعميرگاه 

و اگر وجود داشت، شماره و آدرس را . وجود دارد.B.M.W   ماشينهای 
تعميرگاه و يا مغازه . يادداشت می کردم و در اولين فرصت به سراغش می رفتم

بار مراجعه و گفتگو، باالخره شروع به خريدن جنس  ٨يا  ٧ای بود که بعد از 
  .می کرد

ها و لوازم يدکی فروش عمده و جزئی  ماه به يقين تمامی تعميرگاه ۶کمتر از 
پيدا کرده و  -چه از من جنس خريده و يا نخريده بودند -را .B.M.W  ماشينهای 

بسته به اينکه از خريد جنسهای عمده هم يک قيمت ثابت نداشت و . شناخته بودم
. کجا و چه مکانی خريداری می شد، دست اول بود ويا دوم و سوم فرق می کرد

کوشش کردم که عمده فروشها و توليد کنندگان دست اول را پيدا کنم تا بتوانم با 
  . های خود را نگه دارم ديگران رقابت کنم و هم مشتری

فروختم سعی می کردم با يکی چند باری که به مغازه و يا تعميرگاهی جنس می 
سپس . شروع گفتگوهای دوستانه و بيشتر به روحيه و طرز تفکر آنها آشنا شوم

وقتی سری به آنها می زدم، در دفتر و يا مغازه اشان می نشستم و آنها هم چای 
سفارش می دادند و يا درست می کردند و در حين صرف چای متناسب با 

کم و زياد اجتماعی، دينی و سياسی را  تلفروحيه و طرز تفکرشان، مسائل مخ
د که من مسئول روزنامه نشان می دانست چون اکثريت. با آنها بحث می کردم

ً تا پيش آنها می رسيدم، يکی چند  انقالب اسالمی بوده و زندان رفته ام، غالبا
تمام اينها وسيله ای شده بود که با آنها نوعی . سئوال سياسی مطرح می کردند

  .اری و دوستی برقرار بماندرابطه همک
ری و پائی پيدا کردم، به مرور چند مشتوقتی در تهران در بين اين صنف جای 

هر از گاهی سفری به شيراز و اصفهان داشتم . يا دالل شهرستانی هم پيدا کردم
و قطعاتی که آنها داشتند و توليد می کردند ازشان می خريدم و در مقابل قطعات 

. و در حقيقت نوعی معامله پايا پای انجام می گرفت. فروختم خود را به آنها می
داللی هم داشتم که از من جنس می خريد و آن را . يکی دو بار هم به تبريز رفتم

  . در کرج و رشت به مشتريان خود می فروخت
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در ابتدای کار هفته ای چند  روز، هر روز را در منطقه ای می گشتم و صورت 
ها را  سپس روزهای بعد، سفارش. از آنها می گرفتم ها را سفارشات مشتری

بسته بندی کرده و با تاکسی و يا ماشين کرايه و گاهی هم در بعضی از مسيرها 
بعد از فکر کنم حدود يکسالی که گذشته . با ماشين غالمرضا برايشان می بردم

 ساله ای ١۵-١۴غالمرضا پسر جوان . ها هم زياد شده بود بود و تعداد مشتری
تا او به عنوان شاگرد به . از يکی از آشنايان را به نام رضا به من معرفی کرد

. قبول کردم و نمی دانم چقدر روزانه حقوق برايش تعيين کرديم. من کمک کند
از آن به بعد من فقط کارم سرزدن به مشتريها و گرفتن صورت سفارش آنها 

ا بسته بندی کرده و برای او هم آنها ر. و بعد صورت را به رضا می دادم. بود
  .  ها می برد مشتری

معموالً برای مشتری و خريدار دفتر و محل کار اهميت دارد، و نشان از اين 
به . است که طرف حسابش آدمی مطمئن و سابقه دار و پرو پا قرص است يا نه

همين علت وقتی بار اول با مشتری روبرو می شوی، از شما سئوال می کند که 
 بار و يا مکان شما کجاست؟ به اين لحاظ دفتر غالمرضا اهميت دفتر و ان

ً روبروی خيابان اکباتان، . سزائی داشتب در خود دفتر در سعدی جنوبی تقريبا
ارگاهش که در پشت مغازه قرار ايشگاه انواع پمپ آبی بود که در کحالت نم

يدکی ارگاهش که جای وسيعی داشت، قطعات و لوازم در ک. می شد داشت توليد
دفتر و . هم که من توليد و يا خريداری می کردم، در انبارش نگهداری می شد

من هيچگاه به مشتری های خود نمی گفتم که انبار . انبار کمک شايانی به من بود
اما وقتی می پرسيدند  که محل . و يا دفتر متعلق به من است چون مال من نبود
  آنها می دادم، برای آنها اهميت  شما کجاست و من آدرس دفتر و انبار را به

های دالل، هم خودشان به دفتر پيش من  تعداد اندکی از مشتری. سزائی داشتب
در اطراف خيابان امير کبير، اکباتان ناظم االطباء که غالباً محل عمده . می آمدند
های لوازم يدکی بود، گاهی برای بردن بعضی از اقالم شاگردهای خود  فروشی

در همين جا الزم است . ر می فرستادند و جنس را تحويل می گرفتندرا به دفت
متذکر شوم، از زمانی که من در دفتر غالمرضا مستقر شدم تا روزی که در 

که به خارج عزيمت کردم و در آنجا رحل اقامت افکندم،  ١٣٧١اول سال 
خدمات دفتر تلفن، آب و برق، انبار و کمک های ديگر و همچنين کمک 

خود غالمرضا بدون پرداخت کوچکترين پول و يا چشمداشتی در  هميشگی
البته با او از زمانی که در ماربين در مدرسه بوديم و او فکر کنم . اختيارم بود
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و بعد هم به تهران رفت و به کار مقنی . کالس چهارم و يا سوم بود و من اول
حب اصلی گری پرداخت و سپس به علت اينکه در منزل آقای احمد اشرف، صا

شرکت پارت موتور در مخبرالدوله، کار چاه آب منزل او را انجام می داد و او 
از غالمرضا راضی و خوشش آمده بود و احساس کرده بود که جوان فعال و 

اطراف (درستی است، به او پيشنهاد کرده بود که در منزلش که در چاله هرز
رار داشت بماند و روزها ق) حسينه ارشاد و کمی باالتر از آن به سمت دروس 

او هم در شرکت پارت موتور مشغول کار شد . هم در شرکت مشغول کار شود
و بعد ها خودش به کار مستقل پرداخت، تا آن روز دوستی صميمی و مستحکمی 

  . فی مابين برقرار بود
که من در تهران مشغول  ١٣٧٠تا اواخر سال  ١٣۶۶فکر کنم از اوايل سال 

بودم، تقريباً به خم و چم اين حوزه وارد .B.M.W   ماشينهای کار لوازم يدکی 
شده بودم و کسانی که در اين دايره در تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و رشت، 

. شاغل بودند، مرا به عنوان آدمی درستکار، صديق و صاحب نظر قبول داشتند
  . کارم داشت توسعه و گسترش پيدا می کرد

شغلی که من هيچ نوع  –ا در اين دايره جا بيندازم در ابتدای کار تا خود ر
حتی اسم هيچ لوازم يدکی را نمی دانستم و کسی را هم در . اطالعی از آن نداشتم

اما جديت و . که بتوانم کار کنم، کار سختی در پيش بود - اين دايره نمی شناختم 
تی اغلب در اوايل، وق. پشتکار، دقت و خسته نشدن مشکالت را حل می کند

خسته و يا احياناً نا اميد می شدم و فکر می کردم که اين کار را رها کنم وقتی 
مغازه هائی را می ديدم که به اين کار مشغولند، به خود می گفتم که اگر اينها 

عالوه . می توانند موفق شوند، پس من هم بايد موفق شوم و دليلی ندارد که نشوم
بتوان رويش حساب کرد بر رويم باز نشده بر اينکه تا آن زمان دِر ديگری که 

  .    بود بدين علت مجبور بودم که عليرغم ميل باطنی با آن بسازم
يکی از همکاران که فکر کنم برادران کاشانی، دو مغازه يکی در خيابان   

اسفند، خرده فروشی و ديگری  ٢۴کارگر نرسيده به ميدان حر و نزديک ميدان 
فروشی داشت به من پيشنهاد شراکت داد و قرار بود که در خيابان اکباتان عمده 

که داشتم محاسبه و به  يیاگر با هم شريک شويم، تمام لوازم و قطعات و قالبها
مغازه آورده شود و من و او هر دو مغازه را توسعه دهيم و عالوه بر توليد، 

خانجات با بعضی از کار. خود به کار وارد کردن لوازم يدکی از آلمان بپردازيم
آلمان که در کار ساخت قطعات مختلف ماشين بودند، رابطه بر قرار کردم ولی 
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تا اگر . هنوز خريدی صورت نگرفته بود که  تصميم گرفتم موقتاً به خارج بروم
در بررسی  به نتيجه مثبت رسيدم بمانم و بعد از گرفتن ويزا خانواده هم به من 

  .ملحق شوند
د، قطعات حدود دو سال بعد از اينکه از زندان آزاد شدم و سالی هم از کار تولي 

و خريد و فروش آن گذشت گرچه کار   .B.M.Wهای سواری  يدکی اتومبيل
يکی از . شاق و سختی برايم بود ولی تا حدودی در آمد مناسبی پيدا کردم

بعد از . است نداشتن مسکن ،دیمهمترين معضل زندگی خانوادگی و حتی  مجرّ 
اينکه از زندان آزاد شدم چون می دانستم که دير يا زود، بايد خانه را تخليه کنم، 

دوستم ساختمان نيمه تمام دو طبقه ای . الزم بود که برای مسکن خود فکری بکنم
که اسکلت آن ساخته شده بود و به قول ساختمان ساز ها سفت کاريش تمام شده 

حبش به همان شکل قصد فروش آن را داشت، ديده بود، و بر اثر بی پولی، صا
به من مراجعه کرد و گفت که اين ساختمان دو طبقه را سيصد . و پسنديده بود

هزار تومان می فروشند، اگر تو بتوانی يکصد و پنجاه هزار تومان جور کنی، 
من هم همان مقدار را جور می کنم و با هم شريکی آن را می خريم و پس از 

اما نداشتن پول و . فکر خوبی بود. کدام در طبقه ای مستقر می شويم اتمام، هر
اول فکر نمی . هيچ نوع سرمايه و کار مشخصی، وضعيت را سخت  کرده بود

کردم که نتوانم از اين و آن، اين مقدار را قرض بگيرم تا بعد از پيدا شدن کار و 
به چند نفر که حدس  اما با مراجعه. پيدا کردن درآمدی آن را به آنها پس بدهم

نمی زدم رويم را زمين بيندازند، و هر کدام مقداری به من قرض خواهند داد، 
وقتی عمالً با  جواب رد مواجه شدم، توانستم وضعيتی را که در آن قرار داشتم 

 ۶٨و يا  ۶٧فکر کنم سال. بهتر درک کنم و تنها به استعداد و توان خود تکيه کنم
. ميم گرفت واحدی را که ما در آن ساکن بوديم بفروشدآقای مهندس گل احمر تص

من هم بعد از چند ماهی طبقه ای را در خيابان عباس آباد خيابان تهران، کوچه 
يک ميليون و يا يک ميليون و نيم . نميدانم پنجم و يا ششم رهن و اجاره کردم

ود و خانه خوب و راحتی ب. هزار تومان اجاره ۶- ۵پول دادم و ماهی فکر کنم 
که خانواده ام در لندن به من ملحق شدند، در آنجا ١٣٧١ما تا اوايل زمستان 

  . زندگی می کرديم
با وجود اشتغال دائم ذهنم به امر اقتصاد خانواده و چرخاندن چرخ زندگی بدون  

داشتن جای معين و کار مشخص و معين و يا سرمايه ای که بشود، فکری برای 
ن هم که تصادفی به کار خريد و فروش قطعات يدکی اين امر کرد حتی بعد از آ
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دائم از خودم . افتادم، هيچگاه فکرم از آنچه که در کشور گذشته بود رها نمی شد
سئوال می کردم که چه بايد کرد؟ در زندان هم که بودم تصميم گرفته بودم که 

ت که اگر اعدام نشدم و عمری باقی بود، حد اقل کاری که می توانم بکنم اين اس
. اطالعاتی را که من در مجموع در اختيار دارم، در اختيار ملت ايران بگذارم

شرايط در ايران کوچکترين اجازه ای نمی داد که بشود، رويدادها و واقعيات را 
حتی نوشتن آنها و جمع کردنش برای . آنطور که بر کشور گذشته، منتشر کرد

چون هر آن به هر دليلی . نبودشخصی نظير من که مارکدار بودم، امکان پذير 
شان بيفتد و حاال خر بيار و معرکه بار بود به خانه بريزند و نوشته بدست ممکن 

به فکر افتادم که اگر بشود پاسپورت بگيرم و سری  ۶٩فکر کنم اوايل سال . کن
. به اروپا بزنم و از نزديک اوضاع و احوال آنجا و برنامه دوستان را ببينم

تی جسته و گريخته داشتم، اما وضعيت را از نزديک ااد اطالعاگرچه کم و زي
تنها کسی که فکر می کردم می تواند در گرفتن . ديدن چيز ديگری است

آقای دعائی برای آزاديم از . پاسپورت کمکم کند، آقای سيد محمود دعائی است
 .زندان هم سفارش کرده بود و به آقای گيالنی نامه مشروح و مفصل نوشته بود

الجوردی مانع آزاد  از زندان آزاد شوم ولی ١٣۶٢اول سال و قرار بود که من 
تا جائی که بعد از سنگ اندازی الجوردی برای آزاديم، آقای . شدنم شده بود

دعائی به همسرم گفته بود که من برای آقای جعفری حاضرم که همه جا رو 
ی آيد که به او رو من از اين مرد بدم م. بيندازم ولی نه از آقای الجوردی

، بر اثر مساعی ۶۵بعد از آزاد شدن از زندان هم در نيمه دوم سال . بيندازم
. مرحوم آيت هللا منتظری و ديگران، رابطه آقای دعائی با من بسيار خوب بود

فکر کنم برادرشان فوت . البته رابطه ايشان با ديگران هم مناسب و خوب بود
رايش بر پا بود، برای رفتن به آن ختم، در کرده بود و در مسجد ارک ختمی ب

با او . ميدان سپه آقای طاهر احمد زاده را ديدم که از خيابان باب همايون می آمد
سالم و احوالپرسی کردم و گفتم کجا بوده ايد؟ گفت از مجلس ختم برادر دعائی 

های گفتم مگر شما هم با دعائی رابطه داريد؟ گفت، دعائی غير از آخوند. می آيم
قبالً يادآور شدم که آقای سيد محمود دعائی . ديگر، شخصيت و آدم ديگری است

واسطه و بی واسطه به من پيشنهاد کار در مؤسسه روزنامه اطالعات  چند بار با
يکبار هم که بوسيله دوستی پيغام داده بود که من به . ويا وزارت ارشاد را داد

به من پيشنهاد کرد که اينجا و در رفتم پس از گفتگوهای مختلف . دفترش بروم
اطالعات دفتری در اختيارم می گذارد و هر نوع که من خودم صالح بدانم می 
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گفتم شما که می دانيد من خانه ام استيجاری است و کرايه مسکن . توانم کار کنم
و مخارج به اين گرانی، با کار در اينجا ممکن نيست و من می خواهم در 

نگران پول نباشيد و هر چه : گفت. شيمی است کار کنم صنعت و شغل خودم که
من که گير کرده بودم و نمی خواستم به او . الزم داشته باشيد به شما خواهم داد

اصالً من سيستم را باطل ميدانم و ميدانم که اين سيستم دارد به کجا می : بگويم
تی نيستم که رود محترمانه عذرخواهی کردم و به او گفتم که فعالً من در وضعي

هر وقت احساس کرديد که آمادگی : او هم به من گفت. در اين کارها وارد شوم
 من هم از ايشان و الطاف. داريد اينجا مثل روزنامه خودتان و مال خودتان است

  .  شان نسبت به خودم تشکر کردم
بعد از آزادی هم برای حل چند مشکل به آقای دعائی مراجعه کردم و او آنها را 

اول اينکه روزنامه چند ماشين سواری پيکان از شرکت ايران خودرو : ل کردح
گرفته و بين کارکنان روزنامه متناسب با وضعيت و شرايط ) يا ايران ناسيونال(

کار با پول خود کارکنان به آنها داده و وجهش را به ايران خودرو پرداخته بود 
اما کارکنان از روزنامه مدرک ولی سند نهائی بعضی از آنها بنام روزنامه بود 

يکی از آن افراد برادرم که . داشتند که پول ماشين را به روزنامه پرداخته اند
عهده داشت پيکانی به او واگذار شده رچون بخشی از تدارکات روزنامه را ب

بعد از اينکه من به زندان افتادم، آن پيکان را از برادرم به اين عنوان که . بود
او هم از اينکه بيش از اين  .به روزنامه است از او گرفته بودندماشين متعلق 

بعد از . مزاحمش نشوند، ماشين را به آنها تحويل داده و راضی و خشنود بود
او هم به . آزادی من به دعائی مراجعه کردم و جريان را با او در ميان گذاشتم

. وقی خواهم کردفالن روز بيا اينجا و من سفارش کار را به آقای صد: من گفت
وی قبال به آقای صدوقی فرزند آيت هللا صدوقی که معاون شورای عالی قضائی 

روزی که من پيش آقای دعائی رفتم و آقای صدوقی هم . بود سفارش کرده بود
آنجا بود، آقای دعائی به آقای صدوقی گفت اين آقای جعفری است که قبالً 

ين آقای ا! لبخندی زد و گفت بله آقای صدوقی هم. مشکلش را به شما گفته ام
وقتی در يزد از : توضيح اينکه. ب نگذاشته استجعفری پدر مرا هم بی نصي

سخنرانيم در مورد افتتاح دفترهماهنگی همکاريهای مردم با رئيس جمهور در 
جلوگيری بعمل آوردند و مرا دستگير و تحت الحفظ به  ۶٠خرداد سال  ١۵شب 

من آنچه را در اين مورد گذشته بود و جريان کامل گفتگويم . نددتهران برگردان
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را با نماينده آقای صدوقی و استاندار قبل از دستگيری را، در سرمقاله ای تحت 
روزنامه  ۵۵۶، شماره ۶٠خرداد  ١۶،شنبه »!آنچه در يزد گذشت و آزادی«نام 

  .ر کردمانقالب اسالمی، که برخوردی هم به آيت هللا صدوقی داشت، منتش
وبا پی گيری ايشان پيکان را به برادرم . بعد آقای صدوقی گفت به چشم

البته برادرم در اين مورد شانس . برگرداندند، و سند ماشين راهم به نامش زدند
آورد و ماشين را در انباری در کرج که ماشينهای خراب را سپاه در آنجا انبار 

ی شد، چون چيزی در بساط نبود، از اگر ماشين پيدا نم. کرده بودند، پيدا کرد
  . دست او هم کاری برنمی آمد

دوم اينکه برادر آيت هللا شمس آبادی بنام آِل رسول، صاحب کتابفروشی زمان 
ن همبند بوديم، مرا می شناخت و گهگاهی اروبروی دانشگاه که مدتی را در زند

قای دعائی من در کتابفروشی به او سری می زدم و او می دانست که من با آ
روزی به من گفت که من انباری دارم که  نمی دانم با . رابطه دوستی دارم

همسايه ای ويا صاحبش مشکلی پيدا کردم اگر آقای دعائی جريان را در 
من هم جريان را به دعائی گفتم و . اطالعات منتشر کند، مشکل من حل می شد

طرق  ل ايشان هم بدينايشان به من گفت به چشم و مطلب را منتشر کرد و مشک
  .حل شد

موقعی که من در کارخانه شيميائی غرب که ذکر آن گذشت کار می کردم،  - سوم
که مجله چپی بود و مجله در چاپخانه ... سردبير فکر کنم مجله آدينه و يا 

مدير . اطالعات چاپ می شد، مشکلی با اطالعات برای چاپ پيدا کرده بودند
با سردبير مجله دوست  بود و می دانست که من عامل شرکت شيميائی غرب که 

از من خواست که آيا ممکن است وقت مالقاتی برای اينها . با دعائی رابطه دارم
به دفتر . به مدير عامل گفتم سعی می کنم. بگيرم تا با آقای دعائی مذاکره کنند

گفت  آقای دعائی اول. اطالعات پيش آقای دعائی رفتم و جريان را به ايشان گفتم
بعد بالفاصله فکری کرد و گفت محض گل روی شما به يک . نه ممکن نيست

به شرط اينکه شما : گفتم به چه شرط؟ گفت. شرط به آنها وقت مالقات می دهم
. گفتم عيبی ندارد و من هم شرکت می کنم. هم خودتان در آن جلسه شرکت کنيد

  .را برای مالقات مشخص کرد یروز و ساعت
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صبح بود، به  ١١ا منتقل کردم و روز موعود که حدود ساعت خبر را به آنه
آقای . شان را به آقای دعائی گفتند آنها مشکل و مسائل. دفتر آقای دعائی رفتيم

فعالً سياست مطبوعاتی جمهوری : گفت. دعائی بعد از اينکه حرف اينها تمام شد
ما و مجله اين است که مجله ش - که من هم يکی از اعضای آن هستم  -اسالمی 

بنابراين نيازی نبود که شما برای چاپ نشريه . ديگری را نام برد؟ چاپ شود
ممکن است بار اول و يا دوم ! اين را بدانيد. خود به فالن کارمند ما رشوه بدهيد

باالخره من مطلع می شوم و در نهايت اين من هستم که بايد . من مطلع نشوم
اينها از اينکه دعائی فهميده که . نشود امضاء کنم که اين مجله چاپ شود و يا

پولی برای تسجيل در چاپ مجله خود به يکی از کارمندان داده اند، کمی خجل 
بعد از اينکه من در جريان کار قرار گرفتم، فهميدم . شدند و عذرخواهی کردند
می خواست به . که من هم در جلسه شرکت کنم ه بودکه چرا دعائی شرط کرد

در هر حال مسئله آنها هم . اين دوستان دست به چه کاری زده اند من بفهماند که
و من از دعائی تشکر کردم وقتی خواستيم از دفترش خارج . در آن موقع حل شد

نفری با هم به  هار نخورديد نمی گذارم خارج شويد، چهاراتا ن: شويم گفت
ظی کرده رستوران اطالعات رفتيم و نهار را با هم صرف کرديم و سپس خداحاف

  .و رفتيم
مسئله ای که آقای دعائی می خواست به من بفهماند و من خودم هم در دوران 

در . مديريت روزنامه تجربه کرده بودم و برايم روشن بود، در اينجا روشنتر شد
اگر رئيس و : اين رابطه مسئله ای که بسياری از آن غفلت می کنند اين است که

رتخانه ای، رئيس دولتی، و يا رهبری خود يا مسئول سازمانی، شرکتی، وزا
و برای من چيز . دزد نباشد، دير يا زود دزدها را می شناسد و تشخيص می دهد

مثالً شاه خودش دزد نبود و يا : عجيب و غريبی است که بعضی ها می گويند
ها است که به خودشان و ديگران پاسخ  براين. دزد نيست... آقای خامنه ای و يا

ند که اگر اين ها دزد نيستند، پس چرا کشور را از رأس تا ذيل دزدی منطقی بده
و چپاول فرا گرفته است؟ مگر ممکن است که وزير دزد نباشد و معاونين و يا 
مديرانش دزد باشند؟ دزدی انواع و اقسام دارد، مثالً وقتی بی حساب و کتاب 

ود و احدی هم پول از جاهای مختلف به دفترخامنه ای و حسابش سرازير می ش
ازکجا آمده و به کجا رفته و  حسابرسی کند که اين پولهای کالن حق ندارد
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چه مصارفی به کار  چگونه خرج شده است و يا در اختيار چه کسانی و برای
گرفته می شود؟ و يا بنيادهائی که به نام او است، چگونه عمل می کنند و چگونه 

ارند و نه به کسی حساب پس می ؟ نه ذی حسابی ددرآمدها را خرج می کنند
 بايد گفت، دزدی دزدی نيست، پس اينها دارد؟ و آيا اگر یديگر چه نيازدهند؟ 

چيست؟ آيا اين امکانات بی حساب و کتاب را از سعی و کار و کوشش خود 
چنان وقتی بنابراين مالحظه می کنيد که ! بدست آورده؟ طبيعی است که خير

وجود دارد، خيلی عادی است که در سطوح  دزدی کالنی در دستگاه رهبری
شته باشد و صدای کسی پائين تر و به فراخور وضعيت و موقعيت افراد وجود دا

هم در نيايد که سهل است بلکه هر از گاهی هم که پرونده دزدی های کالن 
  .آفتابی می شود، و يا از جائی صدايش در می آيد، به سرعت آن را می پوشانند
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  گرفتن پاسپورت و  سفری به اروپا    -١٨
  

به فکر افتادم که اگر بشود پاسپورت بگيرم  ۶٩قبالً گفتم که اوايل سال 
. اما به دليل محکوميت و زندان ، ممنوع الخروج بودم. و سری به اروپا بزنم

فکر کردم که چه . وقتی فکر پاسپورت گرفتن برای رفتن به اروپا به سرم زد
به دليل روابطی که در . يا کسانی می توانند در اين راه به من کمک کنندکس و 

. باال آمد، با خود گفتم آقای دعائی در گرفتن پاسپورت می تواند به من کمک کند
به سراغ ايشان رفتم و مسئله را با ايشان در ميان گذاشتم و گفتم آقای دعائی شما 

انقالب در آلمان بودم و آنجا درس  روزی قبل از پيروزی ١٠می دانيد که من تا 
حاال برای فرو گذاشتم و به ايران آمدم،  اثاثيه و حساب و کتابم را. خوانده ام

به  کارهای تجاری و حساب و کتابهايم در آنجا، برای مسافرت به آلمان نياز
اگر کمک کنيد که به من پاسپورت بدهند، می توانم به کارهايم . پاسپورت دارم

به آقای نيّری قاضی القضات وقت . هم گفت سعی می کنم کمک کنماو . برسم
آقای نيّری هم گفت فالن . اوين تلفن کرد و مسئله را با ايشان در ميان گذاشت
در وقت مقرر به زندان . روز بيايد اوين تا ببينم چکار می توانم برايش بکنم

نطرف و آنطرف بعد از احوالپرسی و کمی از اي. اوين و پيش آقای نيّری رفتم
حرف زدن، از من پرسيد چرا می خواهيد به آلمان برويد؟ من برايش توضيح 

تقاضايی مبنی بر گرفتن پاسپورت : بعد از آن ايشان به من گفت. مفصلی دادم
کاغذی به من داد و من هم تقاضائی . بنام حاکم شرع دادستانی انقالب بنويس

رونده مرا از بايگانی آوردند و نگاهی ايشان فرستاد و پ. نوشتم و به ايشان دادم
از نظر من يعنی حاکم شرع دادگاه : سپس مقابل چشمم نوشت. انداخت هبه پروند

مدتی . و آن را برای دادستانی فرستاد. های اوين، گرفتن پاسپورت بالمانع است
  .گذشت و از پاسخ مثبت خبری نشد

باز آقای دعائی به . گفتم داً به آقای دعائی مراجعه کردم و جريان راباز مجدّ 
آقای نيّری تلفن کرد و گفت پس اين مسئله آقای جعفری چه شد؟ ايشان پاسخ داد 

ولی . که موافقت خودش را اعالن کرده است اما هنوز دادستانی مانع کار است
باز سر موعد به اوين و نزد . باز آقای جعفری فالن تاريخ به اوين پيش من بيايد

داً تقاضائی ايشان باز پرونده را خواست و باز به من گفت مجدّ  .آقای نيّری رفتم



ت      ٢٢٥            یک  ذ

  

  

باز تقاضا نوشتم و ايشان باز تأکيد کرد که از نظر حاکم شرع گرفتن . بنويس
مدتی . پاسپورت حق آقای جعفری است و از نظر حاکم شرع  بال مانع است

م که گذشت و بازخبری نشد، از شخصی که با اوين رفت و آمد داشت، خبر گرفت
باالخره پرونده به جريان افتاده بود و . تراشی می کند باز دادستان مشکل

د، خاصه دادستان هم خيلی نمی توانست در مقابل حکم حاکم شرع مخالفت کن
هم که کمی با اوين و دادستانی رابطه داشتند، پيدا شدند  اينکه يکی دو نفر ديگر

ت برطرف شد و من در تاريخ سرانجام تمام مشکال. و مسئله را تعقيب کردند
  . ، موفق به گرفتن پاسپورت شدم١١/١٣۶٩/١۵

ويزای آلمان و فرانسه را در تهران گرفتم، ويزای رفتن به انگلستان را هم وقتی 
کارهای خروجی و . ف گرفتموررفتم به آلمان در کنسولگری انگليس در دوسلد

ه فرانکفورت، بليط رفتن، هواپيما ب. ساير امور را راست و ريس کردم
 ٢دوسلدورف، پاريس، لندن و باز گشت از لندن به تهران را گرفتم و در تاريخ

، از لندن به ٢٨/۵/١٣٧٠، به  مقصد فرانکفورت پرواز کردم و ٢/١٣٧٠/
  .تهران بازگشتم

در آلمان عالوه بر فرانکفورت، به برلين، مونيخ، کاسل و کلن، رفتم و در هر 
را با دوستان بودم و با آنها در مورد مسائل  يک از اين شهرها چند روزی

مختلف گذشته و اينکه چه می شود کرد، متناسب با فراخور حال هر کسی و به 
سپس از آنجا به پاريس . ميزانی که از او شناسائی داشتم به گفتگو پرداختم

قبالً با باجناقم آقای علی امير حسينی و همسرش اعظم اشکان نژاد . پرواز کردم
در لندن زندگی می کردند قرار گذاشتيم که آنها بيايند پاريس، تا بعدآ از که 

روزی را با  ١٠آنها هم به پاريس آمدند و شايد . پاريس باتفاق هم به لندن برويم
در پاريس دوستان ر ا ديدم و کم و زياد با آنها گفتگو بعمل . هم در پاريس بوديم

مالقات کنم اما چون به ايران باز می قصد داشتم که آقای بنی صدر را هم . آمد
گشتم، کوشش کردم به نحوی او را مالقات کنم که اطالعات ايران متوجه 

در پاريس مرحوم حاج شانه چی وقتی فهميد که من به . مالقاتم با ايشان نشود
وی از من . پاريس آمده ام، به ديدن ما آمد و خيلی شاد و اظهار محبت کرد

او ! هی با آقای بنی صدر هم ديداری داشته باشی؟ گفتم آریپرسيد که آيا می خوا
نه و امير حسينی آن . من رويم نشد که بگويم. گفت من ترتيب مالقات را می دهم

ً اينطرف و . گفتم من قصد برگشت به ايران را دارم. را ترتيب می دهد لطفا
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داد  پاسخ. آنطرف به ديگران نگويئد که می خواهم با بنی صدر مالقات کنم
  .عيبی ندارد و بچشم

دمحم : در آنجا علی به من گفت. بعد از آن با علی باجناقم به منزل حاج آيت رفتيم
هرکاری که می خواهی بکن اما اگر آقای شانه چی ترتيب مالقات را بدهد، تنها 

من گفتم اگر چنين است من مايل . کسی که نمی فهمد خواجه حافظ شيرازی است
من هم گفتم اآلن به . ختی که من از ايشان دارم چنين استگفت با شنا. نيستم

حاجی تلفن می کنم و به او می گويم که من فکر کردم و مايل نيستم که با آقای 
  .بنی صدر مالقات کنم

بعد از  ٣حدود ساعت . شب من و علی و حاج آيت ميهمان حاج شانه چی بوديم
فکرم را کرده ام و مايل نيستم با  ظهر به او تلفن کردم و گفتم حاج آقا ببخشيد من

. تا از پشت تلفن من اين حرف را به حاجی زدم. آقای بنی صدر مالقات کنم
فوراً حاجی به من گفت که چرا و من سالمتيان و کی و کی را دعوت کرده ام 

فی البداهه معلوم شد که حق با علی بوده . که همگی بيايند پيش آقای بنی صدر
هر کاری که می خواهيد بکنيد ولی من پيش آقای بنی صدر  به حاجی گفتم. است

حاجی خيلی ناراحت شد ولی چاره ای نداشت . نخواهم آمد و به صالح من نيست
  .و قرارش را با آنها و بنی صدر بهم زد

شب طبق قرار به منزل حاجی شانه چی رفتيم ، حاجی در ساختمانی در طبقه 
. قکی داشت که فقط جای تختوابش بوداطا. آخر زير شيروانی زندگی می کرد
علی و حاج  آيت و حاجی در اطاق نشيمن . اطاق کوچک نشيمن ديگری هم بود

ولی خوابم دراز کشيدم من رفتم و در تختخواب آقای شانه چی . نشسته بودند
من هم . زدنز شد و شروع کرد عليه من حرف حاجی درد دلش با. نبرده بود

جعفری مدير مسئول  اين دمحم« :حاجی گفت. دمگوش می کردم و حرفی نمی ز
حاال فهميديم که . روزنامه انقالب اسالمی که ما فکر می کرديم، صد من است

ما را باش با طناب چه کسی داشتيم  تو ! يک من هم نيست! يک من هم نيست
نه چاه  ».چاه می رفتيم  و ما با چه طناب پوسيده ای داشتيم تو چاه می رفتيم

رفتنی وجود داشت و نه من قبالً مرحوم شانه چی را حضوری ديده بودم و اين 
بعد که اينها را گفت من بلند شدم و . اولين باری بود که او را در عمرم می ديدم

و، با هم پيش آنها آمدم و سالم کردم و نشستم و بعد از صرف شام و گفتگ
  .رفتيم ج آيتمنزل حا به برای خواب خداحافظی کرديم و 
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 خارج ازروز بعد علی با آقای بنی صدر تماس گرفت و قرار گذاشت که 
قرار مالقات را در آپارتمانی ، در پاريس . ورسای يکديگر را مالقات کنيم

گذاشته بودند که بعداً معلومم شد که آپارتمان متعلق به آقای مهران مصطفوی 
قرار رفتيم، آقای بنی صدر  در وقت مقرر وقتی من و علی به محل. بوده است

وقتی ما در را زديم و در باز شد، آقای بنی صدر به . قبالً به آنجا آمده بود
استقبالم آمد و بعد از احوال پرسی و روبوسی خيلی گرم، با هم در سالن نشستيم 

من مايل نبودم که مسائل سياسی را با ايشان در . و به گفتگوی خودمانی پرداختيم
ح کنم چون وقت به اندازه کافی برای بحث و گفتگو نبود و در آن موقع مطر

يکی دو ساعت چيزی حل نمی شد و ممکن بود که با طرح بعضی از مسائل در 
کمتر از . فرصتی کوتاه، از آن سوء برداشت شود و دلخوری ايجاد کند

دوساعتی را با هم بوديم و همراه با صرف چای و ميوه، در مورد مسائل مختلف 
آقای بنی صدر هم . کمی هم در مورد زندان صحبت به ميان آمد... وادگی وخان

نظر مرا در مورد انفجار حزب جمهوری و اطالعاتی که دارم و نيز مسئله گم 
شدن و يا ربوده شدن امام موسی صدر را پرسيد که من در هر دو مورد نظر 

بود ولو کوتاه، خالصه هر دوی ما از اين ديداری که دست داده . خودم را گفتم
هنوز آقای بنی صدر نشسته بود که ما برای خدا . خيلی شاد و مسرور بوديم

در حين خدا حافظی هم آقای بنی صدر با دعای . حافظی  بلند شديم که برويم
اين برخورد گرم آقای بنی صدر با من چنان در . خير وگرم خود مرا بدرقه کرد

دمحم اين اولين باری : لی بعدا به من گفتعلی باجناقم اثر مثبت گذاشته بود که ع
بود که می ديدم آقای بنی صدر از کسی با چنين گرمی استقبال می کرد و برايم 

در طول مدت رياست جمهوری که نماينده او با : غير مترقبه بود و گفت
روحانيت بودم و سپس در پاريس با ايشان بودم، چنين منظره از آقای بنی صدر 

ه او  را با چنان گرمی تحويل بگيرد و به پايش بلند شود از او نسبت به کسی ک
  . نديده بودم

حدود . فکر کنم روز بعد، من و علی و اعظم با هم  به لندن پرواز کرديم 
يک بار در منزل حاج . چهارهفته ای را هم در لندن پيش علی و دوستان گذراندم

حاج آيت . حبت به ميان آمدآيت در پاريس، در مورد اينکه من به خارج بيايم ص
علی . اگر دمحم بيايد خارج، بايد بيايد پاريس و پيش ما بماند و اقامت گزيند: گفت

هم می گفت انگليس برايش بهتر است و برای خارجی ها انگليس خيلی بهتر از 
در لندن چند بار با علی و حسن، سه نفری مسائل مختلف را در . فرانسه است
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با اطالعاتی . شته باشم که به خارج بيايم، گفتگو کرديمصورتی که من قصد دا
که از آلمان و فرانسه داشتم نظرم اين بود که اگر قرار بر خارج باشد، انگليس 
مناسبتر است بويژه اينکه خواهر همسرم اعظم هم اينجاست و حد اقل همسرم و 

يامدن به در هر حال با وجودی که دائم در فکر آمدن و ن. بچه ها تنها نيستند
خارج بودم، نتوانستم که تصميم قاطعی اتخاذ کنم و همچنان مسئله مجمل باقی 

،  از لندن به ٢٨/۵/١٣٧٠بعد از خدا حافظ از همه دوستان در تاريخ  . ماند
  .تهران پرواز کردم

اما چند . هنوز تصميم جدی در مورد به خارج رفتن و يا نرفتن گرفته نشده بود
ودم بيشتر روی مسئله غور کردم و تا آنجا که امکان ماهی که گذشت و من خ

اول اينکه در : داشت نکات مثبت و منفی آن را برای خودم تجزيه و تحليل کردم
يکی . آن موقع عقليه دختر بزرگم سال اول دبيرستان و حسنيه آخر راهنمائی بود

و در نظر  و با وضعيتی که من داشتم . دو سال ديگر بنا بود که به دانشگاه بروند
جمهوری اسالمی ضد انقالب تلقی می شدم، قطعاً در گزينش برای دانشگاه آنها 

دوم  خودم . پس آنها عمالً امکان تحصيل در کشور را نداشتند. را رد می کردند
هم امکان اينکه به تعهد اخالقی که کرده بودم که اگر از زندان آزاد شدم و 

هن رفته که حد اقل من يا خودم در آن عمری باقی بود آنچه را که بر مام مي
شرکت داشته و يا از آن با خبر بوده ام را برای نسل حاضر و آينده کشور به 
عنوان تجربه، در اختيارشان بگذارم غير ممکن بود و سوم، نظر به اينکه من 
آدم مارکداری بودم وحد اقل مقامات دادستانی و زندان می دانستند که موافقتی 

ا آنها ندارم، اينها از سرم دست بردار نبودند و ممکن بود به هر حتی صوری ب
که اين برای خودم و بويژه برای بچه ها بسيار . بهانه ای باز روانه اوين شوم

همچنانکه اثرات روحی منفی آن . بخش روحی در بر داشت ناگوار و اثر زيان
. وان مشاهده کرددوراِن زندان در بچه ها و بويژه در عقيله هم اکنون هم می ت

اما طبيعی است که آوارگی و . شدبا رفتن به خارج ظاهراً اين چند نکته حل می 
نده شدن از يار و ديار مشکالت خود را هميشه همراه خود دارد و از انسان ک

. جدا شدنی نيست بويژه اينکه رنج و درد غربت هميشه برايم سخت بوده است
بعد از آن مسئله را با . رج متمايل شددر هر حال ذهنم به سمت رفتن به خا

نکات فوق را با هم مرور . او بيشتر از من نگران بود. همسرم در ميان گذاشتم
کرديم باالخره او هم به نوعی راضی شد و يا چون ناچار بود و مشکالت جلو 

اوهم ناراضی . بعد مسئله را با برادرم مطرح کردم. رويم را می ديد، راضی شد



ت      ٢٢٩            یک  ذ

  

  

تی به او گفتم که تو می دانی که  فعالً در جمهوری اسالمی من آدم بود ولی وق
و با چنين وضعيتی، بچه ها از حق تحصيل . مارکدار ضد انقالبی معرفی شده ام

زيرا در صورتی هم که در کنکور قبول بشوند، . در دانشگاه محروم خواهند شد
ت که آنها را گزينش دانشگاه به علت اين که من پدرشان هستم خيلی بعيد اس

و اين برايم بسيار سخت . و يک دليل آن ها را رد می کنند قبول کنند با هزار
است چون تنها کاری که می توانم برای دخترانم بکنم اين است که امکان ادامه 

: برادرم گفت. را بسازندد تحصيل را برايشان فراهم کنم تا بتوانند خود آينده خو
و با چنين . تحصيل کنند و آينده خود را بسازنداين حق بچه ها است که ! خوب

بعد از آن مسئله را با چند نفر نزديک . وضعيتی من ديگر نمی توانم حرفی بزنم
حسين خيلی موافق نبود و . مطلع ديگر و از جمله حسين احمدی در ميان گذاشتيم

برای نشان دادن مخالفت خودش، تجربه خودش را که به خارج رفته که مسئله 
بررسی کند تا اگر مسئله بر وفق مراد است، همه چيز را فروخته و در  را

. خارج اقامت گزيند و بعد به نتيجه منفی رسيده است را برايمان بازگو کرد
گفت خوب اين مسئله . وقتی من نظرات و وضعيت خودم را تشريح کردم

گرفتم بعد از اينکه برای بار دوم به خارج رفتم و تصميم قطعی . ديگری است
که بمانم، حسين به همسرم گفته بود که آقای جعفری چه دل و جرأتی دارد که در 

  .چنين سنينی قصد اقامت در خارج را دارد
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  لندن با کوهی از مشکالت –اقامت در انگليس  -١٩
  

ماه بعد، ويزای آلمان گرفتم و در تاريخ   ٧سپس برای بار دوم 
در اين سفر . تهران به مقصد فرانکفورت پرواز کردم، باز از  ٢٢/١٢/١٣٧٠

عالوه بر فرانکفورت به مونيخ، برلين، گوتينگن و کلن سفر کردم و با دوستان 
از کنسولگری انگليس ويزای انگليس گرفتم و پس از سه . ديدار و گفتگو کردم 

ئله آمدن باز در لندن مس. يا چهار هفته ای که در آلمان بودم، به لندن پرواز کردم
به خارج و نيامدن را چندين نوبت با علی و اعظم و حسن در ميان گذاشتم و با 

با وضعيتی که من داشتم آنها هم موافق بودند . هم جوانب مختلف کار سنجيده شد
  .که در خارج بمانم

چون در دوران جوانی قريب به ده سال در آلمان زندگی کرده و مشغول تحصيل 
بيشتر .  خوب می شناختم و به خم و چمش  آشنا بودمبودم و آن کشور را 

شايد اگر . دوستان هم که در خارج از کشور زندگی می کردند،  در آلمان بودند
اعظم، خواهر همسرم در لندن زندگی نمی کرد، اصالً قصد اقامت در خارج را 

ل نمی کردم و يا اگر هم تصميم به آمدِن به خارج می گرفتم، آلمان را به دالي
اما دست تقدير چنين مقدر کرده بود که . فوق برای زندگی انتخاب می کردم

و من هم از اينکه همسرم و بچه ها در . اعظم خانم و همسرش در لندن باشند
انگليس تنها نيستند، بهتر و ساده تر بتوانم تصميم بگيرم و اقامت در لندن را  به 

آشنا بودم  ترجيح دهم و آن را  کشوری که در آن زندگی کرده  و به همه چيز آن
  .  انتخاب کنم

سه چهار ماِه بعد که تصميم قطعی گرفتم که بمانم، در کالس آموزش زبان ثبت   
و همزمان با زبان آموزی، برای ملحق شدن خانواده ام به من، اقدام . نام کردم

ماده ويزای خانواده آ ٧١در نتيجه در  زمستان . به گرفتن ويزا برای آنها کردم
تا خانواده ام در . ، در لندن به من ملحق شدند١٩٩٢سپتامبر / ٢گرديد و آنها در 

لندن به من ملحق شوند، قريب به هفت ماهی را من در منزل باجناقم آقای علی 
اعظم خواهر خانم  و . امير حسينی زندگی کردم و در حقيقت ميهمان  آنها بودم 

ز من پذيرائی کردند و از هر جهت همسرش، اين مدت را به بهترين وجهی ا
نا گفته نماند، از آن زمان به بعد و تا به امروز روابط . کمک حالم بودند
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م اين بوده و هميشه احساسو مهربانانه ای بر قرار بوده  خانوادگی محبت آميز
اعضای خانواده خودم می  ظم همخانواده علی و اع ،که عالوه بر خانواده خودم

نگاه می کنم مثل اين است که دو دختر مهربانشان پريسا و نيکو وقتی به  و باشند
جا دارد که . به بچه های خودم نگاه می کنم و همان اندازه  برايم شيرين هستند 

  .همين جا از زحمات آن ها قدردانی و سپاسگزاری کنم
هم اکنون که به عقب برمی گردم، در اينکه لندن را برای زندگی و اقامت 

و مطمئن هستم که اين تصميم  در پيشرفت و رشد . نتخاب کردم اشتباه نکرده اما
بلکه . منظورم از رشد، رشد مادی نيست. خانواده ام و خودم مؤثر بوده است

ای درست کلمه است و اال به لحاظ مادی،  گوئی زندگيم هميشه رشد به معن
م و هيچ گله و حالو من از اين بابت شاد و خوش. زندگی دانشجوئی بوده است

کر کنم حدود وقتی خانواده در لندن به من ملحق شدند، ف. شکايتی هم ندارم
  . و کوهی از مشکالتپوند پول داشتم  ٣۵٠٠

در آن موقع، من اطالع . اولين و مهمترين مشکل، مشکل تحصيلی بچه ها بود 
کافی و شافی از وضعيت مدارس و قوانين آن، در منطقه چيزيک و اکتن 

)Chiswick & Acton ( ،که ما در بدو ورود در آنجا زندگی می کرديم
) Greenford(عقيله و حسنيه را به دبيرستانی در منطقه گرين فورد . نداشتم

عقيله . اين دبيرستان به قدری ناجور و بد بود که مدتی بعد آن را بستند. فرستادند
در مدتی که در اين . و حسنيه را يکسال پائين تر گذاشتند Gcseرا در سال اول 

دبيرستان بودند، چون نه دوست داشتند و نه زبان درستی بلد بودند و دسته 
اما . هم  در دبيرستان قوی بود، به آنها خيلی سخت گذشت) Gangگنگ (بازی

پس از چند ماهی دوندگی باالخره عقيله و حسنيه را از آن دبيرستان به 
که دبيرستان دخترانه    Ellen Wilkinson بنام  Ealingيرستانی در منطقه دب

  . نسبتاً خوبی بود،منتقل کردند
عقيله و حسنيه در ايران مدتی کالس زبان انگليسی رفته بودند، ولی فکر کنم در 

خالصه در وضعيتی نبود که از پس . چنته آنها چيزی بيشتر از تعدادی لغت نبود
اين دو در مدت کمی توانستند که گليم خود را آب . خود برآينددرس و همه چيز 

چيزی که برايم بسيار . بکشند بيرون و زبان انگليسی را به سرعت فرا گرفتند
جالب و تعجب مرا برانگيخت اين بود که  آن ها به زبان انگليسی به سرعت 

انستند آن ها در مراحل اول تو. مسلط شدند و در سطح عالی آن را فراگرفتند
  A Levelعقيله . کمبود زبان را با مسلط بودن به رياضی و علوم، جبران کنند
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را در همان دبيرستان تمام کرد و در دانشگاه  گينگز کالج لندن در رشته 
  .  مگاترنيک گرفت Mseهمانجا فوق ليسانس  و سپس در Bseمکانيک، ليسانس 

آمده بود، و برای ما شادی و  ماه بعد از ازدواج من و بتول عقيله به دنيا ١٨
وقتی در بيمارستان در برلين به دنيا آمد و . روشنائی با خود به همراه آورد

پزشک برای اولين بار عقيله را که در حوله ای سفيد شبيه قنداق بود، به من داد 
و من هم اذان و اقامه در گوش راست و چپش خواندم، از شادی در پوست نمی 

ند پرستاری که در آن لحظه پيش تخت بتول بودند، از خواندن دکتر و چ. گنجيدم
. اذان و اقامه در گوش عقيله هاج واج شده، سئوال کردند که اين چه رسمی است

موقعی که فرزندی چشم به : ها رسم بر اين است توضيح دادم که بين مسلمان
امه در جهان می گشايد، معموالً پدر و يا فرد بزرگی از خانواده، اذان و اق

گوشش می خواند، تا اولين صدائی را که می شنود، اقرار به وحدانيت خداوند و 
باشد، يعنی اين که اين ) ص(ت پيامبر اکرم حضرت دمحمشهادت به رسالت و نبوّ 

فرزند مسلمان است و اين چيزی شبيه به غسل تعميدی است که مسيحيان بعد از 
شيش به نشان اينکه فرزند مسيحی او را به کليسا برده و ک ،تولد فرزند خود

  .است، او را  غسل می دهد
حدود ده روزی که بتول و عقيله در بيمارستان بودند، من هر روز بدون توجه 
به ساعت مالقات در بيمارستان، همه روزه و در ساعتهای مختلف به ديدن بتول 

ميوه چی و  چند روزی از تولد عقيله گذشته بود که آقای دمحم.  و عقيله می رفتم
خانمش که در همان کوی دانشگاه ما زندگی می کردند، از من پرسيدند که وقت 
مالقات چه ساعتی است؟ من هم بدون توجه و به خيال اينکه در هر ساعتی می 

آنها هم . هر ساعتی که دلتان می خواهد برويد: شود به مالقات رفت، به آنها گفتم
دم درب بيمارستان . بيمارستان می رونددر ساعتی که ساعت مالقات نبوده به 

وقتی می خواهند به داخل بيمارستان بروند، نگهبان دم درب می گويد، کجا می 
مگر ساعتهای : پاسخ می شنوند. به عيادت مريض می رويم: رويد؟ می گويند

ايام مالقات را روی تابلو نمی بينيد؟ آنها هم عصبانی و به خيال اينکه من 
شب وقتی من به منزل رفتم، به . دست بيندازم، بر می گردند را اخواسته ام آن ه

سرم داد و بيداد کردند که چرا بی خودی به آنها گفته ام که هر ساعتی که می 
به آنها گفتم، من هر ساعتی خواسته ام و يا وقت داشته . خواهيد می توانيد برويد

بعد . من نگفته استام به بيمارستان رفته و کسی جلو مرا نگرفته و چيزی هم به 
من در . از اين اتفاق من فهميدم  که چرا نگهبان بيمارستان جلو مرا نگرفته اند
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آن موقع پالتوی قهوه ای روشن شيکی که تازه خريده بودم به تن و کيف چرمی 
وقتی به بيمارستان می رسيدم، از خوشحالی که حاال . دستی هم در دست داشتم

دون توجه به تابلو دم درب که ساعت مالقات بر عقيله و بتول را می بينم، ب
روی آن حک شده بود، و بدون نگاه کردن به اين طرف و آن طرف، مستقيم به 

نگهبان دم درب هم خيال می کرده که من دکتر . داخل بيمارستان می رفتم
و من در پی . به اين جهت از من پرس و جو نمی کرده است. بيمارستان هستم
آن موقع به تجربه فهميدم که اگر کسی از خود عالمتی آشکار اين اتفاق، در 

و اصوالً از طريق ظهور . نسازد، ديگران کمتر به هدف و اعمالش پی می برند
  .و آشکار ساختن عالئم مختلف است که می شود به اعمال ديگران پی برد

ده شايد برای بعضی ها اين سئوال مطرح شود که چرا فرزند اول عقيله ناميده ش
است؟ طبيعی است که هر زوجی قبل از تولد فرزندشان فکر کنند که اگر فرزند 

من و بتول قبل . دختر بود به چه اسمی و اگر پسر بود به چه نامی، ناميده شود
از تولد فرزندمان با هم صحبت کرديم که اگر دختر بود، او را عقيله نام بگذاريم 

در کربال، زينب کبری ) ع(امام حسين زيرا قبلها شنيده بودم که بعد از شهادت
نقش پيام رسان برادرش که به خاطر ايستادگی بر حق و آزادی و نپذيرفتن ذلت 
و خواری جان خود را فدا کرد، بر عهده گرفت و در کوفه و شام وقتی در 
. مجلس ابن زياد و يزيد به دفاع از حق ايستاد و به سخنرانی قرائی پرداخت

را  وقتی در ) ع(اضر در مجلس، صدای پدرش امام علیصدايش برای مرد م ح
مسجد کوفه به سخنرانی می پرداخت، تداعی کرد و به او لقب عقيله بنی هاشم 

و او هم پذيرفت . اين مطلب در ذهنم بود و با همسرم آن را مطرح کردم. دادند
قيله افزون بر اين ع. که اگر فرزندمان دختر بود او را عقيله بناميم و چنين شد

نيز ...عاقله، هر چيز گرامی و ارجمند ،سرور قوم و زن بزرگوار يا مخدّره،
در موقع تولد عقيله در برلين در جمع دوستان انجمن اسالمی، . معنی  می دهد

همه بچه های انجمن وقتی به خانه ما  می آمدند، با او سرگرم . اين تنها بچه بود
يار خندان بود، همه او را دوست و او را بازی می دادند و چون بچه ای بس

چشم  ۵۶وقتی عقيله در آذر . داشتند و می شود گفت برای همه شادی آورده بود
به همين . به جهان گشود، انقالب ملت ايران در حال جهش و اوج گيری بود

با برگزاری جلسات عمومی و جلسه های ) يعنی انجمن اسالمی برلين (علت ما 
، بر فعاليتهای خود ۵٧بويژه از اوايل سال ... و هفتگی برای اعضای انجمن

دو نفره نسبتاً بزرگی ) سوئيت(افزوديم و چون منزل ما در کوی دانشگاه، اطاق 
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بود، غالب جلسه های هفتگی  و برنامه ريزی فعاليتهای ديگر انجمن در آنجا بر 
 گزار می شد و در حقيقت منزل ما به صورت پاتوق بچه های دانشجوی مسلمان

عقيله هم  که در آن زمان تنها بچه، بين بچه های انجمن بود، . در آمده بود
هميشه در ميان جمع و با جمع انس گرفته و با خندان بودنش و به بغل همه رفتن 

  . به جمع شادی می بخشيد
و هست،  هکه بر کشور حاکم بود  یبه دليل جّوِ خشن و استبداد: قبالً متذکر شدم 

زبان با خودی و زبان با غير : مه مردم دو زبان پيدا می کنندبچه ها و بلکه ه
خودی و در نتيجه دروغ بر جامعه حاکم می شود و کاربرد زبان دروغ يک 

الب روش و اخالق عمومی می شود و شما هم اکنون در جامعه ما و بين غ
اما اگر . انسان هر کاری که می خواهد بکند، بکند. ايرانی ها آن را می بينيد

ه غ پايه و اساس تمام بدبختيهائی است کورد. وغ نگويد، دنيا گلستان می شوددر
اده ما راستی پايه و اساس زندگی است و اين در خانو.  بشر با آن درگير است

عقيله هم هميشه زبانش با همه يکی بوده و . اخالق عمومی خانواده ما است
اوقات کمی تند و با البته در بيان بعضی . گوئی نيست هست و آن جز راست

البته اين را هم . عصبانيت همراه است و دوستان و آشنايانش هم اين را می دانند
. در تجربه، من ضرر اين تندی را بسيار داده ام. است از من به ارث برده

موارد زيادی بوده که حق و راستی با من بوده، اما به علت برخورد تندم، حقم 
که عقيله بيشتر به خودش مسلط بشود و اين مقدار اميدوارم . پايمال شده است

تا اخالقش کاملتر و اثر زبانش بر . تندی را هم در بيان از خودش دور بکند
از احدی کينه به دل نمی گيرد اما . ديگران روز به روز بيشتر و بيشتر بشود

اگر بگويم که . و بنابراين دلش از کينه و حسادت خالی است. رک و راست است
و اين از ديگر اخالق خوب . له قلبش مثل آينه صاف است، اغراق نگفته امعقي

البته بعضی ها تا اين حد رک و راستی را خوش ندارند و . عقيله بوده و هست
در مرتبه اول از چنين صراحتی جا می خورند ولی پس از مدتی که با او حشرو 

ش هم با همين اخالق دوستان. نشر پيدا می کنند به چنين اخالقی عادت می کنند
اين دارد که گرچه مردم در  و اين حکايت از. او را دوست و يار خود می دانند

از رک و راستی کمی جا می خورند اما وقتی با خود خلوت می کنند  ابتدا
عقيله نسبت به من خيلی حساس است و اگر . راستی و عاملش را دوست دارند

زند، فوراً جبهه می گيرد و دلخور می در نزد او کسی کوچکترين حرفی به من ب
که من بارها به او گفته ام، اگر کسی نسبت به من چيزی گفت،  شود و با وجودی
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 تو خودت را درگير نکن که اين برای من و خودت بهتر و به صواب نزديک
اگر جائی الزم باشد از . من توان دفاع از خود را دارم! نگران نباش. تراست

اگر جائی چيزی نمی گويم يعنی اينکه آن را در آن موقع خودم دفاع کنم و 
ولی خوب حساسيتش نسبت به من مانع . صالح نمی دانم و يا برايم اهميت ندارد

  .از اين نمی شود که دخالت نکند
که پزشک متخصص اطفال بود، ازدواج  هارگريو عقيله با جوانی بنام دوِگل

 ٢۴/١١/٢٠١٢در  تاريخ  کرد و اولين ثمرۀ اين ازدواج نوه ای است که خداوند
وقتی عقيله در برلين به دنيا آمد،  . ه استبه ما عطا فرمود ،۴/٩/١٣٩١برابر

 اولين فززند عقيله  برای ما و همه ی دوستان شادی و سرور به همراه آورد، 
به  و سرور به جهان گشود، برای ما و تمامی خانواده شادی چشم نيز وقتی

از خداوند مسئلت می نمايم که  .کريّا ناميده شدفرزند زاين . همراه خود آورد
و مايد  يا عطا فرمود، به او نيز عطا بفرکرّ شّمه ای از نعمتهائی را که به ز

اميد است  .می فرمايد خداوند او را ذکر يعنی کسی کهدر لغت کريّا چنانکه زهم
چنان عمل کند خود قرار دهد و  زندگی راستی و درستی را سرلوحۀ اعمال که
وقتی جانش به سوی  و مردم برسد و شو خيرش به خود نيکنتيجه عمل  که

وند راضی او خشنود و او هم از خد راضی  خداوند باز می گردد، خداوند از او
      .و خشنود باشد
دگی اکريّا نام خانوز که نسب پدرش را حفظ کند و عقيله مايل بودنظر به اينکه 

نام  به پدرش و رضايت به همراه داشته باشد، لذا با توافقهم پدرش را 
   .شد ناميدههارگريو،  افزوده گرديد و ماربينی ماربينیادگيش  خانو

در امتحان ورودی  A Levelبرای دو سال  Gcse  حسنيه بعد از پايان
های ملی  که يکی از بهترين دبيرستان  & Latymer Godolphinدبيرستان 

دخترانه بود، شرکت کرد و با نمره عالی قبول شد و بدون پرداخت شهريه، دو 
روال معمول در انگليس  برای . سال را در آن جا مشغول تحصيل گرديد

جوانانی که می خواهند به دانشگاه بروند بدين قرار است که قبل از پايان دوره 
A Level خود را از طريق سازمان  متقاضيان ورود به دانشگاه بايد تقاضای

دانشگاه ها هم با توجه به نمره . به دانشگاهای مختلف بفرستند  Ucassيوکس
ويا  Aمثالً سه نمره A Level ، به متقاضی مشروط  بر اينکه در GCSE های

بياورد، به مصاحبه دعوت می کند و در صورتی که   Bو يک نمره  Aدو نمره 
حسنيه عالقه . حصيل به متقاضی جا می دهنددر مصاحبه هم قبول بشود، برای ت
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بنابراين الزم بود که . داشت که در دانشگاه کمبريج در رشته طب درس بخواند
به مادرش می گويد، که . يکی از تقاضاهای خود را به دانشگاه کمبريج بفرستد

نظر به اين که ما در لندن زندگی می . می خواهد به دانشگاه کمبريج تقاضا بدهد
م و کمبريج از ما بيش از يکصد کيلومتری فاصله داشت و در صورت کردي

جدا شدن . قبولی می بايست از ما جدا شود و ايام تحصيل را در آنجا ساکن شود
! می گويد، نه خير از ما برای مادرش سخت بود و لذا مادرش به او

تها دانشگاههای لندن با آنجا چه فرقی دارد و تو هر جا که دکتر بشوی در ان
او که در ذهنش بود که آنجا بهتر است و می خواهد در آنجا . چندان فرقی ندارد

پدرجان من : تحصيل کند، بعد از نا اميد شدن از مادرش، پيش من آمد و گفت
می خواهم به دانشگاه کمبريج تقاضا بدهم و در صورتی که قبول بشوم آنجا به 

  شما چه فکر می کنی؟  . تحصيل ادامه بدهم
نظر به اينکه من در طول زندگی گرچه وضعيت مالی مناسبی نداشتم اما    

نظرم اين بود که بچه ها هم . هميشه از نعمت آزادی و استقالل برخوردار بودم
بايد از آزاد ی و استقالل برخوردار باشند و کار والدين برای بچه ها نشان دادن 

دادن اينکه چگونه بايد در راه از چاه وهدايت درست و به موقع آن است و نشان 
طول زندگی به خود متکی و روی پای خود بايستند و نه تسلط بر آنها و ديکته 

او خيلی خوشحال . به او گفتم از نظر من اشکالی ندارد. کردن نظر خود به آنها
به همسرم گفتم اگر ما . بگذار تا با مادرت هم صحبت بکنم: شد ولی به او گفتم

اوالً از کجا معلوم که او در آنجا قبول . يم  صحيح نيستبه او جواب رد بده
بشود و جا به او بدهند و در ثانی اگر ما مانع او بشويم، او تا عمر دارد و هر 
اتفاق ديگری که برايش بيفتد ما را مقصر می داند و می گويد، شما مانع 

 مامان جون. خودش هم به مادرش گفت که پدر راضی است. پيشرفت من شديد
سرانجام مادرش هم راضی شد و او هم يکی از تقاضاهايش ! تو هم راضی باش

را با نمره  A Levelحسنيه دو سال . را برای ادامه تحصيل به کمبريج فرستاد
دانشگاه کمبريج هم برای مصاحبه از او دعوت به عمل آورد و . عالی قبول شد

ب به تحصيل پرداخت و در نتيجه در آنجا در رشته ط. در مصاحبه هم قبول شد
و هم اکنون در رشته بيهوشی و اطاق مراقبتهای ويژه  متخصص شده و مشغول 

و سرانجام هم . از بچگی حسنيه می گفت که من می خواهم دکتر بشوم. کار است
در دوران کودکی و نوجوانی حسنيه در هر وضعيتی خيلی متوجه . دکتر شد

آزاد شده بودم، مدتی بعد موشک  به ياد دارم که وقتی از زندان. خودش بود
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بطوری که آقای مهندس گل احمر صاحبخانه گفته بود، . باران تهران شروع شد
محکمترين جای ساختمان طبقه زير زمين که سرايدار در آنجا زندگی می کرد، 

وقتی آژير قرمز کشيده می شد، حسنيه اولين کسی بود که خود  را به آنجا . بود
ً . رسانيده بود ما متعجب می شديم که او چطور پله های چهار طبقه را طی  واقعا

يک روز مادرش از او پرسيد، چرا . می کند وخود را به زير زمين می رساند
صبر نمی کنی که همه با هم برويم؟ خوب اگر ما همه مرديم و تو تنها خود را 

زنده دکتر بشوم و بايد من می خواهم : می کنی؟ جواب دادنجات داده ای چه 
وقتی به ميهمانی می رفتيم و مثالً ميزبان . نسبت به خوردن هم حساس بود. بمانم

می آورد، او قبالً بهترينش را نشان کرده بود و فوری آن را ... ظرف ميوه و يا
من . بر می داشت و عقيله از  عمل او دائم حرص می خورد و آبرويش می رفت

رفتاری شايد او کمتر به فکر خانواده در آن دورانها فکر می کردم که با چنين 
اما هم اکنون بايد اعتراف کنم که فکر و حدسم کامالً نادرست بوده است و . باشد

سعی در حل  و راهگشائی آن را  او خيلی به خانواده و مشکالت ما دقيق است و
جا که يندارد و بارها به زبان آورده که اگر سعی و کوشش شما نبود من به ا

و حاال وظيفه من است که به شما برسم و مشکل شما را . رسيدم هستم نمی
  .مشکل خودم بدانم

از ويژه گی حسنيه اين بود که در تمام دوران تحصيل از ابتدائی تا دانشگاه 
بطور منظم و سر وقت به درس و مشق خود می رسيد و هر وقت ما قصد 

آمادگی می کرد او تفريحی و يا رفتن به جائی را داشتيم اول کسی که اعالن 
تجربه به  در و. همين پشت کار و جدی بودن در درس موجب موفقيتش بود. بود

من ثابت شده است که پيگيری و پشت کار داشتن به موقع، برای موفقيت از تيز 
راز و رمز موفقيت، کار امروز را به فردا . هوش بودن ارزشمند تر است

هر . ديگر است کارِ وقِت  ديگر و  برای اينکه فردا روزی. موکول نکردن است
وقت حسنيه در تمام دوران امتحان می داد، وقتی به خانه می آمد، ناراحت و می 

  .اما وقتی نمره ها را اعالن می کردند، يکی از بهترين ها بود. گفت رد می شوم
ساله بود و حتی يک لغت انگليسی هم نمی  ۵وقتی ما به انگليس آمديم غزاله  

برای کالس  Southfieldدر دبستان   ) Chiswick(را در چيزيک  او. دانست
  Mrs. Kempاولين معلمش در آن مدرسه خانمی بود بنام  . اول ثبت نام کردند

به ما توصيه کرد که در . فارسی: او به ما گفت زبان مادری شما چيست؟ گفتيم
د و من تجربه و افزود که نگران نباشي. منزل ابداً با او انگليسی صحبت نکنيم
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و حق هم با او . کافی دارم و اين بچه در چند ماهی زبان را فرا خواهد گرفت
اما می توانيد  تصور کنيد که بچه ای پنجساله  در محيطی غريب و نا آشنا . بود

و بدون اينکه بتواند حتی کلمه ای بگويد، در چند ماه اول چه زجری بايد کشيده 
مادرش صبح و بعد از ظهر او را به مدرسه برده  من هميشه و گاهی هم با. باشد

در يکی از بعد از ظهرها نمی دانم چه شده بود و يا . و به خانه باز می گرداندم
ساعتی کمتر و يا  اينکه بر اثر ترافيک به موقع به مدرسه نرسيدم و شايد  نيم

ته بيشتر از تعطيلی مدرسه گذشته بود که من به آنجا رسيدم وهمه بچه ها رف
غزاله با اينکه معلمش با او بود خيلی ترسيده و نگران شده بود که نکند ما . بودند

وقتی من به مدرسه رسيدم و او را تحويل گرفتم، به من . او را فراموش کرده ايم
بعد از آن هر روز اين جمله که ! بابا جون ديگه دير به مدرسه نيا: چسبيد و گفت

و من با . را تکرار می کرد و نگران بود» !يابابا جون ديگه دير به مدرسه ن«
وجودی که برايش توضيح داده بودم که چرا آن روز به موقع به مدرسه نرسيدم، 
او همچنان نگران بود و اين نگرانی را از تکرار آن جمله می شد از چهره اش 

ش اثر می خواند وهرچه هم به او اطمينان خاطر می داديم، گويا کمتر در گوش
همچنان نگران بود و من نمی توانستم بفهمم که چرا او اينقدر نگران  کرد و

من   !با جون: عاقل شده بود، روزی به من گفتبعدها که کمی بزرگتر و .است
آن روز که شما دير به مدرسه آمدی چون آن موقع اگر هم می خواستم به 
دستشوئی بروم نمی توانستم که آن را به معلمم بگويم و گنگ و الل بودم، خيلی 
ترسيدم و پيش خودم در حالت بچگی فکر کردم نکند که اينها از من سير شده و 

  . دمرا ديگر نمی خواهند و مرا گذاشته و فرار کرده ان
طوريکه معلمش به ما گفته بود، غزاله بعد از چهار و يا پنج ماهی زبان  همان

را فراگرفت و به اندازه ای زبانش خوب شده بود که وقتی در کالس پنجم بود، 
روزی که مدرسه اولياء را برای گزارش وضع فرزندانشان به مدرسه دعوت 

چه های انگليسی هم بهتر انگليسی غزاله از ب: کرده بودند، معلمش به ما گفت
گليسی ها نمی فهمند و درک نمی ناست و جکهائی را که من می گويم و بچه ا

  .کنند، او به خوبی می فهمد و درک می کند
 &Godolphinبعد از پايان دبستان، غزاله هم در امتحان ورودی دبيرستان  

Latymer   شرکت کرد و قبول شد و به اوBurssery  است که نوعی بورسيه
سال دبيرستان را بدون پرداخت شهريه که ساالنه بالغ بر  ۶داده شد و وی تمام 

برو تمام کرد و سپس در دانشگاه ادين  سيزده هزار پوند بود، در آنجا
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)Edinbrough  ( در رشته زبان فرانسه و عربی مشغول تحصيل شد و آن را با
رکت مشغول کار بود، در يک شکه و بعد هم در حالی  . قيت به پايان بردفمو

به ادامه تحصيل پرداخت و در اقتصاد همزمان نيمه وقت در گينگز کالج لندن 
از خصوصيات ويژه غزاله  .گرفت) MSc(سياسی خاورميانه فوق ليسانس يا 

اين است که از روابط عمومی خوبی برخوردار است و در عين حالی که روش 
همه کنار بيايد و آن ها را از خود  و منش خود را حفظ می کند، قادر است که با

در ضمن در بين خانواده برطرف کننده برخوردها و قهر . راضی نگهدارد
سعی می کند که بين خانواده مشکلی پيش نيايد و اگر آمد، با هر . کردن ها است

عضوی با زبان خودش صحبت می کند و سعی می کند با جلب رضايت هر 
است که بی خود و بی جهت نسبت به بچه ای . طرف، مشکل را حل کند

وضعيت حتی بدون اينکه از ما بپرسد که در چه وضعيتی هستيم، غصه می 
و بايد سعی . از اين غصه خوردن هم تا به حال خيلی ضربه خورده است. خورد

غزاله بهتر از همه اعضای خانواده، به . کند که اين اخالق را از خود دور کند
 واقف است و تا من ف بگويم، او خوانده است که زبان و خصوصيات من کامالً 

روزی حسنيه يکی از امتحانات تخصصی اش را داده بود و !!. زاد يعنی فرح
بابا جون من در اين امتحان : خيلی خوشحال به خانه آمد و با خوشحالی گفت

از او پرسيدم که خوب بعد از اين چی می شه؟ جواب داد، که خوب . قبول شدم
گفتم خوب بعد از اين چی؟ گفت، به مرتبه باالتری . يتم بهتر می شوداين موقع
هر چه او می گفت، من می گفتم، خوب بعد از اين چی؟ او که انتظار . می رسم

داشت که من از او تعريف و تمجيد بکنم و حاال مواجه با چنين برخوردی شده 
ود که غزاله سر در اين حيص وبيص ب. است، کالفه شده بود که به من چه بگويد

رسيد و اشاره ای به حسنيه کرد و او را از اطاق بيرون برد و به او گفت خره 
چرا نمی فهمی بابا ميگه پس شوهر چی ميشه و کی شوهر می کنی؟ و جای 

بعد از اين بود که حسنيه از خواب بيدار شده و آمد و به من . شوهر کجاست؟
  زنی؟گفت که بابا چرا حرفت را رک و راست نمی 

حقيقت اين است که من به فکر بودم که اگر فرد مناسبی پيدا شود را به او 
سنيه خودش به فکر ازدواج البته ح. قيت نبودفمعرفی کنم ولی فکر من قرين مو

و  -منتها بچه های امروزی با بچه های دوران ما کلمالً متفاوت هستند -بوده 
در هر حال . جور باشد رابطه اشفردی را بيابد که با ما سعی هم کرده بود که 

که ) (Xavier Griffin زيوير گريفين بنامِ دست تقدير او را با جوان پزشکی 
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، سر راهش در دانشگاه کمبريج فارغ التحصيل شده بود است ورتپد متخصص اَ 
بايد پدر و : حسنيه می گويد .زيوير به او پيشنهاد ازدواج می دهد. قرار می گيرد

ست که ولی نگران هم  ه.  مادرم راضی باشند و بدون رضايت آنها ممکن نيست
زيوير به حسنيه می گويد اگر پدر و مادرت از من . مورد قبول ما واقع نشود

ناراضی باشند، من آنقدر صبر می کنم تا به آنها ثابت کنم که من آدم ماسبی 
را سرانجام بعد از مدتی حسنيه تصميم گرفته که مسئله  .برای خانواده شما هستم

ه را با ابتداء مسئل. داشته استرا هم  ما  مخالفت انتظار. با ما در ميان بگذارد
و مادرش نگران و عصبانی می شود و يکنوع جواب مادرش در ميان می گذارد 

تو چيزی به پدر نگو من  :حسنيه به او می گويد. منفی از او دريافت می کند
من چيز سّری با او ندارم و ! خير :مادرش می گويد. خودم با او صحبت می کنم

او من به . بتول با نگرانی مسئله را به من گفت. در اولين فرصت به او می گويم
گريه کردم کمی پاسخ مثبتی به او ندادم و  :پاسخت به حسنيه چه بود؟ گفت :گفتم

من هم نگران البته  !نداده ای پاسخ مناسبی به او: او گفتمبه . و عصبانی شدم
وقتی حسنيه خودش مطلب را به من گفت . و روی مسئله بسيار فکر کردم بودم

سعی شد که او متوجه نگرانيم  با وجود نگرانی که داشتم، و نظر مرا جويا شد؟
 .يمندار برايشدر ذهنم فکر کردم، ما که در اين رابطه پيشنهاد مناسبی . نشود

خدشه دار  پدری و فرزندی پس اگر جواب منفی به او بدهم ممکن است رابطه 
واستم که خصوصيات اخالقی زيوير او گفتم که ايرادی ندارد و از او خ به. شود

. حسنيه  نکاتی را به من گفت و به سئوالهايم پاسخ داد. برايمان توضيح بدهد را
چند جلسه ای با او در . گفتگو کنممن بايد خودم با زيوير سپس به او گفتم که 

. و اخالق صحبت کرديم اعتقادات مورد مسائل خانوادگی، هدف از ازدواج،
و  ، راستگونی است خانواده دوست، وفادار به خانوداهااحساس کردم که او جو

به خداوند با اميد . تنها تفاوتش با ما اين که او مسيحی است و ما مسلمانيم. معتقد
و امروز که به عقب بر می . ستن از او، آن را بفال نيک گرفتيمو کمک خوا

  .گردم، احساس می کنم که اشتباه نکرده ايم
برابر با جمعه  ٩/۶/٢٠١٠در تاريخ  آنها سرانجام مراسم جشن عقد و عروسی

فرزندی و  و خداوند به اين زوج. در استانبول ترکيه برگزار شد ١٣٨٩/۴/١٨
برابر با  ٣١/١٢/٢٠١۵اميد ما در تاريخ  .عطا کردبه ما نوه ای ديگر

در بيمارستان شهر آکسفورد انگليس  ١٣۴٧ربيع االول  ٢١و  ١٠/١٠/١٣٩۴
در روزهای خجسته و مبارک والدت با تولدش همچنانکه . چشم به جهان گشود
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و حضرت عيسی عليه السالم و نيز سال نو مسيحی  )ص( سعادت رسول اکرم
با اعتماد و استواری  اميد است ،گزاردند» ميدا« هم نامش را و شده واقع

وجودش برای خودش و اطرافيانش و نيز عموم مردم مايه اميد و برکت و صلح 
  .و صفا باشد

 در لندن گرچه به خود و همسر و بچه هايم چندين سال : در همين جا بگويم
بسيار سخت گذشت ولی خوشبختانه بچه ها، هر سه تحصيل کرده و در کار خود 

موقعی که . موفق و از اخالق خانواده برخوردار هستند و از اين بابت خوشحالم
پولی در بساط نبود که . ی و کار بوددمن در لندن ساکن شدم، دوره رکود اقتصا

ن، در سپتامبر ش نسبی زبابه اين علت بعد از آموز. کار مستقلی راه بيندازم
  :     کالج لندن دوره فوق ليسانس رشته ز گي، در دانشگاه ک١٩٩٣

 and Technology X-Ray Science   علت هم اين بود که .ثبت نام کردم
در اين . اداره کار شهريه دانشگاه را برای اين دوره به دانشگاه پرداخت می کرد

 MASTER OF با گرفتن مدرک ١٩٩۵دوره شرکت کردم و در نوامبر 
SCIENCE   ياMSc  پروژه و ) ٧پيوست .(دوره را با موفقيت به پايان بردم

  : ره و يا کورس فوق ليسانس نوشتم عبارت است ازيا تزی که برای ختم اين دو
Density Determination Using X-RAY 
Absorbtion Techniqes, 
King’s College London  
Department  of  Physics 
Mohammad Djafari-Marbini 
Project Supervisors: Dr.  A.K. Powell / Dr. C.J. Bucly  
September  1994 

  

ساليان درازی می گذشت که فکرم از علوم . اين دوره بسيار برايم سخت بود
ً همه چيز را فراموش کرده بودم برای کسانی که . تجربی بيرون آمده و تقريبا

. ليسانس فيزيک داشتند، اين دوره برايشان راحت بود و چندان مشکلی نداشتند
ره ديپلم را هم فراموش اما من عالوه بر اينکه رياضيات و فيزيک و مکانيک دو

. فوق العاده سخت بود -زبان انگليسيم هم به اندازۀ کافی خوب نبود  - کرده بودم 
يکی . به ياد دارم که ما چند ايرانی بوديم که با هم در اين کورس شرکت کرديم

آقای فيض يکی دو هفته در اين کورس شرکت . از آنها جوانی بود، بنام فيض
را نديديم تا اينکه در ماه محرم او را در منزل روضه  کرد و بعد ديگر ما او
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به او گفتيم که چرا دوره را ترک کردی؟ . مرحوم سيد حسن شهرستانی ديديم
من اين دو هفته ای که در دروس اين دوره شرکت کردم، مثل اين بود که : گفت

استاد چينی حرف می زند و من هيچ از آن نمی فهميدم و به اين علت ديگر در 
  .آن شرکت نکردم

فشاری که از دروس . من هم با هر سختی که بود دروس گذشته را دوره کردم
اين دوره بر من وارد می شد، عليرغم خواستم به خانه منتقل می شد و روی 
خانواده اثر مستقيم داشت و به آنها هم منتقل می شد و به آنها هم سخت می 

اين دوره به . ه آخر دنيا که نيستهمسرم چند بار به من پيشنهاد کرد ک. گذشت
اما من می گفتم که چيزی را که شروع کردم تا تمام نکنم ! اين سختی را رها کن

خالصه با هر سختی و دگنکی که بود دوره را با موفقيت به . رها نخواهم کرد
و پيدا کردن کار برای جوانان . اما همچنان رکود اقتصادی بود. پايان بردم

ساله بودم و هيچ تجربه کاری  ۵١رسد به فردی نظير من که  مشکل بود تا چه
ها را تحمل می کرد  البته در تمام دوره ها همسرم سختی. در انگليس را نداشتم

و از هر جهت به جد . تا جائی که می توانست غمخوار و مدد کارم بود و
موفقيت بچه ها در درس و زندگی عالوه بر . مواظب درس و بحث بچه ها بود

استعداد و توان خودشان، مرهون زحمات و مراقبت دائمی بتول مادرشان است 
که زندگی خودش را عاشقانه به پايشان ريخته است و از همه چيز خود برای 

فراموش نمی کنم، روزی که برای جشن فارغ . موفقيت آنها گذشته است
عقيله التحصيلی عقيله در مقطع ليسانس به گينگز کالج رفته بوديم، وقتی 

مامان اين مدرک مال شما است و نه : مدرکش را گرفت، خطاب به مادرش گفت
متحمل شده است، از خانواده و من از اين همه زحماتی که در زندگی برای . من

او سپاسگزارم و برايش از خداوند سعادت و عاقبت به خيری را مسئلت می 
  .نمايم
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  جديد در لندندست و پنجه نرم کردن با زندگي  -٢٠
 
اين بخش يعني شروع زندگي در لندن و چگونگي گذران زندگي در اين مدت را 

شرح بعضي از  - ٢چگونگي سامان گرفتن زندگي و   - ١:  در دو قسمت مختلف
  .   مسافرتها و تجربه ها را به اختصار توضيح خواهم داد

  
  چگونگي سامان گرفتن زندگي -١

خانواده ام در لندن به من ملحق شدند، من  ١٩٩٢سپتامبر  ٢تا هنگامي که در 
خانه اي  ١٩٩٣ژانويه  ٤در . در منزل باجناقم و پيش آنها زندگي مي کردم

 Wales Farm 50 :که آدرس آن عبارت بود از) Acton(َدولتي در اکتون 
Road/ Acton/London W3 6UE     به ما اجاره داده شد و ما تا تاريخ

اين خانه . ماه ٤سال و  ٤ندگي مي کرديم يعني حدود در آنجا ز  4/9/1997
اما اين . باغچه اي هم داشت که من گاهي سبزيجات و خيار در آن مي کاشتم

متري و يک  صندوق  ٦-٥متري و يک اطاق  ١٣-١٢خانه يک اطاق خواب 
حد اکثر دو متري داشت که فقط يک تخت يک نفره در ) Box Room(خانه ي 

متري تختي دو طبقه گذاشتيم براي حسنيه و  ٦- ٥اطاق  در. آن جا مي گرفت
اين خانه خيلي براي ما تنگ بود و . غزاله و اتاق دو متري هم به عقيله داده شد

. بزرگتر فراهم کنم ه به هر وسيله اي که شده خانه ايمن در صدد بودم ک
که آدرس آن ) Harrow(سرانجام خانه ي شخصي بزرگتري در محله ي َهرو 

  :ت است ازعبار
86 Kings Field Avenue/ North Harrow/ HA2 6AS   اجاره کرديم و

اطاق خوابه  ٤سال هم در اين خانه  ٥قريب به . به آنجا اسباب کشي کرديم
به  North Harrowخانه ديگري در همان ٢٠٠٣زندگي کرديم و در سال 

اجاره کرديم  Pinner Park Avenue/ Harrow HA2 6JY 67: آدرس
  .ي که هنوز هم در آن زندگي مي کنيمجائ

يادم هست که غزاله مرتب از من سئوال مي کرد که بابا جون کي اتاقي براي 
بعد هم که . خودم مي گيري؟ من هم جواب مي دادم، انشاء هللا برايت مي گيرم

بزرگتر شده بود از من سئوال مي کرد بابا جون ماشين برايم مي خري؟ من جز 
برايت مي خرم، چيز ديگري نمي توانستم به او ! ء هللا بلههمان جواِب انشا

بعدها که عاقل تر شده بود و وضعيت ما را مي فهميد که چگونه است، . بگويم
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بابا جون من فهميدم که هر گاه کاري را نمي خواستي برايم : روزي به من گفت
ادم که اوالً برايش توضيح د. انجام دهي، مي گفتي انشاء هللا آن را انجام مي دهم

بايد به خدا توکل کرد وهر کار و عملي را به اميد به خداوند واگذار کرد تا 
ً سرانجام ديدي که اتاق برايت درست کردم   - امکان انجامش فراهم شود و ثانيا

چون وقتي از اين خانه به خانه بعدي اسباب کشي کرديم آن خانه چهار اتاق 
انشاء هللا کار  -يک اتاق داشته باشد داشت و هر بچه مي توانست براي خودش

خوب من به . واقعاً شرايط سختي بود. مي گيري و ماشين هم خودت مي خري
سختي عادت داشتم ولي بچه ها آن هم در لندن و اينکه در مدرسه و دبيرستان 

به . دوستان و همکالسي هاي خود را مي ديدند که وضع شان اين گونه  است
يشان سخت بود، به اين علت در اغلب فصول تعطيالت لحاظ روحي و فکري برا

خود براي اينکه پولي داشته باشند، اينطرف و آنطرف کاري دست و پا مي 
کردند و بدينسان هم به درس خود بهتر مي رسيدند و هم در زندگي مزه استقالل 

به هر حال به اميد آينده اي بهتر، رفتم و در دوره فوق ليسانس . را مي چشيدند
  .بت نام کردمث

بعد از اينکه دوره فوق ليسانس در زمينه ي تکنولوژي و علوم اشعه ي ايکس 
Technology and X-Ray Science  را در دانشگاه کينگز کالج لندن در

 MASTER OF(به پايان بردم و مدرک فوق ليسانس  ١٩٩٥نوامبر 
SCIENCE(    که در زبان انگليسي به طور اختصار به آنMS ته هم گف

و من که هيچ تجربه کاري در . سال مي گذشت ٥١ميشود را گرفتم، سنم از 
فرم درخواست کار به شرکت ها،  ٦٠انگلستان نداشتم با ارسال بيش از شايد 

مؤسسات و يا بيمارستانهائي که امکان کار در اين رشته را ممکن بود ارسال 
ن سنم از پنجاه سال از طرف ديگر چو. کردم ولي موفق به پيدا کردن کار نشدم

گذشته بود، ديگر براي ادامه تحصيل و گرفتن دکتري بورس به من نمي دادند و 
مدتها . خودم که آه در بساط نداشتم که با مخارج خودم به تحصيل ادامه دهم
و اين . بيکار بودم و از حقوق و ساير مزاياي بيکاري زندگي را مي گذرانديم

ط هم کفاف نمي کرد لذا کوشش مي کردم که حقوق براي چرخاندن زندگي متوس
اينطرف آنطرف کارهاي موقتي و يا نيمه وقتي را دست و پا کنم تا چرخ زندگي 

حتي يادم هست که يک بار آشنائي که . لذا به هر کار ممکني دست زدم. بچرخد
که ) Finsbury Park(در مرکز فروش لباس زنانه در فينزبري پارک 

داشت به من پيشنهاد کرد که براي يادگيري کار دو هفته نمايشگاه لباس فروشي 
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وي بعدتر  گفت من مي توانم در کنار نمايشگاهش لباس هائي . اي آنجا کار کنم
که در اصطالح  - را که عيب بسيار ناچيز و غير قابل ديدن دارد را بخرم

و  - گفته می شود) Cabbage( اين نوع لباسها  هب ،خياطی و فروشندگی عمده
پوند نياز داشت که من نتوانستم  ٥٠٠اما براي شروع کار . آنجا ارزان بفروشم

وي براي اين دو هفته کار در مغازه اش حتي مخارج رفت و . آن را فراهم کنم
بعدها فکر کردم که خيري . آمد را هم به من نداد و من هم به رويش نياوردم

زندگي . ه اش مشغول شومپوند فراهم نشد که من در مغاز ٥٠٠درش بود که اين 
به من آموخته بود که هر شرايط و اتفاقي که پيش مي آمد را بپذيرم و با پذيرش 
شرايط و اتفاقي که افتاده است، اميد خود را از دست ندهم و به کار و فعاليت 

و مسئوليت خود را به گردن اين و آن نيندازم و اين نکته مهمي است . ادامه دهم
چون اتفاق هر لحظه . در هر شرايط مي تواند کارگشا باشد که براي هر کسي و

پذيرش شرايط و اتفاق بدين .  مي افتد و نبايد در اتفاق افتاده ماند و به پيش نرفت
معنا است که گذشته ها  گذشته است و باز نمي گردد، آينده هم که هنوز نيامده 

چه بايد کرد و  است، بلکه بايد ديد که در حال حاضر چه عملي درست است و 
رو . نبايد مسئوليت شکست و يا موفق نشدن خود را به گردن ديگران انداخت

انداختن به دوستان براي قرض و يا کمک هم برايم بسيار مشکل و گاه غير 
به اين علت ساليان بعد که بعضي از دوستان از وضعيت سخت ما . ممکن بود

اين چيزها گفتن ندارد، ". نگفتي که چرا به ما: "مطلع شده بودند، به من گفتند
اگر کسي بخواهد وضعيت کسي را بفهمد شرايط و وضعيت موجود خود مي 

  .گويد که شرايط از چه قرار است
يادم هست که وقتي ما اولين خانه را اجاره کرديم، الزم بود که حد اقل وسايلي 

ي روزي براي اين که ميز و صندلي غذاخور. را براي زندگي فراهم کنيم
اتفاق تعجب برانگيز اينکه آن روز . بخريم، به مر کز خريد اينگونه لوازم رفتيم

و يا  ١٢٠ميزي و صندلي ارزاني به قيمت . دوستي هم ما را همراهي کرد
پوند در  ١٥٠آن دوست بدون اينکه ما چيزي بگوئيم .پوند را انتخاب کرديم١٣٠

هر چه اصرار کردم که نه  من. آورد و به زور گفت فعالً اين را داشته باشيد
ميز و . پوند را از او گرفتم ١٥٠نيازي نيست، او ول کن نبود و سرانجام من آن 

درست سه و يا . صندلي را خريديم و پولش را پرداخت کردم و به منزل برديم
آن پول مال : چهار روز بعد، اول صبح آن دوست به منزل ما آمد و گفت

 آن را مي خواهد، خوشبختانه من دست به آن خواهرم و يا دوستم بوده و حاال
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او اين پول را هم به ما به رسم . پوند را به او پس دادم ١٥٠پول نزده بودم و 
ولي هر چه فکر کرديم نتوانستيم بفهميم که چرا او اين کار را . قرض داده بود

ما  کرد؟ ما که از او پولي نخواسته بوديم و او با اصرار بسيار اين مبلغ را به
البته آدمها ممکن است هر لحظه چيزی به ذهنشان خطور کند و  .قرض داده بود

 .در نتيجه قضاوت ديگری داشته باشند
  

در هر حال براي خارج شدن از اين وضعيتي که در آن بوديم، به هر دري مي 
 Carboot(در اين رابطه چند باري به  بازارها و حراجي فروشي ها . زدم

Sale (ي فروشي ها مکانهاي سر باز و يا زميني نسبتاً بزرگ است حراج. رفتم
و در ابتدا مکاني بوده که يکشنبه ها مردم چيزهاي کهنه و قديمي و يا اسباب و 
لوازمي را که نياز نداشته و مي خواهند از شّرِ آنها راحت شوند، و از بابت آن 

ميزي، آنها را در  پولي هم به دست آورند، آن را به آنجا برده و با اجاره کردن
ولي کم کم در اين حراجي فروشي ها، . معرض فروش قرار مي داده اند

چيز شبيه به ميدان کهنه . دستفروش ها هم شروع به فروش اجناس خود کرده اند
کساني که مي خواستند که ميز در اين . اصفهان و يا جمعه بازارهاي خودمان

، براي اجاره جا به آنجا بروند و مکان ها اجاره کنند، بايستي صبح خيلي زود
و يا هفت صبح به آنجا سرازير  ٥/٦مردم هم براي خريد و يا تماشا از ساعت 

  .بعد از ظهر هم کار تمام است ٤و يا  ٣مي شوند و حدود ساعت 
از تجربه فروش کار لوازم يدکي ماشين در ايران که قبالً شرح آن گذشت، 

فراهم کرده و در حراجي فروشي و يا  استفاده کرده و گهگاهي چيزهائي کم
و در اين رابطه با بعضي از فروشنده ها و حتي عمده فروش . بازار مي فروختم

دوستي از  ١٩٩٧در سال . ها هم که به آنجاها رفت و آمد مي کردند آشنا شدم
و مرا به دوست ديگري که با چند نفر . ايران به لندن و سپس به منزل ما آمد

شتند، معرفي کرد و او به من گفت که من بروم و در شرکتش ديگر شرکتي دا
مشغول کار تجاري شود و سعي کنم با تماس با کمپاني هاي انگليسي و غير 
انگليسي، تجارتي راه بيندازم و يا از اين کمپانيها براي فروش اجناس و 

که من  به آنها گفتم. کااليشان به ايران نمايندگي و يا چيزي براي فروش پيدا بکنم
قرار بر اين شد که . بدون دريافت کمک خرجي اين کار برايم ممکن نيست

حدود يک سالي بدين منوال . پوند به من کمک کنند تا کار راه بيفتد ٥٠٠ماهانه 
يکي از . در زماني که من در اين شرکت مشغول بودم تا راهي باز شود. گذشت
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ظروف چيني براي نمايشگاه و کارخانه هاي چيني سازي ايران، يکي دو کانتينر 
پيدا کردن مشتري براي آن به لندن آورده بود و من چند روزي که نمايشگاه داير 

چند . بود از طرف شرکت به نماينده کارخانه چيني سازي ايران کمک مي کردم
. روزي که نمايشگاه داير بود، چيز قابل توجهي از ظروف چيني فروش نرفت

کردم که در مغازه هاي مختلف لندن براي اين ظروف نتيجه اين شد که من سعي 
مشتري پيدا کنم و با برداشتن نمونه اي از هر نوع آن، به بازار يابي پرداختم و 
به مغازه هايي که جنس هاي مشابه آن را داشتند و يا حدس مي زدم ممکن است، 

 سر. اين جنس را بفروشند، سري مي زدم و با مغازه داران گفتگو مي کردم
روزي در . انجام تعدادي مشتري پيدا شد و هم ظروف چيني را به آنها فروختم

وقتي جنس ها را پيش من ديد که دارم . مغازه اي به داللي يهودي برخورد کردم
او دوست : به مشتري نشان مي دهم، گفت اين جنس ها مال فالني است؟ گفتم بله

صاحب ظروف چيني به من بعداً . من است و من اکنون دارم برايش مي فروشم
گفت که تمامي جنس را به او نشان داده و او مي خواسته که آن را به بهاي 

با اين دالل گهگاهي که در مغازه اي اتفاقي و . ناچيز و به ثمن بخس از او بخرد
يا از طريق تلفن با هم قرار مي گذاشتيم همديگر را مي ديديم و در مورد اجناس 

روزي او در مغازه اي داشت . با هم گفتگو مي کرديممختلف و خريد و فروش 
در مورد جنس مخصوصي با مغازه . جنس مي فروخت که من هم سر رسيدم

من سئوالي از او کردم، فکر کنم سئوال اين بود که اين . دار گفتگو مي کرد
جنس از کجا است و يا مثالً قيمت اصلي آن برايش چند است؟ در جواب پاسخ 

ئوال تو تمامي سرمايه من است و اگر من پاسخ درستي به تو بدهم که اين س: داد
  !مثل اين است که سرمايه خود را به آتش کشيده باشم

در هر حال گشايش به درد بخوري در اين يکساله حاصل نشد زيرا کاالهاي  
صادراتي به ايران و يا داشتن نمايندگي شرکتي در ايران بدون رابطه با دولتي 

نتيجه اينکه . و انصار آنها، ميسر نبود و اين هم براي من ممکن نبودها و اعوان 
اما تنها فايده ي اين شرکت براي من اين بود که در . آنجا را هم ترک کردم

رابطه با فروش چيني ها با تعدادي از مغازه داران و عمده فروشان و دالل ها 
فروش ها بخرم و به در نتيجه فکر کردم که گهگاهي جنسي از عمده .  آشنا شدم

  . مغازه داران بفروشم
دوستي به من . در اين گير و دار که من هنوز چيزي به دست نياورده بودم

البته . اطالع داد که قصد دارد با خانواده اش مثالً هفته آينده به لندن نزد ما بيايد
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 همچنانکه - دوستم وضعش بد نبود، اگر به او رو مي انداختم قطعاً کمک مي کرد
مخارج آن را تقبل کرده %  ٣٠او براي چاپ و انتشار کتاب هايم شايد بيش از 

تنها راهي که برايم مانده بود، کمک . ولي برايم سخت بود که چنين کنم –است 
. خواستن از خداوند براي حل مشکل بود و با خلوص نيت از اوطلب کمک کردم

ول يک هفته به هر مقداري لوازم مختلف براي فروش  آماده کردم و در ط
. فوري سفارش خريد مي داد. مغازه دار و مشتري که جنس را معرفي مي کردم

ظرف يک هفته اي توانستم چند هزار پوند جنس بفروشم که در اين معامالت 
پوند سود کردم و از اينکه اين مشکل حل شد و توانستيم از ميهمان  ٨٠٠حدود 

روز و يا هفته  ٦-٥فکر کنم . کر کردمها به خوبي پذيرائي کنيم، خداوند را ش
در همين . اي مهمان ما بودند و با هم اين زمان را به خوبي و خوشي گذرانديم

جا بگويم که ما تا در خانه کوچک اولي در محله ي اکتون ساکن بوديم، از 
خارج از انگليس دوستان کمي به خانه ي ما مي آمدند به دليل اين که جاي کافي 

وقتي به خانه دومي که بزرگتر بود نقل مکان کرديم، مرتب دوستان نبود ، ولي 
قديمي مختلف از آلمان و فرانسه و ايران به ديدن ما مي آمدند و چند روزي را با 

  .هم مي گذرانديم که  هنوز هم چنين است
با ماشين سواري که داشتم با اجناس مختلفي عقب آن و داخل را پر مي کردم و 

کم کم که عمده فروشهاي . مختلفي که شناخته بودم مي فروختمبه مشتري هاي 
مختلف را شناخته بودم ته مانده بعضي از جنس هايشان را به من پيشنهاد مي 
کردند و من هم آن را از آنها مي خريدم و به قيمت ارزان تر به مغازه داران مي 

به اطراف و بيشتر اوقات براي پيدا کردن مشتري جديد و عمده فروش . فروختم
و براي اين کار فروشندگي دوره گرد عالوه .  گوشه و کنار لندن سري مي زدم

بر سرزدن به مغازه ها به بعضي از مارکت ها و بازارهاي حراجي هم مي 
جنس ها هم اغلب لوازم سبک منزل و آشپزخانه از قبيل حوله هاي . رفتم

آلومينيومي، کارد  مختلف، انواع ظروف چيني، انواع ظروف استيل ضد زنگ،
و چيزهاي ديگري که  گاهي باب بازار مي شد، از قبيل چترهاي ...و چنگال و

. مختلف، اسکوتر، يويو، رابط هاي مختلف برقي، آدابتور هاي مختلف، و غيره
سه يا چهار سالي را با . با اين فعاليت ها کمي اوضاع و احوال معيشتي بهتر شد

بعداً يک َوِن . روش مشغول بودمهمين ماشين سواري به خريد و ف
)Van( پوند خريدم و با آن کارم را  ٤٥٠٠گازائيلي فورد نسبتاً بزرگ، به قيمت

براي فروش و خريد روزانه حداقل نزديک يکصد کيلومتر در اطراف . ادامه دام
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به همين علت اطراف و گوشه و کنار لندن بزرگ را .  لندن رانندگي مي کردم
  .بودم به خوبي ياد گرفته

ً دوران سختي بود چون هر روز معموالً ون از کارتن ها و عدل هاي . حقيقتا
سنگين اجناس مختلف پر مي شد و در طول روز هر گاه مي خواستم چند کارتن 
و يا عدل جنسي به مغازه اي بدهم، همه ون زير و رو مي شد و تا وقتي به خانه 

  .   شده بودبر مي گشتم، چندين بار اين اجناس زير و رو  
يادم هست که يکي از . روزي اتفاق مي افتاد که اصالً چيزي فروش نمي رفت

روز هاي تعطيلي مدارس، غزاله بغل دست من نشست و همراه من آمد، او مجله 
ولي آن . من هم گفتم به چشم. اي مي خواست و به من گفت که برايم آن را بخر
اجعه مي کردم، مي گفت که روز من چيزي نفروختم و به هر مشتري که مر

وقتي از شمال لندن مي خواستيم به خانه برگرديم، هرچه . فعالً چيزي الزم ندارم
او گفت اال و  که من . به غزاله گفتم اين پول برو و مجله را براي خودت بخر

گويا آن روز دلش به حال من . آن را الزم ندارم و همين طور الکي به تو گفتم
او به علت بچگي نمي دانست که خريد و فروش و . جله را نخريدسوخته بود و م

اين قبيل امور يک روز هست و يک روز نيست و مهم اين است که بطور 
که آن روز : بعدها که بزرگ شده بود، به من گفت. متوسط درآمدي داشته باشي

 ٢٠٠٦يا  ٢٠٠٥تا سالهاي . دلم به حالت سوخت و به اين علت مجله را نخريدم
و تقريباً . پوند فروختم ١٥٠٠ين کار را ادامه دام و بعد هم آن ون را به قيمت ا

در سن  ٢٠٠٩فکر کنم در سال . تمام وقت به کارهاي تحقيق و پژوهش پرداختم
سالگي از قانون موجود آن روز استفاده کرده و خودم را باز نشسته کامل  ٦٣

به اين نکته همين جا . بوده ام کردم و از آن به بعد مدام در کار تحقيق و نوشتن
اشاره کنم که در تمامي دوران سختي هم فکر مسائلي که بر کشور ما گذشته 
است مرا راحت نمي گذاشت و کوشش مي کردم که آنچه را در ذهن داشتم 

از زماني که .توضيح بيشتر کمي بعد خواهد آمد. يادداشت و براي آينده آماده کنم
ه امروز مسافرتهاي مختلفي هم انجام گرفته است که به در لندن مستقر شديم تا ب

  .بعضي از آنها در زيراشاره مي شود
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  شرح بعضي از مسافرت ها و تجربه ها   -٢
تصميم اولين سفر به آلمان . شش سالي بعد از اينکه در لندن مستقر شده بوديم

گرفته شد و علت هم آن بود که دوستاني که در آلمان داشتيم اصرار داشتند که ما 
بعد از فراهم کردن سفر با همسرم و بچه ها با سواري هيوندايي . به آلمان برويم

Hyundai) ( از لندن به   ١٩٩٨ماه آگوست دست دومي که خريده بودم، در ،
کلن نزد دوستمان آقاي دکتر حسين رضا زادگان و خانواده اش رفتيم و هفته اي 

در برلين هم هفته اي و يا ده . را با آنها گذرانديم و سپس عازم برلين شديم
روزي کمتر و يا بيشتر، ميهمان دوست قديمي خود امير زنديه و همسرش 

البته در . ی و خواهر زاده ام حسين مؤذني بوديمسروش حسيني و محسن رجائ
. برلين با   ساير دوستان قديمي ديگر ديدار تازه شد و مدتي را با هم گذرانديم

درست در همين زمان بود که فروپاشي ديوار برلين و همه ي تغييراتي که انجام 
قالب گرفته بود،  را از نزديک مشاهده کرديم و خاطرات سه سالي که قبل از ان

ايران من و همسرم که در برلين زندگي مي کرديم و عقيله و حسنيه هم در آنجا 
سروش و امير هم براي کمک به اين . متولد شده بودند، برايمان زنده شد

و مي گفتند . مارک آن روز آلمان را به ما هديه داند ٣٠٠٠مسافرت با اصرار 
لمان و برلين آمده ايد، اين هم که چون شما اين سفر را به قصد ديدار با ما به آ

در تمام طول مدت اين سفر که فکر کنم . کمکي است از طرف ما به اين سفر
حدود يک ماهي به طول انجاميد  همه ي دوستان نهايت محبت را به ما کردند 

  .که از  همه ي آنها سپاسگزاريم
کاران سابق بعد از  اين مسافرت ها به غير از آلمان و فرانسه که دوستان و هم 

گاهي من تنها و گاهي هم با . بودند، به اين دو کشور هر از گاهي سفر کرده ايم
همسرم و بچه ها و به خصوص براي آماده سازي و چاپ و انتشار هر کتابي 

فهرست مابقي سفرهايم به ترتيب عبارتند . من حداقل دو سفر به آلمان داشته ام
  :از

ژوئن   ٧تا  ٢، سفر تنها به دوبي در  ٢٠٠٢سفر به حج با همسرم در سال 
سفر به شهر شيکاگوي آمريکا در سال . ،  براي ديدار با فاميل و بستگان٢٠٠٨
روزه بختيار، سفر به استانبول  در سال  ٣٧براي شرکت در کنفرانس  ٢٠٠٩
به چند علت حسنيه و همسرش . براي شرکت در جشن ازدواج حسنيه ٢٠١٠

يکي به اين علت که، : اجشان در استانبول باشدتصميم گرفتند که جشن ازدو
بستگان و فاميل بتوانند به راحتي در آن شرکت کنند و مشکل گرفتن ويزا از 
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انگليس را نداشته باشند و ديگر اينکه تنوعي باشد براي خودشان و شرکت 
. ده روزي هم با بستگان و فاميل در آنجا بوديم و به همه خوش گذشت. کنندگان

داشتيم که براي  ٢٠١١ي هم به ايالت فلوريداي آمريکا در دسامبر سفر دوم
ديدار با احمد اشکان نژاد عموزاده ي همسرم بود، سفر سومي هم به بوستون 

با همراهي همسرم به دعوت دخترم عقيله و همسرش  ٢٠١٤آمريکا در آپريل 
يفين دکتر دوگل هارگريو داشتم،  به دعوت دخترم حسنيه و همسرش زيويير گر

هم به استراليا سفر کردم و بعد هم چند سفر ديگر به استانبول  ٢٠١٤در اواخر 
اين نکته را بگويم، نظر به اينکه همسرم و . براي ديدار با فاميل و بستگان داشتم

بچه ها به ايران مسافرت مي کردند، در بعضي از سفرها، به منظور کاستن از 
بعد از اينکه در لندن مستقر . ل سفر کرده اممخارج من تنها به دوبي و يا استانبو

 ٢٠٠٧و بار دوم در  ٢٠٠٥شديم، همسرم و بچه ها براي اولين بار در تابستان 
و بعد از آن هر چند سالي به ايران براي ديدار با پدر و . به ايران سفر کردند

 اخيراً هم به علت کهولت سن پدر و. مادر و ساير بستگان به ايران سفر مي کند
مادر همسرم و اينکه آن ها ديگر قادر به مسافرت با هواپيما نيستند همسرم سالي 

تمايل داشتم که در مورد چند سفرم .  يک بار به ايران مسافرت مي کند
  . توضيحات بيشتري  بدهم

  
 سفر به حج  -الف

با وجودي که من هميشه آروز داشتم که به حج بروم و اين سفر معنوي و 
. ، امکان اين سفر فراهم نشد١٣٨٠، اسفند ٢٠٠٢تجربه کنم، تا سال روحاني را 

بعد از اينکه اين سفر نصيب ما شد، من و همسرم به اتفاق چند دوست از جمله 
در لندن چند نفري . دوستم آقاي حسن شمسائي، تصميم گرفتيم که به حج برويم

ما ابتدا  آقاي . آقاي مصالئي يکي از آنها بود. بودند که کاروان حج داشتند
مالقات کرديم و در مورد )  Kilburn(مصالئي را در آپارتمانش در کيل برن

شرايط و مخارج آن و ساير مسائل گفتگو انجام و قرار شد که ما با او به اين 
هم اکنون خيلي دقيق به يادم نمانده ولي مخارج هر نفر در اين سفر . سفر برويم

و پاسپورت ها براي گرفتن  توافق شده وجه . پوند بود ٢٠٠٠حول و حوش 
نفري  ١٥٠ما به اتفاق ساير حجاج که فکر کنم حدود . ويزاي حج به او داده شد

در .  ، از لندن به مقصد جده پرواز کرديم٢٠٠٢ژانويه  ٢٨مي شد، در تاريخ 
جده وقتي در گمرک پاسپورت ها چک شد و ما از گمرک به سالن پرواز هاي 
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ديگر که مأموران پاسپورت هاي را نگاه مي کردند، وقتي  داخلي  رفتيم، جاي
: مشاهده کردند که من ايراني هستم، شخصي پرسيد که شيعه هستم؟ پاسخ دادم

 بسيار کوچک جيبي به من هديه داد و وي بالفاصله يک مهر با جانماز! آري
پس از رسيدن به . وباپروازهاي داخلي سعودي از جده  به مدينه پرواز کرديم

مدينه و انجام مراحل اداري فرودگاه، ما را به هتل طيبه که روبروي مسجد 
وقتي روز بعد اول صبح . النبي بود بردند و اطاق ها به افراد مختلف داده شد

براي نماز و زيارت به مسجد النبي رفتم، و بعد از نماز توانستم به نزديک قبر 
آنجا ايستاده و روحش رسول اکرم و ستون حنانه برسم، گوئي حضرت رسول 

يک موقعيت معنوي استثنائي بود که قابل توصف نيست و هر . حاضر است
محل دفن پيامبر و ابوبکر و . کسي بايد خودش آن را با خلوص نيت تجربه کند

عمر که در همين مسجد واقع است بنام گنبد سبز مشهور است و درب آن بسته 
ما يک هفته اي که در . شوند است و حجاج براي زيارت از کنار آن رد مي

مدينه بوديم، هر روز مرتب براي نماز و زيارت به مسجد النبي مي رفتيم و من 
سعي مي کردم که در مسجد به همان قسمتي که براي اولين بار پيامبر گرامي 
آنجا را مسجد قرار داده بود، برسم و بنشينم و به دعا و زيارت و راز و نياز با 

سعي شده قسمتي که در همان اول پيامبر مسجد را بنا کرده اند،  .خداوند بپردازم
محراب و منبر پيامبر، مکان اهل صفه، . تغيير چنداني ندهند، و آن را حفظ کنند

ولي در دوران اخير . ستون حنانه و ستون ابي لبابه در اين قسمت قرار دارد
در . جايش داردمسجد را بسيار گسترش داده اند که بيش از يک ميليون نفر گن

قسمت قديمي مسجد، عالوه بر اسامي خلفاي راشدين، نام چهارده معصوم هم بر 
  .قسمتهاي مختلف ديوار مسجد نزديک سقف با خط زيبايي حک شده است

در طول اين يک هفته ايي که در مدينه بوديم، سعي شد که بخشي از مکانهاي  
ن هاي مختلفي که در اين مدت مکا. تاريخي دوران پيامبر را  از نزديک ببينيم

  :توانستيم ببينيم عبارتند از
کوه احد جائي که جنگ احد در آنجا واقع شده بود، و قبر شهداي احد  -  کوه احد

به . و حمزه عموي پيامبر در آنجا واقع است و مسجد سيد اشهدا ناميده مي شود
ديم و من وقتي آنجا رفتيم و از نزديک کوه احد و قبور شهداي احد را زيارت کر

آنجا بودم، آنچه را در تاريخ در مورد جنگ احد خوانده بودم  در ذهن خود 
  .    و از باالي کوه وضعيت آنجا را مشاهده کردم. مرور کردم
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علي يعني چاه هائي که امام علي با ) چا ه هاي علي(= اَبياِر علي  -اَبياِرعلي
بود و هم اکنون نيز موجود دست خود براي رسيدن به آب آن ها را حفر کرده 

امام علي اين چاه ها را در دوران خالفت عثمان در منطقه ذي الحليفه .. است
خرماهاي ريزي در بازار .  نزديک مسجد ميقات، با دست خود حفر کرده است

مدينه فروخته  مي شد که مشهور بود  اين نوع خرما، خرماي نخل هايي است 
  . ه است و يا از نسل همان نخل ها استکه امام علي آنها را خود کاشت

جنگ خندق و يا احزاب، اين جنگي که در سال ششم -جنگ خندق و يا احزاب 
هجري واقع شد، جنگي است که همه ي کفار و مشرکين براي نابودي اسالم در 

وقتي خبر به پيامبر رسيد که کفار و مشرکين خود را براي . آن شرکت داشتند
کرده اند و عنقريب به مدينه خواهند رسيد، پيامبر براي  جنگ با پيامبر آماده

در کشور : سلمان فارسي به پيامبر گفت. مشورت با اصحاب خود وارد شور شد
ما ايران وقتي دشمني به شهري از شهرهاي ما حمله مي خواست حمله بکند، ما 
 براي حفاظت از شهر در اطراف آن   خندقي مي کنديم و با اين عمل مانع مي

پيامبر و اصحاب او اين پيشنهاد سلمان را . شديم که دشمن به داخل شهر نفوذ کند
بخش هائي از اين خندق را . پسنديدند، و آماده کندن خندق در اطراف مدينه شدند

براي گسترش شهر و يا از بين بردن آثار تاريخي از بين برده بودند، اما بخش 
مختلف در آنجا هنگام جنگ خندق  جائي که خيمه هاي. هائي هنوز وجود داشت

بر پا شده بود و در اين مکان ها هم نماز خوانده مي شد و اکنون بنام مساجد 
مسجد فتح، مسجد سلمان فارسي، : هفتگانه معروف شده است که  عبارتند از

مسجد ابي بکر، مسجد عمر، مسجد امام علي، مسجد فاطمۀ الزهراء و مسجد 
ها که باز بود، دو رکعت نماز مسجد و يا به نيت الراية که درب بعضي از آن

  .هاي مختلف در آن خوانده مي شد
مي دانيد که در بدو اسالم و به هنگامي که پيامبر از مکه به  - مسجد ذو الِقبلتين

مدينه هجرت فرمودند، قبله ي اول مسلمانان  بيت المقدس بود و آن ها به سمت 
که روزي وقتي پيامبر مشغول خواند نماز بيت المقدس نماز مي خواندند، تا اين

و سپس آيه ي . بود، بوسيله ي جبرئيل روي پيامبر به سمت مکه برگردانده شد
و از ) سوره بقره ١٤٤آيه (تغيير قبله از بيت المقدس به مکه بر پيامبر نازل شد 

و به اين علت اين مسجد .آن به بعد قبله مسلمين خانه خدا در مکه قرار داده شد
  . يعني مسجدي که داراي هر دو قبله است. القبلتين ناميده مي شود ذو
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قبرستاني است که از دوران پيامبر تا به امروز قبرستان باقي  -قبرستان بقيع
و قبر چهار امام شيعه در آنجا . مانده و هنوز هم در آن افرادي را دفن مي کنند

اطراف اين . مام جعفر صادقامام حسن، امام سجاد، امام دمحم باقر و ا: واقع است
قبرستان را  نرده هاي نسبتاً بلندي کشيده اند و بسياري از اوقات درب آن بسته 
است ولي در طول مدتي که ما در مدينه بوديم چندين مرتبه آن را باز کرده 

  . بودند و ما به دفعات به زيارت قبور مؤمنين و چهار امام شيعه مي رفتيم
قات، مسجدي است که حجاجي که از مدينه منوره به مسجد شجره يا مسجد مي

قصد حج تمتع و يا عمره عازم مکه هستند، در آنجا ُمحرم مي شوند به اين علت 
مسجد احرام هم ناميده مي شود و در وادي ذي الحليفه، همان جائي که ابيار امام 

اي و جاه) جبل(البته از چند مسجد و يکي دو کوه . علي واقع است قرار دارد
  .که فعالً دقيق به يادم نمانده است. ديگر هم ديدن کرديم

بعد از يک هفته اي که در مدينه بوديم به منظور انجام مراسم حج، از مدينه با  
اتوبوس هاي سعودي به سمت مکه حرکت کرديم و در مسجد شجره ُمحرم شديم 

افر خانه شبيه مس -در مکه آقاي مصالئي چند خانه اي . و سپس به مکه رفتيم
هاي خودمان در ايران را براي اسکان ما تهيه ديده بود  که در منطقه عزيزيه 

و سپس روزهائي که در مکه، منا، عرفات، مشعرالحرام بوديم، . ،واقع شده بود
در اين مدت دو شبي را من و آقاي شمسائي در . مناسک حج را به جا آورديم

شب . ز و نياز با خداوند پرداخته شدمسجد الحرام بيتوته کرديم و تا صبح به را
است و بايد تا اذان صبح در ) مزدلفه(دهم ذي الحجه که وقوف در مشعر الحرام 

آنجا وقوف کرد و صبح علي الطلوع وقتي حجاج از صحراي مشعرالحرام به 
سمت منا در آن صحرا حرکت کرد، دقيقاً صبح روز قيامت که به بيان قرآن 

مي شود،  انسانها مثل مور و ملخ از قبرها سر بر مي وقتي که در صور دميده 
آورند و به حرکت مي افتند، در ذهنم مجسم شد و گوئي مثل اين است که من 

که اين تجربه برايم بسيار جالب و شگفت انگيز . وارد صبح قيامت شده  بودم
  . بود

 غار حرا که در باالي جبل نور بيرون شهر مکه واقع است، غاري -غار حرا
است که پيامبر قبل از اينکه به رسالت مبعوث شوند به آنجا رفته و به راز و 

براي افراد مسن و بعضي از خانم ها . نياز با خداوند و عبادت مي پرداخته است
يکي از روزها اول طلوع صبح من به اتفاق چند . رفتن به غار حرا مشکل است

اخل غار دو رکعت نماز نفر ديگر به غار حرا رفتيم و من موفق شدم در د
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جالب اينکه وقتي در داخل غار به نماز مي ايستي، رويت به سمت کعبه . بخوانم
در داخل غار هم . و غار مشرف و مسلط بر شهر مکه و کعبه است. قرار دارد

سالي را که به حج رفته بوديم، حج . جاي ايستادن بيش از دو نفر وجود ندارد
ت هر سالي که عيد قربان مصادف با روز جمعه مرسوم اس. اکبر ناميده مي شد

  .باشد، آن حج را حج اکبر مي نامند و در آن سال هم عيد قربان روز جمعه بود
البته در اين سفر کوتاه ميسر نبود که تمامي جاهاي تاريخي مدينه و مکه را از 
نزديم ببينيم و من از خداوند طلب کردم که سفر ديگري را براي حداقل مدت 

ماه در ايامي که خلوت تر است، براي مطالعه بيشتر دو شهري که تاريخ يک 
اسالم از آنجا شکل گرفته است، نصيبم بکند ولي تا به امروز آن آرزو تحقق پيدا 

البته آنچه که جای تعجب و  .نکرده است و هنوز اميدوارم که روزي نصيبم شود
کوشش بسيار کرده  زعمای سعودی به داليل غير موجهی: سوس است، اينکهفا

تا آنجا که در توان دارند از بين مدينه و مکه را اند که آثار و مکانهای تاريخی 
گردا  و يا در مکه مثالً خندق را به عنوان گسترش شهر از بين برده،. بببرند

با ساخت  را -  هزار ساله٤-٥ با قدمت  -که يک مکان معنوی  مسجدالحرام  گرد
وهتلهای آسمان خراش اطرافش را احاطه کرده و با اين مانها ساخت و سازها و

در صورتی که  . است موقعيت معنوی آن را پائين آورده   مکانهای تجاری
نظير  و شهر و يا جاهای مورد نياز ديگر. ممکن بود بافت قديمی حفظ شود

به نحوی که به موقعيت معنوی آنجا  .در اطراف گسترش داده شود لها و غيرههت
   .ی وارد نشودلطمه ا

  
  حوادث جانبي کاروان ما

. در کاروان ما چند حادثه جانبي اتفاق افتاد که شايد بيانش خالي از لطف نباشد
عالوه بر اکثر کساني که از انگلستان بودند، : کاروان ما ترکيب مختلفي داشت

چند نفري از سفارت ايران در ژاپن، از سفارت هاي شيخ نشين هاي خليج 
نفري از آلمان که با سفارت در ارتباط بودند و چند نفري هم از فارس، چند 

آقاي مصالئي و روحاني کاروان که . آمريکا، به اين کاروان ملحق شده بودند
آقاي مکي ناميده مي شد و ساير حجاجي که از لندن با ما آمده بودند، من و 

قصد يک و ما در طول اين سفر، چون به . دوستم آقاي ن ی را نمي شناختند
سفر روحاني حرکت کرده بوديم، تمام کوشش خود بکار برديم که شناخته نشويم 

زيرا اگر مي فهميدند که ما از همکاران و . و آنها از گذشته ما مطلع نشوند
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دوستان بني صدر بوده ايم، در اوقات مختلف سئوال هائي طرح مي کردند و ما 
گوئيم و اين موجب مي شد که ما مجبور مي شديم که به سئوال هاي آنها پاسخ ب

اما وقوع حادثه  در هفته اي که در مکه بوديم  . از هدف اصلي منحرف شويم
در بين کساني که از . باعث شد که آن ها بفهمند  که ما آدم هاي متفاوتي هستيم

سفارت شيخ نشين ها آمده بودند، يکي از مأموران اطالعاتي سفارت دوبي و يا 
او مرا شناخته بود و من هم تقريباً او . از ماربيني ها هم بودبحرين فرزند يکي 

بعد که او به تهران رفته بود، به . را شناخته بودم ولي نه او آشنائي داد و نه من
حالت گله مانندي در تهران به بچه هاي ماربيني گفته بود که من جعفري را 

و در هتل طيبه مستقر  يک هفته اي که در مدينه. شناختم ولي او آشنائي پس نداد
اما در مکه چون همه در يک . بوديم، کمتر پيش آمد که همه با هم جمع شويم

ساختمان بوديم، بعد از ظهرها و يا بعضي از شب ها همه در سالن اين خانه 
براي نوشيدن چاي و يا غذا خوردن جمع مي شدند و در اطراف بعضي از 

  . مسائل گفتگو مي کردند
: وحاني کاروان همه را در پشت بام ساختمان جمع کرد و گفتيکي از شب ها ر

هر کسي بگويد که از چه مرجعي تقليد مي کند تا من راهنمائي کنم که نظر آن 
مرجع  نسبت به بعضي از اعمال چيست؟ همه در دايره وار نشسته بودند و هر 

ي وقت. کسي مي گفت که از چه مرجعي تقليد مي کند و او راهنمائي مي کرد
-شما از کي تقليد مي کنيد؟ پ: ی رسيد، آقاي مکي به او گفت-نوبت به آقاي پ

تا آقاي مکي چنين جوابي را . از خودم: ی هم محکم و با صداي بلند جواب داد
و از من هم اصالً ديگر . ی شنيد، ديگر الم تا کام چيزي نگفت و رد شد-از  پ
  .نپرسيد

ه براي اينکه چند ريالي ارزان تر تمام در اين کاروان براي تهيه غذا و صبحان
شود، آقاي مصالئي با يکي دو نفر که اعتراض کرده بودند که چرا از اين نان 
هاي سفيد نا مرغوب مي خريد، بگو مگو مي کرد که نزديک بود کار به دعوا 

  من به مصالئي پيشنهاد کردم، اين سرو صدا را بخوابان و مرد. بکشد
ً اين چند  روز که ما اينجا هستيم، نان مرغوب که اين ها هم  حسابي فرضا

و اين مبلغ نمي ارزد که شما . راضي باشند تهيه کنيد، صد لایر بيشتر نمي شود
او هم پيشنهاد مرا قبول کرد و مسئله حل . اينجا قال و مقال و برخورد ايجاد کنيد

  .شد و دعوا خوابيد
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را در قوري و يا کتري ) Tea Bag(براي دم کردن چاي تعدادي چاي کيسه ايي 
ما ديديم که اين چاي .  بزرگي ريخته مي شد و مردم از آن چاي مي نوشيدند

فکر کنم روز دوم، . خيلي مزه باب طبع ما ندارد و يا به مذاق ما خوش نمي آمد
ما در همان عزيزيه به مغازه ها سري زديم و چاي احمد پيدا کرديم و چند بسته 

سماور بزرگ آب جوش هميشه آماده بود، ما قوري کوچکي در منزل . خريديم
گرفتيم و هر دفعه کمي از اين چاي احمد را در آن دم مي کرديم و به اطاق خود 

تعدادي از جوانان هم که چنين ديدند هر دفعه به اتاق ما مي آمدند و با . مي رفتيم
جواني . ده بودندبه اين علت چند نفر از آنها با ما دوست ش. هم چاي مي نوشيديم

بود بنام مير حسين طباطبائي و به طوري که مي گفت پدرش مدير مدرسه 
او جوان مجرِد بيست و دو سه ساله اي . جمهوري اسالمي در لندن بوده است

جوان مجردي که براي اولين بار به حج بيايد، : روزي شخصي به او گفت. بود
ال تو چه آرزو و يا خواسته اي حا. خداوند اولين حاجت او را برآورده مي کند

من از خداوند مي خواهم که به مادرم عروس خوبي : داري؟ وي در جواب گفت
  .که با اين جواب همه زدند زير خنده. عطا کند

در اين سال ها  تعداد حجاج به مکه در ايام حج بسيار زياد شده است، که در آن  
همراه است و هر شخص،  چند روزه براي طواف به دور کعبه با فشار زيادي

دسته و گروهي براي انجام طواف به ديگران فشار وارد مي کنند که اين هجوم 
بعد از ظهرها .  و فشار ، انجام مناسک را براي پافراد مسن خيلي سخت مي کند

پس از ناهار که اکثراً يکي دو ساعتي در سالن پائين خانه دور هم مي نشستند و 
روزي در اين مورد و پيدا کردن راه کاري . شد از هر دري سخني گفته مي

که بايد : براي کم کردن فشار در هنگام طواف صحبت بود، يکي از جوانان گفت
علما جمع شوند و راه حلي براي طواف به دور کعبه پيدا کنند مثالً همه ي حجاج 
مجبور باشند که از يک نقطه وارد شوند و از يک نقطه هم خارج شوند و مي 

هر کسي در اين مورد راه . د که ظاهراً علماي سعودي به اين فکر افتاده اندافزو
ی  گفت براي حل اين مسئله يک روحاني -دوست ما  پ. حلي پيشنهاد مي کرد

که با قدرت بگويد چنين و چنان کنيد و . قدرتمندي مثل آقاي خميني الزم است
ني  با قدرت تمام فتوا داد مثالً ديديم که آقاي خمي. کسي هم در مقابلش حرف نزند

و موسيقي و ماهي اوزون برون را حالل کرد و کسي هم جرأت نَُطق کشيدن 
نداشت و يا از آن مهم تر ديديد که او در پاريس به مردم اين همه وعده و وعيد 
داد ولي وقتي پايش به تهران رسيد با قدرت به تمامي آنها پشت پا زد و کسي 
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. حال براي حل اين مشکل هم چنين آدمي الزم است. نتوانست صدايش در بيايد
ی  در آمد ناگهان همه خاموش شدند و مثل اينکه خاک -تا اين حرف از دهان  پ

  .و افراد يواش يواش متفرق شدند. قبرستان بر روي آنها پاشيده اند
که می گويند : ی در مورد خمينی به کار برد، اين است - پ ی که آقای روش

ابتدا بايد از ! ی عليه کسی حرفی بزنی و يا فساد او را بر مال کنیوقتی قصد دار
اين روش در مورد به زير . او تعريف کنی و سپس فساد او را عنوان کنی

 وقتی. کشيدن ماگارت تاچير نخست وزير انگلستان با موفقيت به کار برده شد
جلسه  حزب تصميم گرفت که تاچر را از مصدر قدرت به زير بکشد، ابتدا در

حزبی تعريف زيادی از وی بعمل آوردن وسپس گفتند که چون فعالً دچار 
وی در مورد آقای . ديکتاتوری شده، بهتر است که نخست وزيری را ترک گويد

     .خمينی چنين عمل کرد
بعد از اتمام مراسم حج مستقيم روز چهاردهم و يا پانزدهم ذي الحجه از مکه   

، از جده به ٢٠٠٢فوريه  ١٦بازگرداندند و تاريخ    ما را به جدهبا اتوبوس ها 
 British(در فرودگاه جده شرکت هوايي بريتيش ايرويز  .لندن پروازکرديم

airways ( مشکل پيدا کرده بود و نمي توانست  همه ي حجاج را طبق برنامه
ي از پيش تعيين شده اش بازگرداند و لذا در فرودگاه غوغا و داد و بيداد بود و 

ر کسي براي اينکه به موقع برگردد با داد و بيداد و يقه اين و يا آن را مي ه
اسامي . گرفت و به اينطرف و آنطرف مي پريد، در هر حال کاري نمي شد کرد

تعدادي براي سوار شدن به هواپيما خوانده شد و به عده ديگر گفته شد که بايد تا 
ست پرواز خوانده شد ولي اسم من و حسن آقا در لي. پرواز بعدي صبر کنند

ايرادي ندارد من مي مانم و با : " همسرم گفت. همسرم بتول در آن ليست نبود
من و حسن سوار هواپيما شديم و چون همه چيز بهم ". پرواز بعدي مي آيم

ريخته بود، به من يک صندلي در قسمت درجه يک پرواز داده شد و اين اولين 
آنهائي که مانده بودند . يک مسافرت کردم و آخرين باري است که من با درجه

را به هتل منتقل کرده و بعداً شرکت هواپيمايي مذبور براي جبران اين تأخير به 
چند روزي بعد از . پوند جريمه داد ٢٥٠هر نفر عالوه بر مخارج هتل 

رسيدنمان به لندن، ما  چند دوست به اتفاق هم، همه ي دوستان لندن نشين  را در 
کلبه به صرف شام دعوت کرديم و با برگزاري اين ميهماني اين سفر  رستوران

  .هم خاتمه يافت
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  سفر به آمريکا شيکاگو - ب
، که کنفرانسي به مناسبت سي امين سالگرد ٢٠٠٩ماه مارس  ١٣-١٤در  

ارزيابي نتايج سياسي، اجتماعي و تاريخي «ايران تحت عنوان  ١٣٥٧انقالب 
آخرين تالش براي احياي قانون اساسي مشروط در دولت بختيار به عنوان 

شيکاگو، به سرپرستي آقاي دکتر  –در دانشگاه نورث ايسترن ايلينوي» ايران
. حميد اکبري برگزار مي شد، براي ايراد سخنراني به اين کنفرانس دعوت شدم

در ابتداي کار بنا به داليلي، تمايل چنداني به شرکت در اين کنفرانس نداشتم ولي 
با مکاتباتي که با آقاي دکترحميد اکبري انجام شد و با بردباري و شکيبايي 
ايشان، من راضي شدم تا در در اين کنفرانس شرکت کنم و مقاله اي تحت نام 

عوامل مؤثر در استقرار واليت فقيه در ايران يا بازخواني تازه اي از تجربه و «
، که اين مقاله در کتاب در اين کنفرانس ارائه  دادم»   ميراث مشروطيت 

کساني . آمده است ١٠٩-١٣٦ص» مصدق و بختيار، مقايسه در روش و منش«
که مايل به مطالعه آن هستند، مي توانند به آن کتاب و يا به تارنماي اينجانب 

ي چهار روز در شيکاگو بودم و سپس با دوستم آقاي دکتر عل. مراجعه کنند
ايشان اصرار داشتند که . تماس گرفتمد  صدارت که در نيوجرسي کلينک دار

من هم برنامه برگشت به لندن . اگر ممکن باشد، چند روزي را پيش ايشان بروم
را تغيير دادم و از شيکاگو به نيوجرسي پرواز کردم و چهار روزي را ميهمان 

دو روزي هم ايشان کار خود را تعطيل کرد و با هم بوديم و يک . ايشان بودم
اتفاق هم، به نيويورک رفتيم  و تا جاي ممکن از جاهاي مختلف روز را هم به 

روزي را هم با دکتر عليرضا صدارت فرزند برومندشان . نيويورک ديدن کرديم
با هم در تپه هاي نيوجرسي به گردش رفتيم و با هم در مورد مسائل مختلف 

انم اين چند روزي که ميهمان دکتر صدارت و همسرشان سرکار خ. گفتگو کرديم
سر انجام از فرودگاه کندي به لندن . يگانه بودم، به من بسيار خوش گذشت

  . پرواز کردم
  
  
  سفر به بوستون - ج
همچنانکه گفته شد همسرم و من به دعوت دخترم عقيله و همسرش دکتر دوگل  

من و همسرم در آن زمان دوگل . هارگريو، به بوستون آمريکا دعوت شديم
انشگاه هاوارد به مدت يکسال با عقيله و فرزندشان براي ديدن دوره اي در د
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در اين سفر ما چهار . ماهه بود در بوستون زندگي مي کردند ١٥-١٤زکريا که 
روزي هم به واشنگتن دي سي رفتيم و در آنجا هم به ديدن دوستمان آقاي 

آقاي صراف و همسرش که در زندگي مي کنند،  در  آن . فريدون صراف رفتيم
آقاي صراف در دوراني . ا را به اکثر جاهاي ديدني واشنگتن بردند چند روز م

که بني صدر در دولت شوراي انقالب وزير اقتصاد و دارائي و در زمان رئيس 
جمهوري بني صدر تا زمان تشکيل دولت و مجلس وي از طرف بني صدر 
وزارت دارائي را اداره مي کرد و بعد از مهاجرت به آمريکا هم کارشناس 

که حدود )  Cape Code(عقيله در منطقه ي کيپ کاد . نک جهاني شده بودبا
) Cottage(کليو متري  بوستون قرار داشت، خانه اي ييالقي و کلبه مانند  ٢٥٠

کيپ کاد، شبيه . را براي چهار روز اجاره کرده بود که همگي به آنجا رفتيم
است و بر عکس عقربي است که سرش پهن و دمش را دراز ونيمه دايره کرده 

آن جا  . خليج که آب در خشکي رفته در اينجا خشکي که به داخل دريا رفته است
منطقه ايي بسيار زيبا و ييالقي است و ما در آن چند روز، در تمامي اين قسمت 

  .گردش کرديم
يادم هست که جمله ي جالبي روي تخته کوچکي در کنار درب اين کلبه ي محل 

  .:   د که به نظرم بسيار معنا دار و جالبي بوداقامت که نوشته شده بو
وقتي کلبه دار شدي، به تو خواهم گفت که چقدر دوست داشته مي شوي يعني  

. وقتي که خانه ييالقي داري همه براي استفاده کردن از آن با تو دوست مي شوند
اين سفر هم يکي از سفرهاي ديدني و آموزنده ي ما بود، که عقيله و دوگل آن را 

ا در بوستون با عقيله و ر ١٣٩٣در ضمن ما عيد نوروز سال . ترتيب دادند
دوگل و زکريا گذرانديم و دوستمان آقاي جمال الدين موسوي و همسرش الهه 
خانم و سميه دختر برادرش هم عيد را براي ديدار ما به بوستون آمدند و ميهمان 

  .عقيله بودند
  
  
 
 سفر به استراليا -د

ين به ، به دعوت دخترم حسنيه و همسرش زيويير گريف٢٠١٤در اواخر سال 
. ما در استراليا بوديم ٢٠١٤نوامبر  ١٨اکتبر تا  ٢٨از . سفر کرديم   استراليا

جائي که آنها به مدت يکسال و نيم  Melbourneابتدا از لندن مستقيم به ِملبورن 
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را مرخصي   آنها اين مدت. در بيمارستان مشغول کار بودند، پرواز کرديم
برنامه هاي مختلفي تدارک   لبودند و به مناسبت ورود ما از قب گرفته

روز به آپلو بي و  ٤ ابتدا دو روزي را در ملبورن بوديم و سپس . بودند   ديده
 ٢٥٠-٣٠٠که حدود Ocean Road (Apollo Bay &Great( گريت اُشن ُرد

کيلومتر از ملبورن فاصله داشت، رفتيم که منطقه اي بسيار جالب و زيبايي 
با جنگلهاي ديدني زيبا و حيوانات  دريا که ساحل    طبيعتي زيبا   . بود

بعد از آن به ملبورن بازگشتيم و فکر  . مخصوص آنجا، بر زيبائيش مي افزود
کنم يکي دو روز در ملبورن مانديم و بعد، با کشتي بزرگي بنام روح تاسِمنيا 

)Spirit of Tasmania (بعد از ظهر حرکت کرديم و  ٦  از ملبورن ساعت
سوار ماشين  در انبار کشتي  وبعد به تاسمنيا رسيديم صبح روز  ٧ساعت 

سواري که همراه خود آورده بودند شديم و يک راست به اولين محل اقامت خود 
فاصله ي اسکله  . نام داشت، حرکت کرديم  )Port Arthur(  که بندر آرتور

کيلو متري  ٦٠پورت آرتور حدود . ساعت رانندگي بود ٢کشتي تا بندر آرتور 
مرکز ايالت تاسمنيا  قرارداشت که  در واقع نام آن جا  از ) Hobart(ارت هوب

مشتق ) Van Diemen's Land(روي نام ناخدا جرج آرتور حاکم ون ديمنز لند
آرتور ناخداي کشتي ايي بوده که براي اولين بار با کشتي و اسلحه به . شده است

و به  گرفته جا را از آنانبومي، آن اينجا آمده و با کشتار و بيرون راندن مردم
 اين محِل حکومتي و زندان آن در زميني به  .تصرف کامل خود در آورده است

بسيار وسيعي در کنار دريا قرار دارد که  هکتار  و درجاي ٤٠مساحت تقريبي 
ت دول. ساختمان براي قسمتهاي مختلف حکومتي ساخته اند ٣٠در آن متجاوز از 

که اکنون همه ي آن به موزه ي سربازي  است شده محلي منطقه در اينجا تشکيل
  .تبديل شده است

يکي از نمونه هاي وحشتناک زندان را در اينجا راه اندازي شده بود و اين زندان 
از مراکز نگهداري متهمان و محکومان با جرايم سنگين  انگليس بوده  است که 

آنها  در راه يا مي مردند اين زنداني ها را از انگليس به اينجا مي فرستاده اند و 
و يا اگر هم  به اينجا مي رسيدند در بيگاري هاي مختلف، از جمله کار در 
معادن ذغال سنگ و يا کار هاي ديگر با پاهاي زنجير شده از آن ها  استفاده مي 

در . شده است، همچنين برخی از آن ها در زندان و يا در بيگاري مي مردند
کمتر پيش . شده استسخت تر از يک برده رفتار مي واقع با آن ها به مراتب 

در اين زندان استفاده   .برده باشد نداني از اينجا جان سالم به درمي آمده که يک ز
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از انواع مجازات هاي جسمي و روحي، شاق و طاقت فرسا رايج بوده  و يا 
 به همين خاطر اين زندان وحشتناک بندر. ابداع مي شده استبرای اولين بار 

 .لقب داده اند» جزيره مرگ«آرتور را 
اين از ما . هم اکنون اين محل را براي ديدن عموم مردم به موزه تبديل کرده اند 

چون کارگران  باز ديد کرديم امامحل اداري دولت را در آنجا  زندان و کل
مشغول باز سازی داخل زندان و سلول هايش بودند،  ما نمای بيرونی آن را  که 

    .تماشا کرديمه قرار داشت، در محوط
از همه جاهاي ديدني آن و از جمله  بعد از سه روزي که در اين منطقه بوديم و 

مزارع و موزه شهر  ،کنار دريا، جنگل ها مختلف  ه هاینقطباغ وحش، 
که يکي از پارک هاي  (Freycinet)  هوبارت ديدن کرديم، به پارک فريسينت

،  و از همه جاي آن ديدن هرفت قرار دارد در آنجا) NationalPark(  ملي
اين پارک ملي بسيار زيبا بر روي کوهي بلند و مشرف بر درياواقع شده . کرديم

ساعت پياده روي توانستيم اين پارک را  ١١سپس به قله آن کوه رفتيم و با  .بود
بعد از آن، از منطقه . سه شب و يا دو شب را هم در اين منطقه بوديم. دور بزنيم

سه   . ناميده مي شد، ديدن کرديم) (Central Highland سنترال هاي لند  اي که
ارهاي بسيار ديدني و زيبائي قرار در اين منطقه غ . روز هم در اين منطقه بوديم

غار در اين منطقه قرار دارد که بازديدکننده گان و توريست ها مي  ٢٠٠ . دارد
فقط محققين و زمين   در يکي از آن ها هم. توانند از دو تاي آن ديدن کنند

درمابقي آنها چون . شناسان مي توانند باز ديد داشته باشند و  به تحقيق بپردازند
دو غاري که توريست . خطر ريزش غار مي رود، غير قابل بازديد استاحتمال 

 و )Marakoopa Cave(غار ماراکوپا  يکیها مي توانند از آن ديدن کنند، 
ما همراه با راهنماي . نام داشتند   )Salamon Cave(غار ساالمون  ديگری

ن سال ميليو ٣٥  ها اين غاره. غار از هر دو غار زيبا و ديدني بازديدکرديم
   . به وجود آمده اند  قبل

وقتي راهنماي  در  قسمتي از اين غار ی بود،شگفت انگيزو عجايب غارهای   
غار چراغ برق را خاموش کرد، مثل اين بود که شما در يک شب کامالً مهتابي 

و ستاره ها مثل گنبدي که در همه   ددر کوير در زير آسمان پر ستاره ايستاده اي
بعد از اينکه راهنما جراغ را روشن . الي سر شما قرار داردجا مي درخشد با

که هر کدام از اين : وي گفت ،توضيح دادچنين کرد براي ما اين منظره را 
)   (Glow Worm)ستاره ها را که شما ديديد، يک  کرم شب تاب ياگلو ورم 
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ً به اين ها کرم شب تاب گفته مي شود و در حقيقت اينها. است  البته اصطالحا
( کرم نيستند بلکه الروي از حشره اي شبيه مگس هستند و غذاي هر الرو 

larvae ( حشره اي نظيرمگس است و اين الروها براي شکار  در هفته يک
يايد و غذاي خود، از خود نور متساعد مي کنند، تا به خاطر نور حشره اي ب

و توضيح راهنما در مورد اين   ديدن اين منظره  با. سپس  آن را شکار کنند
در پوست نمی گنجيدم و هم  شگفتي خلقت، من هم  چنان شگفت زده شده بودم که

مورد  در اين زايد الوصف خود را تفکرو شادي قلمم قاصر است که  اکنون هم
   در آن غار را یوقتی من چنين منظره عجيب و شگفت انگيز .دتوصيف کن

در ذهنم تداعی شد و مرا به ياد آن اين  فرموده ي حضرت علي  در جا ديدم،
 قعر دريا و در داخل سنگي اگر کرمي و يا حشره اي در: که فرمود انداخت

اين غار بسيار  . هيا می سازدروزيش را برايش م خداوند ،وجود داشته باشد
تا جائي تا به ته و  تعبيه شده بود،پله در قسمتهاي مختلف آن  ٢٥٠بزرگ بود و 

 باز ديد، ت در هر نوب. که امکان ديدن براي توريست وجود داشت، برسيم
مي را با خود به داخل غار  نفر ١٢و در ديگری  نفر ١٦ در يکی  راهنما 

بعد از سه روزي که در اين منطقه بوديم، براي باز گشت به ملبورن باز   .برد
بعد از  ٦ساعت  " روحِ تاسِمنيا"  به اسکله کشتي باز گشتيم و با همان کشتي

و گويا دو . صبح در ملبورن از کشتي پياده شديم ٧ظهر حرکت کرديم و ساعت 
در اين چند روز . ويا سه روز ديگر در ملبورن بوديم و سپس به لندن باز گشتيم

از دو  و ديدنی شهر بوديم عالوه بر ديدن جاهاي مختلفآخر هم که در ملبورن 
بومي  موزه مردمان و )Immigration(مهاجرت  موزه، يموزه بسيار ديدن

  .ديدن کرديم) Aboriginal(استراليا 
هم از ديدگاه آموزشي بسيار   هر دو موزه هم از ديدگاه عبرت گرفتن از تاريخ و 

ي  مردمان بومي استراليا تاريخ و چگونگي سرگذشت  در موزه. مفيد بودند
ود که بسيار غم انگيز و ناراحت کننده مردمان بومي استراليا  شرح داده مي ش

در اين . است و نشان می دهد که چه بر سر مردمان بومی آن ديار آمده استهم 
موزه شرح زندگي بعضي از مردمان بومي استراليا و زجر و مشقتي که به 

نکته ي . دست انگليسي هاي مهاجم کشيده اند، با تصوير و فيلم قابل ديدن است
نگيز اينکه، وقتي انگليسي ها به استراليا مي روند و آنجا را بس مهم و عبرت ا

تصرف مي کنند، براي مشروعيت بخشي و عدم مواجه با مخالفت هاي جهانيان 
زمينهاي . و مردم کشف کرده اند  که سرزميني بدون سکنه   اعالن مي کنند
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 حاصل خيز و قابل سکونت در استراليا در کناره هاي دريا و ساحل ها قرار
مهاجمين مردم بومي آنجا را کشتار کرده و زمين هاي آن ها را تصرف . دارد

مابقي را هم که نتوانسته اند بکشند، با زجر و فشار به يک منطقه ي بد . کرده اند
عده کمي از مردمان بومي اين سرزمين که جان سالم به در برده . رانده بودند

رار مي گيرند که هنوز هم اين اند، در وضعيت بسيار بد و تحقير کننده اي ق
گفته مي شد که بعضي از . تحقير و عقب ماند گي در آن ها مشاهدي مي شود

شکايت اين بومي ها براي پس گرفتن زمين هاي خود، اکنون به سازمان ملل 
   .که بسيار بعيد است که به آن رسيدگی شود.کرده که به آن رسيدگي شود

در استراليا از روز اولي که به قول در موزه مهاجرت هم تاريخ مهاجرت 
قابل   !! بدون سکنه و مردم  کشف کرده اند؟    خودشان، سرزمين استراليا را

در انگلستان زندانيان و افراد خاطي را با زور به آنجا مي . مطالعه و ديدن است
 ماه طول مي ٤سفر با کشتي از لندن به استراليا در آن موقع بيش از . بردند

و در طول اين مدت بسياري از خدمه و مسافرين کشتي قبل از  کشيده است
رسيدن به استراليا جان خود را در اثر بيماري و نرسيدن غذا و زجر و شکنجه 

در آن موزه به يک آگهي برخورديم که در لندن در روزنامه . از دست مي دادند
پوند  ١٠نفر مسافرت به استراليا براي هر ! بشتابيد: هاي آن روز آگهي شده بود
.  در هر حال اين دو موزه ديدني و آموزنده است . و بچه ها هم مجاني است

حسنيه و زيوير تمامي کوشش خود را به کار برده بودند که اين سفر به ما خوش 
ً يکي از بهترين سفرهاي ديدني و آموزنده ما بود که اگر اين . بگذرد و واقعا

ل و نيم براي کار در بيمارستان به عنوان اتفاق براي آنها رخ نمي داد که يکسا
به استراليا بروند شايد هر گز چنين سفِر  مهم و    (Fellowship) فلوشيپ 

  .ديدني براي ما هم رخ نمي داد
در . استراليا کامالً کشوري متفاوت با ساير کشورهاي اروپائي و آمريکائي است

و    ورها متفاوت استبا ساير کش  و از هر لحاظ  حقيقت دنياي ديگري است 
از تاريخ آن گرفته تا نوع . سفر به آنجا گوئي سفري به دنياي جديدي است

تصرف آن به  وسيله ي مهاجمين انگليسي، اين تفاوت در تمامي شئون زندگي 
از رفتار، خورد و خوراک مردم گرفته تا محصوالت کشاورزي، حيوانات 

  و زيبا ديده مي شودمتفاوت   بومي و جنگلي و صحرائي، و ساحلهاي 
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جا دارد که اينجا، داستان کوچکي هم در مورد سفر برادرم به لندن که خالي از 
تا سفارت انگليس در تهران بسته نشده بود، برادرم سه . لطف نيست آورده شود

ماهي نزد ما  ی دو سفر براي ديدار با ما به لندن آمده و در هر سفري بيش از يک
درسفر آخري که براي شرکت در جشن عروسي عقليه در پائيز . بوده است

، با همسرش خورشيد خانم آمد و مدت يک ماهي ميهمان ما در لندن ٢٠١١
در سفر اول که به لندن آمد، دو اتفاق افتاد، اولي اينکه برادرم  بيش از . بودند

آمد، بتول همسرم که در آن سي بود که سال سيگار مي کشيد، وقتي به لندن 
برادرم هم چند . حسن آقا لطفاً در اتاق سيگار نکشيد: موقع کمي آسم داشت، گفت

سيگاري که داشت، در آورد و ريز ريز کرد و آن را به دور انداخت و در لندن 
اصالً سيگار نکشيد و سيگار را ترک کرد و تا به امروز ديگر لب به سيگار 

معموالً بچه هاي اين زمانه خيلي برايشان سواد نداشتن  دوم اينکه،. نزده است
قبالً . معني ندارد و بويژه بچه اي که در اينجا بزرگ شده و تحصيل کرده است

غزاله از مادرش . توضيح داده شد که برادرم تحصيل نکرده و سواد دار نبود
مي پرسد که عمو حسن چقدر درس خوانده است؟ مادرش هم جواب مي دهد که 

و . او باورش نمي شود که عمويش درس نخوانده باشد. مو درس نخوانده استع
اصالً درس نخوانده يعني چه؟ مگر مي شود کسي در اين زمانه درس نخوانده 

غزاله هم در تنهائي از عمويش مي پرسد، عمو جان . باشد، آن هم عموي من
ي جواب مي شما کجا تحصيل کرده ايد؟ برادرم هم بدون اينکه مکث کند، فور

غزاله با شنيدن اين حرف . درس خواده ام» ُگدار شير«دهد که من در دانشگاه 
تو با فاميل پدرم : وقتي مادرش را مي بيند، با حالت گريه به مادرش مي گويد

خوب نيستي، تو گفتي که عمو درس نخوانده است ولي من از عمويم پرسيدم و 
هرچه مادرش مي . واند استدرس خ» گدار شير«او جواب که در دانشگاه 

: ناچار مادرش مي گويد. او باورش نمي شود. گويد، نه عزيزم من درست گفتم
وقتي من به منزل آمدم، غزاله پرسيد بابا جون، مامان . از پدرت بپرس! خوب

مي گويد، عمو حسن درس نخوانده است؟ ولي عمو مي گويد در دانشگاه 
گدار «من تا دانشگاه ! خوانده يا نه حاال درس. درس خوانده است» گدارشير«

را شنيدم زدم زير خنده و گفتم نه عزيزم عمو درس نخوانده و عمو با تو » شير 
هم در ماربين تپه اي است که در امتداد سلسله » گدار شير«شوخي کرده است و 
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الزم . کوهي قرار دارد و اين تپه راهي است که به مزرعه بيدشک مي رود
ه را يادآور شوم که بتول همسرم هميشه با تمام بستگان و فاميلم  است که اين نکت

رابطه حسنه داشته و همه او را دوست دارند و مرتب اين همسرم است که به من 
و اغلب او شماره . يادآوري مي کند که به برادرم زنگ بزنم و با او صحبت کنم
  .متلفن برادرم را مي گيرد و به من مي دهد که با او صحبت کن
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  اشتغال فکری و احساس مسئوليت ميهنی  بی قراری،  -٢١ 
            

به  ۴٠نظر به اينکه اينجانب بويژه از سال : اين نکته را همين جا يادآور شوم 
دينی کشيده  شدم و بخش مهمی از زندگی و وقت  –بعد، به فعاليتهای سياسی 

ای را که  و تجربه  نتيجهبا خود انديشيدم که خود را در اين راه صرف کردم، 
مگان ،  اگر در اختيار هبه دست آورده ام کمسال پيش به اينطرف  ٢٠از حدود 

 :و آن تجربه اين است آنها هم فايده ای در بر داشته باشد برایيرد شايد گ قرار 
در کشورهائی نظير کشور ما که دچار حکومت ديکتاتوری و استبدادی هستند، 
کسانی که در جهت استيفای آزادی، حقوق مردم و اجرای عدالت به مسائل 

مردم  سياسی و مبارزاتی روی می آورند، به مرور خود را مسئول همه ی
تلقی می کنند و از اين امر مهم غافل می شوند که اينان  و گاه تمامی جهان کشور

انسان . قبل از هر چيز مسئول خود و اعمال خود هستند و نه مسئول تمامی مردم
تا زمانی که خود را مسئول امور مردم می داند، به آرامش دورنی کمتر 

از  آزادی، استقالل، حقوق مردم  و با وجودی که دائم دسترسی پيدا خواهد کرد،
روز به روز به رد زبانش می باشد، اما و عدالت سخن به ميان می آورد و وِ 

سمت ديکتاتوری روی می آورد و به مرور خودش به ديکتاتور تبديل خواهد 
و يا بر اثر مبارزه به و زحماتی را متقبل شده است زيرا چون مبارز است . شد

فش را چشيده، حق ويژه ای برای خود قائل می شود و زندان رفته و داغ و در
در نتيجه خود را حق مطلق می پندارد و هر کسی را که مخالفش باشد و يا 
مخالف بعضی اعمال و يا گفته ها و نظرياتش  باشد را باطل به حساب می آورد 

اما اگر خود را مسئول تمامی مردم . کم از اينجا نشأت می گيرد کم و ديکتاتوری
کشور و عالم نداند، و خود را مسئول اعمال خود بداند، وهر زمان کاری را که 
شايسته و درخور است انجام دهد، هم به آرامش خاطر خواهد رسيد و هم انرژی 

ل نيک وی به اطراف پراکند می شود، اثرمثبتش را بر امثبتی که در نتيجه اعم
مردم نيز کمک شايانی کرده و بدين طريق و بدون شک به . مردم خواهد گذاشت

  .است
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بعد از اينکه با به اين در و آن در زدن تا حدودی به زندگی سرو سامانی داده 
و دو . شد، شروع به جمع و جور و آماده کردن طرحی که در ذهن داشتم کردم

و در اختيار  منتشر کرده ١٣٨٠اولين بار در سال جلد خاطرات زندان را برای 
  .ار گرفتعالقه مند ان قر

بعد از آزادی از زندان، چه در ايران و چه در لندن، فکر نوشتن حد اقل تاريخ 
دورانی که من در آن شرکت داشتم مرا آرام نمی گذاشت يعنی اينکه زمانی که 

به دليل همان  -من وظيفه داشتم که زندگی خانواده را بهتر سرو سامان بدهم
شی از وقت و ذهنم که می بايست اشتغال فکری که مرا آرام نمی گذاشت، بخ
را به خود اختصاص داده بود و  - مصروف سامان دادن زندگی خانوادگی شود

من مديون خانواده  از اين لحاظ اذعان دارم که برخانواده ام سخت گذشته است و
و اميد است که مورد بخشش آنها نيز قرار بگيرم و احساس مسئوليتی . ام هستم

ر درک کنند و تشاحساس کرده و می کنم  بيبر شانه خود را که در قبال ميهنم 
   . در حقيقت از صبر و تحمل سختی های گذشته و تحمل من، از آنها سپاسگزارم

پاريس و تحول انقالب ايران از «و » اوين«نگارش سه کتاب اول يعني دوجلد 
پايان يافته بود ولي تا  ١٣٧٧دست نوشته آن در سال » آزادي به استبداد 

همان گونه . امکانات و مقدمات کار براي انتشار فراهم شود سه سالي طول کشيد
ذکر » پاريس و تحول انقالب ايران از آزادي به استبداد «که در مقدمه کتاب 

صدر با  دوست عزيز و استاد مبارز آزاديخواهم آقاى ابوالحسن بنى« :است شده
مطالعه كرده و به  صفحه دستنوشته را ۶٠٠صبر و حوصله تمام، بيش از 

هاى اصالحى و انتقادى ايشان  حاشيه. اندازه كتابى بر آن حاشيه زده است
 :محتوى سه نوع اطالعات است

تر  نوع اول، اطالعات اصالحى از برخى وقايع و رويدادهاست كه در دقيق 
نوع دوم، شامل طرح سئوالها و انتقادهايى . است كردن آنها كمك شايانى كرده

بعضى از قسمتها بعمل آمده و آنچه را كه درست تشخيص داده شده،  است كه از
گيرد كه با نظر نويسنده  و سوم نظرياتى را در برمى. اصالح گرديده است

از راهنماييها . ام همخوانى نداشته، در اينصورت به توضيح و پاسخ آنها پرداخته
دست نوشته » . كنم اند صميمانه تشكر مى و زحماتى كه با سعه صدر متقبل شده

و تحشيه آقای بنی صدر بر آن به رسم يادگار مجلد شده و در اختتيار اينجانب 
  .است
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انتشار پيدا کرد، تا کتاب اخير  ١٣٨٠اولين کتاب که در سال  در هر صورت 
جلد اول کتاب با دست نوشته شده  ۵جلد کتاب مختلف که  ١٢حدود  ١٣٩۴در  

ولي . و پس از آماده شدن منتشر شده است و بعداً به وسيله ي ديگران تايپ
کتاب مي شود را خود تايپ کرده و با کمک دوستي  ٧-۶کتابهاي بعدي که شامل 

به دليل مشغله کاري براي . صفحه آرايي و براي انتشار آماده گرديده است
براي اولين بار کامپيوتري خريدم و  ١٣٨٧گذران زندگي من در اوايل  سال  

   .ايپ کردن کردمخودم شروع به ت
نوشته هائی که تا کنون از من منتشر شده و در اختيار همگان قرار گرفته است، 

افزون بر . در نتيجه تحمل سختی و مشقات زندگی خانواده ام حاصل شده است
کتابها، مقاالت و نوشته های ديگری از من منتشر شده است که در سايت به 

به آنها  است و می شود موجود  www.mohammadjafari.comآدرس 
ی که تا کنون به زيور طبع آراسته شده و در اختيار مراجعه کرد، اما کتابهاي

  : همگان قرار گرفته، به شرح زير موجود است
 ١٣٨٠انتشار . ، جلد يک، گاهنامه پنج سال و اندی اوين 
 ١٣٨٠انتشار . ، جامعه شناسی زندانی و زندانبان٢، جلد اوين  
  ١٣٨٣انتشار.١- آزادی به استبدادو تحول انقالب ايران از پاريس 
 ٢- جانشينان انقالب، تحول انقالب از آزادی به استبدادو گروگانگيری .

 ١٣٨۶انتشار تيرماه  
 تحول انقالب از آزادی به استبداد ١٣۶٠يا کودتای خرداد  تقابل دو خط -

  ١٣٨۶انتشار بهمن.٣
 ١٣٨٧انتشار  خرداد . عدمی، تمرينی برای زندگی در موازنه نماز  
 وضعيت مبارزين مسلمان خارج از کشور (،ده سال با اتحاديه در آلمان

 ١٣٨٨انتشار تابستان ). به پاريس به هنگام ورود آقای خمينی
 ١٣٨٨با آيت هللا منتظری، ديماه  مکاتبات دمحم جعفری  
 ١٣٨٩انتشار  تابستان . در مسير تاريخ روزنامه انقالب اسالمی    
  ١٣٩٠انتشار تابستان  . واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين 
  جاذبيت قدرت و شيفتگی به (آيا می دانيد چرا چنين رژيمی بر پاست؟

 .١٣٩٢انتشار تابستان ) آن
 ١٣٩٣انتشار تابستان . مصدق و بختيار، مقايسه در روش و منش 
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 ١٣٩۵انتشار ارديبهشت . وغ مصلحت آميزتحقيق در باب در 
 قرآن تدبُّرنامه رشيد 
 ؟و چرا وارد اسالم شد از چه وقت حجاب 

در سايت افزون بر کتابهای فوق، مقاله ها، بخشی از مصاحبه ها و مطالب 
روش، تحول " و " کار پذيری و روشهای مبارزه با آن"ديگر از جمله کتابهای 

   .عالقه مندان در دسترس استنيز برای مراجعه " يا توطئه 
 
اين خانواده و بويژه  اما  گويا دست تقدير جنگ و مبارزه را در: ختم کالم اينکه 

تا پايان عمرم در ازل برايم  -که من باشم - درفرزند تازه چشم به جهان گشوده،
رقم زده شده، و زندگی کردن با سکون و آرامش که غالباً مردم در جستجويش 

و خانواده ام رخت بربسته بوده است و در نتيجه مبارزه، آوارگی  هستند، از من
از مأمن و مسکن اجدادی و از شهر و ديار خويش و نيز مهاجرت اجباری از 
کشور خويش به انگليس همچنان در پيشانيم نوشته شده و رقم خورده باقی مانده 

و شايد  – کوشش برای اداره زندگی در سختی و مشقت که از کالس هفتم. است
ل و تا به يبه بعد و در تمامی دوران تحص - بهتر است بگويم، از کالس پنجم 

امروز، برايم رقم خورده بود، باز نبايد بی ريشه در وضعيت عمومی ماربين و 
خانواده ام باشد، افزون بر اين چه کسی می داند، شايد دست تقدير که آوارگی و 

م به ارمغان آورده است، در سنت مهاجرت و مبارزه در تمامی عمر را براي
  . ديگری که برای خانواده ما در ماربين رقم خورده بود، ريشه داشته است

درک  کامل راز و رمز اين مسئله برايم بسيار سخت است که دريابم چگونه در 
تمامی طول عمر چندين واقعه ای در زندگيم رخ داده که قبل از وقوع آن، نمی 

اول اينکه : چه رسد به اينکه واقعيت پيدا کند. هم ببينم توانستم حتی خوابش را
هيچگاه در ذهنم خطور نکرده بود که من در دايره مطبوعات عمل کنم و مدير 

، در يکی از بحرانی ترين تاريخ کشورمان  باشم ولی ای مسئول روزنامه يوميه
د دوم فکر نمی کردم که به کارهای تجاری و خري. چنين چيزی اتفاق افتاد

علم اطالع و تجربه ای از آن  فروش لوازم يدکی اتومبيل سواری که هيچ نوع
اما همچنانکه متذکر شدم در اثر حادثه  ای اتفاقی به اين . م، خواهم پرداختنداشت

اينکه در هيچ دورانی از : راه افتادم و سوم و آخرينش که از همه سخت تر است
نم و عليرغم ميل باطنی ام، در زندگيم فکر اينکه به کشور ديگری مهاجرت ک

رنجِ غربت و تنهائی از يار و ديار خود زندگی کنم، برايم سخت بود، چه رسد 
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چه می شود کرد و يا گفت  .به اينکه روزی اين ناخواسته تحقق پيدا خواهد کرد
وقتی با دست تقدير اختيار از کف بنهی و تقدير ترا به جائی برد که خود ندانی 

  .کجا باشد
چنانکه خوانندگان مطلع هستند من قبل از انقالب قريب به ده سال در آلمان    

. دو فرزندم عقيله و حسنيه در برلين به دنيا آمده اند. تحصيل و زندگی می کردم
وکيل گرفتم و از دست پليس . اقامت همسرم در برلين مشکل پيدا کرده بود

، گردم به ايران بازستم می خوا روزهای آخری که بر اثر انقالب. شکايت کردم
. از وکيلم نامه آمد که پليس محکوم شده و مشکل اقامت همسرت حل شده است

کشور : من به خود و همسرم گفتم! به من و پليس برای گرفتن اقامت مراجعه کن
ما از دست استبداد داخلی و خارجی آزاد شده است و ديگر نيازی به اقامت در 

. ن اقامت همسرم به وکيل و پليس مراجعه نکردمغربت را نداريم و برای گرفت
در سرزمينی امکان و اگر از آِن خداوند است سيع و همه هللا و ارضگرچه 
حق دارد به جای ديگری  برای شخصی به داليلی موجود نبود، درست زيستِ 

 ناخرسند بوده ام،ی در غربت از زندگهميشه اما با وجودی که  ،مهاجرت کند
نمی دانستم که دست تقدير چنان برايم رقم زده است که از يار و ديار خويش 

و اين آوارگی و هجرت اجباری بدست نظامی که در طول . دور و آواره باشم
ی رسيدن به آزادی، استقالل، حقوق و عدالت برايش مبارزه کرده زوعمر به آر

وطن را  نصيبم خواهد  بودم، برايم زندانی به ارمغان می آورد و سپس جالی از
دين ستيز و  چنين رژيم  فرعونيت منِش  زندانِ  ه بيرون آمدن اززند البته. کرد
را اوند می دانم و خدای عمرم در اين دنيا را از الطاف خد و باقی ماندنِ ر جبا

هميشه سپاسگزارم که زندگی در آزادی، آزادگی، استقالل و مبارزه در راه 
آوردی نيست که بشود برايش قيمتی  و اين دستعقيده را نصيبم کرده است 

  . لطف الهی است که شامل حال خانواده ما شده است. مشخص کرد
وقتی می گويم دست تقدير در ازل برايم رقم خورده بوده است، بدين معنا است 

آينده زندگی می کند و حال را فراموش که انسان در مِن ذهنی خود، در گذشته و 
ا خود تمرين کند و به آنجا برسد که زمان گذشته و آينده را اگر کسی ب .می کند

نی زندگی اين در ذهنش حذف کند، و در همان لحظه ای که زندگی می کند، يع
امتداد دهد، آنوقت درک می کند، که اين لحظه از ازل تا لحظه و هر لحظه را 

. ستا و از جنس هستی يگانه ابد کشيده شده است يعنی اينکه حيات وی ابدی
بنابر اين در هر لحظه از حيات کاری را که بايد و حق است که انجام بدهد، 
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کجی فهمی و اشتباه نشود، اين بدان معنا نيست که من می خواهم . انجام می دهد
هر کاری که انجام داده ام، حق بوده و يا اشتباه  ، بگويم، در هر لحظه از حيات

. هر گز چنين نيست. نداشته است و خطای سهوی و يا عمدی، در اعمالم وجود
از گذشته ای که گذشته و باز انسان نبايد هويت خود را اما بدين معنا هست که 

بلکه هويت . نمی گردد و آينده هم که هر لحظه با اتفاقات در تغيير است، گرفت
 جنس خود ما است، از او شدن که را با اتصال به هستی يگانه وهمجنسخويش 

بدين معنا نيست که از تجربه گذشته نکته  اين .گرفت بايد جستجو کرد و از آن
منظور اين . پند نگرفت و يا آينده را رها کرد و به بی عاری و بيکاری دست زد

و هر لحظه و چيز هايی که در اختيار است است که نبايد هويت خود را از آينده 
  . گرفت ممکن است از دست خارج شود،

به ميزانی که از مِن ذهنی خويش جدا و يا دور می شود، به همان  هر کس 
خود کامالً ببرد  و اگر کسی از مِن ذهنی. نسبت اعمالش حق و خدائی می شود

ه و بدينسان سختی ها برايش ديگری يافت ذهنی اش بميرد، او تولد يعنی منِ 
آن از سالمت می شود و ترس و اشکال مختلف  و آتش بر او سرد وآور شادی 

و اتفاقی ترسی ندارد و  يا چيزیو   قدرت از هيچ کس و .او رخت بر می بندد
و يا  ق پيوستهنيرومند  و جاودانه به حقيقت مطل در حقيقت اوآن وقت است که 

  .     است به قول مولوی و حافظ به جاِن جانان رسيده
. است ختشايد باور اين مطلب برايتان سخت باشد، همچنانکه برای خودم هم س

اما واقعيتی است که در زندگيم رخ داده و جز اينکه بگويم دست تقدير در 
چه چيز ديگری می توانم بگويم؟ اين تجربه شانيم چنين رقم خورده بوده است، پي

از طفوليت تا به امروز ختی که با شادی و موفقيت همراه بوده است، درد و س
مرا رها نکرده است ادامه دارد وهمچنان بهار از عمرم می گذرد، هنوز  70 که

و می بينم که تا آخر   به هستی مطلق پيوسته و از او گرفته ام را که ميتزيرا هو
درد و  که نتيجه اين  : اين را نيز بگويم.  اين سفرهمچنان همراهم خواهد بود

زيرا بنا بگفته . برايم به ارمغان آورده استکه  ی استسختی، سرزندگی و نشاط
زندگی عقيده و " ان الحياة عقيدةٌ و جهاد"« : که) ع(امام حسين  منسوب به

اگر هم اين جمله از آن حضرت نباشد، عمل او مصداق » مبارزه در راه آن است
و آن تراژدی بی نظير که تا » حسين بر سر حق ايستاد«کامل اين جمله است که 

حق ايستادگی کنند دنيا، دنيا است بعنوان تجربه برای کسانی که بخواهند بر سر 
بر تارک دنيا خواهد درخشيد، و می تواند برای همه کسانی که در  راه آزادی، 
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عدالت، حقوق و داشتن اختيار تصميم زندگی خويش، مبارزه می کنند، سرمشق 
ت و نمونه باشد که من از طفوليت مبارزه در راه آزادی، استقالل، حق و عدال

    .را از زندگی حسين آموختم... و
بايد بدانند و يا می دانند که انسان در اين  هستندکسانی که به دنبال تجربه آموزی 

دنيا آزاد است و بايد انتخاب کند و هرچه را هم که انتخاب کرد الجرم بايستی به 
يافتن هر چيزی  دنبالو خود را هم گول نزند که انسان به  .جه اش باشديدنبال نت

رومی حق است که موالنا جالل الدين  که  هست، خودش هم همان است و کالم 
  :می گويد

  تا در طلب گوهِر کانی،     کانی        تا در طلب  لقمه  نانی،       نانی
  در جستن هر چيز که هستی، آنی  اين جمله و رمز اگر بدانی، دانی     

  
و عالم هستی حاکم است و اين روح مشترک  بر کائناتروح واحد و مشترکی 

از ميان بر می دارد و نوعی  ،ه ما را از همديگر جدا می سازدسدها و موانعی ک
به و . و با طبيعت بوجود می آورد دوحدت و يگانگی ميان جامعه بشری با خو

موانعی که ما آدميان را از هم جدا می سازد، دروغگويی و  نمهمترينظرم 
   :و اين است که. ناراستی است

ه است که روح عالم هستی بر راستی که ارزشی جهانشمول تجربه به من آموخت
 ازنوعی  خوداستوار می باشد و نه دروغ و يا دروغ مصلحت آميز که است، 

که  یانسانها هر کار اگر تجربه امو به نظر و  .با کاله شرعی استولی  غ ورد
آن از جهان رخت بربندد،  انواع و  نگويند و دروغ بکنند ولی دروغ دمی خواهن

. دنيا گلستان خواهد شد و بهشت موعود با راستی در همين دنيا ساخته خواهد شد
راستی و صميميت و ايستادگی بر حق مرا به ميدان سياست و مسائل اجتماعی 

اما ماندن در . در راستی و درستی نهفته استهم ات و فالح اميد نج .کشاند
و اميد است که با  راستی و درستی هنوز راه صعب و دشواری را در پيش دارم

و  از خود زايل ،خودم و بايد بدانم که تا خودِ  برمبآن را به پايان  هدايت خداوندی
بايد  و. خطر در کمين است ،ام که از آن آمده است نشده از جنس هستی يگانه

که بر و کسی جز عمل خويش » کسی را دعمر دوباره نداده ان«که  دانست
چون دنيا جای  .جريدۀ عالم ثبت و ضبط است چيزی با خود همراه نتواند برد

 اين چنين پيدا است که لحظه راحتی و شادی دائمی .آزمايش است نه جای آسايش
رسيدن به که رها شدن جان از بند تن و  فرس، لحظه پايان اين و ابدی زندگيم
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و اگر کسی به چنين حقيقتی دست  ت، می باشداس حيات ابدی و لقای پروردگار
بلکه آن  داز بند اين جسم مادی نگرانی ندارها شدن نه تنها از مرگ و ر ،يافت

ن کرده اايی و  زيبا  آنرا بيدی و خرمی است  و حافظ به چه شيوبرايش عين شا
  :است

  
  تنمجاب چهرۀ جان می شود غبار ح

  خوشا دمی که از آن چهره پرده بر فکنم                     
  چنين قفس نه سزاِی مِن خوش الحان است

  روم به روضۀ رضوان که مرغِ  آن  چمنم
اميد که از دريای بی کران  رحمت و مغفرت خداوند برخوردار باشم، و چه  

ن بود سرگذشِت سفری دور و اي .محمود گردانعاقبت  خدايا: خوب گفته اند  که 
از تبار کوهستان و کوير و برگ سبزی است از درويشی از  فرزندیدراِز 

که در اختيار عموم قرار  ن برزاوند اردستان در حاشيه کويرکوهستان ماربي
اميد است که تجربه ای برای آموختن و گرفتن در بر داشته باشد و . گرفته است

  .بدان اميد. ت ديگران نگرددموجب اتالف وق
  

         ١٣٩۶  تابستانلندن  
  دمحم جعفری ماربينی     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ت      ٢٧٥            یک  ذ

  

  

  

  ماربينی گويِش زبان و يا لهجۀنمونه هايی از  
  

که يکی از  ماربينی گويش زباناز لغتها به  برخیشايد چگونگی تلفظ  
خوانندگان اين برای قديم است،  سیرفا زبان پهلوی يا گويشهای نزديک به

  :خاطرات بی مناسبت  نباشد
  وفهشک  Golee weshkee    ُگِل ِوشِکه

  آسياب        Or      اُر
  آسياب دستی يا دستآس  Ora tchee      ِچه اُرَ 
  کجا می روی     Ka tche      چه کا
  کجا می آئی    Kaa tere      تِرِ  کا

  خانه      Keraa      ِکرَ 
  نشستن در دشت برای اطاقکی  Kera tcheh      ِکَرِچه

  تقسيم آب کشاورزان در موقع
  برويم    Boshem      بُِشم
  بيا       Boer      بُر

  بيا برويم Boer ta Boshem    بُر تا بُِشم
  لباس    Yomeh      يَوِمه
  کوه، کمر    Kemer      ِکِمر
  دانستن       Zone      َزنِ 

  گفتن      Vout      واوت
  به من گفت  Be mash vout    بِه ماش واوت

  امروز      Arou      اَِرو
  ديروز       ese      اِزِ 
  فردا      Aara      آرا

  چندروزه به دنيا آمده بچه ميش    Togholi      تُقُلی
  بچه    Vatcha      َوَچه
  تُنبان    Temmou      تِّمو

  پيراهن    Pornaa      پُورنَ 



ت      ٢٧٦            یک  ذ

  

  

  َعلَف       Aalef      آلف
  مادر     Mone      ُمنِ 

  پدر بزرگ مادر و يا پدری      Baghjah      باغَجه
  ريسی دستی کوچکنخ دستگاه      Tchar      َچر
  برف       Vafr      َوفر

  آب       Ow      اُو
  عمو     Aamou      آمو
  پسر       Pora      پُرَ 

  چراغ    Tchourou      چورو
  شوهر خواهر زن    Bakhsourah    باخسوَره

  خاک       Ouk      اوک
  بزرگ      Gord      ُگرد
  کوچک      Kees      ِکس

  بادام    Varom      واُرم 
  گردو      Yoz      يُوز
  خواهر       Dada     دادا

  مسجد     Mazger      َمذِگر
  ، می آيد٢، شغال ١        Tora      تُرَ 

  سنگ       Seng      ِسنگ
  بوکن زيرزمينی برای گوسفندان     Oshkendah      اُشکندَه

  می خواهم     Perem      پِِرم
  من می خواهم    Aa perem       اَ پِِرم

  
  
  
  
  



ت      ٢٧٧            یک  ذ

  

  

  :عکسها
  

  
  دمحم جعفری و مرحومه فاطمه حاتمی یوالد و والده مرحوم حاج

  

  
 ١٣٣۶سال   در عکس فوق در عکاسی چهره نما خيابان ناصر خسرو تهران 

  .برای الصاق بر روی تصديق کالس ششم ابتدائی گرفته شده است
  



ت      ٢٧٨            یک  ذ

  

  

 

 
  

  ١٣٣٨و يا  ١٣٣٧استوديو و عکاسی شعله، آبادان خيابان زند، 

  
، در نخلستان ١٣/١/١٣٣٧ مورخ رضا فتوحی، دمحم جعفری،: از راست به چپ

  شير آبادان بهمن



ت      ٢٧٩            یک  ذ

  

  

  

  
نفر ايستاده . دمحم جعفری، رضا فتوحی، حسين قاسمی: به ترتيب از باال به پائين

، در ١٣/١/١٣٣٧مورخ . حسن عرب و حسن رجائی و فرزندش: راست به چپ
  نخلستان بهمن شير آبادان

  

  
  عکس از عکاسی الکتريکی ماياک، شاه آباد غرب

  



ت      ٢٨٠            یک  ذ

  

  

  

  
  

گرفته شده است از  ١٣۴۴/ ١۶/۶اين عکس در ياد بود جشن سردوشی مورخ 
 دمحم جعفری، دمحم گلشنی، دمحم جهانگيريان، علی مشهدی رضا،: راستچپ به 

حسين مير آفتابی، احمد زارعی آشتيانی، محسن مزدوری، ناصر رسوليان، داود 
  کريمخانی



ت      ٢٨١            یک  ذ

  

  

  
  :ه استدر کالس تعليماتی پادگان شاه آباد غرب گرفته شد

، اکبر سيد حسين ميرآفتابی، سيد جواد خوانساری: نشسته ها از راست به چپ
الحميد اديبی، ميربهاالدين تقوی،محسن مزدوری، احمد جايز، عبد هللا کاشی، عبد

سيمائی، دمحم جعفری، داود کريمخانی، محسن گشايشی صفا، سيد مهدی الوانی، 
رضا مير طانظير، محمود  علی مشهدی رضا، داود نجفقلی، دمحم سعادت،

نيکوبيان باقری، احمد باقرينی، محمود جاللی، اکبر شوشتری مقدم، فيروز 
همايونی، احمد زارعی آشتيانی، عباس حاجيعلی عرب، جهانگير بابائی، اصغر 

  ثروتی، اصغر صادقی، دمحم گلشنی تهرانی، حسين ناظمی،
د، علی شالفروشان و چند جمال ثروتی، اکبر رادکانی، احمدی استا: ايستاده ها
  نفر ديگر



ت      ٢٨٢            یک  ذ

  

  

  
دمحم جعفری، احمد باقرينی، اکبر رادکانی، اکبر ، عکس يادبود دوران سپاه دانش

عبدالحميد : اصغر صادقی، ايستاده دم، گلشنی تهرانی، مهدی الوانی،شوشتری مق
  .لب چشمه در انتهای پادگان گرفته شده است، اديبی

  
  زاهدی، عقبائی، جعفری: از چپ براست، حياط دبستان روستای سنگ بست



ت      ٢٨٣            یک  ذ

  

  

 
حفظ هللا : از راست به چپ. اين عکس در فضل بن شاذان گرفته شده است

  ،  جعفری، اصغر اصفهانی دمحم حسين زاهدیو برادرش،  عقبائی

  
  ، جعفری، روستای آهار از توابع اوشان فشم یامير امير: چپ به راست

  



ت      ٢٨٤            یک  ذ

  

  

  
   محلعقبائی، قاسمی و دو نفر از اهالی : اللون و يا زاگون از چپ به راست

  

  
  آقای عباسعلی رجائی و دمحم جعفری روستای آهار از توابع اوشان فشم

  



ت      ٢٨٥            یک  ذ

  

  

  
غالمرضا اميری، دمحم جعفری، فردی که : نشسته چپ به به ترتيب از راست

. سرش در بين دو نفر بيرون آمده، مرحوم عباس ادهمی معروف به عباس شاه
راست به  زبچه خندان محسن رجائی  و پدرش عباسعلی رجائی دو نفر ايستاده ا

کسی که تنها سرش پيدا است امير اميری . رمضان جعفری و حسن حاتمی: چپ
ه سرش روی شانه غالمرضا است؟ باز ديد از روستای آهار از و فردی ک. است

  .توابع اوشان فشم
   

  



ت      ٢٨٦            یک  ذ
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ت      ٢٨٨            یک  ذ

  

  

  
  
  
  
  
  

  
غزاله، بتول، دوِگل، عقيله، اينجانب، حسنيه و نفر پشت سر : از راست به چپ

  .ر همسر حسنيه استيدوِگل همسر عقيله و زيوي. ريزيوي



ت      ٢٨٩            یک  ذ

  

  

  

  پيوست ها

  
  - ١ -پیوست  
  



ت      ٢٩٠            یک  ذ

  

  

  
  - ٢ -پیوست  



ت      ٢٩١            یک  ذ

  

  

  

  
  - ٣ -پیوست  
  
  



ت      ٢٩٢            یک  ذ

  

  

  
  - ۴ -پیوست  



ت      ٢٩٣            یک  ذ

  

  

  
 

  
  - ۵ -پیوست  
  
  

  



ت      ٢٩٤            یک  ذ

  

  

  - ۶ -پیوست  
  
   

  
  



ت      ٢٩٥            یک  ذ

  

  

  – ٧ –پيوست 

  نخل ماربين

  
  اسکلت چوبی نخل بدون لباس



ت      ٢٩٦            یک  ذ

  

  

  
   نخل با لباس اوليه برای پوشش

  
  



ت      ٢٩٧            یک  ذ

  

  

  
  

  .که با لباس در حال گرداندن است "نخل ماربين"مراسم نخل گردانی در ماربين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ت      ٢٩٨            یک  ذ

  

  

  ماربين نسبت به اصفهان و اردستانوضعيت جغرافيائی 
 

  



  
 

ت یک    ذ
و تان و  و بار  ز  دی  ز ی  د  نا  د  ز

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ی    د 
  

  

  

  

  

 

ی  وار  ت، ا ول ا ھا ی  رز ی   ی  را ت  روح عام  ه  و ن آ   

وغ  وی با کاله  ی از  و ود  ز   ت آ ص وغ  وغ و یا  د و   تبا و   و . ی ا

ھان  واع  آن از  وغ و ا د و  و وغ ن د وی  د ب وا ی  ھا  کاری   سا م ا ا  

د د  وا ه  یا سا ن د ی   ود با را و ت  د و  د  وا تان  یا گ دد، د ت  ی . ر را

ل ا سا ت و  یا دان  ا   ق  ی   تاد ت و ا دو  شا ی  م . ما جات و فالح  د  ا

ت ه  ی  ی و  ش .  را واری را   ب و د وز راه  ی  ی و  دن  را اما ما

رم یان  دی آن را   داو دا  ت  با  د ا تاب( .دارم و ا ن    )از 
  

 

  

  

  

د زاو شارات    ا


