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  سخن ناشر

  

ي نشر به عهده گرفته است، زنده اي که انتشارات شاهد از آغاز فعالیت خود در عرصهترین وظیفهاصلی
اند و ي ایثارگران مجاهدي است که در پاسداري از انقالب اسالمی جانفشانی کردهنگاه داشتن یاد و خاطره

  . اندباشند متحمل مصائب مقدسی چون اسارت جانبازي شدهشهادت سیراب نشده » شراب طهور«اگر از 
ي ي آن دالور مردان عرصهداشتن آتش یاد و خاطرههاي برافروخته نگاهترین و معتبرترین شیوهاز مهم

هاي واقعی و عینی از زندگانی و سلوك آنان است در قالب ضبط مجاهد و پیکار، به دست دادن گزارش
تر هاي دیگر بیشاز آنان که میزان تأثیرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب از شیوهخاطرات بر جاي مانده 

ي ترین نقش را در اثر دارد و آن چه هست یکسره پهنهي نگارش، عنصر خیالی کمچرا که در این گونه. است
  . انکارناپذیر واقعیت است

ي بکر و ها باقی مانده است، دست مایهاز سوي دیگر انتشار خاطراتی که از مجاهدان راه حق در حافظه
ي سالکانی را دارند که روزگاري بدیلی است براي آن عده از محققان و هنرمندانی که در آثار خود، دغدغهبی

اي که به ي طبیهها آفریدند تا آن شجرهبراي پاسداري از سرزمین اسالمی خویش، به میدان آمدند و حماسه
  . در خاك این مرز و بوم کاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشینددست مبارك آن پیر فرزانه 

  



 

  مقدمھ

  

تقدیم به پدر و مادر پاکدلم که همواره در اندیشه تعالی روحم بوده اند و پیش کش به محمدم که جامه اي جز خلعت شهادت 
  . برازنده قامت رسایش نبود 

  
ود را پشت سر می گذاشت،امافضا، فضاي پاییزي نبود نه تنها بود،پاییز آخرین روزهاي خ1359شانزدهم آذر ماه سال 

قلبها بلکه طبیعت هم کامالً رنگ بهاري به خود گرفته  بودتفسیریا مقلّب القلوب و االبصار  و   محوّل الحول واالحوال بالعینه 
تبدیل به انیس القلوب و احسن مشاهده می شد  وحول حالنا  الی احسن الحال در میان مردم خصوصاً جوانان پاك وخدا جو 

الحا ل ترین درجه خود رسیده بود، پاي بر زمین داشتند وچشم بر آ سمان، انگار که خدا نعوذ باهللا در آسمان جایگاهی 
اختصاصی برگزیده بود، جسم در میان جمع وروح مشغول تفرج باعرشیان و کروبیان، ودر قیام و قعود یتذکرون باهللا بودند،همه 

خدا و بوي خدا دا شت ناخالصی خود را در میا ن امواج خروشان خلوص وپاکی ویک رنگی گم کرده بود، این نسل  چیز رنگ
بودند و فریاد  ربنا ا ننا سمعنا منادیاً ....) امام خمینی رض( منتخب الهی همگی گوش به فرمان بی چون وچراي منادي زمان

صد ساله اسفار اربعه سالکان را یک شبه طی می کردند وبه مقصود می  هر روز رساتر می شد وره........ینادي لالیمان 
رسیدند،همه جا  بوي باروت می داد و صداي گلوله از گوشه وکنار شهر وروستا به گوش می رسید ،کودکان با پیشانی بند یا 

شان شیر می نوشیدندو صداي حسین شان در پشت تشییع جنازه ها یا بر دوش پدرا نشان آرمیده بودند ویا از پستان مادران
تالوت قرآ ن وفریاد حسین حسین شعار ماست شهادت ا فتخار ماست الالیی بسترخوا بشان بود،  شهادت به عنوان زیبا ترین 
پدیده اجتماعی قد علم کرده وعروس واژه ها وپدید ه ها نام گرفت و هر کسی سرمست در آغوش کشیدن ا ین عروس سرود 

سر می داد تاریخ تکرار شد و حنظله هاي غسیل المالئکه دگر باره نوعرسان خود را به امید خدا رها می شیدایی وبی قراري 
کردندومادرا ن وهب درکنار تن هاي بی سر تک فرزندشان  قربانی هایشان را عاشقانه تقدیم خدا می کردند، بستر زنان خالی 

هشان می کردندو گاه شدت بی قراري ودرد فراقشان آسمانیان را به ناله از همسران وبا اندیشه آخرین دیدارنگاهشان را بدرقه را
می افکند و هر از گاهی پیکرجوان پاك دلی در کنار نهري ویا دشت وبیابانی یا فت می شد که با دستان منافقین کور دل مثله 

دیگري داشت  ومن هم آخرین نفر شده بود ، هر کسی می خوا ست پرواز کند ودر ا وج گیري پرواز سعی بر سبقت گرفتن آن 
از متقاضیان در ردیف ذخیره هادر ا ین مسابقه بودم هر چند پر پرواز نداشتم  ولی نا امید از فضل خدا نبودم، دلخوش به آیه 

الهی  پاي در رکا ب جهد نهادم ودست به سوي حبل . وبه امید ا ستجا بت الهی.........الذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا : شریفه
  دراز کردم ، اما چگونه؟

  سیده  نساء هاشمیان  سیگارودي                                                         

  



 

  فصل اول
  تولد

دوران : معموالً اگر از کسی پرسیده شود بهترین دوران زندگی شما چه زمانی است، پاسخ خواهد داد
اما من . دانندخبري از بد و خوب روزگار مین بازي و دوران بیچون همگان دوران کودکی را دورا. کودکی

ام تري در تاریخ زندگیداشتنیام، چرا که صفحات زیباتر و دوستهیچگاه به خودم چنین پاسخی نداده
ام نبوده، زیرا هر چه کتاب ترین دوران زندگی من کودکیگویم بهترین و شیرینبه صراحت می. یافتم

همیشه تحقیر و تمسخر در خانه و مدرسه، . بینمزنم کمتر اثري از طعم حالوت میرق میام را وکودکی
کتک خوردن از اطرافیانی که قدرت بیشتري از من داشتند، انواع کمبودهاي عاطفی، فرهنگی و اجتماعی و 

ه از همان دوران، الشعاع خود قرار داد و جالب آنکام را تحتهاي دوران کودکیامکانات اولیه زندگی، شیرینی
از همان زمان وقتی که . هاي درونیم مطابقت نداشته فرود نیاوردمسر تسلیم در برابر هر آنچه که با خواسته

همین روحیات مرا به . کردمایستادم و بهاي هنگفتی پرداخت مییافتم عمالً به پایش میچیزي را حق می
  . باز و یک دنده معروف کرده بودعنوان یک بچه لج

در روستاي سیگارود از توابع  1338سال . آخرین فرزند خانواده هستم. بهتر است از ابتدا شروع کنم
در شب تاسوعا عاشورا و فضایی که آسمانیان و زمینیان در . شهرستان لنگرود استان گیالن به دنیا آمدم

به کمک یک ماماي درساي کوچک گلی و در خانه. دادندگریستند و فریاد یاحسین سر میعزاي حسین می
به گونه. کردندنساء گذاشتند و در کنارش حوري صدایم مینامم را سیده. »بانو آبجی«نخوانده محلی به نام 

  . ام برایم کامالً ناآشنا و نامانوس بوداي که تا قبل از مدرسه اسم اصلی
. چیزفهم و کارگشا بودسواد خواندن و نوشتن داشت، اما بسیار . شوهر بانو آبجی کدخداي محل بود

گذاشت و گاهی هم پا روي پا می. رفتکرد و خیلی با جبروت راه میپالتوي پشمی مشکی رنگی تنش می
بیشتر براي . نوشتنامه مینشست و براي مردم نامه یا شکایتروي چهارپایه دم مغازه نانوایی پدرم می

نو  ابجی زمانی هم که کاري نداشت، روي ایوان خانهبا. هایشان به سربازي رفته بودندهایی که بچهخانواده
دوخت تا کدام زن روستایی وقت زایمانش فرا اش میدروازهنشست و چشمش را به ورودي خانه بیاش می

اش در گرفتن بچه از زائو، چاقو یا قیچی بود همراه با صابون و آبی که صاحب تنها وسیله مورد استفاده. برسد
همه اهالی  او را به پشته هاي  هیزمش می شناخند چون جمع . آوردزم سوز جوش میخانه روي اجاق هی

  .اوري هیزم از کنار پرچینهارا دوست داشت
مان ساخته شد که صداي ناهنجار موتور آبیکوبی کوچک کنار خانهیک کارخانه برنج. کمی بزرگتر شدم
که حاصل تکنولوژي آن زمان بود و من مجبور شکست و این اولین آلودگی صوتی بود اش، سکوت ده را می
کنار کارخانه، حوض بزرگ پر آبی بود که . ها به شنیدن این صداي ناهنجار عادت کنمبودم که حتی در شب



ها یکی کشتن قورباغه. بیشتر شباهت به برکه داشت و پر بود از بچه قورباغه و حشرات آبزي کوچک و بزرگ
لبته این نوع زندگی فقط اختصاص به ما نداشت، بیشتر مردم اینگونه زندگی میا. مان بوداز کارهاي روزانه

معروف » عمارت«هایش به که ساختمان» نشین محلهمالک«یا » آخوند محله«کردند، به استثناي قسمت 
البته . خوردها به چشم میهنر معماري، شومینه و اتاقهاي مختلف نشیمن و مجالس، در همه عمارت. بود

امکان نداشت که جوانان این دو گروه، عاشق هم . ن فاصله طبقاتی در تمامی ابعاد زندگی وجود داشتای
تحصیل، خاص فرزندان . شدند، از دیدگاه اطرافیان مطرود بودنداگر هم عاشق می. شوند و با هم ازدواج کنند

فرزندان . دار بودندسم و رسمتعداد زیادي از آنان سرهنگ، دکتر، مهندس و صاحب مشاغل ا. طبقه مرفه بود
  . کردندآنها هم دور از روستا زندگی می. چند نفري بیش نبودند» پس محله«کرده اسم ورسم دار تحصیل

ها در  ولی خانم. کردندمردها آزادانه در روز هم استحمام می. در تابستانهاحمام مردم، رودخانه بود
بعضی . کردند که این مسأله معضالت خاص خود را داشتمی تابستان براي استحمام از تاریکی شب استفاده

گیالنشاه که صحبت  . کردندها را اذیت میزدند و زناز جوانان و مردان ناباب محله از دور چراغ دستی می
کردن  گیلکی  یادش  رفته بود پسر آقالطیف و نوه امام جمعه آن زمان  و برادر  زاده بحرالعلوم معروف از 

. آوردآمد، هیچ کس را آدم به حساب نمیرگ اسالم بود، وقتی براي استحمام کنار رودخانه میعلماي بز
خواند خستهایی دخترش میترا که در تهران درس میهاي افادهها و نگاهشد و ژستتمام و کمال لخت می

عه، روزي براي صرف کردند که پدر  بزرگشان امام جمدر حالی که تعریف می. کرد خدا  بیامرزدشانمان می
بیند که فقط یک جفت کفش دم در می. آیدوقتی همسرش به دنبالش می. رودناهار از مسجد به منزل نمی

کند، کنار دیوار همسرش آید وقتی در مسجد را باز میمسجد است، ولی از داخل مسجد صداي صحبت می
امام  . شودقا از سمت همان دیوار ناپدید میناگهان آن آ. بیند که با آقایی نورانی مشغول صحبت استرا می

کند که چرا آمدي و اجازه ندادي به فیض برسم؟ از آن پس آن جایگاه، محل جمعه به همسرش اعتراض می
کرد که آن قسمت دیوار را حتی پس از تخریب مسجد قدیم، کسی جرئت نمی. زیارت عاشقان امام زمان شد

عه  لب رو د  خانه  مشغول  وضوگرفتن  بود زنی را  می  بیند  کوزه  می  گویندروزي امام  جم.تخریب کند
به  دست  براي  تهیه  سرکه  به  این  طرف رودخانه  می  آید گوزه  اش  را  گرفته  و به  جاي  سرکه  با  
کف دستانش اب داخلش  می  ریزد  ومی  گوید  این  هم  سرکه براي  شما  زن  روستایی که  فکر  می  

د  آقا  مسخره اش  کرده به  عنوان  اعتراض  اب  کوزه  را به زمین  می  ریزد ولی  به  محض ریختن  کن
  . متوجه  می  شود  انچه  که  ریخته  سرکه  بوده  است  نه  آب 

پوش او عالوه بر خیاطی صبح روزهاي جمعه تن. آقایوسف برادرفرزند  دیگرش ، تنها خیاط مردانه ده بود
روي قبرستان قدیمی روي چهارپایه کوچکی میروبه. کردکه از پوست گوسفند بود به تن میبلندش را 

او تنها کسی . خواندگاهی هم دعاي اهل قبور و ندبه و زیارت عاشورا می. گفتنشست و با اموات سخن می
گوید؟ وسیلهها چه میخواند و به مردههمیشه برایم سؤال بود که او چه می. دادبود که این عمل را انجام می

بزرگترهاي ما همیشه لباس را تا می. اي به نام اتو را اولین من بار در دستان او دیدم، آن هم از نوع ذغالیش
  . گذاشتند تا چین و چروکش از بین برودکردند و وقت خواب، زیر تشک می

پوش، حمام عمومی شیک آقاغنی که از طبقه ارباب بود و خیلی هم. آموز مقطع راهنمایی بودمدانش
چند تا کارگر داشت که امور . دادبزرگی ساخته بود که تمامی روستاهاي اطراف را تحت پوشش قرار می



زد و فقط پوشید، دستانش را به کمر میخودش هم کت و شلوار اتو کشیده می. کردندحمام را اداره می
آنها در همه اماکن و مجالس، . ن نقطه حمام بودها و دخترهایشان باالتریجاي نشستن خانم. کردنظارت می

آمدند، همه کردند و وقتی آنها میشان میصدرنشین بودند و دو نفر ازکارگرهاي منزلشان همیشه همراهی
خانم هم بادي به . کردند شدند و تعظیم میبایست از جایشان بلند میکسانی که داخل حمام بودند، می

هایی باز و لبریز از بعد به نوبت با چهره. نشستکاري شده میبزرگ مسی قلم انداخت و روي سینیغبغب می
داد از دیدگاهشان طرد شده ریختند و اگر کسی این کار را انجام نمیشادمانی و غرور روي سرشان آب می
هم که  محمد، و مه جبین) کچل(مشهدي فاطمه مادر کَلْ  . رساندندبود و این اعتراض را به والدینشان می

گرفتند کشیدند و پول بیشتري هم میها را در دو مرحله کیسه میبا افتخار، تن خانم. کش حمام بودندکیسه
هاي خاصی زینت داده آورد و بساط و بقچه ترمه مخصوصش را که با یراقو باالخره یکی برایش حوله می

بخورد، لباسش را بپوشد وسپس ساك کرد تا خانم بنشیند و نفس راحتی بکشد، آب یخی شده بود پهن می
. ها بودوبقچه شانرا تا منزل همراهیشان می کردندوبیرون حمام هم محل تجمع و تفریح و بگو و بخند آقازاده

گرفت و این کار هر گو بود، برایشان معرکه میطبع و بذلهچهره و شوخحسنعلی دلّاك، که مردي سرخ
خواست از حمام خارج شود و از کنارشان فه و با حجب و حیاء میروزشان بود، آن وقت وقتی یک خانم عفی

برف چاق «آن محل معروف بود به . شد و هیچ کسی هم به این موضوع توجهی نداشتبگذرد از شرم، آب می
کردند و هاي زمستانی را در آنجا جمع میکردند، برفقبل از دوره ما آنجا چاله بزرگی را حفر می. »کول سر

البته در تمامی محافل . ها در فصل تابستان از یخ آن استفاده کنندزادهبپوشاندند تا ارباب و اربامیرویش را 
چون این . این تبعیض هیچ وقت برایم قابل هضم نبود. و مجالس از عزا گرفته تا عروسی برنامه اینگونه بود

مه  مشهود  بود  نشانه هایی  از تنها چیزي بیش که از  ه. تفاوت اصالً باروحیات من سازگاري نداشت 
آسایش و آرامش جسمی و روحی بود به  غیر  از  مرحوم  اقا  محسن ضیایی  کارمند  بهداري که خدمت 
گذاري  دلسوز و مهربان  براي تمامی اهالی روستا  بودومردم  به عنوان  پزشک متعهد محله و منجی 

ها پوش بودند و عزادار و در زمان خوشیسیاه) ع(حسیندر عزاي امام . مشکالتشان  تکریمش می  کردند   
  . ها بساط بزم و ورق و منقل مهیا بودو عروسی

  
اي از حیاط در گوشه. برپا بود) ع(ها مجلس عزاي امام حسیندهه آخر ماه صفر در یکی از این عمارت

هاي روي زمین را جمع خاكداد و من هم با دست، او به روضه گوش می. روي زمین، کنار مادر نشسته بودم
خاك گلوله . ریختمکردم و داخلش آب دهان میبعد قله کوه را چال می. آوردمکردم و به شکل کوه درمیمی

گذراند، وسط اش را میعروس خانواده که روزهاي آخر حاملگی. کردماي جمع میشده را خارج و در گوشه
شیون . ها تبدیل به گل شدندخاك. ازي من خالی کردخوانی یک کوزه مسی پرآب آورد و در محل بروضه

یکی از من حمایت . گفتهر کسی چیزي می. سر دادم و بد و بیرا گفتم که چرا محل بازیم را خراب کرده
چند روز بعد . زدمادر هم مرا کتک می. کندگفت حقش بود براي چه با خاك بازي میکرد و دیگري میمی

مادر، هنگام زایمان  از  دنیا رفت و دخترکوچکش زنده ماند و بی. اش بودمنارهاز آن ماجرا شاهد تشییع ج
. روز هر چند که خیلی بچه بودم، ولی احساس کردم که خداوند انتقام مرا از او گرفته استآن. بزرگ شد

  . کنمولی اکنون براي او طلب مغفرت می. شدانگار که توي دلم قند آب می



شدیم و بازي با گل و خار و خاشاك و سنگ و نم در دامن طبیعت بزرگ میسن و ساالمن و همه هم
صبح . از داشتن کوچکترین امکانات محروم بودیم. بهترین بازي ما بازي با گردو بود. چوب کامالً طبیعی بود

زدیم یهاي تمشک پرسه مزدیم و تا غروب پا برهنه در بستر طبیعت کنار باغات و الي بوتهاز خانه بیرون می
گرفتیم و زمستانها مثل اردك دائم داخل آب بودیم و ماهی میتابستان. رفتیمو فقط براي غذا به منزل می

هاي خیاطی مادر و هاي داخل خانه بود مثل نمک بار ، یه قل و دوقل و دوخت و دوز با تکه پارچهها بازي
شد، جوانان ازان تفنگ به دوش پیدایشان میهنگامی که سرب. البته تماشاي ماهیگیران محلی کنار رودخانه

رسید، که اگر دستشان به ماهیگیران می. کردندروستا با سوت زدن، ماهیگیران را از آمدن سربازان باخبر می
که گذران زندگی در حالی. گرفتند و هم تور ماهیگیري راهاي صید شده را از آنها میرحمانه هم ماهیبی

اش را با همین آقا ولی، همسایه پشت خانه ما شکم هشت تا بچه. هی روزانه بودبسیاري از طریق صید ما
کرد بندان زمستان تا صبح داخل رودخانه بود و ماهی صید میهاي سرد و یخبیشتر شب. کردشغل، سیر می

  . کردندو بارها و بارها دیدم که سربازها او را تا حیاط منزلمان دنبال می
گشتم و گرسنه بودم، یک تکه پلوي کته چسبیده به هم و دو حبه به خانه برمیوقتی عصرها از بازي 

انبار چوبی نسبتاً . خوردمزدم و با پلوي کته میمقداري از حبه قند را بااشتیاق گاز می. دادندقند به من می
انبار جاي داده شده ها هم در آن بزرگی هم گوشه اتاقمان بود که معموالً از برنج، پر بود و چون بقیه خوراکی

کردند و تابستان براي می دختران و عروسان  خوانین در تهران زندگی. هامان داخل انبار بودبود، همیشه کله
رفتند، جاده را سوراخ سوراخ وقتی با کفش پاشنه فلزیشان راه می. گشتندتفرج و تفریح به زادگاهشان برمی

ام داخل سوراخ دمپایی. ه خانمی ژستی از آنجا عبور کرده استفهمیدم کها میبا دیدن سوراخ. کردندمی
هاي گل شد کفش پاشنه بلند و اداي  انها را  در اوردم و گلبرگگذاشتم و مثالً میسنگهاي تیز و بلند می

پسر کوچکی از انها که ادعاي فضل . کردم محمدي قرمز براي درست کردن ناخن مصنوعی استفاده می
یک روز که کنار . کردهاي مختلف اذیت و تحقیر میما  جدا میدانست، هر بار ما را با روش  داشت وخودرا از

ام شن و ماسه ریخته بود، با قدرت تمام الستیک ماشینی را که لب رودخانه داخل لباس شسته و آب کشیده
وقتی که . رودخانه افتاده بود به گردنش انداختم و به طرف خودم کشیدم که گردن سفیدش زخمی شد

پس . باکی جلوي او ایستادم و از خود دفاع کردممان آمد، در نهایت قدرت و بیمادرش براي شکایت به خانه
  . گرفتدید، فاصله میاز آن تنبیه که در عمر خود ندیده بود، هر جا که مرا می

******  
. سال آب فراوان داشت سیگارود، باالي بلندي بود و پایین آن رودخانه بزرگی بود که در تمام طول

درست کنار رودخانه، جاده صافی بود بسیار زیبا که دو طرف آن چیزي نبود جز سبزه طبیعی و مکانی براي 
یک طرف آن رودخانه . شدزار بود ختم میاین جاده به میدان بزرگی که سبزه. چریدن گاو و گوسفند

الت مهمترین ) . زمین ورزش کنونی(فتند گهمیشه پرآب و طرف دیگر آن صحراي بزرگی بود که الت می
مکان تفریح و بازي جوانان و محل عبور و مرور کارگران، دختران و پسران جوانی که براي کار و چیدن برگ 

پس از برگشت از محل کار دخترها و . ها و روابط عاشقانه آنان بودتر از همه غروبجالب. رفتندچاي می
معموالً کنار هر دختر زیبایی، پسر . کردندم در کوچه و منازلشان مشایعت میپسرها آزادانه همدیگر را تا د

دانستند که فالن دانست و همه اهالی از کوچک و بزرگ میجوانی حضور داشت که او را متعلق به خود می



م، ما که کوچکتر بودی. شدها معموالً به ازدواج ختم میالبته این دوستی. دختر، متعلق به چه کسی است
گویند و حرفشان چیست و گاهی هم مخل آسایشرفتیم تا گوش کنیم که از چه میدنبالشان آهسته راه می

. شدچون این جمله از دیدگاه آنها توهین و زشت محسوب می» آهاي برق گرفته«زدیم شان بودیم و داد می
  . شدندبا شنیدن این جمله از همدیگر جدا می

کشیدند و کلمه ال به باال و چند نفر از فرزندان از ما بهترها تریاك میچند تا از پیرمردهاي شصت س
ها از جمله پدر من حتی وجود رادیو را بیشتر خانواده. اعتیاد براي جوانان ده برخالف امروز، واژه غریبی بود

اط بزند و تفریح داداش حسن هم این بود که در کنار مغازه پدر بس. دانستندهم در منزل ممنوع و حرام می
زمینی پخته ها یخ در بهشت و پپسی و کوکاکوال و آلبالو و انجیر خیس شده و در زمستان هم سیبتابستان

صدایش می» میرحسن«هاي محل دوستش داشتند و اغلب پیرمردها و پیرزن. و نان بربري داغ بفروشد
حسن به . ز آنجا برایم سوغاتی آوردام را ااش به مشهد رفت و اولین ساعت مچیاو با درآمد حاصله. کردند

اواخر زمان . خریدخاطر داشتن فکر اقتصادي همیشه پولدار بود و براي خودش دوچرخه و لباسهاي شیک می
خواند و جسته و گریخته درس هم می. کرد و از کار کردن هیچوقت عار نداشتدبیرستان، شاطري هم می

در تقلب کردن تخصص خاص داشت و . د و باالخره شد معلمشهر سال با چند تجدیدي و با تقلب قبول می
  . من هم پاي درس او کلی تعلیم تقلب دیده بودم

. کنار دریا هم پیدا کردن محیط سالم تقریباً غیرممکن بود و افراد بومی جایگاهی در ساحل دریا نداشتند
هاي شدید طبقاتی و و فاصله هاها و تبعیضکردم که باید اتفاقی بیافتد و به این زورگوییاحساس می

دانستم اسم آن پدیده چه ولی نمی. هاي فکري و فرهنگی و اجتماعی پایان ببخشدماندگیاستثماري و عقب
  تواند باشد؟چیزي می

دنیا آمدنم، شال سبز به کمر بسته و پابرهنه در جلوي هیئت گفت که پدرم درلحظه بهمادر می
او هم سر به آسمان بلند . دنیا آمدنم را در هیئت حسینی به او داده بودر بهسیدالشهداء بود و خاله بزرگم خب

. کردمادر هم او را سید صدا می. او در تمام عمرش، مادرم را به نام صدا نکرد. کرده و خدا را شکر کرده بود
و ) برادر بزرگم(د آید او را مادر سیدمحماز زمانی که یادم می. شرم و حیاي بیش از حدشان مانع این کار بود

رفتند، همیشه پدر خواستند با هم جایی بروند در کنار هم راه نمیوقتی می. کردها صدا مییا با واژه بچه
رفت و این عمل به معناي نوعی حجب و حیا و عفت و حفظ حرمت در مقابل چند متر جلوتر از مادر راه می

. سر سفره غذا بنشینیم و یا موقع غذا خوردن پا دراز کنیم دادند که بدون روسري براجازه نمی. بزرگترها بود
خواستم براي سفر حج براي مادر، گذرنامه تهیه کنم، متوجه چهارده سال پس از فوت پدر، زمانی که می

به سازمان ثبت اسناد مراجعه کردم و مشخص شد که آنان عقد . اش ثبت نشدهشدم که نام پدر در شناسنامه
هاي متمادي بیش از پنجاه سال با ازدواج و فاقد سند رسمی ازدواج هستند و طی سال اندمحضري نبوده

اند و اند و داراي شش فرزند و چندین نوه بودهاي در کنار هم با صلح و صفا و آرامش زندگی کردهصیغه
  . اندمتوجه این موضوع نشده

از امناي . کردکسب، کشاورزي هم میکش و در کنار پدر، یک کاسب معتقد و معتمد بود و بسیار زحمت
توانست به مسجد برود، در ایوان خانه سی سال موذن مسجد بود و اگر به دلیلی نمی. مسجد جامع محله بود

. در زمستان، اولین جاي پاي در برف، اختصاص به او داشت، چون کسی سحرخیزتر از او نبود. گفتاذان می



ها آماده خوانها از روستاهاي اطراف بود تا براي تعزیهآوري اسبجمع چند روز مانده به روز عاشورا در فکر
ها همیشه از مبارزات میرزا سخن میخان جنگلی را درك کرده بود و در زمستانزمان میرزا کوچک. شوند
گذاشت و برایم قصه دو برادر به نام راه کرد، سرم را روي زانویش میاش گل میگاهی هم حس پدرانه. گفت

جد پدریم از نجف عراق بود که به ایران هجرت کرده و از روحانیون معتبر زمان . کردو بیراه را تعریف می
  . خود بود

******  
داران بزرگ زمان رضاخان بود که در آن زمان به رادار  شهرت مادرم، سکینه خانم فرزند یکی از زمین

خطاب می» نوه رادار«بعضی از مردم به ما . هآوري خراج و مالیات اجباري بودچون مسئول جمع. داشته
ام که من آنها را ندیدم، ولی از زبان دیگران بسیار شنیده. کردند که در جاي خود باعث عذاب روحی من بود

گفت وقتی پدربزرگش مرده بود، رعیت، جرئت نداشت از کنار جنازهمادرم می. اندچقدر به رعیت ظلم کرده
کرد و از جالل وجبروت و شوکت  و عظمت آنان با افتخار از نیاکان خود یاد می مادر همیشه. اش رد شود

اي داشت و گاهی هم العادهمسلکی فوقسواد بود ولی روحیه ارباببرد و با اینکه بیگفت و لذت میسخن می
به ظلمشان بر کردم و دیکتاتورمآبانه، و من تنها کسی بودم که مخالفتم را با گذشتگانش به صراحت بیان می

  . کردم چون این فاصله طبقاتی را از همان ابتدا با تمام وجودم لمس کردمرعیت اعتراض داشتم و افتخار نمی
مادرم، با اینکه  ثروت چندانی برایش به ارث نمانده بود و درس کالسیک هم نخوانده بود، نسبت به 

زنند از نظر تربیتی رس و مدرك و کالس میاولیاي امروزي که این همه دم از روشنفکري و ارتباطات و د
و براي هر بار کتک ـ هر چند راه درست تربیتی نبود ـ ولی چون براي آینده روشن من . نمره بیست داشت

همیشه و در همه حال . کنم که دستشان درد نکندو در همین جا کتباً اعالم می. فرستمبود، هزار صلوات می
آنان هیچ وقت اجازه ندادند که در باغات مردم عملگی کنم و . کنمت میبرایشان دعاي خیر و طلب مغفر

برعکس من از تحصیل هیچ خوشم . براي تحصیلم در روستایی که امکاناتش زیر صفر بود خیلی تالش کردند
کردم که به جهت اینکه نفرت عمیقی از معلم کالس اولم که سپاهی دانش  بود داشتم و فکر می. آمدنمی

زبان . این نفرت از روز اولی که وارد کالس درس شدم در من ایجاد شد. یعنی نفرت و تحقیر آخر درس
ها دادم و با خنده بقیه بچهاي از سؤاالت معلم، به زبان گیلکی پاسخ میدانستم و به پارهفارسی را کامل نمی

التر از من بود و در همان کالس اي به برادرم که در کالس باگذشت، بهانه تازههر روز که می. شدممواجه می
  .کردهاي مرا به آقا براي بقیه اعضاي خانواده تعریف میاو هر شب پاسخ. دادمنشست میمی

ها اشکال و ، لوح بزرگی را روي تخته سیاه چسباند و از بچه)همان معلم سپاه دانش(یک روزاقا معلم 
اي را که از وقتی به من رسید، گربه. دادداري میهپرسید و هر کس جواب خندحیوانات و مناظر لوحه را می

رفت نشانم داد و گفت که اسم این چیست؟ من که تا آن روز چیزي به نام کالس و تخته تنه درخت باال می
سیاه و میز و نیمکت را از نزدیک ندیده بودم و همه اینها برایم تازگی داشت، با خجالت و لهجه گیلکی و با 

  ). یعنی گربه(پیچه : ده آب دهنم را قورت دادم و گفتمصداي بریده بری
کش را ها که هر کدام مشغول انجام تکلیفی بودند، نوك خطپوزخندي زد و همراه با خنده کالس باالیی

  این قسمت اسمش چیست؟: روي لب گربه گذاشت و گفت
  ). یعنی لب(مچه : باز با همان لحن پاسخ دادم



  پس پیچه، مچه دارد؟ : گفت
تمام کالس یک پارچه خنده شده بود واین تحقیر . مرا سرجایم برگرداند» بتمرگ«و با گفتن کلمه 

کش را آقا معلم که انگار از تحقیر شدنم خوشش آمده باشد، مجدداً نوك خط. تاعمق جانم نفوذ میکرد
  خوب این یکی اسمش چیست؟: گذاشت روي گنجشکی که روي شاخه درختی نشسته بود و پرسید

  ). یعنی گنجشک(ملجه : گفتم. ا ترسی که سراسر وجودم را فرا گرفته بودب
هاي آقا معلم به همه این تحقیرها و تمسخرها اضافه منتهی این بار توهین. باز همان صحنه تکرار شد 

هر کدام به تنهایی شالقی بود که به روح لطیف و ... شعور و شنیدن کلماتی مانند االغ، احمق، بی. شد
  .کشتخورد و اندك شوق یادگیري را که در من بود میکانه من میکود

برایم تبدیل شد به عاملی شد براي شکنجه روحی و آغازي براي فرار از » پیچه مچه دارد«از آن به بعد 
آور هاي نفرتحاضر بودم هر نوع شکنجه جسمی را تحمل کنم ولی یک بار دیگر پشت آن نیمکت. مدرسه
ضعف پدر و مادرم هم همین تنها  اسلحه  دفاعی  من  بود و نقطه» .رومر به مدرسه نمیمن دیگ«. ننشینم

تبدیل شده . از آنها اصرار بود و، از من انکار. آنها نسبت به مدرسه نرفتن من عجیب حساس بودند. جمله بود
وقتی . ک نخورده باشدشاید کسی به اندازه من، به خاطر مدرسه رفتن کت. گیربودم به یک بچه لجوج و بهانه

کرد خود اگر کسی هم پا در میانی می. کرد، کسی جرئت نداشت که پادرمیانی کندپدر کتک را شروع می
آمد که خوردم و ضربات مهلک بر تنم فرود میآنقدر زیردست و پاي او پیچ و تاب می. خوردنیز کتک می

العمل این چنینی پدر و مادرم عکس. کردمتب میشدم و به دنبالش بیمار می. دیگر ناي گریه کردن نداشتم
در حقم . رسیدهمه اطرافیان را نسبت به من گستاخ کرده بود و تقریباً هر کسی که زورش به من می

  . کردکوتاهی نمی
کالمشان بود که کردند و این کنیه زشت، تکیهصدا می» عجایب«اعضاي خانواده عمو احمد مرا به نام 

هاي خودم را در پس ولی من تصمیم خود را گرفته بودم و خواسته. گذاشتاثر می بشدت روي اعصابم
کردم، احساس قدرت و زمانی که از نداهاي درونی خود پیروي می. دادمهاي اطرافیانم قرار نمیخواست

ا در واقع نسبت به کتک، مصونیت پید. شدمتر میخوردم، مقاومهر چه بیشتر کتک می. کردمشایستگی می
آن . هاي آینده زندگی که در پیش داشتمها و تحمل سختیکرده بودم و کتک، تمرینی بود براي ناهمواري

ترین و منفورترین موجود روي زمین بودو هرکسی براي تشویقم عنوان خانم زمان معلم از دیدگاه من خشن
  .  معلم را بکار می برد برایش از خدا طلب مرگ می کردم

پدر و مادرم هم مرا به حال خودم گذاشتند و دیگر از . سال ترك تحصیل کردم با شجاعت تمام یک
زدند از هاي من از کالس و درس حرف میولی بعدها وقتی همبازي. مدرسه رفتن من ناامید شده بودند

. آورند که من از آن محروممکردم بقیه، چیزهایی بدست میحس می. کردمدرون، احساس کمبود خاصی می
  . ام با میل خود و با دعا و ثناي و نذر مادرم تقاضاي مدرسه رفتن کردمسرانج

******  
آن زمان نظام . آور با موفقیت پشت سر نهادمدوران دبستان را در همان مدرسه گلی چندپایه نفرت

. بودن» مقطع راهنمایی«آموزشی را به شیوه نظام آموزشی فرانسه، تغییر دادند چون قبل از آن، چیزي به نام 
بایست با قایق براي درس خواندن در مقطع راهنمایی، می. گیري شخصیت من بوددوره راهنمایی، دوره شکل



. خواندیمتر بود درس میکردیم و در روستاي شلمان که از روستاي ما بزرگاز رودخانه طویلی عبور می
بودند، مشکالت فراوانی برایم آموزانش پسر شلمان، جمعیت بیشتري داشت و در کالسی که نیمی از دانش

من و برادرانم سیدعلی و میرحسن که هر دو از من (پدرم براي رفت و برگشت هر کدام از ما . به وجود آمد
ران معروف ماهیانه یک تومان کرایه قایق به مشهدي حسین و مشهدي اسماعیل دو قایق) بزرگتر بودند

زد، مشکالت آمد و موج میروزهایی که آب رودخانه باال می سواري بطور مستمر، خصوصاًقایق. دادمنطقه می
هاي شلوغ مدرسه و وارونه شدن قایق و افتادن داخل لق لقه کردن قایق توسط بچه. خاص خودش را داشت

  . آلود در سوز سرماي زمستان، از آن جمله بودآب عمیق و گل
بلوغ فکري و بلوغ جنسی و مختلط نشستن از طرفی آغاز . کردبدآموزي در این مقطع تحصیلی بیداد می

پسر و دختر در یک کالس و از یک طرف وجود روابط نزدیک و صمیمانه دختران کالس هفتم و هشتم و 
پسران دبیرستان مجاور و تالش در زیبا جلوه دادن خود به اشکال مختلف و اشاعه سایر مسائل ضداخالقی، 

جالب اینکه این روابط در سطح باالتر بین معلمین نیز . بود مجالی براي کسب علم و تحصیل باقی نگذاشته
به خوبی به یاد دارم که معلم ریاضی ما با معلم علوم که دختري بسیار زیبا بود، روابط عاشقانه . حاکم بود

داشت، رنگ رژلب او همیشه رنگ لباسش بودرنگ لباس زیرش راوقتی که مینی ژوپ می پوشیدو پا روي  پا 
  . نوز هم به یاد دارممی گذاشت ه

. رسان علنی آقاي ریاضی و خانم علوم بودتازه مبصر کالسمان هم که خود به همین درد مبتال بودپیام
با اینکه دو فرزند داشت، با پسر جوانی . کردتر از بقیه عمل میوفن که مطلقه بود، شجاعانهاما خانم حرفه

کردند ها دعا میوفن همه بچهوقت امتحان شفاهی حرفه. دآوردوست شده بود و او را با خودش به کالس می
چون در این صورت با خواهش او کسی از نمره هیجده کمتر نمی. که دوست پسرش را هم با خود بیاورد

  . گرفت
هاي درس زبان فارسی اش در یکی از ساعت. آقاي سیدیوسف شلمانی معلم ادبیات فارسی ما بود

ام را از کیفم بیرون من لبه میز نشسته بودم و کتاب فارسی. دي از زندگی شدمناخودآگاه وارد مرحله جدی
آنجا که نزدیکترین فرد به آقا معلم بودم، کتاب فارسی مرا گرفت تا درس . آوردم و جلوي خودم گذاشتم

ا دانستم نامه از کجمن نمی. اي در میان صفحات کتاب شدناگهان متوجه پاکت نامه. جدید را شروع کند
او نامه را خواند و بشدت رنگش برافروخته شد رو به من . داخل کتابم جا گرفته و متعلق به چه کسی است

  ! بلند شو: کرد و گفت
کرد و دست و صورتم کامالً در حالی که ترس تمام وجودم را گرفته بود و قلبم هم مثل موتور کار می

فاتحه . د به طرف دفتر و اشاره کرد که با او به دفتر بروماو به راه افتا. زرد شده بود با دستپاچگی بلند شدم
گفت ولی ازبس غرق در افکار خودم را خوانده بودم و کالس یکدفعه هیاهو شد و هر کسی چیزي می

او مرا به دفتر برد و بدون آنکه موضوع را برایم توضیح دهد، خط. فهمیدممشوشم بودم، حرف کسی را نمی
ضرباتش رابا تمام . کنار میز خانم مدیر برداشت و با تمام توان شروع به تنبیه من کرد کش بلند و چوبی را از

کردم که آقا من از هیچ چیز زدم، ناله و التماس میداد می. آوردقواي  مردانه اش روي کف دستانم فرود می
شش را بیشتر به هوا کشما را به خدا به من بگویید چه شده و او بدون آنکه پاسخی بدهد، خط. خبر ندارم

دانست که چرا کتک میاو می. شدتر میبرد و رگهاي  گردنش از  فشار  زیاد  متورمتر و ضرباتش کاريمی



وقتی از زدن خسته شد و کف  دستانم  هم  کامال  متورم  . خورمدانستم که چرا کتک میولی من نمی. زند
  .ه بیاید تا تکلیفت  را  مشخص کنم گویی که به مدرسفردا به پدرت می: شده بود ، گفت

پس از . گویدو ازچه  چیزي خبر می دهدکردم که او چه میشماري میوقتی پدر به مدرسه آمد، لحظه
ها برایم نامه نوشته بود ولی توسط چه کسی برگشت به خانه متوجه شدم که برادر یکی از کالس پایینی

مدتها به خاطر گناه  ناکرده از .  دانمه بوده، هنوز هم نمیداخل کتابم گذاشته شده بود و محتواي نامه چ
اي که برایش کتک جانانه خوردم گشوده شود تا همه  خجالت  می کشیدم منتظرم تا روز قیامت، آن نامه

فرداي آن . . شناختمببینم آیا واقعاً ارزش آن همه درد و آبروریزي را داشت یا نه؟ صاحب نامه را از بچگی می
  . ز زبان خواهرش شنیدم که او هم از دست پدرش کتک مفصلی خورده استروز ا

کردم که کسی توجهش به من اي هم نداشتم و فکر نمیکنندهاي بودم و عوامل جذبمن دختر ساده
دانستم و چون همیشه خودم را خارج از این ماجراها می. در آن سال، ضربه روحی شدیدي خوردم. باشد

گرفتم و مخالف هرگونه هایم که درگیر این مسائل بودند، بشدت موضع میکالسیو هم برابر بقیه دوستان
حاال شخصیتم در بین بچه. شودهمیشه معتقد بودم که این روابط به ناکجاآباد ختم می. ارتباط عاشقانه بودم

ولی میدان . پراندندمیگفتند و برایم تکه گاه متلک می. دار شده بودکردند لکهها که به پاکی از من یاد می
باالخره در . واقعاً هم همینطور بود. کردماطالعی میمانور نداشتند و من هم همیشه با قوت تمام اظهار بی

  . ها خارج کنممدت کوتاهی توانستم این اتفاق را از اذهان بچه
******  

و درسم را در . چالوس رفتماز دوم دبیرستان بنا به تقاضاي خواهر بزرگم فاطمه، براي ادامه تحصیل به 
ها بهتر بود و با بقیه بچهام نسبت به همه سالاوضاع تحصیلی. ادامه دادم) فاطمیه کنونی(دبیرستان ثریا 

گفت و از کنارم میبه من متلک می. شدپسري هر روز سر راهم سبز می. هاي شهر رقابت درسی داشتم
. بردکرد و لذت میعقده دلش را که از حجابم داشت باز میداد و آزارم می» کالغ سیاه«گذشت و با گفتن 

تا اینکه یک روز به . او به گفتن آن کلمه عادت کرده بود و من به شنیدن آن. مدتی از این ماجرا گذشت
تصمیم گرفتم کهبه هر طریقی  که شده دهنش . اتفاق دوستم مهین که معموالً با من بود، از دور او را دیدم

بالفاصله برگشتم و سیلی محکمی زیر . قتی از کنارم رد شد، طبق عادت این کلمه را تکرار کردو. را ببندم
او هم . داس  که پوشیده بودم، لگد محکمی هم به ساق پایش زدمگوشش خواباندم و با کتانی ضخیم آدي

رگشتم و یقه پسري ب. اي او را گم کردملگدي به من زد و فرار کرد و من هم به دنبالش دویدم و داخل کوچه
اش محکم یقه. کردکه همیشه همراهش بود گرفتم تا اسمش را به من بگوید و او از گفتن اسمش امتناع می

از من . هایم که معلم بود، متوجه این واقعه شدکالسیآقارضا برادر یکی از هم. کردمرا گرفته بودم و رها نمی
وقتی متوجه نامش شدم، بالفاصله به منزل برگشتمگلوله  .خواست که رهایش کنم تا اسمش را به من بگوید

اي  از  اتش بودم و ماجرا را به اطالع خانواده رساندم از پدر خواستم که اجازهبدهد خودم کارم را دنبال  
  . اي نوشتمنامهبعد براي پاسگاه محل، شکایت. کنم

اس بودم، سربازي به دنبالش آمد و فرداي آن روز در حالی که با مهین کنار رودخانه مشغول شستن لب
در آنجا خانمی . پرونده ما به دادگاه شهر رفت. دو روز بازداشت بود. در حضور ما او را با خود به پاسگاه برد

کرد میدر حالی که به شدت شوهرش را لعن ونفرین می. بچه به بغل را دیدم و متوجه شدم همسر اوست



در نهایت دادگاه پس از توپ و تشر، از او تعهد کتبی . رضایتم را بگیرد به دست و پایم افتاد تا که. گریست
من هم با همین شرط، رضایت خود را اعالم . گرفت که پس از این، چشم به ناموس دیگران نداشته باشد

وقت او را اش براي همیشه آنجا را ترك کرد و دیگر هیچکمی بعد از این ماجرا به اتفاق زن و بچه. کردم
احساس می کردم حجابم ونوع حضورم در  روستا موجب عذاب بعضی  از جوانان روستا است چند . دمندی

نفري  را  می شناختم که وقتی  از  دور  مرا می  دیدند  مسیر حرکتشان ر ا عوض  می  کردند و آنانی  که  
دیگر . تصاد در خرداد ماه شدمگستاخ تر بودند تکه می پراندند همراه با پیروزي انقالب موفق به اخذ دیپلم اق

که به عنوان طوريهم از جنبه اجتماعی و هم از جنبه اعتقادي و اخالقی، به. کامالً خودم را پیدا کرده بودم
بیشترین نمره انشاء در . آموزان بنام مدرسه و عضو موفق تیم والیبال دبیرستان شناخته شدمیکی از دانش

زیرا در پایان . ترین ساعات درسیم بودف سایرین این درس، از شیرینکالس، اختصاص به من داشت و برخال
هاي مدرسه حضور فعال در همه برنامه. شدخواندن انشایم بحث و گفتگو بین شاگردان و معلم آغاز می

آموزان محجبه از کالس درس، توسط دبیر ادبیات ساواکی  و تعطیل نمودن کالس درس اخراج دانش. داشتم
یعنی روح . اي را در من ایجاد و اعتقاداتم را دو چندان کردتن حجاب به شکل انقالبی، جرقهبه جرم داش

از آن پس . انقالبی شدن و سیاسی بودن را در من دمید و تخم نفرت و انزجار از نظام و شاه را در من کاشت
هاي دکتر کتاب ویژههاي مذهبی و انقالبی بهوارد صحنه سیاست شدم و شروع کردم به مطالعه کتاب

شاید از جمله نفرات انگشت. فهمیدنددانستند و میپیاله شدن با کسانی که بیشتر از من میشریعتی و هم
ترین نقاطی که جلسات در دورافتاده. ها شرکت داشتمشماري بودم که در شروع انقالب در راهپیمایی

هر جا که . کردمزیادي داشتند، حضور پیدا میهایی که با ما فاصله سخنرانی در آن دایر بود حتی شهرستان
فرقی برایم نداشت که کجا باشد و چه کاري باشد؛ از دروي گندم در ییالقات . نیاز بود، من آنجا بودم

با اینکه دختر مجردي بودم از . سرپرست در گیالنسازي افراد بیمازندران گرفته تا شاگرد بنایی براي خانه
ها به رایم از کودکی معنی خود را از دست داده بود و مقاومت در برابر سختیترس ب. چیزي باك نداشتم

آمدم، سوغاتی من براي دوستانم مطالب جدید هر بار که به روستاي خودمان می. آمدکامم بسیار شیرین می
  .  شنیدماي بود که در خیابان میهاي تازه و نوارهاي تازه و شعارهاي تازهسیاسی روز، کتاب

  
  
ن شب  صداي  مرگ برشاه  از زوایاي مسجدجامع چالوس  به  عرش  می رسید، شب  از  نیمه می  آ

گذشت برق  شهر قطع بود نیروهاي  ساواکی مثل  موش براي  پیدا  کردن  مبارزین در گوشه  هاي  شهر بو 
ت  مردي ار دور  می  کشیدندوارد خیابان تنگ وتاریک جاده رادیو دریاي چالوس شدم که ناگهان صداي ایس

خودم را داخل شمشادهاي حیاط . دویدم و او هم به دنبالممن پابرهنه می. در تاریکی شب پشتم  را لرزاند
یک خانه سازمانی پنهان کردم ،احساس می کردم صداي طپش قلبم سکوت شب را  می شکاف ذکر  و یاد  

ودندبا چراغ دستی چرخی داخل حیاط  زدند وقتی  داخل حیاط شدند  دو نفرب.ائمه تنها آرامش  درونم بود
و متوجه  حضورم نشدند و زودخارج شدندوقتی از در خارج شدند  انگار که دوباره  متولد شده بودم  و 

  سراسیمه و دوان دوان خود را  به  منزل  رساندم خواهرم بی صبرانه چشم به در دوخته و  منتظرم بود



اي باال رفتم به داخل پریدم و از صاحب خانه تقاضاي پناهندگی خانهاز حصار . یک بار دیگر دنبالم کردند
  . آنان پذیراي من شدند و تاغروب  مهمان  انان بودم. کردم

آورد و هر چه را که پایین بود و به تدریج هر چه را باال بود پایین می. کردانقالب همه چیز را زیرورو می
روحی  بود  که به کالبدم  »مت عدل علی، این است خواسته مابرابري، برادري، حکو«وشعار .بردباال می

  .دمیده  میشد و هر روزنسبت به  دیروز زنده ترم  میکردو انتظار دوران کودکیم به تدریج پایان می پذیرفت
  



 
  فصل دوم
  زندگي

  
تحصیل  ها بسته شد و راهی براي ادامهبعد از پیروزي انقالب و به دلیل اعمال اصالحات، در دانشگاه

. ي تحصیل در امور دینی بودممند به ادامهاز طرفی بسیار عالقه. من هم یکی از آنان. جوانان وجود نداشت
در همان حال با خواهران . ي علمیه قم پذیرفته شدملذا با اولین امتحان ورودي جهت تحصیل در حوزه

چون . رساندمته خودم را به تهران میانقالبی و مذهبی ارتباط داشتم و براي شرکت در نماز جمعه، هر هف
شرکت در نماز جمعه تهران به امامت آیت اهللا طالقانی  در زمین چمن دانشگاه تهران و همصدا شدن با 

خصوصاً اینکه در تسخیر النه جاسوسی ناخودآگاه . دانشجویان پیرو خط امام، حال و هواي خاصی داشت
روند هایش باال میدانستم این مکانی که دانشجویان از نردهنمیهر چند در آن لحظه . حضور پیدا کرده بودم

  . ولی وقتی شب از اخبار شنیدم، متوجه شدم که آن محل، النه جاسوسی بوده است. چه جایی است
در همین ایام، دورادوربا انجمن اسالمی محله خودمان همکاري داشتم و در ایام تعطیلی حوزه و فراغت 

یک باب مغازه از پدرم گرفتم و تبدیلش کردیم به . نجمن اسالمی محله فعالترمیشداز درس، حضور م در ا
کتابخانه «ها گذاشته بودیم مهري هم درست کرده بودیم و اسم کتابخانه را با مشورت بقیه بچه. کتابخانه

رفته بودم و در کنار آن یک کالس از مدرسه ده گ. دادمهاي محله، نوار و کتاب میو به بچه» نجات سیگارود
اصالً برایم مهم نبود که . دادمدادم و گاهی هم شعر و سرودهاي انقالبی یاد میهاي کوچک درس میبه بچه

ها به راحتی از همه ناهمواري. ترسیدماز هیچ تهدیدي نمی. دیگران در مورد من چه قضاوتی خواهند کرد
  . بردماز حداقل امکانات، حداکثر استفاده را می. کردمعبور می

ها در سیاهکل و سایر مناطق جنگلی شمال در محیط نه چندان مطلوب آن زمان و وجود سران گروهک
با . و اوج ترور نیروهاي پاك انقالبی، هیچ گروهکی اجازه نداشت که در محله ما فعالیت سیاسی داشته باشد

و روشنفکران زیادي هم در  روستا  اي که با انقالب میانه خوشی نداشتند،توجه به اینکه جوانان تحصیلکرده
از طرز فکر همه جوانان محله بدون استثناء آگاهی داشتیم و از حضور . بودند، روستا کامالً در اختیار ما بود
هاي غیرمذهبی را در شدیم و به کمک نیروهاي پشتیبان شهر فعالیتغریبه در محل، بالفاصله مطلع می

ها بسیار چشمگیر بود و چندین نفر از روستاهاي مجاور، حضور گروهک در حالی که در. کردیمنطفه خفه می
ولی سیگارود، به لطف . هاي مسلحانه و ترور انقالبیون نقش فعال داشتند، اعدام شده بودآنان که در درگیري

خش بالهی از این لکه ننگ در تاریخ انقالب اسالمی در امان ماند و فقط وجود قبور مطهر شهداء معزز زینت



اما چون . نویسی کردمهاي اولیه از طریق سپاه نامبراي آمادگی رزمی و آموختن کمک.قبرستان محله گردید
براي همین، مسئولیت تدریس در . شدطلبه بودم، از وجودم در امور تبلیغاتی و فرهنگی بیشتر استفاده می

زیور نیکوکار که یکی از . پذیرفتم امور احکام و قرآن و اخالق و مسائل سیاسی در چند روستاي مجاور را
او هم با همسر جوان پزشکش پشت در دانشگاه مانده بود و . اعضاء فعال سپاه بود بیشتر با من در ارتباط بود

مسئول امور . با آقاي حامد ناصرنیا  ارتباط کاري نزدیک داشتم. براي مدتی در سپاه حضور فعال داشت
کرد و با انی داشت و موقع حرف زدن سرش را به طرف باال بلند مییک عینک ته استک. پرسنلی سپاه بود

  . زیرکی و هوشیاري تمام محیط اطرافش را زیرنظر داشت
با زیور نیکوکار و چند نفر دیگر از همکاران، در دفتر عقیدتی واحد خواهران نشسته  1359شانزدهم آذر 

هاي انقالب، و بعدي از یر و دیگري از ترور بچهیکی از زر و زور تزو: گفتهر کسی از دري سخن می. بودیم
آقاي ناصرنیا : به یکباره زیور رو به من کرد و گفت . اش را آورده بودندشهیدي که چند روز پیش جنازه

  .او در اتاق کارش منتظر شماست. دانم چه، ولی شما را طلبیدهنمی. کارتان داشت
رنگ و رورفته نها در اتاقش پشت میز فلزي خاکستريآقاي ناصرنیا ت. در زدم و اجازه ورود خواستم

که سرش را به از جایش بلند شد و در حالی. کردو با خودکاري که الي انگشتانش بود، بازي می. نشسته بود
پس از لحظاتی . طرف باال نگه داشته بود، احوالپرسی گرمی با من کرد و از اوضاع و احوال کاري من پرسید

خواستم از شما بپرسم آمادگی می. چینی را کنار بگذاریمبهتر است مقدمه: ار، گفتسکوت و مکث معناد
  پذیرید؟ازدواج دارید؟ اگر فرد خوبی را به شما معرفی کنم می

دستانم کز کرده و از درون، لرزش خفیفی تمام بدنم را پوشانده بود و سرم را که  به . الل شده بودم
آب در دهانم . اش نگاه کنم و چیزي بگویمآمد به چهرهشرمم می. د کنمتوانستم بلنطرف پایین بود، نمی

به شما قول . پسر خوبی هست: دوباره ادامه داد. البداهه هیچ چیزي براي گفتن نداشتمفی. خشک شده بود
  .دهم زندگی خوبی در کنارش داشته باشیمی

پس از لحظاتی سکوت با . ي محضهتجربي محض بود و من بیاو با تجربه. توانستم چیزي بگویمنمی
کردم در چه بگویم؟ من فکر می. دانمواهللا نمی: صداي بریده بریده که ارتعاش خفیفی هم داشت پاسخ دادم

  . کردممن اصالً به این موضوع فکر نمی. هاي درس کار من در انجمن اسالمی صحبتی داریدخصوص کالس
  .خب حاال فکر کن: گفت

کامالً غافلگیر شده بودم؟ اصالً او چه کسی است؟ . چه بگویم. فکر به سرم خطور کردبه یک باره هزاران 
به دنبال پاسخ درستی بودم که آقاي ناصرنیا به بیرون نگاه کرد و به پاسداري . آشوبی در قلبم ایجاد شده بود

دم فکر کردم حتماً با خو. شد، گفت که بگو محمد به اتاق من بیایدشناختمش از کنار اتاقش رد میکه نمی
هر چه در ذهنم به دنبال شخصی به این نام گشتم، نتیجه . این محمد، همانی است که مد نظر اوست

  خدایا محمد دیگر کیست؟. نگرفتم
دو پاي بلند سبزپوش با دمپایی پالستیکی که پاشنه پایش . غرق در افکار خودم بودم که کسی وارد شد

خواستم صورتش را ببینم اما جرئت . ي شلوارش تا نزدیک زانو باال رفته بودهم بیرون از دمپایی بود و گترها
هاي پهن و بلندش که تا از پاهاي بلند و کشیده و دست. شدنیرویی در وجودم مانعم می. نگاه کردن نداشتم

مش، کمی سرم را بلند کردم تا شاید ببین. هاي زانو آویزان بود، متوجه قامت بلند و رشیدش شدمنزدیکی



یک لحظه متوجه چهره . دوباره به خودم اجازه دادم که سرم را بیشتر بلند کنم. ولی قد بلندش اجازه نداد
. به سرعت سرم را به طرف پایین انداختم. اش شدملبو مانند و محاسن پراکنده و موهاي درهم و شانه نکرده

حجب، مانعم . توانستماما نمی. داشته باشمتري خواستم نگاهم را تکرار کنم و براي بار دوم، نگاه عمیقمی
خیز بلند شدم با صداي لرزان سالم نیمه. با اینکه رشید بود، ولی رشادتش برایم هیچ جذابیتی نداشت. شد

امري باشد : کردم و او هم با صداي لرزانی که مملو از شرم و حیا بود پاسخ گفت و با صداي لرزانی ادامه داد
  . در خدمتم

کرد باز سرش را به طرف باال بلند کرد و از زیر عینک رو جا مینیا در حالی که عینکش را جابهآقاي ناصر
یکی از خواهرهاي خوب ما که با ما . ایشان خواهر هاشمیان هستند! آقاي اصغري خواه: به او کرد و گفت

از . دهندن و احکام میطلبه هستند و فعالً با واحد عقیدتی ما همکاري دارند و درس قرآ. کنندهمکاري می
کنند و شما هم موظفید پاسخگوي ایشان این به بعد، هر کاري داشته باشند به شخص شما مراجعه می

  . خصوصاً از جهت ماشین و راننده. باشید
العملشان نشدم که متوجه عکس. تر کردمدر حالی که چشمم به زمین دوخته شده بود، حجابم را سفت

داري کرد و گفت که دیگر جا شد و مکث معنیروي دو پایش جابه. بدل کردند زیرچشمی چه چیزي رد و
تر اتاق را ترك کرد؟ احساس کردم توان ماندن روي پاهاي بلند و امري ندارید و با دستپاچگی هر چه تمام

  . اش را نداردکشیده
از روستاي فتیده . بودندمالحظه فرمودید؟ ایشان : به محض خروج او، آقاي ناصرنیا رو به من کرد و گفت

  . فرمانده عملیات ماست و در کارش بسیار  توانمند وموفق است. است
توانست گفت و باکی و انسانیت و تقوا و سایر خصایص زیباي اخالقی ایشان هر چه میاز شجاعت و بی

مامی، اولین شهید بالفاصله به یاد شهید ابراهیم ض. اي را به من دادنوید یک زندگی پیروز و سعادتمندانه
بعدها فهمیدم که شهید ضمامی از هم. اش شرکت کرده بودمروستاي فتیده افتادم که درتشییع جنازه

هر چند فتیده از . کرده استهاي دوره دبیرستان محمد بوده و در شهر با او در یک اتاق، زندگی میکالسی
ولی مناسبتی پیش نیامده بود که آنجا را  مان بود و اسمش را زیاد شنیده بودم،روستاهاي نزدیک محله

در اوایل ماه محرم شرکت نکرده بودم، از بچگی شنیده  1»علم بندي «حتی در آیین ویژه آنجا بنام . ببینم
  . ولی هیچوقت ندیده بودم. دارد) ع(بودم که فتیده مراسم خاصی براي شروع عزاداري سیدالشهداء

چون من اصالً . به من فرصتی بدهید تا فکر کنم: نشسته بود، گفتمبا اینکه در نگاه اول، به دلم هیچ ن
  . باید با والدین خودم مشورت کنم. امشناسم و از طرفی به اصل این موضوع فکر نکردهایشان را نمی

کجایی : اي که پرسید این بوداولین جمله. وقتی به منزل آمدم، شب موضوع را با مادرم مطرح کردم
درش کیست؟ وقتی گفتم از روستاي فتیده است و پدر و مادرش هم کشاورزند، مکثی کرد هست؟ و پدر و ما

فتیده دیگر کجاست؟ فقط مانده بود که دختر به : و با روحیه ارباب مسلکی، لب به سخن گشود و گفت
  ! ها بدهیمايفتیده

و دومی باتنها  تر از خودم، یکی با پسرعمودو خواهر بزرگ. از حالتش فهمیدم که خوشش نیامده
با . پسرخاله ام ازدواج کرده بودند، شاید هم برایش سخت بود که نام یک غریبه در خانواده مطرح شود

به هر صورت من هیچ شناختی روي ایشان ندارم و چون آقاي ناصرنیا از سجایاي اخالقی : جدیت پاسخ دادم



تحقیقاتی داشته باشد که مسئولیت  ایشان زیاد سخن گفت، بهتر است با پدر صحبت کنی تا در موردش
  . اي داشته باشیمکنندهاگر هم قرار باشد جواب منفی بدهیم، حداقل پاسخ قانع. الهی نداشته باشیم

کرد و هر بار از سجایاي اخالقی او پدرم هر روز به طریقی، تحقیق می. یک هفته از این ماجرا گذشت
انسانیت بر این . گفت فالنی گفته نه نگوارد، یک روز میگفت که حرف ندیک بار می. گفتبیشتر سخن می
با اینکه نظرم را . گرفتمخودم هم که غیرمستقیم به پرس و جو پرداختم، همین نتایج را می. جوان تمام است

شهید حسین . کرداختیار نگاهم در شهر او را جستجو میجلب نکرده بود و به دلم راهش نداده بودم، ولی بی
روزهایی که به روستاي . آن زمان راننده جیب الندرور سپاه بود  5مت اهللا علیه، از شهداي کربالي پیرو، رح

الي صحبتاز البه. ام بودرساند و در واقع رانندهرفتم مرا به مقصد میچاف  و کورنده  و سلطان مرادي  می
اشین را بیرون بیاورد، متوجه یک روز در ساختمان سپاه را باز کرد که م. گفتهایش از محمد سخن می

داري زد آقاي پیرو هم لبخند معنی. طبقه دوم ساختمان کسی صدایش کرد و چیزي گفت شدم که از پنجره
در بین راه . به خود اجازه ندادم که سرم را باال بگیرم و نگاهی به طبقه دوم کنم یا از او بپرسم. و گفت چشم

    .زدکرد و تبسم میدر دل فکرهایی می
صبح روز بیست و . با هماهنگی آقاي ناصرنیا قرار شد که پدرو مادر و خودم از نزدیک ایشان را ببینیم

با راهنمایی آقاي ناصرنیا در اتاق عملیات سپاه نشستیم و منتظر که ایشان بیایند تا از  1359 چهارم دي
باز هم متوجه دو پاي بلند با دمپایی، پاشنه ... یااهللا ... با شنیدن صداي آرام یااهللا . طرف مادر، گزینش شوند

وارد شد و به آرامی و متانت خاصی سالم کرد و والدینم با ناباوري . بیرون آمده و لباس سبز زیتونی شدم
در حالی که سرش را به زیر انداخته بود، کنار . انگار براي آنها هم قد بلندش جالب توجه بود. جوابش را دادند
رفتم حداقل بتوانم این بار با خودم کلنجار می. نگشتان دستش شروع به بازي کردن کرددر ایستاد و با ا
اي لبوگونه داشت با باز مثل قبل چهره. به خودم جرئت دادم که مقداري سرم را بلند کنم. خوب او را ببینم

رشیدش تمام  قامت. خواهد خون تراوش کندمحاسنش میي بیاز شدت خجالت انگار از چهره. موهاي درهم
اش خیره شده بودند و انگار چیزي پدر و مادرم هم فقط به قد بلند و قیافه مظلومانه. نگاهم را پر کرده بود
  . انداصالً یادشان رفته بود که براي چه آمده. براي گفتن نداشتند

فراگرفته براي لحظاتی سکوت تمام اتاق را . هیچ سؤال و جوابی صورت نگرفت و هیچ کدام حرفی نزدند
ترسیدم که مبادا مادر تصور بدي از من داشته از طرفی می. شد که من آغازگر سخن باشمحیا مانعم می. بود

و با .ولی نه سؤالی شنید و نه جوابی. اي منتظر ماند و در انتظار شنیدن پرسشیمحمد، چند دقیقه. باشد
به محض رفتن محمد، پدرم . د و رفتخداحافظی کر» شومخوب اگر امري ندارید مرخص می«گفتن جمله 

پسر بدي به نظر نمی. جوان رشیدي است. چه عیبی دارد: نظر مساعدش رادر جا اعالم کرد به  آرامی  گفت
  . رسد

ولی از چهره . مادر که اعصابش خرد شده بود تا زمانی که داخل ساختمان سپاه بودیم سخنی نگفت
وقتی از ساختمان خارج شدیم، . و چیزهایی براي گفتن دارد اش پیدا بود که به دلش ننشستهبغض کرده 

با اشاره (اش چهار نخ ریش دارد این دیگر کیست؟ از کجا گیرش آوردي؟ او که همه: و جدي گفت معترضانه
این همه . مگر من دخترم را پیدا کردم. نه، پاسدار باشد که باشد) به صورت خودش، یکی اینجا یکی آنجا

  .حاال تو خوشت آمده؟ دوستش داري؟ دلم براي خودم سوخته بود:. رو بهمن کرد و گفتزحمت کشیدم و 



دل، عاشق چه : ادامه داد. اي به او کردم و حرفی نزدمبدون اینکه پاسخی داده باشم،  نگاه معترضانه
ي مجبور شدم سکوتم را بشکنم و با صدا. کردمشود؟ قحط پسر بود؟ همانی شد که فکرش را میکسی می

. من اصالً عاشق او نیستم. بینملرزانی گفتم مادرجان به خدا من هم مثل شما اولین بار است که ایشان را می
در حالی که خیلی . داداصالً گوش به دفاعیات من نمی. ام، اثري نداشتحتی یک بار هم او را از نزدیک ندیده

ها به منزل برد و شبي است که شما را با جیپ میاپس این، همان راننده: ناراحت بود،با عصبانیت ادامه داد
  شد؟ من باورم نمی. گفتنددانستند و میرساند؟ پس مردم چیزهایی میمی

. تمام آن ایمان و اعتمادي که نسبت به من داشت، یکباره فرو ریخته بود. حاال بیا و درستش کن
تازه . گناهی و حقانیت خود را ثابت کنمیمانده بودم که چطور و چگونه ب. بدجوري مظلوم واقع شده بودم

به خدا، ! هر چه گفتم مادر. زدند و خودم خبر نداشتمهایی میمتوجه شده بودم که مردم محله، پشتم حرف
راننده اسمش آقاي پیرو . این آقا، همان راننده نیست. مادر گناه نکن. پیغمبر، اصالً روحش هم خبر ندارد

اي با او نداشتههر چه قسم خوردم هیچ رابطه. ار است  و همسر و چند تا بچه دارددو بنده خدا خانواده. است
بینم، بیهوده بود و دفاعیات من اثري بر قلب خشمگین ام و من هم مثل شما اولین بار است که ایشان را می

  . زمان همه چیز را روشن خواهد کرد. با خودم گفتم باید صبر کنم. و عصبانی مادر نداشت
مادرم از دوستم مهین که همیشه با من بود و خیلی با او نزدیک بودم، . د روز از این ماجرا گذشتچن

به . هاي مرا زده بود و چون مادرم او را قبول داشت حرفش را پذیرفته بوداو هم حرف. وجو کرده بودپرس
یا اصرار بر وقوع کار داشت و آقاي ناصرن. آقاي ناصرنیا خبر دادم که ایشان، از طرف مادرم گزینش نشده است

از خانواده شما و شما خواهر طلبه بعید است که ایرادهاي . اي نداریدگفت که شما هیچ دلیل خداپسندانهمی
توانستم نمی. ام کرده بودهاي آنچنانی مادر کالفهگیرياصرارهاي آقاي ناصرنیا و موضع. اسرائیلی بگیریدبنی

از طرفی تصمیم نهایی با . شددان درون و ترس از خدا، مانع نه گفتنم میتصمیم درستی بگیرم و عذاب وج
  . والدینم بود

آقاي ناصرنیا براي رفع ابهامات خواستار صحبت رودرروي ما شد، با این هدف که ببینیم نظرات و افکار و 
صحبت حضوري را قدر به هم نزدیک است و چه اختالف نظراتی داریم و نهایتاً چه باید کرد؟ عقاید ما چه

قرار شد . مجدداً صحبت تلفنی را پیشنهاد داد و با اصرار زیاد خانم نیکوکار و آقاي ناصرنیا پذیرفتم. نپذیرفتم
در دو مرحله با فاصله چند روز، . در منزل زیور نیکوکار، برنامه صحبت تلفنی داشته باشیم بدون اطالع مادر

 5/5دقیقه الی  45/3از ساعت  6/10/59صحبت ما مورخ آخرین . اي داشتیمروي هم صحبت چند ساعته
مشکلی در نظریات و عقاید و افکار نداشتیم و تقریباً در اکثر موارد اتفاق آرا داشتیم و به هم . بعدازظهر بود
کردم که مهم نیست چون اصل ولی با خودم فکر می. کردمهایی هم حس میهر چند فاصله. نزدیک بودیم

. اي از طرف من ایجاد نشده بودناگفته نماند با توجه به صحبت چند ساعته، علقه. نار بیایمتوانم کنیست می
ولی من، کالم احساسی و گاه . هاي عاقالنه داشتمهاي عاشقانه داشته باشم، صحبتقبل از اینکه صحبت

ه هم اکنون نیز در قسمتی از مطالب دفترچه یادداشتش ک. کردمهایش حس میالي حرفعاشقانه را در البه
  : موجود است نوشته

تقاضاي صحبت حضوري قبل از ازدواج، هدف از ازدواج، مکمل کردن : امسؤاالتی که از نساء داشته«
گونه مقدماتی براي شوید؟ هیچکنید که با ازدواج چقدر محدود میفکر می. یکدیگر؟ و وعده پنج سال زندگی



سازش با والدین و داشتن توقعات کم از . تومان بیشتر پول ندارم 4000کنم، ام و نه میازدواج نه آماده کرده
  . جااز بین بردن کلیه آداب و رسوم پوچ و بی. آنان

دهید؟ چقدر وابسته هستید؟ توقعات چرا پاسدار شدید؟ چقدر آزادي می. مسئله من: هاي نساءو سؤال
رد کردن صحبت . د مسئله مهریه و جهیزیهپدر و مادرتان از من؟ اصل قم رفتن و ادامه تحصیل؟ در مور

  » .مسئله ناراحتی خانواده، مادر. اصل هجرت. حضوري در حد امکان
من فکر می. در آخرین صحبتی که با هم داشتیم از او پرسیدم شما متولد چه سالی هستید؟ جواب نداد

تم، غافل از اینکه سنش قد دانسسال داشته باشد و نداشتن محاسن را شکل طبیعی می 25یا  24کردم باید 
مجبور شد و گفت . کن معامله نبودم و به اصرار ادامه دادمول. باالخره گفت که با شما دیپلم گرفتم. دادنمی

از طرفی . هایی که در ذهنم داشتم، پنبه شدتمام بافته. انگار پتکی بر سرم کوبیده شد. است 1340که متولد 
سال  20یعنی ایشان نزدیک به . بودم 1338من متولد . دا کرده بودمام پیدلیل موجهی براي پاسخ منفی

چیزي که اصالً فکرش را . اش بودهتازه متوجه شده بودم که نداشتن محاسن دلیل بر کم سن و سالی. داشت
اندیشیدم که شوهر باید دو همیشه به این می. ام از من کوچکتر بودهمسر آینده. کردم به سرم  آمده بودنمی

! تا اینجا هر چه گفتم، به امانت از من نگه دارید و خداحافظ: با ناراحتی گفتم. ا پنج سال از من بزرگتر باشدت
  . ایدشما براي ازدواج خیلی بچه. تر بودپس این همه صحبت کردم با کسی که از خودم کوچک

خلیه شده بود، انگار حرفی براي کامالً ت. اش را زیر سؤال برده باشمبا این حرفم، انگار تمام غرور مردانه
. پس از لحظاتی سکوت سعی کرد راه حلی براي حل مسئله پیدا کند. اش گرفته بودغصه. گفتن نداشت

ما که نباید همه جا جار . از نظر من هیچ ایرادي ندارد. این منم که باید بپذیرم. اي نیستمسئله: ادامه داد
  . بزنیم

و من سعی بر پایان دادن صحبت و اصرار بر خداحافظی، هر چه سعی بر توجیه کردن موضوع داشت 
عذرخواهی کردم و از او با جدیت خواستم که موضوع را تمام . خواهش کرد که قطع نکنید، تأثیري نداشت

  . خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم. گیر مسئله نباشدکند و دیگر پی
کردم که دانستم و سعی میالً مسئله را تمام شده میدقیقاً بیست روز از این ماجرا گذشت و من هم کام
. ام یک مرد سبزپوش  مبارز باشدکردم که همسر آیندهدیگر به موضوع اصالً فکر نکنم، ولی از ته دل آرزو می

در آن ایام به دلیل تماس مستمر من با این قشر و از طرفی موضوعی که اتفاق افتاده بود، روز به روز عشق و 
احساس معنوي خاصی نسبت به این لباس پیدا کرده . شدنسبت به لباس سپاه بیشتر و بیشتر می امعالقه
آنانرا مظهري از شجاعت و مردانگی یافته بودم با خود فکر . قداست خاصی براي این لباس قائل بودم. بودم
داخل لباس چه کسی  کرد کهبرایم فرقی نمی. ترندپوش سبز، به ملکوت نزدیککردم که صاحبان این تنمی

داشتنی همه در نگاهم عزیز و دوست. شدمفقط به لباسش خیره می. هر کسی بود برایم حرمت داشت. باشد
. شان داشتمکردم و احساس تقرب خاصی نسبت به همهشان دعا میبودند و براي موفقیت و سربلندي همه

  .ايکرد که از کدام شهر باشند و از چه طبقهبرایم فرقی نمی
در این میان، دو نفر دیگر که از طریق خانواده براي خواستگاري اقدام کردند، ولی چون علم به طرز تفکر 

در آن زمان، مذهبی بودن معناي انقالبی . اعتقادي و سیاسی آنان داشتم، جواب نه گفتن برایم آسان بود
دار و دنبال همسر پولدار و ماشین بودن را داشت و به صراحت با پررویی تمام به مادرم اعالم کردم که من



. ها منتظر بمانم تا کسی که مطلوب من باشد پیدا شودحاضرم سال. زاده و آقازاده نیستمدار و ارباباسم رسم
  . نداشتن مسکن و ماشین و اسم ورسم مهم نیست. خواهم شریک زندگیم آدم و عاقل باشدمی

هاي ساواك شاه را در جمع کرده و فیلمی از شکنجهیک روز از طرف انجمن اسالمی، جوانان محل را 
مسجد به نمایش گذاشته بودیم که از دور صداي شلیک تیر شنیدم و متوجه درگیري مسلحانه در آن طرف 

از رودخانه عبور کردم تا خودم را . محفل نمایش را به هم زدیم. رودخانه، در روستایی بنام خلیفه محله شدم
در حال صحبت کردن با چند . وقتی رسیدم، نیروهاي ضدانقالب، متواري شده بودند .جا برسانمبه مسجد آن

تو این : گفتم. تا از برادران انقالبی مسجد روستا بودم که یک دفعه خانم نیکوکار را دیدم که بهدنبالم می آید
  کنی؟جا چه می
آقاي ناصرنیا گفته . ییرفتم ده خودتان، ولی گفتند اینجا. همه جا دنبالت گشتم. خسته شدم: گفت

  . خواهر هاشمیان را هر جا که هست پیدا کن و به سپاه بیاور
  چه خبر شده و آقاي ناصرنیا چه کار دارد؟: گفتم
  .دانمنمی: گفت

چون از رودخانه عبور کرده بودم، شلوار و چادرم . سوار ماشین الندیور شدم و به ساختمان سپاه آمدم
آقاي ناصرنیا به شدت از من عصبانی و . با همان وضع وارد شدم. چکیدآب میخیس آب شده بود و از لباسم 

گفت که از شما خواهر مذهبی انتظار نداشتم ایراد بنی. ظاهراً تازه متوجه ماجرا شده بود. ناراحت بود
از تجربیات خدیجه ) ص(تر نبود؟ مگر محمدبزرگ) ص(مگر خدیجه از حضرت محمد. اسرائیلی بگیرید

گفت و گفت و اجازه حرف زدن را هم به من . ه نکرد؟ اگر امت محمدي، این سنت رسول خداستاستفاد
از طرفی بریدن و فاصله . در برابر دالیل منطقی او چیزي هم براي گفتن نداشتم. کالفه شده بودم. نداد

دادم و تنها حرفی فقط گوش می. اي نبودگرفتن از اعتقاداتی که سالها در ذهنم پرورش داده بودم، کار ساده
و او هم . ام چند سال از من بزرگتر باشدکه داشتم این بود که همیشه یکی از معیارهایم بود که همسر آینده

در . معیارساخته و پرداخته ذهن توست و مغایر با دستورات اسالمی است: ام را رد کرد و گفتبشدت عقیده
  .ههیچ جاي قرآن و احادیث ما چنین چیزي آورده نشد

شما : گفت. ي خواستگاري مستقیم را تدارك دیدو بدون آنکه دوباره نظرم را بپرسد، بالفاصله برنامه
اش، خواستگاري کنم تا امشب با خانوادهخواه را هم خبر میآقاي اصغري. تان را آماده کنیدبروید خانواده

  . رسمی صورت گیرد
نه، زمان، : گفت. من نیاز به زمان دارم. فرصت بدهید. هر چه گفتم که اجازه بدهید روي مادرم کار کنم

  . به اندازه کافی به شما زمان داده شده است. زمانبی
تر و دایی کوچکش را به عنوان پیک به منزلمان فرستاد تا خبر ساعتی بعد محمد، برادر بزرگ

برادرش، ضریب نفرت نوع بیان مطلب و نحوه حضور و برخورد . خواستگاري رسمی را براي شب اعالم کند
من هم هر چه سعی کردم مادر را آماده . اش شدالعمل منفیمادرم را دو چندان کرد و باعث شدت عکس

کردند، و به طریقی کردم، مکثی میاز طرفی دیگر با هر کدام از دوستانم که مشورت می. کنم، نشد که نشد
آید در یادم می. قد بلند و نداشتن محاسنش بود کردند،دادند و تنها نقطه منفی که مطرح مینظر منفی می

طبعی معروف بود، به محض اینکه متوجه شد برگشت از نماز جمعه، زري از دوستانم که در گروه ما به شوخ



که طرف مقابل، چه کسی است وسط جاده از حرکت باایستادو مقداري به طرف عقب رفت و وچشمانش را 
گفت ها؟ چه؟ یک بار دیگر بگویید؟ و با همان حالت نمکینش به زبان   درشت کرد باخنده وبا حالت قشنگی

خواهی کنار بیایی؟و راست می گویند؟تو با آن قد، چه جوري می. به امام زمان بگویید بیاید: محلی گفت
هاي انقالبی، خصوصاً سپاه آنهایی هم که درخط انقالب نبودند و مخالف ارگان. ها زدند زیر خندههمه بچه

دزد است، اصالً سردسته دزدهاست و باالخره یک روزي . داران استگفتند او سردسته چماقودند، میب
  . کننداش میتکهاگر جایی گیرش بیاورند، تکه. ها از او کینه قلبی دارندضد انقالب. کلکش را خواهند کند

هاي انقالبی من مخالفت شنیدن ساز مخالف برادرم  که همیشه از حضورم  در  جوامع سیاسی و فعالیت
حتی یک روز برایم از طرف جوانان مخالف  روستاي شلمان پیام آورد که اگرمن . کرد، چیز طبیعی بودمی

آن شب که به اتفاق بقیه خواهران در مسجد برنامه داشتیم با . کنندهایم برندارم، اذیتم میدست از فعالیت
آن . ام و اگر جرئت دارند بیاینددرم گفتم که به آنان بگو من آمادهبه برا. تمام قوا آمادگی خود را اعالم کردم

شب دختران گروه خودم را جمع کردم و در زیرچادر، هر کدام چیزي به گردن آویزان کردم از قبیل آفتابه، 
چوب، کارد که فکر کنند زیر چادر اسلحه داریم و این حرکت باعث شده بود که مدتها مخالفین و اهالی فکر 

بهرحال برادرم  که  نگران  آینده  ام  . کردند که من مسلح هستم، در حالی که هیچ وقت مسلح نبودیمیم
شود و به این بهانه مخالفتش باالخره روزي شهید می. تر گفت که او یک پاسدار استبودالبته کمی محترمانه

رد که اگر با او ازدواج کنی و شهید را اعالم کرد و البته و به  خاطر  اینکه منصرفم کند با جدیت مطرح ک
من هم با غرور و قاطعیت پاسخ دادم که شهادت یکی از معیارهاي . شود، دست نیاز به طرف من دراز نکنی

  . دهم که دست نیاز به طرفت دراز نکنماما اگر شهید شد، قول می. ترسممکتبی ماست و من از شهادت نمی
گفتم نه با آن همه اگر می. انده بودم که چه کنم و چه بگویمخالصه میان این همه نظرات ضدونقیض م

سجایاي اخالقی، انسانیت، تقوا و صداقت و شجاعت و سایر نکات مثبتی که در محمد یافته بودم چه می
گیري خیلی سخت واقعاً تصمیم. شدمدادم بااعتراض و طعن اطرافیانم مواجه میکردم؟ و اگر پاسخ مثبت می

. توکل به خدا کردم و تمام وجودم را به خدا سپردم. دادمورت نظر نهایی را باید فقط خودم میبه هر ص. بود
. بدجوري فکرم مشغول بود. گرفتمباید مهمترین تصمیم را در زندگیم می. چند شب تا صبح خوابم نبرد

حرف یک . ردککس به شکل منطقی با مسئله برخورد نمیهیچ. خصوصاً که هیچ مشاور فکري کنارم نبود
تمام شب را بیدار بودم و با . در دلم غوغایی بر پا بود. کرد و خیلی تنها بودمکسی درکم نمی. عمر زندگی بود
. یک شب فقط قرآن خواندم و گریه کردم. تنها عامل آرامش روحی و پناگاهم، قرآن بود. زدمخدا حرف می

داد طلبیدم که خدایا اگر این ازدواج  توحیدي است خودم را دربست در اختیار خدا قرار دادم و از او استم
ورضایت تو را به دنبال دارد، خودت جور کن، حتی اگر همه مخالفت کنند و اگر خالف نظر توست، از همین 

  . االن بناي این وصلت را ویران کن
همین  و با. هزارتومان بیشتر ندارم 4اینکه من براي ازدواج : محمد بر روي دو نکته تاکید داشت

و . چون یک فرد مستقلی هستم. خواهم کمک بگیرماز پدر و مادرم هم نمی. چهارهزارتومان باید ازدواج کنم
باالخره یا به دست منافقین و یا در جبهبه . دهمسال زندگی را به شما نمی 5ي بیشتر از دیگر اینکه، وعده
  . شهادت می رسم



: را با مادر مطرح کردم و مخالفتش دو چندان شد و گفتوقتی شرط اول . من هم هر دوشرط را پذیرفتم
براي تو . از زیر بوته پیدات نکردم. دختر بزرگ کردم که مفت و مجانی بدهم دست مردم. چشمم روشن

براي تحصیلت خونِ دلها خوردم و االن خیلی راحت بگویم بفرمایید دختر من . زحمت کشیدم، بزرگت کردم
از که کمتري؟ چرا خودت را اینقدر دست کم گرفتی؟ اگر تو آینه و شمعدان  قابل شما را ندارد؟ مگر تو

  نداشته باشی، وقتی رفتی خانه خودت، توي چی صورتت را نگاه کنی؟ 
... در حالی که خرید عقد، سرویس طال، آینه و شمعدان و . و سایر اعتقادات سنتی همیشگی و عامیانه

کردم و خیلی گذاري فکري نمیهیچ وجه روي این معیارها سرمایه اي ارزش نداشت و بههیچکدام برایم ذره
کردم حرمت مادریش را فقط سعی می. هاي مادر و سایرین حتی مخالفت. گذشتمشان میراحت از کنار همه

اما شرط دوم را به . اش را بر علیه خود تحریک نکنمنشکنم و سکوت اختیار کنم و احساسات پاك مادرانه
ولی در . آمدشد بهانه دیگري براي مخالفتها به وجود میچون اگر گفته می. تا بعد از شهادتکسی نگفتم 

پاسخ محمد گفتم که مرگ و زندگی انسان، دست خداوند است و اوست که حیات و ممات انسانها را رقم می
  .زند و هیچ تضمینی براي ادامه زندگی کسی نیست

اي به خواب رفته بعد از شام در حالی که گوشه 26/10/59به روز چهارشن. خالصه شب موعود فرا رسید
آقاي ناصرنیا، آقاي میرصفا ) و خوابیدنم در شب بله برون مورد تعجب خانواده به ویژه مادر داماد بود(بودم 

ضمن این که آمادگی را در همه ایجاد کرده بود . فرمانده سپاه آقاي تاج و چند نفر از خانواده محمد آمدند
آید و در این خصوص هیچ انعطافی ندارد، مادر عروس با این وصلت به شدت مخالف است و کنار هم نمیکه 

مادر آن شب چپ و . هاي مادر عروس پاسخی ندهندالعمللذا خانواده داماد سعی کنند به حرفها و عکس
کرد حت ایستادگی میکرد و گاه به صراپراند و نارضایتی خود را اعالم میگفت و تکه میراست متلک می

ولی چون مهمانان با اطالعات و آمادگی قبلی از خصوصیات و حاالت مادر وارد شده بودند، خیلی برایشان 
  . تازگی نداشت و لذا آنها هم سعی بر دامن زدن به احساسات مادر را نداشتند

االجبار از او آري گرفته رغم مخالفت شدید مادر، بنهایتاً پدرم، مادر را راضی کرد که سکوت کند و علی
هزینه سفر مکه و : شد و با سالم و صلوات صورت مجلسی تنظیم و با قرار یک جلد کالم اهللا مجید و با مهریه

  . خرید لوازم ریز بنا، یک قواره پارچه و یک روسري و یک جوراب هم به رسم نشان گذاشتند و رفتند
صبح که براي نماز وارد اتاق مادرم . کردمراز و نیاز میتقریباً تمام شب را بیدار بودم و با خداي خود 

رفتم در آغوشش . کندشدم، دیدم مثل مادرهاي فرزند از دست داده سر به سجده گذاشتته و زار زار گریه می
. کنیدگفتم مادر آخر چرا گریه می. چشمهایش ورم کرده بود و معلوم بود که او هم تا صبح نخوابیده. گرفتم

این همه برایت زحمت کشیدم، آخرش هیچ به حرفم گوش : اي به من کرد و گفتو ملتمسانه نگاه عمیق
او گفت . مجبور شدم که رضایت بدهم. پدرت به من زور گفت. من اصالً راضی به این ازدواج نیستم. ندادي

با این  حاال تو اگر. که اگر تو به مخالفت خودت ادامه بدهی، دختره ممکن است کاري دست خودش بدهد
  کشی؟ پسره ازدواج نکنی، خودت را می

. دلداریش دادم و گفتم مادر من این چه حرفی است؟ خودکشی یعنی چه؟ من که عاشق او نیستم
بري و اگر بنا باشد تا این حد دلت از من برنجد و اتفاقی نیفتاده؟ اگر تا این اندازه رنج می. اي نیستمسئله

نه براي او . فرستمنشانشان را پس می. من هم حاضر به این وصلت نیستم ات پشتم باشد،عمري آه و ناله



ولی خواهشی که دارم اجازه بده براي مدت کوتاهی از اینجا بروم . قحط دختر است و نه براي من قحط پسر
که میکنی؟ گفتم بله به یکباره تبسمی زد و گفت واقعاً تو این کار را می. بروم قم یا تهران. و آفتابی نشوم

  . خوشحال شد. کنم اگر قرار باشد من ازدواج کنم و هر روز چهره پژمرده شما را ببینم، ارزش ندارد
هوا که روشن شد به یکی از دوستانم مهین، که طی این مدت خیلی به او نزدیک شده بودم گفتم که به 

طرف من عذرخواهی کنید و فرستیم و از سپاه زنگ بزن و به آقاي اصغریخواه بگو که نشانشان را پس می
دیگر در این خصوص تالش نکند و براي سهولت در . بگویید که مادرم به شدت در رنج و عذاب است

محمد همان شب خواستگاري بین برادران سپاه شیرینی پخش . رومفراموشی، من براي مدتی از این شهر می
شنود، ضمن این که بسیار نگران و را میوقتی خبر انصراف م. و همه متوجه ماجرا شده بودند. کرده بود

از من خواست که حضوري . اي حل کندگردد تا بلکه مشکل را به گونهشود به دنبال راه چاره میمتاسف می
به خاطر اینکه مرا در برابر یک عمل انجام شده قرار دهد، با . با هم صحبت کنیم که در نهایت غرور رد کردم

لباس کاربیمارستان . به من خبر دادند که مالقات داري. ستان محل کارم آمدیک پیکان سبز رنگ به بیمار
کردم، او به تنها کسی که فکر حضورش را نمی. تنم بود با همان لباسبه طرف در ورودي رفتم، خشکم زد

از دور که دیدمش، . کردم اینقدر به خودش جرئت بدهد که مستقیماً به خودم مراجعه کندگمان نمی. بود
کارها بدون آنکه حتی نگاهی به او کنم با عصبانیت وتندي و مثل طلب. ام به هم ریختام سیستم عصبیتم

حتی منتظر شنیدن پاسخش هم نشدم و به . گفتم براي چه اینجا آمدید؟ اینجا جاي صحبت کردن نیست
  . سرعت خداحافظی کردم و با عصبانیت به اتاقم برگشتم

شود کردند، میر متوسل به برادر و خواهر بزرگترم که در چالوس زندگی میوقتی از من ناامید شد، بناچا
داخل اتاق اورژانس در حال تزریق آمپول به بیماري بودم که . تا به لنگرود بیایند بلکه مشکل را حل کنند

 وقتی مرا دید که مشغول کار هستم، آهی کشید و با حالتی بغض کرده ولی. پدرم با حالت خاصی وارد شد
مهر مندانه گفت تو هستی؟ تهران نرفتی؟ مادرت آرام ندارد و مجبورم کرده که دنبالت بیایم و نگذارم به 

آخر او معموالً . براي اولین بار نگرانی و اضطراب را در مورد خودم در چهره پدر احساس کردم. تهران بروي
با دیدنم آرامش خاصی گرفته بود . ز کنداش را نسبت به فرزندانش ابراعادت نداشت عالقه و احساسات پدرانه

روم و به خانه به او اطمینان دادم که به تهران نمی. کردمو من عشق او نسبت به خودم را دقیقاً لمس می
  . خواهم آمد

ظاهراً با مادرم صحبت . آمد، در بین راه، خواهر و برادر بزرگم را دیدمظهر که از بیمارستان به منزل می
رفتند تا مادر دوباره منصرف نشد، مقدمات عقد، به طرف سپاه می. ش را جلب کرده بودندکرده و رضایت

به اتفاق پدر  30/10/59خالصه فرداي آن روز مورخ . خرید لوازم عقد و مراسم عقد را به سرعت فراهم کنند
مانده از او وسایل  هاي به جادر یادداشت. وسایلی خریداري شد. و مادر محمد براي خرید عقد به شهر رفتیم 

  :خریداري شده به این شکل فهرست شده است
  .یک جلد کالم اهللا مجید. 1«
  .تومان 1250ي نامزدي یک حلقه. 2
  .تومان 750آینه و چراغ . 3
  .تومان 250کفش . 4



  .تومان 950لوازم ریز بزازي . 5
  .تومان 450چمدان و لوازم ریز . 6
  » .تومان 650کارت دعوت . 7

تومان پول  500: در این خصوص در دفترچه یادداشتش آورده شده. تومان شده بود 4300اً که مجموع
  .تومان پول شام و شیرینی به بقیه همکاران 500شیرینی به برادران سپاه در دفعه اول و دوم و 

تان العابدین قربانی ، دادستان وقت اسآقاي زین. براي مراسم عقد از قبل سخنران هم انتخاب کرده بود
صف نماز جماعت برادارن سپاه در منزل دیدنی بود   مهر نماز . اي داشتگیالن که با محمد رابطه صمیمانه

موجود  در خانه کافی نبودانها براي تهیه سنگ از نرده هابه حیاط می پریدند  و بعد از نماز نهاري تدارك 
ابتدا پدرش درکنارم . حالت عجیبی داشتم. دي عقد پهن شي بسیار سادهقبل از نماز ونهار، سفره.  دیده شد

وقتی اطرافیان که دلیل غیبتش را . کشیدم بپرسم پس داماد کجاستخجالت می. پاي سفره عقد نشست
ولی دقایقی . من حال و حوصله این کارها را ندارم. پرسیدند، گفته بود که پدرم از طرف من وکیل است

به تنها چیزي که شباهت نداشت، . حس غریبی داشتم. کشاندند بعددور و بریها، او را به طرف سفره عقد
اي به خودش نرسیده بود بماند، حتی در آینه را هم نگاه نکرده بود که چقدر ژولیده و درهم ذره. داماد بود

درباره مراسم آن روز در . از طال و جواهرات و لباس عروس و خنچه عقد و سایر تجمالت خبري نبود. است
  :نوشته اشدفترچه

شدم و از ] اسمم را هم ننوشته... [براي اولین بار وارد منزل  12ساعت یک ربع به  3/10/59روز عقد «
ظهر به اتفاق در اتاق بودیم و هنگام رد و بدل کردن حلقه، سه قطعه عکس  12تا  12دقیقه به  10ساعت 

  »...گرفتیم  که بسیار چرند بود
اي در پوست خود د کرد، برخالف همه دختران که در چنین لحظهوقتی عاقد شروع به خواندن خطبه عق

شود، کوهی از غم بر گنجند و واقعاً از زیباترین مقاطع زندگی یک انسان است که هیچ وقت تکرار نمینمی
هایی که در آینده اش و تمام برنامههاي مادر و قلب شکسته و موافقت تحمیلیمخالفت. کرددلم سنگینی می

اش را و تنها شدنم را در من شهادتش را، تشییع جنازه. رفتندد اتفاق بیفتد، جلوي چشمم رژه میقرار بو
مهابا بغض نهفته در گلویم اهللا گرفتم و شروع به تالوت سوره معوذتین کردم، بیوقتی بسم. سفره عقد دیدم

نیست، ولی کنترل از هر چه به خودم تلقین کردم که گریه کردن بر سر سفره عقد، خوش یمن . ترکید
ساویدند کردم و همه کسانی که در اطرافم بودند و باالي سرمان قند میمن گریه می. دستم خارج شده بود

اي که عاقد، خواندن خطبه را رها کرد و نصیحتم کرد که تو باید خوشحال به گونه. گریستندبه همراه من می
ام را جمع کردم تا تمام قواي بدنی. ن لحظه معنی نداشتکنی؟ اصالً خنده برایم در آباشی، چرا گریه می

با اجازه پدر و مادرم و بزرگترها : الي بغض جمع شده در گلویم تالوت قرآن را ادامه دادم و آهسته گفتمالبه
الي بغض و اشکم کلمه بله در البه. آخر هم نفهمیدم که چطور وسط گریه، بله گفتم. و نتوانستم ادامه دهم

اطرافیانم هم با صداهاي محزون و بغض گرفته صلوات فرستادند و کف زدند و مبارك باد .   بود گم شده
آوردم، تمامی عضالت بدنم انگار جمع شده بود هر چه بیشتر به خودم فشار می. منجمد شده بودم. گفتند

رافیان که باید حلقه ولی به اصرار اط. دوست داشتم هر چه زودتر از کنارم بلند شود. شدمبیشتر منجمد می
به دستم کند با انگشت بلند خود انگار که چیز نجسی را گرفته باشد، انگشت دست چپم را گرفت و حلقه را 



وقتی برادرم . اي نداشتنه خودش و نه رفتارش و نه صحنه عقد برایم کوچکترین جاذبه. داخل انگشتم کرد
ان اینکه نامحرم است، به عنوان اعتراض، صحنه را با دوربین عکاسی خودش مشغول عکس گرفتن بود، به گم

  . ترك کرد ولی بعداً فهمیده بود که برادرم بوده است
باالخره : گفتداداش حسن می. گفتندپراندند و متلک میخندیدند و تکه میها در گوشه و کنار میخیلی

رقصم یا گریه کنم؟ یکی از من نفهمیدم اینجا عروسی است یا عزا؟ تکلیف من را مشخص کنید که باید ب
گشت، وقتی به او گفتند که عروس، نماز هاي همسایه که کادو به دست آمده بود و دنبال عروس میخانم
پس از نماز و صرف ناهار . انگار با یک پدیده جدیدي مواجه شده است. خواند، خیلی برایش عجیب بودمی

برادر مسلمان و «د از جوانان پرشور انقالبی که شعار مسجد پر بو. براي استماع سخنرانی عازم مسجد شدیم
پس از پایان مراسم و خداحافظی مهمانان نزدیک، . رفتآنها به عرش می» خواهر مجاهد پیوندتان مبارك

  . محمد سري به سري آنها را با ماشین یکی از دوستان به مقصد رساند
ه لباس عروسی به تن کنم و با خانواده چند پس از رفتن خانواده داماد، اطرافیانم مجبور م کردند ک

چند تا عکس به تنهایی . مبادا که محمد متوجه شود و اعتراض کند. به سرعت لباس پوشیدم. عکس بگیرم
آخر محبوب . در پایان متوجه شدم که کسی حتی تعارفی هم به او نکرد که شام را بماند. در غیابش گرفتم

در حالی که با . غزم خطور کرد که بهتر است من براي شام دعوتش کنم یکباره به م. اعضاي خانواده نبود
محمد، سر جایش . برد، براي اولین بار با صداي لرزان صدایش کردمدستپاچگی آخرین سرویس را می

گردید؟ مکثی کرد و با تمام قوایم را جمع کردم و خجالت را کناري زدم و گفتم شام برمی. میخکوب شد
این جمله. گردیدادامه دادم پس براي شام برمی. ش را به طرف پایین آورد ولی جوابی ندادلبخند رضایت سر

گفت کرد و میداشتنی بود که در طول زندگی بارها و بارها آن را تکرار میقدر برایش زیبا و دوستي من آن
ویم را صد چندان کرده ام بود و دعوت تو به من امید خاصی بخشیده و نیرترین لحظات زندگیکه از شیرین

یک . نگاهش کردم» شام برگردید«ي اي کوتاه در حین گفتن جملهدر واقع اولین بار بود که براي لحظه. بود
برقی از . اش را ورانداز کردم و براي اولین بار نگاهمان به همدیگر گره خوردي رشید و سروگونهبار دیگر قیافه

من براي اولین بار معنی یک عشق پاك را از چشمان یک . بود چشمش ساطع شد که حاکی از خیلی چیزها
هنوز هم . اي از خاطرم محو نشدکمتر از یک ثانیه وقت آن نگاه پاك و عمیقآنچنان که هیچ. مرد خواندم

  . ساز استاندیشم، آن نگاهش همیشه برایم زنده و پویا و امیدبخش و زندگیوقتی به آن لحظه می
. اولین بار به منزلمان آمد، به جز خواهر بزرگم و خودم کسی به استقبالش نرفتآن شب وقتی  براي 

خندیدند و او گفتند و میهمه اعضاء خانواده در یک اتاق بودند، می. خواهرم او را به طرف اتاق راهنمایی کرد
. غربت نجات دهمکشیدم داخل شوم و او را از و من هم خجالت می. تنها در اتاقی دیگر غریبانه نشسته بود

. از من خواست که به کنارش بروم. لحظاتی بدین منوال گذشت تا اینکه باالخره خواهرم متوجه ماجرا شد
قدر اش را ورانداز کردم و با خودم گفتم چهاز پشت قیافه. وقتی داخل شدم، مشغول نماز خواندن بود

مهمتر . کردفکرهاي متفاوتی در ذهنم خطور می. رشیدي؟ واقعاً تا آن زمان جوانی به این رشادت ندیده بودم
آلی برایم خواهد بود و بالعکس؟ و آیا در از همه اینکه آیا خواهم توانست که با او کنار بیایم؟ آیا او همسر ایده

کنار او خوشبخت خواهم بود؟ پس از نماز و انجام تعقیبات و سالم و احوالپرسی خیلی کوتاه آن هم در 
  . ي از اتاق نشستا جمع کرد و در گوشهنهایت حجب خود ر



. سعی کردم که رفتار عادي داشته باشم. سرش را پایین انداخت و کوچکترین توجهی به من نکرد
پس از . چندین بار از اتاق بیرون رفتم و آمدم تا نفسی تازه کند، ولی همچنان سرش به طرف پایین بود

اي او را از این حالت خارج کند و در نهایت او توانست با بیان دقایقی از خواهرم خواستم که بیاید و به گونه
هاي بعد از این، اینجا منزل خودتان است و صحبت. کلماتی مانند شما داماد این خانه هستید راحت باشید

عادي دیگرتا ابراي عادي بودنش کمکش کند خودم هم سعی کردم با طرح چند سؤال، محفل را عادي جلوه 
و . گرفتکرد و باز سرش را پایین مینگاهی هم به من میگفت و نیمنهایت حجب پاسخ می ولی در. دهم

پس از مدتی باالخره شروع به حرف زدن کرد که چرا من، پیش برادرم و او حجاب ندارم و اولین مشکل من 
  از همین جا شروع شده بود 

در حالی که من اعتقادي .  مراعات کنماو معتقد بود که حتی پیش برادرانم و خودش باید حجاب را کامالً
گفتم که اسالم چنین دستوري به ما نداده و حجاب نزد محارم، حدودي هر چه می. به این موضوع نداشتم

ام پا مدتی گذشت و من به هیچ وجه کوتاه نیامدم و همچنان به عقیده. گفت برایم ملموس نیستدارد؛ می
را بپذیرم چون عمري را آنگونه زندگی کرده بودم و با برادرانم خیلی توانستم حرفش یعنی نمی. برجا بودم

وجویی که خودش از تفاوتی من نسبت به موضوع و پرسبه مرور زمان با بی. راحت و صمیمی بودم
همکارانش کرد، توانست به تدریج مسئله را بپذیرد و بعد به صراحت به اشتباه خود اعتراف کرد و قبول کرد 

  . د چنین باشدکه اصل بای
در . گرفتحتی در مقابلش حجاب می. توانست به عنوان داماد او را تحویل بگیرداما مادر، ابتدا نمی

هایش را تندتر برمیکشید، قدمها را پایین میشد، به سرعت آستینهنگام وضو گرفتن وقتی ظاهر می
هاي من باعث ها و تشویقولی دلداريدانست در منزل ما جایگاه خوبی ندارد، محمد با اینکه می. داشت

ها جاي خود را بین خانواده ما باز کرد و مادر خیلی در مدت کوتاهی مثل دختربچه. شداش میدلگرمی
. حاال محمد برایش یک غریبه نبود. زودتر از من او را در قلبش جا داد و عالقه خاصی نسبت به او پیدا کرد

داد به سوره انا اعطیناك الکوثر که او را قسم می. دیگر به جبهه نرو کرد کهاین اواخر همیشه التماس می
گفت مامان جان من به خاطر داد و میبعد محمد، مادر را در آغوش خودش جاي می. دخترم را تنها نگذار

ز همیشه ا. ها شومگفت پس مرا هم با خودت ببر تا سقاي رزمندهمادرم می. رومهمان انا اعطیناك الکوثر می
بوسم به خاطر این است که رنج هایت را میگفت شانهمی. هایش را ببوسدخواست خم شود تا شانهاو می

  . کندسنگینی تفنگ را تحمل می
ام را به عنوان پاگشا به منزلشان دعوت کرد و چون اولین بار بود که چند روز بعد از عقد، من و خانواده

براي . دنیا آمده بود به عنوان هدیه به من دادشان را که تازه بهرفت، پدرش گوسالهعروس به منزلشان می
با اینکه رسم بود که پس از . وارد محیطی شده بودم که اصالً آشنایی با فضاي آن نداشتم. من روز سختی بود

وع را توانستم این موضگذارند، ولی من نمیرود و عروس را در خانه داماد میپایان برنامه دعوت، خانواده می
خواست اما وقتی مخالفت خود او هم همین را می. اش هم خیلی اصرار بر ماندنم داشتندخانواده. قبول کنم

. و من دقیقاً پس از دو هفته براي ادامه کار به قم رفتم. اش اعالم کرد که راحتش بگذاریدمرا دید به خانواده
  :نویسدمحمد، در خاطراتش می



پیما  با ایران 8ساعت  16/11/59شنبه مورخ ز عقد نساء، در صبح روز یکسرانجام پس از شانزده رو«
در حالی که هنوز یکدیگر را به اندازه کافی درك . سوي تهران و سپس قم حرکت نمودبراي یک هفته به

ها خیلی ولی چه کنیم که احساس مسئولیت. هاي زیادي بودیمها و وقتنکرده بودیم و مستلزم با هم بودن
  ...و شانه خالی کنیم. تر از آن بود که ما سهلش پنداریمبیش

با هم به تهران و او براي یک  2/12/59یکشنبه به لنگرود و پس از چند روز، روز شنبه  26/11/59و روز 
  ».در این سفر اولین عکس یادگاري را با هم در پارك الله گرفتیم. ماه به طرف قم رفت

. در جبهه فیاضیه و براي عملیات شکست حصر آبادان بود 1360سال  اولین اعزام او به جبهه در بهار
وقتی از کالس درس . گذشت که بدون خداحافظی از من، اعزام شده بوددرست سه ماه از عقد ما می

براي اولین بار دلم شکست . برگشتم، با محل کارش تماس گرفتم و متوجه شدم که به جبهه اعزام شده است
تی یک خداحافظی معمولی را هم نداشتم؟ بالفاصله از قم راه افتادم و شبانه خودم را به که آیا من لیاقت ح

وقتی دوازده و نیم شب از بلندگو براي مالقات صدایش کرده . مقر اعزام که آن زمان چالوس بود رساندم
به چالوس براي  و حرکت من که از قم خودم را. او به همه کس فکر کرده بود اال من. تعجب کرده بود. بودند

و همیشه این حرکت را به عنوان یک . یادماندنی بودخداحافظی به او رسانده بودم، خیلی برایش عجیب و به
دانست و این موضوع را در محمد همواره مرا همراه و همسنگر خودش می. کردلطف و محبت ویژه یاد می

  : رایم نوشتاش یک ماه پس از عقد از جبهه فیاضیه آبادان باولین نامه
ي آفرین و صدآفرین بر اراده. ي راه حق بادسالم و درود بر تو همسنگرم، سالم و درود بر تو اي پوینده«

ام این بود که احوالی از شما بگیرم و شاید هم بتوانم با هدف از نوشتن نامه... آهنین و چون کوه استوارت
تر به ادامه راهتان نمایم تا شاید که پس از شهادتم زینتهایم را استوارتر و مصممنوشتن این نوشته و نوشته

  » .وار رسالت رساندن پیامم را به خوبی انجام دهی که حتماً خواهی داد
تالش . هشت ماه گذشت و در این مدت از طریق نامه و گاه رفت و آمدهاي کوتاه با هم ارتباط داشتیم

وانم تحصیلم را ادامه دهم، اما موفق نشد و سپاه کرد که محل کارش را به قم منتقل کند تا من هم بت
چون ادامه زندگی مجردي بعد از . باالخره با اصرار شدیدش مجبور شدم درسم را ترك کنم. مخالفت کرد

هر بار که براي دیدنم به قم می. اش کرده بودهاي اطرافیان، سخت کالفهکنایه. عقد واقعاً برایش مشکل بود
  . کردخصوصاً که بعد از عقد، خرج تحصیلم را پرداخت می. شیدمکآمد، کلی خجالت می

ام نسبت به او، اختالفات توجهی اعضاي خانوادهرفتن من به قم و دوري از اوتبلیغات منفی اطرافیان، بی
هایمان، از جهتی نگرش خاص ایشان نسبت به قشر زن، و داشتن افکار روستایی بیش از حد فرهنگی خانواده

ها و روحیات زن، بعالوه فاصله زیاد از همدیگر در دوران عقد، سادگی اطالعی نسبت به خواستهبیمعمول و 
گرفت، عدم رعایت اصول و ضوابطی که باعث کشش خارج از حد و مرز که گاه رنگ شلختگی به خود می

زمه آغاز هر اي که الشود، همگی دست به دست هم داده بود تا محبت بایستهطرفین نسبت به همدیگر می
بود و . عاشقش نشده بودم. تر بگویم قبولش داشتم، اما دوستش نداشتمواضح. پیوندي است پدید نیاید

کشیدم و فقط به عنوان یک شوهر نبودش خیلی برایم فرق نداشت و شاید خیلی از دوریش عذاب نمی
. ولی برعکس او نقطه مقابل من بود. قبولش داشتم وتصور اینکه  روزي مادر فرزند او خواهم بود عذابم میداد

دیدم که اشک توي خواستیم جدا بشویم، میاي که میآمد، در آخرین لحظههر بار که به دیدنم می



هایم اعتراض وقتی به حالت. کردمشدم و خداحافظی میشد و من سنگدالنه از او جدا میچشمانش جمع می
کردم آنطوري که او میگاهی سعی می. خواندچیز را می  کردم و او از نگاهم همهکرد، فقط نگاهش میمی

. کردام را به خوبی درك میدانست احساسم عمقی نیست و حاالت تصنعیشد و او میخواهد باشم، ولی نمی
به هر حال . خواهمگفت محبت مصنوعی نمیدید که اظهار عالقه من از ته قلب نیست، میوقتی می

قلبم چیزي می. کردمبایست صبر میام داشتم، در او بود و بناچار میگی آیندهمعیارهایی را که براي زند
توانی مرا بپذیري هنوز که دیر چندین بار مطرح کرد حال که نمی. کردگفت و عقلم فرمان دیگري صادر می

نگار ا. حتی حاضر نبودم فکرش را بکنم. دادشنیدن این جمله از او به شدت آزارم می. نشده، جدا شویم
اي  ناخالصی وکذب و کردم ذرههر چه جستجو می. محکوم یکرنگی و صداقت و مهربانی هایش شده بودم

براي همین مجبور بودم صبر کنم و منتظر . اي بتراشمکردم تا شاید بتوانم بهانهریا در وجودش پیدا نمی
ام ه دیگران متوجه این روحیهکردم ککاري نمی. آخر، انتخاب خودم بود. آیدآینده باشم که چه پیش می

دادم و حرمت کس اجازه توهین یا تحقیر نمیبه هیچ. ظاهر قضیه چیز دیگري بود. امبشوند، خصوصاً خانواده
و . کردمکردم و در جاي خود انجام وظیفه میهمسریش را با تمام وجود و در تمامی ابعادش حفظ می

ر به خوبی متوجه شده بودم که معیارهاي اعتقادي براي دیگ. اطمینان داشتم که مشکالتم حل خواهد شد
. طلبدبرقراري ارتباط روحی چیزهاي دیگري را هم می. یک زندگی مشترك شرط الزم است نه شرط کافی

تر از گذشته و هر روز از شدتش ولی خفیف. این ماجرا تقریباً تا بدنیا آمدن اولین فرزندمان ادامه داشت
بویژه . العاده بودفوق) ع(در طول این مدت توسلم به ائمه. شدتر میبه روز صمیمیاو روز . شدکاسته می

و با .چسبیدمبارها و شاید ساعتها به ضریح مبارکش می. کردمکه با او راز و نیاز می) س(حضرت معصومه
خالق و من به خاطر ا. طلبیدم که مهرش را در دلم زیاد کنبکار گیري واژه عمه جاناز او استمداد می

انسانیت و اعتقادش، به همسریش درآمدم، پس لطفی کن که عاشقش بشوم و از ته دلم دوستش داشته 
خواهم فرمان عقلم می. خواهممن براي ادامه زندگی به این عشق نیاز دارم، من وحدت دل و عقل می. باشم

باالخره این توسل. فرستادممیگفتم و صلوات کردم، ذکرهاي طوالنی میگریه می. با خواسته دلم یکی باشد
وافسار این عشق، فقط دست خدا بود،دیگر او بود که . ها جواب داد و خدا مرا عاشقش کرد، عشقی خدایی

  ویا من لیلقتش  را دارم  یا  نه؟ .داد که چه زمانی و چگونه باید کنار هم باشیمفرمان می
متري با پرداخت چهارصد تومان کرایه خانه و  12در یک اتاق  1360زندگی مشترکمان را در پاییز سال 

 6یک فرش : اي بسیار ساده و ناچیز در حد لوازم ضروريدوهزار تومان حقوق ماهیانه آغاز کردیم، با اثاثیه
متري ماشینی، یک کمد، یک گاز معمولی، دو دست رختخواب، چرخ خیاطی معمولی، یک دست ظروف 

ریز آشپزي، چندین جلد کتاب که بیشتر آنها هدایاي دوستان و مالمین، یک دست قابلمه و سایر لوازم 
غذاي روز عروسی ما کره و مرباي . بستگان نزدیک بود، پرده اتاق هم متعلق به مرضیه خانم صاحبخانه بود

همه دور یک . آلبالو و نان سنگک گرم با کنسرو لوبیا و هندوانه بود که توسط پدرش خریداري شده بود
بعد از غذا میهمانان لوازم داخل اتاق را . خوردیم، بدون آنکه کسی اعتراضی داشته باشد سفره نشستیم و

  . مان را به همین سادگی شروع کردیمچیدند، خداحافظی کردند و رفتند و ما زندگی
من، دیگر آن زن سنگدل . شدگذشت، عشق و عالقه قلبی من به او بیشتر و بیشتر میهر چه از زمان می

محمد زمانی که جبهه نبود هم بیشتر وقتش . دم، من بودم و اتاق دربسته و قاب عکس روي طاقچهقبلی نبو



. اي دارد، و باورش نشده بود که خانواده تشکیل داده استهنوز یاد نگرفته بود که خانه. گذراندرا در سپاه می
ا فاصله اندکی بود و پیاده هم میبا اینکه از ساختمان سپاه تا منزل م. دانستاو سپاه را خانه اول خود می

آمد با یک وقتی هم که می. آمدشد که در هفته یک بار هم به خانه نمیتوانست به منزل بیاید، ولی گاه می
  .کردعذرخواهی معمولی موضوع را تمام می
حسین : دندهاي سپاه شهر، یا توي عقد بودند و یا تازه ازدواج کرده بودر همان زمان تقریباً نیمی از بچه

جانباز (زاده، عابدپور، نقی فرید، رجب)جانباز(، هادي بلوکی، تقی شریفی، احمد عمویی)جانباز(بلوکی 
پور، شهیدحسین امالکی ، شهید هادي فدایی ، شهیداحمد صنایع پر ، بصیر قربانی، احمد سمیع)شیمیایی

راستروان، توافی، ) زجانبا(کار ،شهید  قاسم  محبی،شهید  میر  احمدي، عباس  سلیمانی 
، نبی زاده،عبداهللا  )جانباز(زاده،منوچهر  باقري،شهیدنورموسوي، مختارمحمدي، ابراهیم)جانباز(میرعباسی

،ذبیحی ها، طالبی، دکتر 4شهید  داوود  حق  وردیان ) شهید(اشرف  زادگان، امامی، نان خشکی، قبادي
محمدي،علی صداقت، شریعت، برادران  علی ملک) جانباز(محمد حیدري،برادران فیضی ،علی موسی زاده،

..... شفیعی،  حمید  و اکبر رمضانی،نجمی،چاکدل، مال  احمدي،  حسین حسین  زاده وخیلی  هاي  دیگه
اي بود که براي وضعیت اتاق ما به گونه. گذشت و تازه مستقل شده بودیممدت کوتاهی از ازدواجمان می

براي همین مجبور بودم همیشه در اتاق را . کردیماحبخانه عبور میبایست از وسط حال صرفت و آمد می
. بسیاري از اجناس مورد نیاز، کوپنی بودند. آمدهاي اول جنگ بود و ارزاق به سختی گیر میسال. ببندم

من . نفت، روغن، چاي، قند و شکر، پنیر. ماندندها در صف میمردم براي بدست آوردن بعضی اقالم، ساعت
خوردم و اگر هر چه داشتم می. نه وقت آن را داشتم و نه اعتقاد به صف ماندن. ماندمت در صف نمیهیچ وق

هم خسته شده بودم و هم دلم براي تازه . گذشتباش میدرست دوازده روز از آماده. خوردمنداشتم نمی
ه و خیاطی هم خسته از مطالعه و کار خان. آن زمان، حتی رادیو هم نداشتیم. داماد بشدت تنگ شده بود

ام سر رفت و تصمیم گرفتم از خانه همسایه به صورت ناشناس به سپاه تا اینکه یک شب حوصله. شده بودم
یکی از برادران . محمد آن زمان فرمانده عملیات بود. صحبت کنم) اقاي میر صفا(زنگ بزنم تا با فرمانده سپاه

پس از سالم، گفتم که ببخشید، من یکی از همسران  .کشیک، گوشی را برداشت، ولی خودش را معرفی نکرد
. شود با ایشان صحبت کنیدگفت نمی. اي با فرماندهی محترم صحبت داشتمچند کلمه. همکاران شما هستم

از او قول گرفتم که حتماً سالمم را به همراه پیامم به او برساند و او هم با . رسانمبفرمایید، پیامتان را می
گفتم به ایشان بفرمایید که من، یکی از همسران سپاه هستم و یک ماه بیشتر از . دادجدیت تمام قول 

مان بودیم، چرا گوش ما را گرفتید و آوردید در اتاق دربسته رهایمان ما که خانه پدري. گذردعروسیمان نمی
ندند حداقل بزنید؟ یک حیوان را وقتی جایی میکردید و رفتید پی کارتان؟ و حتی سري هم به ما نمی

بنده . زنند که آیا آب و دانه و یا علف دارد یا نه؟ ما از حیوان که بدتر نیستیمروزي یک بار سري به او می
اي کرد و گفت شاید شما اختالف داشته باشید؟ گفتم نه برادر، هنوز خوب همدیگر را ندیدیم که خدا خنده
  . ایمما فقط یک ماه هست که عروسی کرده. دعوا کنیم

محمد با . یک دفعه از جا پریدم. فردا صبح زود قبل از صبحانه، صداي کوبیدن در اتاق به گوشم رسید
که رشادتش را دو چندان اي خسته و ژولیده، لبخند به لب و لباس سبزيصداي آرام یا اهللا یااهللا با چهره

د ولی سعی کردم جدي باشم و ام گرفته بوخنده. کرده بود و زیبایی خاصی به اندامش داده بود، وارد شد



اي گذشت، در حالی که لباسش گوید؟ لحظهالعملش بودم که چه میمنتظر عکس. العملی نشان ندهمعکس
  . ها را نجات دادخدا پدر و مادر آن خواهر را بیامرزد، واقعاً دمش گرم، بچه: کرد گفترا عوض می

   .تر بگوزنی؟ واضحکدام خواهر؟ از چه حرف می: گفتم
ها به سپاه ظاهراً خانم یکی از بچه. در مراسم صبحگاه امروز، فرمانده مطلب جالبی را مطرح کرد: گفت
هایش را در حرف. هاباش و مرخصی نرفتن بچهزند و گله و شکایت داشته از طوالنی شدن آمادهزنگ می

برادران نوبتی مرخصی  ها کلی خندیدند و پس از پایان صبحگاه هم اعالم کرد کهصبحگاه گفت و بچه
ها با بچه. نبودي ببینی پس از چند دقیقه موتورها روشن شد. هاشان بزنندساعتی بگیرند و سري به خانواده

رفتند و من هم یکی از آنها، یک هایشان میکردند و به طرف خانهخوشحالی از همدیگر خداحافظی می
  . ساعتی مرخصی گرفتم

  ا بیامرز، چه کسی بود؟ خوب حاال این خواهر خد: گفتم
این یکی به آن یکی . کردندها به همدیگر نگاه میبچه. دانم ولی هر کس بود خدا خیرش دهدنمی: گفت

گفت خانم فالنی بود یکی دو نفر هم به من شک کردند و گفتند یکی می. گفت حتماً خانم شما بودمی
  . ند که چه باید بگویددامی. باالخره فرهنگی است. نکند خانم شما باشد! محمد

ها زود به زود مکثی کرد، بعد نگاهم کرد و گفت که نکند شما بودي؟ از آن پس، مرخصی. تبسمی کردم
  . دادندباش بود، مرخصی ساعتی میبود و اگر هم آماده

آبان همان سال بود که وارد آموزش و پرورش شدم و با یک مصاحبه چندین ساعته علمی در مرکز 
التدریس مشغول بهالغ تدریس در مقطع دبیرستان را گرفته و در واحد امور تربیتی به عنوان حقاستان، اب
زیرا موقعیت سیاسی . کردمها هم کار میبه علت نیاز مدارس به وجود مربیان تربیتی، گاه شب. کار شدم

آن شرایط، . ردکها مسئولیت ما را دو چندان میهاي مختلف خصوصاً کمونیستکشور، با وجود گروهک
بدون در نظر گرفتن زمان، هر روز به . طلبیدداشتی را میتالش دلسوزانه و خالصانه بدون هیچ گونه چشم

  . تا اینکه اولین تشویقی را از وزیر آموزش و پرورش  دریافت کردم. افزودمهایم در محیط کار، میموفقیت
استخدام پیمانی چند نفر از خواهران که از طرف گزینش آموزش و پرورش براي : یک روز محمد گفت

  . یکی از آنها هم تو بودي، پیش من آمدند
  خوب از من چه گفتی؟ : گفتم

  . هیچ چی: راحت گفت
  شناسم؟ گفتم این یکی را نمی

  چرا دروغ گفتی؟ : گفتم
ام بر ممکن بود احساسات همسرانه. براي اینکه قضاوت در مورد شما را گذاشتم به عهده دیگران: گفت

  . نفسم غلبه کند و یا آنان فکر کنند که چون تو همسرم هستی در موردت چنین قضاوتی دارم
ام وارد ها را به عهده گرفتم که از این سال باز زندگیسال دوم کارم بود که معاونت یکی از دبیرستان

  . مرحله دیگري شد
ي دومین اختالف فکري ما که چهره .زمانی که ما به عقد هم درآمدیم، ایشان یک موتور شخصی داشت

خود را به نمایش گذاشت و تقریباً چند سال اول زندگی معموالً درگیر این قضیه بودیم، موتور سوار شدن 



من معتقد بودم که زن نباید سوار بر موتور شود و از آنجایی که قبالً چنین کاري را نکرده بودم مگر  . من بود
فروشم و گاه به صراحت این کرد که من فخر میو او فکر می. آمدزشت مید رمواقع  اضطراري، به نظرم 

رفتیم، ابتدا مشکل داشتیم و هر بار که باید جایی می. کشیدکرد و بحث ما به درازا میجمله را مطرح می
ه تا اینکه یک سال مانده به شهادتش متوجه شدم که براي رفتن ب. آمدمشدم و کنار مینهایتاً مغلوب می

شدیم از کند و اگر هم مجبور به نشستن موتور میگیرد یا دربست کرایه میجایی یا از دوستانش ماشین می
هاي شهر کنید؟ و از کوچهیک روز پرسیدم چرا راه را اینقدر دور می. کندهاي شهر عبور میکوچهکوچه پس

  . کم به حرف شما رسیدمپاسخ داد راستش کم. رویدمی
ي یک سري معتقدات و شور انقالبی پایهدر صد یک ازدواج اعتقادي بود و دقیقاً بر پایه ازدواج ما صد

ولی وقتی وارد . به تنها چیزي که توجه نداشتیم، ظاهر و زیبایی و لباس و امور مادي بود. ریزي شده بود
د زناشویی دارد، زندگی شدیم، متوجه شدیم که عالوه بر اعتقادات که نقش اولیه و اساسی را در هر پیون

تواند کافی باشد هر چند که اعتقادات به مسائل دیگري هم شرط الزم زندگی است و تنها اعتقادات نمی
ي خیلی مسائل و نیازهاي دیگر دهندهدهد و پرورشاش خیلی از چیزها را در خود جاي میشکل واقعی

دهد، برنامه دارد، اخالق رش اهمیت میبه ظاه. مثالً کسی که معتقد است، به دنبالش نظیف هم است. است
داد ولی موقعیت شغلی و نوع زندگی مجردانه در دوران دبیرستان این اجازه را به ایشان نمی. دارد، هدف دارد

هایش را اتو و روي چوب لباسی آویزان وقتی براي اولین بار لباس. که به ظاهر خودش هم نظري داشته باشد
گفت اگر پیراهن اتوکرده بپوشم و به سپاه و یا برایش چیز عجیبی بود و میي این صحنه کردم، مشاهده

کرد که همسرم مرتب و تمیز در حالی که نیاز روحی من ایجاب می. خندندها به من میخیابان بروم بچه
ه چه اشکالی دارد که یک جوان مذهبی لباس اتوکرده بپوشد و یا سرش را فرق کج بردارد و یا وقتی ب. باشد

. پوشیدن کت و شلوار برایش کابوسی شده بود. رود، در کنار خانواده با کت و شلوار بپوشدمهمانی می
مان معتقد بود ابتداي زندگی. در پوشیدن لباس بیش از حد ساده بود. دادکردم ولی گوش نمیالتماس می

دو تا استکان و . خالصه باشد جهاز باید خیلی کم و. که چه اشکالی دارد روي کارتن بشینیم و زندگی کنیم
ي ما هایی که نیاز اولیهنعلبکی، دو عدد قاشق، یک عدد دیگ و یک تابه و یک دست رختخواب بعالوه وسیله

ما می. در حالی که سخت مخالف این عقیده بودم. وار زندگی کردمعتقد بود که باید علی. را برآورده کند
مگر اگر االن، زمان . توانستیم که فاطمه و علی بشویمولی نمیتوانستیم از فاطمه و علی الگو بگیریم 

کنیم و متعلق به این جامعه هستیم و باید در همان حد و ما در این جامعه زندگی می. امیرالمؤمنین است
شویی تمام در همان زمان سه دستگاه ماشین لباس. حدود که خداوند مقرر کرده از نعمات خدا بهره بگیریم

ها را هاي سپاه نگرفتند و ماشینولی هیچ کدام از بچه. از مرکز استان، تحویل سپاه لنگروه شد اتوماتیک
به خاطر یک گاز چهار . کردندهاي سپاهی این گونه زندگی میي بچهیعنی همه. دوباره برگرداندند به استان

ن اعتراض یک هفته به خانه ي ازدواج ما بود، محمد به عنواشعله ساده که کادوي برادرم به عنوان هدیه
گفت که اگر با مقوا راضی نمیمی. طورمتري هم همین 6و براي خریدن یک قطعه فرش ماشینی . نیامد

  . شوي، الاقل با موکت معمولی قانع باش، چرا فرش؟ و این، از عوامل اختالف در زندگی ما بود
   



. اولین فرزندمان هنوز به دنیا نیامده بود .بود، تقریباً آخرهاي سال تحصیلی 1361اردیبهشت ماه سال 
. مسافرت خوبی بود. مادرهاي هر دوتایمان هم با ما بودند. محمد با عجله تدارك مسافرت مشهد را دید

کرد پسرش مدت کمی شاید به خاطر این بوده که حس می. مخصوصاً که مادرش خیلی هواي مرا داشت
هایش، آمد؟ ولی پیدا بود که از میان بچهک ماه دیگر به دنیا میاش که یمهمان ماست یا شاید به خاطر نوه

وقتی بچه بودم، حتی تا زمان : گفتمی. محمد هم عالقه خاصی به او داشت. محمد را بیشتر دوست داشت
دبیرستان، همیشه آرزو داشتم یک بار هم شده سرم را روي زانوي مادرم بگذارم واین ارزو همچنان  در قلبم 

  . کنم که این فاصله همچنان باقی ماندهچون احساس می. توانمرد  االن که بزرگ شدم دیگر نمیوجود دا
وقتی محمد شهید شده بود و باورش شده . از طرفی مادر محمد هم اهل به زبان آوردن احساساتش نبود

ا نتوانستم یک بار به او خدایا من چر: گفتکرد و میزد و ناله میبیند، زار میبود که دیگر هیچوقت او را نمی
  اصالً چرا این زبان را به من نداده بودي خدا؟. یک بار بگویم قربانت بروم. »جان«بگویم 

درطول مسیر برگشت، . بعد از برگشت از سفر، قرار بود که بالفاصله بعدازظهر آن روز به اهواز اعزام شود
مخصوصاً اینکه قرار بود به عنوان . نده بودهمه حرفش از شهادت و وصیت و وداع و صبر و تحمل من در آی

همسر یک رزمنده در برنامه اعزام رزمندگان در میدان شهر سخنرانی کنم و از مردم بخواهم که فرزندانشان 
ها تشویق کنند که به لطف خداوند توانستم با وضعیت جسمی و روحی خاصی که را جهت حضور در جبهه

آن . ها را تشویق به حضور فرزندانشان در جبهه کنمنموده و خانوادهاز مردم دلجویی ) وضع حمل(داشتم 
اي در کنار عزیزش بود و حرف و حدیثی داشت، وصیتی و یا سفارشی، و من هم یکی روز خانواده هر رزمنده

  . از آنان
هدیه راستی خانم من از این دنیا چیزي ندارم که در راه خدا : در بین وصایا و سفارشاتی که داشت، گفت

  . عزیزترین چیزي که دارم حلقه ازدواجم است که دوست دارم که آن را به جبهه هدیه کنی. کنم
  . امعزیزترین، خودت هستی که داده: گفتم
بعد از رفتنم، حلقه ازدواجم را . امام که تاکنون چیزي در راهش ندادهمن پیش خدا شرمنده: گفت

بگو که این تنها یادگاري از زندگی مشترك یک رزمنده است و بصورت ناشناس به امام جمعه بده و به او 
خودت هم این موضوع را با کسی مطرح نکن و دیگر اینکه اگر فرزندمان به سالمت به دنیا آمد، راضی نیستم 

خواهم فرزند در آغوش مادر و با ضربان قلب تو رشد کند چون می. که او را سوار بر کالسکه کنی و راه ببري
االمکان با شیر مادر بزرگش کنم که حتیهمچنین تقاضا می. قلب تو براي او آهنگ بهشت استو صداي 

  . دهمکنی و بعد با لبخندي مهربانانه گفت اجرتش هر چه باشد می
اما بدون . مان را همیشه در میان انگشتانش ببینمبا اینکه دوست داشتم تنها نشان پیوند زندگی مشترك

کنم و به امید بازگشت پیروزمندانه و دستان به او گفتم که من به وصیتت عمل می چون و چرا پذیرفتم و
  . مانمپرمهر خالی از انگشترت منتظر می

خوابی، خستگی سفر و وضعیت بی. رزمندگان را به اتفاق چند خانواده تا اردوگاه رامسر بدرقه کردیم
یکی از . محمد وقتی وضعیت مرا دید. م نداشتمدیگر حتی ناي ایستادن ه. جسمی خاص، توانم را گرفته بود

سیدتقی میراشرفی هم . هاي سپاه را صدا زد و از او خواست تا مرا با موتور هوندایش به خانه برساندبچه
با . سوار بر موتور شدن با آن وضعیت خاص، آن هم پشت یک نامحرم کار را برایم مشکل کرده بود. قبول کرد



کرد و آرام آقاي میراشرفی خیلی مراعات حالم را می. کیفم را هم وسط گذاشتماصرار محمد سوار شدم و 
. ابتداي کوچه که رسیدیم، براي عبور از یک ناهمواري موتور را گاز داد و من از پشت به زمین افتادم. آمدمی

خواست می از خجالت. توانست کمکی به من کندتوانستم از زمین بلند شوم و نه برادرمیراشرفی مینه می
کرد که ممکن است به بچه آسیبی فکر می. خواندماش میاوج نگرانی را از چهره. زمین بشکافد و او را ببلعد

هم می. از طرفی من بشدت نیاز به کمک داشتم. رسیده باشد و اگر چنین بشود، جواب محمد را چه بدهد
  . واستم که آرامش خود را حفظ کندخکردم و در اوج درد و ناراحتی از او میخندیدم هم گریه می

ها، خودم را به امام جمعه حاج آقا شمس رساندم و بصورت در اولین نماز جمعه و قبل از شروع خطبه
شاید خدا . خدایا حلقه ازدواج مال تو، صاحب حلقه مال من: ناشناس حلقه را به ایشان دادم و زیر لب گفتم

خواهم، تو خواهم، انگشتر را با صاحبش میانگشت نمین انگشتر بیم. هم پاسخ داده باشد نه، هر دو مال من
در دومین خطبه، حلقه را از جیبش درآورد و . حلقه را دادم و براي نماز آماده شدم. لیاقت هیچکدام را نداري

. دانست چه کسی است گفت و گفتاي که نمیپشت تریبون به نمازگزاران نشان داد و در وصف رزمنده
کردم که خدایا گریستند و من هم که آخرین نگاهم را به حلقه دوخته بودم زیر لب نجوا میمهابا میمردم بی

موضوع حلقه ازدواج رزمنده ناشناس تقریباً تمام . مخواه که فرزندم یتیم به دنیا بیاید. خودت حافظش باش
  : به دستم رسیدو چند روز بعد اولین نامه محمد . خطبه دوم نماز جمعه آن روز را پر کرد

هاي شرعی محوله با امید است که خوش بوده و از عهده مسئولیت: به نام خدا، نساء عزیزم سالم«
هر چند که قرار ما بر این نبود . ات چون کوه استوار باشیگونههاي زینبموفقیت برآیی و در تالش و کوشش

ا معلوم نیست و اکنون پس از یک هفته ما هنوز وضع م. اي را ارسال بدارمجهت اطالع برایت چنین نوشته
. رویم و در حال آموزشیمروز دیگر به جبهه نمی 20تهران هستیم و احتماالً تا ) ع(در پادگان امام حسین 

جواب نامه را نده . به محض ورود به جبهه برایت نامه خواهم نوشت. بهر حال بعد از این، منتظر نامه نباش
امیدوارم تا قبل از شهادتم . کنمام را با این نوشته برایت پست مینامهوصیت .چون وضعیت ما معلوم نیست

عزیزم . باز نکنی و از اجراي تذکرات و وصایاي لفظی و شفاهی من برآیی و همیشه در زندگیت موفق باشی
به هیچ امیدوارم که شما هم . ات همیشه چراغ راهم و گوشواره گوشم خواهم بودگونهبدان که تذکرات زینب

عزیزم . وجه ناراحت نباشید و فقط و فقط ما را دعا کنی و از ما راضی باشی و رهبر انقالب را فراموش ننمایی
  » .کنمهاي شما را فراموش نمیبدان که هیچگاه محبت

آخرین ماه بهار بود و . اش پشت سر گذاشتمهاي آخر دوران وضع حمل را با همه مشکالت ناگفتنیهفته
هاي آخر، نیاز شب. براي خانواده محمد این امکان نبود که وقتشان را کنار من بگذرانند. زيفصل کشاور

از اینکه در این لحظات استثنایی زن نیاز دارد که . داشتم که کسی کنارم باشد تا در موقع لزوم کمکم کند
مش باشد و یا بهتر همسرش کنارش باشد و توجه بیشتري به او داشته باشد، در کار خانه کمکش کند، مره

خبري نبود که هیچ، صداي مارش حمله رزمندگان و انتظار آوردن خبر شهادت، . بگویم نازش را بکشد
براي تولد فرزندم . اي که ناتوانی قلبی پیدا کرده بودمسنگینی درد حمل را دو چندان کرده بود؛ به گونه

اش شهر رفتیم و هر دو جوابم کردند که هم بچهپیش دو نفر از ماماهاي . پیش خواهر بزرگم در چالوس رفتم
خواهرم این خبر را به محمد . بزرگتر از حد معمول است و هم مشکل قلبی دارد و باید پیش جراح بروید

هیچ کدام از ما . روي تخت بیمارستان طالقانی چالوس بودم و نیاز به خون داشتم که محمد رسید. رساند



این خون در بیمارستان موجود . خوردمنفی است و به هر خونی نمی BRHدانستیم که گروه خونی من نمی
آنقدر . محمد تمامی فامیل را جلوي در بیمارستان بسیج کرده بود تا خون مورد نیاز من تامین شود. نبود

ضعیف شده بودم که توانایی آخ گفتن را هم نداشتم و نفهمیدم که چه کسانی دور و برم هستند و حتی 
شد تا بچه دوم ما بعدها شنیدم که براي تهیه آمپولی که به من تزریق می. د را هم درك نکردموجود محم

باالخره دو ساعت مانده به پایان وقت . ناقص نباشد، تمامی دوستانش را تلفنی تا رشت به کار گرفته بود
براي سرعت . دکنتعیین شده، آقاي علی محمدي آمپول را از رشت خریداري و به طرف چالوس حرکت می

  . رسندهردو وسط راه به همدیگر می. رودبیشتر محمد هم از چالوس به سمت رشت می
باصداي آرامی . در حالی که یک پارچه حریر به عنوان کادو در دستش بود. فرداي آن روز به مالقاتم آمد

پس از ایستادن .سانديخانم خسته نباشی، حسابی ما را تر: با لبخند گفت. از خواب بیدار شدم. صدایم زد
ملحفه اي را که نوزاد چاق و تپل داخل آن بود به او .دقایقی درکنارم از پرستارها خواست تا نوزاد را بیاورند

بند بند . اش گرفتهاي بچه را در میان دستان خود گذاشت و از مقایسه اندازه دو دست خندهدست. دادند
یازده روز از تولد سجاد می. ششم بود که مرا به منزل آورد روز. دادولذت می بردانگشتانش را نشانم می

  . گذشت که باز بار سفر را بست و عازم جبهه شد
نوزاد شیرخوار، مدرسه و کار و تنهایی، دوران سختی را . دیگري از زندگی شدمبا تولد سجاد، وارد مرحله

اینکه به مدرسه بروم، براي نگهداري بچه به  او هر روز صبح قبل از. درآخر مادرم به دادم رسید. برایم رقم زد
هاي اما محمد پس از عملیات رمضان  به خانه برگشت و من پس از مدتی متوجه حالت. آمدمنزلمان می

هاي طوالنی و مستمر در خواب، دادن دستورات نظامی و خواستن تکالیف هذیان گفتن. غیرعادي او شدم
هاي طوالنی و حالت افسردگی و پاسخ ندادن به سؤاالت من و سکوتمربوط به سپاه از من در عالم خواب، 

هاي شدید که تبدیل به نوعی اسهال پیچهتوجهی و ندادن جواب سالم و احساس درد از ناحیه قلب و دلبی
  . شد، از جمله آن بودمی

تا نیمه اول  61شدت این بیماري از تابستان . شروع و تا آخر عمرش ادامه داشت 61این عارضه از سال 
بنا به تجویز پزشک که نباید در محیط پر سروصدا  1363در سال . بود و بتدریج از شدتش کاسته شد 65

کار در امور تربیتی، هم از جهت . باشد، یک سال واحد قرآن به امور تربیتی لنگرود مأمور به خدمت شد
او اصالً حال و حوصله پشت میز نشستن . روحی و هم از جهت اجتماعی، مشکالتی را برایش ایجاد کرده بود

از طرفی براي اطرافیان جاي سؤال بود که چرا یک . را نداشت و همچنین فاقد تخصص در کار محوله بود
کردند او براي فرار از جنگ، بیماري را بهانه قرار داده فرمانده عملیات پشت میز اداري بنشیند و تصور می

او و . مسئولیت این مانور با محمد بود. ه لنگرود مانوري را برگزار کرددر همان ایام، سپاه در منطق. است
  . روز در تدارك مانور بودنددوستانش مدتی طوالنی به طور شبانه

. در اولین شب پس از پایان مانور، کامالً حالت غیرعادي داشت و عوارض بیماري بسیار شدیدتر شد
تاب بی. شودکه انگار توپ و خمپاره داخل قلبم منفجر می گفتمی. بردضمن اینکه از درد شدیدي رنج می

همیشه در کیفم، آمپول مسکن و پنبه و . آن ایام اوج بیماري محمد بود. شد و گاهی هم نیمه بیهوشمی
اي نبود و نیاز به دو تازه تزریق آمپول ورید، کار ساده. کردمشد  تزریق میالکل داشتم و هر جا که الزم می

در حالت عادي همیشه . وي داشتم تا ایشان را کنترل کنند تا بتوانم آمپول را به دستش تزریق کنمنفرمرد ق



دهد، دوست ندارم مردم دور من جمع شوند و میاز من تقاضا داشت که وقتی این حالت به من دست می
ها ده. کنند دوست نداشت دیگران برایش دل بسوزانند و ترحم. خواست که جز من هیچ کس پیش او نباشد

گذاشتم و در انتظار تمام شدنش باالي سرش میها در منزل او را رو به قبله میآمد که شببار پیش می
ترین سال زندگی با ایشان همان سال بود که معموالً در بستر سخت. دیدنشستم و کسی جز خدا نمی

فت و خواب طوالنی داشت، پس از گرتازه وقتی پس از تزریق مسکن و صرف دارو آرامش می. بیماري بود
کردم تا بلند بایست کلی نوازشش میحتی براي خواندن نماز صبح، می. بیدار شدن، توانایی راه رفتن نداشت

خواست که خدایا من مدام از خدا می. توانم چند قدم بردارمگفت اگر مرا به رگبار هم ببندي، نمیمی. شود
چندین بار در امور . مردن در بستر برایم ننگ است. اهم در بستر بمیرمخومن نمی. را در بستر بیماري نکش

تربیتی حالش خراب شده بود که با حالت خیلی بدي او را به منزل آوردند و با همه این احوال هیچ وقت به 
 خود اجازه نداد که خودش را به بنیاد جانبازان معرفی کند تا حداقل از نظر درمان و معالجه کمکی به او

شد و متاسفانه در در شرایطی بود که تقریباً تمام حقوش صرف درمان و ایاب و ذهاب به تهران می. بشود
  . تفاوت گذشتندها بیهایش در طول این سالمقابل رنج

پانزده روز در بیمارستان پورسیناي رشت و تحت کنترل دکتر طیبی، متخصص مغز و اعصاب بستري 
نویس و ی تحت نظر بهترین دکترهاي مغز و اعصاب تهران مانند دکتر خوشمدت. اي نگرفتشد ولی نتیجه

در واقع . مسئولیتم در این ایام چند برابر شده بود.   دکتراسد امرجی بود، ولی باز هم نتیجه چندانی نگرفت
رم پرستار مهربانی که همواره در کنارش باشم و تنهایش نگذا. کردمبایستی بازي مینقش چند نفر را می

دکتر . هایش پاسخ مثبت بدهم و از این طریق، مرهمش باشمبه تمام خواسته. حتی هنگام ماهیگیري و شکار
باید . باید ببینی نیاز شوهرت چیست. گفت دخترم پزشک معالج شوهرت، خودت هستیاسد امرجی می

گاه . تو ناپسند باشد هایش توجه کن، حتی اگر از دیدگاهخیلی تحمل و صبر داشته باشی، به تمام خواسته
بایست به در همان لحظه می. خواست که به منزل پدرش برویمشد که وسط انجام کار منزل، از من میمی

از طرفی هم . شد براي شروع درد جسمانیشد به عاملی تبدیل میاگر کمی دیر می. شدمسرعت آماده می
کرد بود که ایشان روزي چندین قرص مصرف می 1364اوایل سال . بودم براي فرزندباید یک مادر دلسوز می

سال بیشتر نداشت به باد کتک گرفت و او را مثل  3یک روز پسرم را که . شدو حالش هم روز به روز بدتر می
بچه . من از دیدن این صحنه، خیلی ناراحت شدم. این بچه پرت شد به طرف در اتاق خواب. توپ شوت کرد

هاي محمد را ریختم توي حیاط و گفتم دیگر الزم نیست بعد تمام قرص. ردمرا در آغوش گرفتم و آرامش ک
در . ايها شدهکنی، بیشتر شبیه دیوانهها را استفاده میاز روزي که این قرص. ها را مصرف کنیکه این قرص

ه طنابی ب. ماهه بود که عازم مشهد شدیم 4دخترم . شویم) ع(همان جا تصمیم گرفتم که دخیل امام رضا
او می. تا صبح باالي سرش نشستم. ي فوالدي امام هشتم گره زدمگردن محمد بستم و آن را به پنجره

کردم تا خوابیدند و من ناله و استغاثه میایشان می. خوابید و من مواظب بودم که بیماران دیگر اذیت نشوند
محمد گریه می. رساندمرا به او می کردم و براي شیردادن به بچه، خودماذان صبح که براي نماز بیدارش می

پس از آن که از مشهد برگشتیم به سرعت بهبودي . طلبیدکرد و عاجزانه امام را به شفا میکرد، استغاثه می
کم به یک روز در مثالً از روزي یک بار کم. هایش کمتر شدي بیهوشیولی بتدریج مدت و فاصله. حاصل نشد

وقتی دردش شروع می. روز یا دو هفته یک بار تقلیل پیدا کرد 15اواخر هر  میان، یک هفته در میان، و این



اند کنم که سیخی را داغ کردهگفت احساس میمی. توانست ایشان را آرام کندشد جز چند مسکن قوي نمی
اب رسید که دیگر ناي جواین درد به جایی می. کشندکنند و از قلبم بیرون میهایم وارد میاز داخل شانه

. کشدهاي آخرش را میکردم که دیگر نفسچندین بار در شب فکر می. دادن و یک بله گفتن را هم نداشت
داند فقط خدا می. بردم که تمام کندکشیدم و انتظار میگذاشتم و بالش را زیر سرش میاش میرو به قبله

  . که این ایام چگونه به من گذشت
من هم در آشپزخانه مشغول کار . ، رفت روي تخت دراز کشیدیک روز ظهر که ایشان از سپاه برگشت

یک دفعه به یاد محمد افتادم . پس از دقایقی ناگهان انگاراز زیرزمین صدایی شنیدمکه مرا می طلبید. بودم
از روي تخت پایین . ي عجیبی مواجه شدمبه شتاب خودم را به اتاق رساندم و با صحنه. که نکند او باشد

پیچید و ي کوچک الي پتوي خزدار پیچیده شده بود و هی دور خودش میاز درد مثل یک بچه افتاده بود و
وقتی ایشان را از زیر . کردشد و ملتمسانه مرا صدا میداشت خفه می. توانست پیدا کندمنفذي از پتو نمی

چشمانش را  .به سرعت آب آوردم و به صورتش پاشیدم. پتو بیرون کشیدم، تمام بدنش خیس آب شده بود
از آن جا که منزلمان کنار خیابان بود، . زدکرد و امام را صدا میکرد و فقط با صداي بلند گریه میباز نمی

نمی. کرد که امام فوت کرده و تشییع جنازه امام استشنید و فکر میسروصداي موتور و بوق ماشین را می
کنند، اجازه اش میکرد که امام مرده و دارند تشییعیبا صداي بلند گریه م. توانستم به تنهایی کنترلش کنم

هاي توي خیابان هر چه قسم خوردم که امام زنده است و این صداي بوق ماشین. بده برم تشییع جنازه امام
واقعاً عاجز شده بودم که چکار . اش زدم تا بتوانم از خواب بیدارش کنمآن قدر سیلی. شداست، باورش نمی

در آخر من هم . توانستم کاري برایش کنموانستم تنهایش بگذارم و به دنبال کسی بروم و نه میتنه نمی. کنم
  .آنقدر در کنار همدیگر گریه کردیم تا دوباره به خواب رفت. با ایشان شروع کردم به گریه کردن

براي همین . دکردنمنافقین نیروهاي انقالبی را یکی پس از دیگري ترور می. اوضاع شهر به هم ریخته بود
هاي شب نیمه. کردم، مگر وقتی که اطمینان داشتم پشت در چه کسی استدر خانه را به روي کسی باز نمی

داشت . اهللامحمداًرسولاالاهللا و اشهدانالالهگوید اشهدانپیچد و میبود که متوجه شدم محمد دور خودش می
اي یلی زدم، آب به صورتش پاشیدم، ولی فایدهس. هر چه تالش کردم از خواب بیدار نشد. کشیددرد می
ظاهراً . بعد از چند لحظه سکوت اسم مرا صدا زد. شودکردم که در خواب دارد شهید میاحساس می. نداشت

گفت می. شدام، متوجه نمیمن طوري نشده! هر چه گفتم محمد. امکرد من گلوله خوردهدر خواب فکر می
به . دارم، تو فرار کنمن از باال طناب را نگه می. رت ببند و از پنجره برو پایینبیا این طناب را بگیر، به کم

ساعت شماطه. کردمگرفت و گاه گریه میام میهایش خندهگاه از حرف. کنمیک کاري می. فکر من نباش
وقتی . ساعت را تا آخر کوك کردم و زیر گوشش گذاشتم. داري داشتیم که صدایش خیلی وحشتناك بود

ناچار به دنبال . زنیداید، تازه زنگ غذا هم میمان کردهصداي زنگ ساعت را شنید، گفت نامردها زندانی
آخر هم . آنها هم نتوانستند بیدارش کنند. هر دو آمدند. خواه و همسرش رفتممان حسن رحیمخانهصاحب

اي نماز بیدار شد، گفت صبح که بر. پس از چند ساعت تالش در حالت خواب خسته شد و دیگر حرفی نزد
  . کندتمام تنم درد می! نساء

هاي همسر یکی از بچه. در را باز کردم. عصر یکی از روزها که در منزل بودم، زنگ حیاط به صدا درآمد
. کردصدا می»  برار«سپاه بود که محمد ارادت خاصی به ایشان داشت تا جایی که ایشان را همیشه با لفظ 



ابتدا فکر کردم که به عیادت . تعارفش کردم آمد داخل. مه هم در دستش بوددست دختر کوچکش فاط
با خودم گفتم چون محمد با شوهرش دوست است، حتماً آمده حال ما را بپرسد . خوشحال شدم. محمد آمده

ولی وقتی وارد حیاط شد، بدون مقدمه شروع کرد به بد و بیراه گفتن که شوهر تو بهانه می. و دلداریم بدهد
تو چرا به . خواهد از جنگ فرار کنداو فقط می. دانند مریض نیستگوید مریض است؟ همه میکی می. گیرد

گذارم که شوهرم اعزام شوهرت چسبیدي؟ مگر خون شوهرت قرمزتر از خون شوهرهاي ماست؟ دیگر نمی
هر چه گفتم درست . بمانم روید، ولی من باید تنهاات هستی و با شوهرت این ور و آن ور میتو در خانه. شود

این طور که شما . تشریف بیاورید منزل، راحت با همدیگر صحبت کنیم. شما در حیاط داد بزنید. نیست
. حرفش را زد و بد و بیراهش را گفت و رفت. ولی اصالً گوش به حرفم نداد که نداد. زنید نیستحرف می

اي نشست، آرام گوشه. با سایرین به منزلمان آمد دیگر ایشان را ندیدم تا بعد از شهادت محمد که همراه
  . تسلیتی گفت، کمی نگاهم کرد و بلند شد و رفت

بایستی به مدرسه میصبح طبق معمول، می. آن شب با ماشین سپاه آمد. یک شب منزل پدرش بودیم
مرا به منزل و  خوشحال بودم که ایشان وسیله دارند. رفتم اما لباس مخصوص مدرسه را با خودم نبرده بودم

چون لباس مدرسه ندارم که مستقیم به . آیمگفتم محمد من هم با شما می. رساننداز آنجا هم به مدرسه می
خواهی گفتم شما که می. چون ماشین من شخصی نیست. توانم شما را برسانمگفت من نمی. مدرسه بروم

. م، ولی اجازه ندارم همسرم را با خودم ببرمروگفت من این راه را می. این راه را بروي، خوب مرا هم ببر
یک . باالخره با حالت نیمه قهر از ایشان جدا شدم و سریع خودم را به ایستگاه که سر پیچ کوچه بود رساندم

نزدیک من که رسید، سرعتش را بیشتر کرد و به . خوشحال شدم. آیددفعه دیدم با ماشین به طرف من می
خوشبختانه بالفاصله . خواستم گریه کنممی. گاز داد و دور شد. م یک نگاه نکردمن که رسید، حتی از آینه ه

مستقیم به خانه رفتم و . دست نگه داشتم و از راننده خواستم دربستی مرا به شهر ببرد. یک پیکان خالی آمد
  . رسیدید خانم: وقتی آمد با خنده گفت. اعصابم خیلی از دستش خرد بود. زودتر از او رسیدم

  . المال نداشتم، پول که داشتماگر ماشین بیت: فتمگ
  دیدي خدا کمکت کرد و زودتر از من رسیدي؟ . حاال خوب شد: خندید و گفت

  جلوي پایم که ترمز نکردید، بماند، حداقل از آینه هم نگاه نکردید که من چه باید بکنم؟ : گفتم
نگاه . شدم و ممکن بود سوارت کنماساتی میکردم، احساگر از آینه نگاهت می: باز با لبخند پاسخ داد
  . نکردم تا دلم برایت نسوزد

اي از منزل خارج کرده منافقین او را شبانه به بهانه. ایرج ترابی یکی از بسیجیان فعال روستاي کومله بود
داخل  و فجیعی او را به شهادت رسانده و رحمانهو خارج از آبادي بدنش را مثله کرده و به وضع خیلی بی

حدود . یک شب براي شام منتظرش بودم. بعد از مدتی قاتل او را دستگیر کرده بودند. نهري انداخته بودند
  خانم از غذا چیزي هست؟ : گفت. شب بود که آمد 12ساعت 

  شام نخوردید؟ : گفتم. آن شب، لوبیا چیتی پخته بودم و هنوز مقداري مانده بود
غذاي مختصري آماده کن و توي سینی . شین است و شام نخوردهمهمانی دارم که داخل ما. نه: گفت

  . بگذار تا برایش ببرم



من هم که واقعاً فکر می. دهند، نپذیرفتمهمان را که داخل ماشین شام نمی. هر چه گفتم زشت است
م در کردم مهمانی از جاهاي دور آمده با دقت و حساسیت تمام لوبیا را داخل یک ظرف تمیز و پیاز و نان ه

. پس از چند دقیقه سینی غذا را نیمه خورده برگرداند. بشقابی دیگر گذاشتم و با هزار خجالت به ایشان دادم
  . تو امشب خیلی ثواب بردي: گفت

پرسی مهمان دیشب من چه نمی: صبح که به منزل آمد، گفت. بعد هم با عجله خداحافظی کرد و رفت
  کسی بود؟ 

  . م شاید صالح نباشد بدانمشما نگفتید من هم گفت: گفتم
شام نخورده . خواستند کنار دریا تیربارانش کنندمی. مهمان دیشب شما قاتل شهید ایرج ترابی بود: گفت

هاي چون یکی از شرط. ناچار او را آوردم منزل تا سیرش کنم. سپاه هم شام نداشت به ایشان بدهد. بود
یرش کنند و اگر تشنه است سیرابش کنند و ایشان به اعدام کردن این است که اگر قاتل گرسنه است، س

  .دست شما هم سیر شد و هم سیراب
براي همین، رعب و وحشت خاصی در دل . نظیر بودمحمد از نظر ظاهر، با جبروت و از نظر شجاعت، کم

شد می هر یک از اعضاي این گروهک که از جایی اخراج یا به خاطر جنایاتش اعدام. منافقین ایجاد کرده بود
گاه . کردندفرستادند و او را تهدید به مرگ و ترور میهایی میبه همین منظور نامه. دیدنداز چشم محمد می

تحت تأثیر همین مسائل، محمد در . گیریمفرستادند که باالخره از شوهرت انتقام میبراي من پیغام می
او همیشه . دادآورد و به من آموزش میل میبارها تفنگ کمري را به منز. دادمنزل به من تعلیم نظامی می

به همین خاطر شب. در منزل هم که بود همیشه آماده بود که به منزل حمله کنند. آماده براي شهادت بود
رفتم و بعضی از دادم که در خانه را به روي کسی باز کند و همیشه خودم میها به هیچ وجه اجازه نمی

کردم که فکر می. کردممثالً رختخوابش را درست زیر پنجره پهن می. کردمیمسائل ایمنی را بیشتر رعایت م
کردم اگر زیر لذا با خودم فکر می. افتداگر نارنجکی یا چیزي به داخل اتاق پرت کنند بیشتر وسط اتاق می

ی پشت در فهمیدم چه کسزد تا نمیها اگر کسی در منزل ما را میو یا شب. تر خواهد بودپنجره بخوابد امن
  . کردماست، آن را باز نمی

. دبیري داشتم که بعداً فهمیدم از گروهک منافقین بوده و بعد توبه کرده است. اولین سال مدیریتم بود
دانستند که همکاران فرهنگی می. ساعت تفریح بود و دبیران طبق معمول در دفتر مدرسه نشسته بودند

یک دفعه محمد در حالی که لباس سپاه . انستند چه کسی استدولی نمی. شوهر مدیرشان یک پاسدار است
. سالمی کرد و کنار میزم آمد و صندلی را که دورتر بود جلو آورد و نشست. تنش بود وارد دفتر مدرسه شد

ایشان همسرم آقاي . خواهمبلند شدم و گفتم که  عذر می. مجبور بودم ایشان رابه همکاران معرفی کنم
برد تا بخورد، خشک شد یکی از دبیران مرد در حالی که استکان چاي را روي لبش می. خواه هستنداصغري

اي که فکر کردم االن اش پریده و کامالً زرد شده بود؛ به گونهضمن اینکه رنگ از چهره. حرکت ماندو بی
بود متوجه  شب که به منزل آمدیم از ایشان پرسیدم همکاري را که فالن جا نشسته. خوردحالش به هم می

ي گروهک منافقین او سردسته. شدید؟ یک دفعه دستش را به پیشانیش کوبید و گفت اي واي این فالنی بود
حق دارد از من بترسد و بعد خاطراتی را که با . ي گروه توابین شده استدر سطح شهر بود و االن سردسته

  . ایشان داشت تعریف کرد که بسیار عجیب بود



هاي اطراف به دنبال پیدا فقین به شهر آمل ، ایشان و دوستانش یک ماه در جنگلي مناپس از حمله
رسند، فقط وسایل و چادر و مواد غذایی آنها را کردن منافقین بودند و زمانی که به محل اردوگاه منافقین می

در همان . بوداش هم کامالً جنگلی شده وقتی پس از یک ماه از جنگل برگشته بودند، قیافه. کنندپیدا می
یکی از . ایام لیستی از منافقین به دست آمد که حاوي اسامی کسانی بود که مستحق ترور قلمداد شده بودند

وقتی هم که خبر شهادت محمد در سطح شهر و روستا پخش شد، چند تا از . خواه بودآن افراد اصغري
من هم چون . کردندیگر دیدن میها شیرینی پخش کرده بودند و جهت شادباش از همدخانواده اعدامی

گفتند که همسر فالنی، مسئول شالق مثالً می. گرفتمها قرار میهمسر او بودم، معموالً مورد همین تهمت
در حالی که من فقط . خواه شالق زده و اتهامات دیگر فالنی را همسر محمد اصغري. زدن خواهران است

  . م و کارم هم در امور فرهنگی ـ تبلیغاتی بود نه عملیاتیبودشالق زدن را یک بار آن هم از دور دیده
اي آمد کنندهیک روز مراجعه. یکی از خصوصیات بارز و قابل توجه محمد همبازي شدن با کودکان بود

صداي هیاهو و صداي آب تمام فضاي خانه را . هر چه صدایش کردم جوابی نداد. دم در و با ایشان کار داشت
وقتی در حمام باز شد، دیدم لگن بزرگی را پر از . مجبور شدم با شدت به در حمام بکوبم آخر. پر کرده بود

کوبند و به سرو هایشان را محکم به روي آب میهمگی دست. اندآب کرده و با بچه هادور لگن پراب نشسته
لیز می. گ بودآخرین نفر جایش تن. کردشد که چهار تا بچه را پشتش سوار میگاه می. ریزندکله هم می
براي همین، . ها یکی از تفریحات مورد عالقه اش بودبازي کردن با بچه. شدافتاد و باز سوار میخورد و می

  . همه کودکان فامیل و دوستان به ایشان عالقه خاصی داشتند
ات، مناسب گفتم با این وضعیت جسمی و روحیمی. هایش شروع شدبعد از مدتی، دوباره جبهه رفتن

گفت که اگر قرار است بمیرم چه بهتر که در جبهه این اتفاق در پاسخ می. یست که در منطقه جنگی باشدن
  .بیفتد

مجدداً پرسیدم کیه باز هم پاسخی نشنیدم با بی. زنگ درب خانه به صدا در آمد گفتم کیه، جوابی نیامد
اي گشاده به رویم لبخند میچهرهناگهان قد رشیدي را دید م که با . حوصلگی چادر به سر طرف در رفتم

بینم چشمانم را جمع کردم کردم خواب میفکر می. کردم محمد بودبه تنها کسی که فکرش را نمی. زند
  فرمایید یا نه؟باالخره اجازه ورود می: که گفت. مبادا اشتباه دیده باشم

ها باال رفتیم گونه ابراز کنم از پلهام را چدانستم که خوشحالیدست و پایم را کامالً گم کرده بودم و نمی
هایش را شل کرده بود و مشغول شل کردن بند دیگر بود که صداي ترمز ماشینی محمد بند یکی از پوتین

ماشین تویوتاي خاکی رنگ از طرف سپاه . هنوز پاروي پله دومی نگذاشته بود که برگشت. دم در شنیده شد
  . خواه هر جا که باشد ساعت فالن خود را به سنندج برساندصغريتلفنگرام آمده آقاي ا: بود راننده گفت

هاي ناگفته بود ولی انگار هیچ حرفی براي گفتن ها لبریز از حرفنگاه. کردیمفقط به همدیگر نگاه می
نسا ء این ما : العمل دیگري بودیم که ناگاه محمد آه بلندي کشید و گفتهر دو منتظر عکس. نداشتیم

هاي اگر ادعا کنیم رزمنده. کنیدجنگیم بلکه شمایید که با صبرتان نیرویمان را دو چندان مینیستیم که می
  .کنندخوبی هستیم مطمئناً همسران توانمندي که در کنارمان هستند که با صبر شان یاریمان می



مجبورم باید  ظاهراً :آه دیگري کشید و ادامه داد. هایش را دوباره بستخم شد و بندهاي بازه شده پوتین
دهم که زود قول می. نگران نباش. امیدوارم مرا ببخشی و از من راضی باشی. پس از سالم، خداحافظی کنم

  . مطمئنم که اجر و پاداش تو خیلی بیشتر از اجر من است. باور کن صبرت در اصل نوعی جهاد است. برگردم
دستهایش را به نشانه . کردمفقط نگاهش میو . من که باالي پله ایستاده و سر جایم میخکوب شده بودم

و سپس مکثی کرد و با لبخندي که همراه با . انا تسلیم ما تسلیمیم خانم: تسلیم بلند کرد وبه عربی گفت
  مان کنی؟ خواهی تا دم در بدرقهقهري؟ حاال نمی: غصه بود ادامه داد

  . و تمامی این صحنه شاید بیشتر از چند دقیقه طول نکشید
  .ولی وقتی پذیرفته شد، دیگر نبود . افوس  شرکت کرد و پذیرفته شددر د
. سفید از توابع لنگرود را به عهده گرفتمبود که مدیریت دبیرستان سردار جنگل روستاي گل 1365سال 

ها کوچک بودند و تنها زندگی را اراده به جهت اینکه بچه. کردم ابتدا از پذیرفتن این مسئولیت خودداري می
او اهل همان روستا . ي اسبق گردان کمیل به خوابم آمدیک شب شهید حسن رضوانخواه فرمانده. کردممی
. اي را تا کرده آورد و کوبید روي میزم و گفت بیا این ابالغتنامه. من پشت یک میز تحریر نشسته بودم. بود

نساء هاشمیان؛ به شما ابالغ مییدهخانم س«: نامه را برداشتم و باز کردم با خطی خوانا اینگونه نوشته بود
سفیدزیر  نظر  اداره  آموزش  و به سمت مدیریت دبیرستان میرزاکوچک خان گل 6/1365گردد که از تاریخ 

  » .پرورش انجام  وظیفه  نمایید 
  . سفید را به من دادحسن دیشب ابالغ مدیریت دبیرستان سردار جنگل گل: به محمد گفتم

  . ام است بپذیرحجت بر شما تم: گفت
به نزد . نژاد معاون اداره آموزش و پرورش بود که محمد خیلی با او نزدیک بودآن زمان آقاي علی احمدي

  .من هم شرطی دارم: محمد گفت. نژاد رفتیم و موافقت خودم را اعالم کردمآقاي احمدي
  شرط شما چیست؟ : گفت
ا بپذیرد که هر وقت من به مرخصی آمدم، به او دهم نساء مدیریت آن مدرسه ربه شرطی اجازه می: گفت

  . هم مرخصی بدهید
باالخره شروع به . هاي آن چنانی همدیگر را بغل کردند و بوسیدندعلی آقا از جایش بلند شد، با خنده

نیا در گلهاي منزل شهید حسنتوانستم رفت و آمد بکنم، یکی از اتاقکار کردم و چون با دو تا بچه نمی
در آن سال محمد چند بار به مرخصی آمد و هر بار مستقیم پیش آقاي علی احمدي. کرایه کردم سفید را
که فقط یک روز از شروع کار در  1366شب چهاردهم فروردین . گرفتام را میرفت و برگ مرخصینژاد می

قتی برگشتیم به و. ي مسافرت به مشهد را آماده کردزمینه گذشت به مرخصی آمد و بالفاصلهسال جدید می
مگر او . روز تعطیالت عید، بالفاصله به مرخصی رفته است 13اداره گزارش دادند که خانم هاشمیان پس از 

نژاد که دقیقاً در جریان ولی آقاي احمدي. دارد؟ ظاهراً به حراست هم گزارش داده بودند چه فرقی با بقیه
  . کار قرار داشت، غیاباً از ما دفاع کرده بود

ها رو گرفتم و چند روزي رفتم چالوس، چون چند روز دیگر مدرسههاي آخر تابستان بود دست بچهروز
البه. توانست حرف بزندوقتی گوشی را برداشتم، نمی. خانه خواهرم بودم که محمد زنگ زد. شدها شروع می

بیفت بیا مجبور شدم راه . حسن رضوانخواه رضا قبادي شهید شدند. من خیلی تنها شدم: اش گفتالي گریه



: گفتم. آب تشت کامالً خونی بود. وقتی به منزل رسیدم توي حیاط خانه، تشتی را پر آب کرده بود. برگردم
در حال شستن . کنم که به کمر خودم ببندمدارم تمیزش می. فانسقه حسن است: این خون چیه؟ گفت

اش جاي گفت اینها همهمی. سوراخ سوراخ بود وقتی آن را از آب بیرون آورد، کامالً. ریختفانسقه اشک می
  .تیر است که به پهلوي حسن اصابت کرده

آنجا . کردندفقط یک عده خاصی در این مراسم شرکت می. صبح زود فردا قرار بود شهدا را غسل بدهند
یمعصومه خانم، همسرش آخرین روزهاي حاملگ. بود که شنیدم پیکر مطهر شهید قبادي سر در بدن ندارد

هر چه اطرافیان تالش . کرد که من باید با آقا رضا تنها در اتاق باشماصرار می. گذاشتاش را پشت سر می
معصومه داخل غسالخانه رفت و در . فایده بودشان بیکردند به خاطر موفقیت خاصش مانع شوند، ولی تالش

ادا اتفاقی بیافتد و نوزاد در همانجا همه نگران حالش بودند که مب. اي گذشتچند دقیقه. را هم از پشت بست
از الي در چند بار از او خواهش کردم . کردهر چه به در می کوبیدند، در را به روي کسی باز نمی. متولد شود

وقتی وارد اتاق . خواهم کنارت باشمفقط می. مزاحمت نیستم. که الاقل اجازه بده که من هم کنارت باشم
سري را براي اولین بار بود که تن بی. کردر همسرش نشسته بود و درد دل میشدم، معصوم آرام و متین کنا

معصومه به خاطر . شدانگار تاریخ دوباره تکرار می. صحنه کربال کامالً براي من تداعی شده بود. می دیدم
وري و که رنگ به چهره نداشت اما متانت و صبدر عین حالی. توانست راه برودشرایط خاصش به راحتی نمی

  .چند روز بعد جواد کوچولویش به دنیا آمد ولی پدرش را هیچ وقت ندید. وقارش برایم کامالً درس بود
مادرش توي حیاط ساختمان سپاه خواست که پسرش را ببوسد ولی . آقا رضاقبادي تک پسر خانواده بود

سر را از من این قربانی بیخدایا : براي همین روي دلش را بوسید و سر به آسمان کردو گفت. او سر نداشت
او سه پسرش به شهادت رسیده . شبیه این صحنه را در مورد مادر شهیدان صیغلی ها دیده بودم. پذیرا باش

نفس میهنگام دفن سومین پسرش داخل قبر رفت و شجاعانه در حالی که نفس. دو پسرش هم جانباز بودند
هنوز باال نیامده بود که دستانش را به . خاك گذاشت زد با دست خودش پسرش را داخل قبر و صورتش را به

پس از چند سال که مشهد .خدایا سومین قربانیم را از من ناقابل پذیرا باش: طرف آسمان بلند کرد و گفت
زار بسیار زیبایی هست هاي آسفالته که دو طرفش سبزهاي را از جادهبودم شبی در خواب دیدم که جنازه

خواهد به زند و هر کسی هم که میجنازه کسی نیست، ولی پشتش جمعیت موج می جلوي. کنندتشییع می
. از مردم پرسیدم که صاحب این جنازه چه کسی است. افتدتشییع ملحق شود جلوي جنازه به سجده می

فرداي آن شب که به شهرمان زنگ زدم گفتند که مادر . نگران شدم. پاسخ دادند مادر شهیدان صیقلی است
هاي سپاه را پسر معروف بود، همه بچه» ننه صیقلی«خدا رحمتش کند او به . یقلی از دنیا رفته استشهید ص

: گفتوقتی هم که به دیدارش میرفتم محلی می. کرددانست و همه را به اسم کوچک صدا میخودش می
. کش بودحمتهایش را خیلی به سختی بزرگ کرده بود و بسیار نجیب و زبچه) 1(می پسر محمد نوماي؟ 

الي دیدم که زنبیلی بزرگ روي سرش بود و داخلش پر بود از کاه که البهها را میوقتی بچه بودم ننه صیقلی
او خانه به . هم توي دستانش بود) 4(و ماست گوله )3(چیده شده بود و چند تا تووه ) 2(کاهها هم گمج 

کردیم وقتی عرق درشت از دیم و تماشا میشکرد و ما دورش جمع میخانه می رفت و بساطش را باز می
صورتش به زمین  میچکید بیشتر نظرم را به خود جلب می کردمادر چند بار از او گمج خریده بود، او با 



شان میکرد و به مدرسههایش را سیر میآورد و شکم بچهمشقت فراوان لقمه نان حاللی به دست می
  . رهنگی بود نمایندگی دو دوره مجلس شدیکی از پسرانش آقا پرویز که ف. فرستاد

خالصه مدیریت دبیرستانی را به عهده گرفته بودم که ابالغش را شهید حسن رضوانخواه صادر کرده بود 
هاي آخر جنگ بود و دولت براي تأمین نیاز رزمندگان ماه. و محل دبیرستان هم گلسفید، زادگاه حسن بود

هر بار که . شدها میهاي زیادي روانه جبههموالً از مدارس کمکمع. هاي مردمی بودبه شدت محتاج کمک
از لباس گرم گرفته . هاي مردمی به طرف مدرسه سرازیر میشددر صبحگاه اعالم نیاز می کردم، سیل کمک

. جاتتا مواد غذایی فاسد نشدنی از قبیل گونی، پتو، فانوس، برنج و انواع نان و کلوچه و مرباجات و ترشی
ها عاشقانه براي رزمندگان کاله و شال گردن و ژاکت شد و خانوادهها پخش میونی کاموا بین بچهگونی گ

. شدندآمدند و داوطلبانه متقاضی کمک میحتی کسانی که دانش آموز هم نداشتند، به مدرسه می. بافتندمی
ها ز استان و سپس  بین جبههحوصله اینکه سلسله مراتب اداري طی بشود و وسایل به اداره و از آنجا به مرک

  .فرستادموسایل را توسط یک وانت مستقیماً به جبهه می. تقسیم بشود را نداشتم
در . چندین بار مورد اعتراض اداره آموزش و پرورش قرار گرفتم، مبنی بر اینکه این عمل غیر قانونی است

یک بار . و حوصله کاغذ بازي را نداشتم حال. حالی که در این خصوص بخشنامه و قانون برایم بازدارنده نبود
که به بخشنامه عمل نکرده و در حیاط مدرسه پناهگاه درست نکرده بودم به اداره کشیده شدم و مورد 

هاي وقتی دانش آموزان سرویس بهداشتی نداشتند، حیاط مدرسه هم پر بود از چاله. بازخواست قرار گرفتم
براي من مهم نبود که توبیخ بشوم . کردداره از من پناهگاه طلب میآب و جایی براي بازي نداشتند، رئیس ا

کردم و مصلحت مدرسه و دانش آموز را به باکانه عمل میدادم بیهرچه که حق تشخیص می. یا تشویق
هاي بعد هم شرط پذیرش مدیریت برایم همین بود که مرا در عمل به سال. دادممصلحت اداره ترجیح می

  . اي عمل کنمد بگذارند چون آنجا که الزم باشد، جبههها آزابخشنامه
در مواقع .کردندهاي محل مرا به نام خانم مدیر صدا میهمه زن. ام با اهل محل بسیار حسنه بودرابطه

مادر شهید حسن رضوانخواه خصوصاً مادران شهداي آقاجانی و ترابی . رفتمبیکاري معموالً به دیدارشان می
اش را با تمام امکاناتش هاي طبقه دوم خانهپدر شهید حسن نیا یکی از اتاق. ید داده بودندکه هرکدام دو شه

ها بازي میهایم مواظبت و با آنتازه مادر شهید هم از هردوتا بچه. فی  سبیل اهللا در اختیارم گذاشته بود
سه کرده بودم و فقط من هم تمام وقتم را وقف مدر. آنها هیچگونه چشمداشتی هم از من نداشتند. کرد

  . رفتمروزهاي تعطیل به منزل خودم می
خصوصاً . شدندها و هم محلی ها شهید یا مجروح میپس از هر عملیات معموالً چند نفر از همشهري

گفت همیشه می. که محمد بیشترین نزدیکان و دوستان خود را از دست داده بود 5پس از عملیات کربالي 
ام و شدیداً در مقابل خانوادهو هادي فدایی، من بازوان راست و چپم را از دست داده که با رفتن احمد صنایع

یک روز . رو شودهایشان روبههایشان را ببیند و با بچههیچ وقت راضی نبود که خانواده. هایشان شرمنده بود
سوار . کردیمزادگان که مجروح شده بود به طرف رودسر حرکت میبراي براي مالقات حاج داوود حسن

چرا راهت . پرسیدم. گذردهاي فرعی شهر میمتوجه شدم ایشان از کوچه. من جلو نشسته بودم. پیکان بودیم
  روي؟ کنی و از وسط شهر نمیرا دور می



رو من از اینکه با آنها روبه. گفت در خیابان اصلی ممکن است همسران شهدا با فرزندانشان ما را ببینند
  . کشمشوم خجالت می

  کردیم، یک دفعه رنگش پرید و گفت واي دیدي چی شد؟ اي عبور میاز قضا وقتی از وسط کوچه
  چه شده؟ : گفتم
  . جلویت را ببین: گفت

اي چاره. گذرندها با فرزندانشان از کوچه میدیدم همسر شهید صنایع به همراه همسران شهید حسنی
ها مخصوصاً ابوذر و بعد تک تک بچه. و احوالپرسی کردیم از ماشین پیاده شدیم. ماشین را کنار زد. نداشت
تا لحظاتی حالت . سریع عذرخواهی کرد و به راه افتادیم. را بغل کرد و بوسید) فرزندان شهید صنایع(فاطمه 

آن روز محمد . شروع شد 5شهید از عملیات کربالي  23ي این حساسیت از روز تشییع جنازه. عادي نداشت
اي در کنار من خانم غریبه. جمعیت زیادي در میدان شهر جمع شده بودند. خنرانی داشتدر مرکز شهر س

اي عرضهي بیفرمانده. خاك بر سرت کنند: شناخت، به محمد اشاره کرد و گفتبود که او هم مرا نمی
. آوريهایشان میهایشان را براي خانوادهکشی و جنازهیکی میبري و یکیهاي مردم را میبچه. هستی

  . کنی و کجاي جبهه هستیخودت هم معلوم نیست چه می
العمل نشان داد که مانع شدم و اجازه ندادم خواست عکسخواهر بزرگ محمد کنار من بود و می

خانم من دیگر : گفتکرد و به صراحت میبه دنبال این جریانانت این اواخر که تلفن می. بحثشان باال بگیرد
  . هاي خوب سپاه رفتندي بچههمه. خواهددانم چرا خدا مرا نمینمی. رخصیکشم بیایم مخجالت می

ها به کردستان بیایید تا شما را ببینم؟ شود شما مرخصی بگیرید و با بچهگفت که نمیگاهی به مزاح می
. یدها چند روزي در آن چادر مهمان من بشوتوانید با بچهشما می. من یک چادر خصوصی براي مهمانان دارم

  !شوداگر این جوري بشود چه می: دادخندید و ادامه میبعد می
هاي گردان همه بچه. داري ما داریم میایم مرخصی صبح تماس گرفت که خودت را آماده کن مهمان

هاي به تجمالت هم فکر کن فقط یک کاري کن بچه. توانی سنگ تمام بگذارکمیل شام میایند خانه ما تا می
هاي همسایه که بالفاصله چند تا از خانم. خواهی برات تهیه کننداهنگ کردم که هر چی میتعاون سپاه هم

به هر کدام هم یک مسؤلیت دادم و . ها بودند و خانواده خودش را هم بسیج کردمهمسرانشان هم جز رزمنده
ل گاز و کپسول و ظروف از تهیه امکانات آشپزي از قبی. االمر من بودندبرادران تعاون هم آن روز تماماً تحت

خانه . گرفته تا تهیه برنج و مرغ و ماهی و میوه و سبزي خوردن دو گونی ماهی تازه از کنار دریا آورده بودند
هر کسی با هیجان و خوشحالی تمام توي حیاط مشغول کاري . حال و هواي خاصی به خودش گرفته بود

گذاشتم یک اي میها را از گونی توي جا میوهتقالوقتی پر. بدون آنکه کسی چشم داشتی داشته باشد. بود
گونی را قاپید و برد گذاشت وسط . شودکنی؟ اینجوري نمیخواهر چه کار می: دفعه یکی از آنها آمد و گفت

داشت و براي کرد تو گونی و چند تا چند تا پرتقال بر میهر کسی با خنده و شوخی دست می. هامهمان
ریختند و روي سر و کول هم ها را میسطل آشغال را گذاشته بودند وسط و پوستکردند، دیگران پرت می

واقعاً آنجوري که . هاي اتاق پر بود از استخوان ماهی و مرغوقتی مهمانی تمام شد کناره. پریدنددیگر می
دند داشان را میهاي مرخصییکی برگموقع خداحافظی یکی. ها خوش گذشته بودخواست به بچهمحمد می

او همیشه . اش را تماماً در کنار خانواده باشدیک بار تصمیم گرفته بود که مرخصی. کردو محمد امضاء می



زد که درد و معموالً از کسانی حرف می. کرد که مرا با طبقات محروم جامعه بیشتر آشنا کندسعی می
هاي چند شهید داده در رأس خانوادهدیدار از خانواده شهدا و خصوصاً . مصائبشان خیلی زیادتر از ما بود

رفتیم پارچه بزرگی را دید که سر درب منزلشان وقتی به دیدار مادر شهیدان ترابی می. هایش بودبرنامه
پس من : یک دفعه لبخندي زد و گفت. »شهادت سردار شهید اسالم«نصب و بر روي آن نوشته شده بود 

  کجاي کارم؟
هاي بسیجی با این سن و سال کمشان از همه سبقت گرفتند این بچه: ادامه داد. متوجه منظورش نشدم

اگر من شهید . ترسم در بهشت هم جایی براي ما نباشدمی. ها را هم به خودشان اختصاص دادندو همه اسم
  ام چی هستم؟ شوم، جلوي اسمم چی باید بنویسند؟ اگر این سردار باشد پس من با این قد و قواره

  شوي؟نویسیم سردار کبیر اسالم راضی میمثالً می. کنیمش باالخره یک چیزي پیدا مینگران نبا: گفتم
  . این بد نیست: خندید و گفت

هیچکدام ما قبل از انقالب اهل سینما . بود 1366مرداد  24. توي همان روزها مرا به سینما دعوت کرد
  مثل اینکه خیلی بیکار شدي؟ . سینما جاي ما نیست: گفتم. نبودیم

  . ولی اگر این فیلم را ببینیم براي هر دو تاي ما مفید است: گفت
یک بار دیگر براي دیدن فیلم عیسی مسیح . نشستمدومین بار بود که کنارش روي صندلی سینما می

خانم : دهد، بلند شد و گفتهاي بد حجاب دست میوسط فیلم وقتی دید حضرت عیسی با خانم. رفته بودیم
  . خوردلقی هست و به درد ما نمیبرویم این عیسی خ

داستان فیلم در مورد گردان کمیل و چگونگی عملیات و به شهادت . اما این فیلم پرواز در آسمان بود
در خالل فیلم گاهی به کارهاي فرمانده . به سینما بردنم هم دقیقاً حساب شده بود. اش بودرسیدن فرمانده

 داد و در عین حال مرا براي چنین روزي آمادهو بررسی قرار می گرفت و کل عملیات را مورد نقدایراد می
او آهسته » منم مهدي نریمان فرمانده گردان کمیل«: زدآخر فیلم وقتی فرمانده شجاعانه فریاد می. کردمی

منم محمد اصغري : گفتکرد و به آرامی میفشرد و صورتش را رو به من میدستان مرا در میان دستانش می
  . امفرمانده گردان کمیل ولی کنار همسرم نشستهخواه 

انگار . زاده عبداهللا در آمل ببردمرداد همان سال داوطلب شد که تمام خواهرانش را براي زیارت امام 27
اش را به طرف خود جلب کند و براي هر کدام خاطرات خوشی را به خواست نظر همه اعضاء خانوادهکه می

جمعی زیر پل زیباي آمل خوابیدیم و ناهار را در پارك گشت از زیارت، شب را دستهپس از بر. یادگار بگذارد
سنگان در برگشت براي دیدن زیباپس از گشت و گزار در جنگل طبیعی سی. سنگان خوردیمجنگلی سی

  . ترین هتل شمال، هتل هایت چالوس رفتیم
تر ش که هر کدام هم چند سال از او کوچکدر تمام مسیر با خواهران. گذشته بود ها خوشواقعاً به بچه

خندیدند مخصوصاً خواهر کوچکش مرضیه را به جاي آبجی خانم اباج خانم آورد و میبودند ادا و اتفار در می
گفت که اگر نمراتش را بیست بگیره براي هر بیست چهار تومان و نه ریال و ده شاهی به او می. کردصدا می
گفت اگه دهد و یواشکی زیر گوششان میوپنج تومان میواهر وسطی براي هر بیستبه زري، خ. دهدبه او می

اش را زند براش خبر بیاورد نرخ جایزههایی که مامان پشتش میاش را بکند و حرفدر نبودش جاسوسی
بینی می دانی ما چقدر قشنگه اگه بیايکرد که اباج خانم بیا خانه ما نمیکند و به شوخی اصرار میزیادتر می



آن وقت بود که همه . توالت و حموم انگار توي دهانته یعنی خیلی نزدیکه» مستراح و حموم تی دهن میون«
مادرش به . داشتنی استبه راستی خاطره آن روز براي همیشه بیاد ماندنی و دوست. کردنداز خنده غش می

  . کندرزنش میاش نکرده بود هنوز هم خودش را سخاطر آن که در این سفر همراهی
ها صداي ولی هر از چند گاهی شب. در تمام طول جنگ حتی یک بار هم شهر ما موشک باران نشده بود

شد با اینکه مردم طعم تلخ موشک باران را نچشیده بودند ولی آژیر قرمز از رادیو و تلویزیون گیالن پخش می
شد در تمام هشت ها در سینه حبس میو نفس پریدها میشنیدند رنگ از چهرهوقتی صداي آژیر قرمز را می

مرحوم پدرم هر بار . سال جنگ چند بار پس از شنیدن صداي آژیر صداي هواپیما از آسمان شهر شنیده شد
کنند از شدت عصبانیت شان را خاموش نمیهاي خانهدید مردم چراغشنید و میکه این صدا را از رادیو می

رفت پشت بلندگوي می. دوید سمت مسجد روستاگذاشت و میسرش میپوشید و کاله هایش را میکفش
هاتان کره؟ کنید مگر شما گوشهاتان را خاموش نمیهاي خانهآهاي مردم چرا چراغ: کردمسجد و فریاد می

  ... هاتان راخاموش کنید چراغ
ی چند روز به بود که محمد به من خبر داد باید خانوادگ 1366مرداد سال  28ساعت سه بعدازظهر 

بایست مدتی را در کنارش باشم با اینکه از هیچ جهتی آمادگی سفر را نداشتم ولی چون می. کردستان برویم
گفت این سفر با همه او انگیزه این سفر را به صراحت نگفته بود ولی حسی به من می. با خوشحالی پذیرفتم

بین از تقال ماشین شخصی جانشینش آقاي حقسفرهاي دیگر فرق دارد انگار درسش را خوانده بودم و ان
راند آرام با وقار و خیلی که ماشین را خیلی آهسته میدر حالی. لنگرود به سنندج هم بهانه خوبی برایش بود

ام را متانت در کالمش دلتنگی. آمد به این شکل با من حرف بزندکمتر پیش می. زدجدي و رسمی حرف می
هر . چشمم را به جلوي جاده دوخته بودم. شدت احساس فاصله میان من و او میکرد و باعث تقویبیشتر می

انگار که با . دادکرد و فرمان ماشین را آرام به سمت پیچ جاده حرکت میاز چند گاهی نیم نگاهی به من می
. کردمی هاي زندگیش به آرامی گذرد در حالی که مرا به صبر در برابر مشکالت آینده دعوتطمأنینه از پیچ

دانم که هایم چه خواهد آمد و میدانم بعد از من بر سر تو و بچهمی: از درونش آه بلندي کشید و گفت
همسر خوبی براي تو و پدر خوبی براي فرزندانم نبودم ولی من دینی نسبت به دینم دارم که باید آن را ادا 

گذارد اطمینان دارم که در سختیان نمیکند و تنهایتکنم ولی دلم محکم است که خداوند خلف وعده نمی
ناپذیرت همواره هاي خستگیگونه و مجاهدتهاي زینبکنم که در تالشمن دعا می. ها کنارتان خواهد بود

هاي دنیوي و حتی اخروي مانعی برایت نباشد چون کوه استوار موفق باشی و هیچگاه کمبودها و نامالیمت
ات ایجاد نخواهد کرد و این برایم جاي ها هیچگاه خللی در ارادهفاصله دانم اینگونههر چند که می. باشی

تري رسان خوبخوشبختی و سرافرازي از این جهت که زینب خوبی و پیام. بسی خوشحالی و سرافزاري است
  . برایم خواهی بود

هایش لین اعزامدرست پنج سال قبل که هنوز توي عقد بودیم در او. هایش اصالً برایم تازه نبوداین حرف
  . کردها را زمزمه میمدام زیر گوشم همین حرف

ها کامالً اشراف داشت و همه نسبت به جاده. کردیمهوا گرگ و میش بود و ما به آرامی حرکت می
هاي مردمانش سخن گفتم از صفات و از ویژگینام هر کدام را می. شناختمناطق را با تمامی مشخصات می

بود که بر عکس نامش آبی داشت سرد که از دل کوه با شتاب » آب گرم«ها محلی اديیکی از آب. گفتمی



آن طرف خانه باغ . از وسط رود گذشتیم. گذشتاي میاز این آبادي رودخانه. جهیدخاصی به بیرون می
ها با م بچهبساط استراحت را برایش آماده کرد. رسیدتر به نظر میتر و آرامسرسبزي بود که از بقیه جاها دنج

گفت که هر بار خواستم مانعشان بشوم محمد اجازه نداد و می. لباس داخل آب به بازي مشغول شدند
وسط بازي چند بار . بردها لذت میسرش را روي زانوانم گذاشته بود و از تماشاي بازي بچه. راحتشان بگذار

مدتی گذشت و او چشمش به . دادیش میکرد و دلدارسوده داخل آب افتاد ولی هر بار از دور نوازشش می
  . رودخانه بود

شد این شادي و خنده کودکانه براي همیشه روي اي کاش می: باالخره سکوتش را شکست و گفت
  . لبانش باقی بماند

تصویر . سوزدکنم دلم واقعاً برایتان میوقتی به آینده شما نگاه می: و سپس آهی از دورن کشید و گفت
  . کندرایم مشکل است و فکرش قلبم را سوراخ میها بیتیمی بچه

آنقدر با دستانم موهاي سرش را نوازش . چکیدهایش به آرامی از گوشه چشمانش روي زانوانم میاشک
ها به سمت همدان باالخره پس از کمی استراحت و تعویض لباس خیس بچه. کردم تا اینکه خوابش برد

پس از چند . هواي همدان بسیار سرد بود. د که به همدان رسیدیمهاي اذان مغرب بونزدیکی. حرکت کردیم
گونه لباس گرمی هم به همراه در حالی که هیچ. ماه در اوایل شهریور براي اولین بار سرما را احساس کردم

هاي کومله و دموکرات در نیمه راه مجبور شدیم که شب را در به دلیل برخورد احتمالی با گروهک. نداشتیم
وسط پارك زیارتگاهی به نام آقا سید ابراهیم . بابا طاهر همدان که در مسیر راه سنندج بود اقامت کنیم پارك

بیشترین ساکنین پارك را برادران . که تنها محل اتراق و استراحتگاه رزمندگان بود) ع(العابدین پسر امام زین
ها از مشخص بود که رزمنده. ها خواندیمنماز جماعت باشکوهی به همراه رزمنده. دادندرزمنده تشکیل می

پشتی و یکی از کوله. اي اختیار و سکوت کردندمشتریان همیشگی آن پارکند شب که شهر هر کدام گوشه
خوردم به شدت وقتی همه خواب بودند به مقامشان غبطه می. دیگري از اورکتش بالش درست کرده بود

هاي مختلف کردم با اینکه به ظاهر چهرهزدیک حس میکردم طراوت قلبشان را از ناحساس حقارت می
و مخلصانه سر به عبودیت . هایشان گنجینه محبت به خدا بودداشتند ولی آهنگ صداي قلبشان یکی و سینه

هوا خیلی سرد بود در حالی که فقط یک پتو و . بعد از خوردن شام بساط خواب را مهیا کردم. نهاده بودند
محمد اورکتش را در آورد تا من . لرزیدماز شدت سرما می. ها به کار گرفتمراي بچههم ب بالش داشتیم آن

بیشتر مواقع خصوصاً در سفر، من حامل کلتش بودم چندین بار یادش رفته بود که از من بگیرد که . بپوشم
  . بردمبه ناچار آن را با خودم مدرسه می

صدر گذشتیم ولی چون تا هوا وار غار علیاز ج. صبح پس از صبحانه به سوي سنندج حرکت کردیم
گفت که اگر هوا تاریک بشود می. رسیدیم از رفتن به غار خودداري کردبایست به مقصد میروشن بود می

معموالً پس از تاریکی هوا ترددي صورت نمی. ها به ما حمله کنندممکن است کمین بخوریم یعنی دمکرات
  . وهاي نظامیآن هم فقط نیر. مگر اضطراري. گیرد

بارید هاي مردم آبادي میمحرومیت و درد از چهره. وارد اولین منطقه کردنشین به نام قروه شدیم
پس از نوشیدن نوشابه. کردها حکایت از ظلم ظالمین میها و مغازههاي ساختمانها و چهرهوضعیت خیابان

شدیم بیشتر تر میهر چه نزدیک. دج شدیمهاي اطراف سننکم وارد گردنهاي سرد و گذشتن از آن آبادي کم



بر ) 1(ها ها و جنایات کومله و دمکراتگريزده شده بودم تعریف از وحشیوحشت. آمدبوي جنگ و خون می
با . زدندچند نفر با لباس کردي اطراف پرسه می. به ایست و بازرسی ورودي شهر رسیدیم. افزودوحشتم می

داد که اتفاقی نمیمحمد دلداریم می. یروهاي خودي هستند ولی نگران بودمها ناینکه محمد گفته بود این
ها ها فقط شبآن. افتد شهر در دست نیروهاي خودي است و آنان در روشنایی جرأت ندارند ظاهر شوند

  .کننداعالن موجودیت می
ن به اتفاق پس از دور زدن در شهر و دیدن مقرشا. هاي ظهر بود که به سنندج رسیدیمآن نزدیکی

حجت فیضی به منزلشان رفتیم و پس از کمی استراحت شب به منزل آقاي اسماعیلی رئیس بنیاد شهید 
گیر بود فرهنگ حاکم به شهر و پایگاهآنچه که چشم. رسیدتا صبح صداي گلوله به گوشم می. سنندج رفتیم

انقالب به نام بروي دو تپه ساخته شده هاي عزالدین  و قاسملو  از رهبران ضد خانه. هاي نظامی اطراف بود
این دو خانه در کنترل نیروهاي رزمنده بود و دیگري . کردبود که وجود پلی این دو تپه را به هم وصل می

هاي وجود تپه بلند و سبز هزار و یک شهید در ابتداي شهر بود که بر شهر سنندج تسلط کامل داشت و نهال
گفت این تپه ابتدا دست دشمن محمد می. کردندآن خودنمایی می سبز درخت کاج به شکل منظمی روي

کرد وجب به وجب خاك این بود و دشمن از باال کامالً به شهر مسلط بودند و تمام اوضاع شهر را کنترل می
آنقدر به پاي این تپه خون ریخت تا باالخره از چنگال دشمنان . تپه، آغشته به خون برادران سپاهی است

گفت که کومله اي دارد او میالعادهدند و اکنون به تپه سبز معروف است و اهمیت استراتژیکی فوقنجاتش دا
دانستند هاي بریده برادران سپاهی تسبیح ساخته بودند و این را براي خودشان افتخار میو دمکرات از گوش

کنند و به ها خودنمایی میبهاي دمکرات و کومله معموالً شگفت چریکیکی از آنان که توبه کرده بود می
  . برندهاي خود میگاهشوند و آذوقه به پناهراحتی داخل شهر می

نزدیک ظهر بود که صداي . دیدم که دور تا دور آن را کوه پوشانده بوداي میشهر سنندج را مثل پیاله
دویدند زنان و اهها میگمردم سراسیمه به طرف پناه. غرش هواپیماهاي عراقی بر فراز آسمان شهر شنیده شد

گرفتند و پشت سر هایشان را چنگ میپیچیدند و صورتدیدم که از شدت حزن دور خود میدختران را می
هاي پریده و کودکان با رنگ) اهللاهللا ـ یا رسولیا رسول(زدند هم با لهجه غلیظ کردي رسول خدا را صدا می

ک پدافندهاي خودي که از نقاط مختلف شهر به شدت به صداي شلی. شدندزیر دامن مادرانشان پنهان می
می. هواپیماها چرخی زدند به سرعت آسمان شهر را ترك کردند. دادگوش می رسید، به مردم آرامش می

ها موج انفجار، سر زنی را در حال راه رفتن در خیابان از تنش جدا کرده بود در باران در یکی از موشک: گفت
رفت پس از اینکه سرش جدا شد چند قدم دیگر راه رفت و ش را گرفته بود و راه میاحالی که دست بچه

  . اش را رها نکرده بوددست بچه
طبیعت . مرداد به کامیاران منزل یک از دوستانش آقاي علی ملک محمدي رفتیم 31شب شنبه 

الشعاع طبیعت را تحت رسید ولی بوي جنگ و اثرات خانمان سوزش زیباییکردستان بسیار زیبا به نظر می
زد مردم هر لحظه ها موج میقراري و پریشانی حال و افسردگی ناشی از جنگ در چهرهبی. خود قرار داده بود

مان داد که مرکز پناهگاه و عملیات دشمن بود که شکن را نشانکوه شاخ. در انتظار اتفاق ناگواري بودند
کرد وجود سربازان در کنار جادهاي را خیره میم چشم بینندهآنچه بیشتر از ه. رسیدبسیار خشن به نظر می

هر روستایی . افزودها و وجود پایگاهاي نظامی آن هم با فاصله بسیار اندك بود که بر خشونت منطقه می



هاشان را به یغما شد که مبادا دشمن وارد روستا شود و تمامی آذوقهتوسط یک پایگاه نظامی محافظت می
شنبه اول شهریور سه پایگاه بین سنندج و مریوان توسط دشمن وجود یک روز بعد یعنی شب یک با این. برد

  . داخلی سقوط کرده بود
آباد بسیار اسفناكشهر اسالم. آباد رفتیمده صبح روز یکشنبه به طرف کرمانشاه و از آنجا به طرف اسالم

به تلی از خاکستر ... نشانی وها و آتشمارستانتر از بقیه شهرها بود بیشتر اماکن و ادارات و مدارس و بی
هاي شهر از ددمنشی دشمنان قسم ها و در و دروازهتبدیل شده بود و آثار ویرانی و جاي گلوله بر ساختمان

هاي شهر از ددمنشی دشمنان هاي و در دروازهاوج ویرانی و جاي گلوله بر ساختمان. گفتخورده سخن می
ناهار را داخل پارك خوردیم در حالی . شدگري به عینه مشاهده میاوج وحشی .گفتقسم خورده سخن می

پس از کمی استراحت بعدازظهر آن روز مجدداً به طرف کرمانشاه . که اندوه سراسر وجودم را احاطه کرده بود
ول هاي حامل سوخت مشغنیمی از پاالیشگاه شهر از بین رفته بود ولی با این وجود ماشین. حرکت کردیم

  .خبري از جهانگرد و توریست نبود. بستان دیدن کردیماز طاق. گیري بودندسوخت
او از قبل تور ماهیگیري تهیه . سوي کرمانشاه را داشتمحمد اصرار به ماهیگیري در رودخانه پر آب قره

تور را به  هر بار که. و من هم به تماشاي محمد نشستم. ها کنار رودخانه مشغول بازي شدندبچه. کرده بود
اش بود صید ماهی یکی از تفریحات مورد عالقه. انداخت چند تایی ماهی داخل تورش بودرودخانه می

اي که آب از شدت عمق و فشار به در منطقه. رودخانه آب عمیقی داشت. بودمخصوصاً که من کنارش می
. تور را رها کند ولی موفق نشد خیلی تالش کرد که. پیچید تور انداخت که تور به مانعی گیر کردخود می

وقتی وارد آب شد عمق آب خیلی . مجبور شد خود را به آب بزند. توانست آن را رها کندچون امانت بود نمی
براي چندمین بار وقتی . رفت ولی نتوانست کاري از پیش ببردچند بار به زیر آب می. بیشتر از قد بلندش بود

هیچ کمکی اطرافمان . هاي غروب بود از آبادي خیلی دور شده بودیمکیزیر آب رفت دیگر باال نیامد نزدی
وحشت . خواستمزدم و از خدا و ائمه کمک میمحمد را صدا می. اي نداشتدیدم و کمک طلبیدن فایدهنمی

 دیدم که دستانش ازاو را می. همراه با عجز و ناتوانی تمام وجودم را پر کرده بود در حال ناله و تضرع بودم
چشمم به چوبی که کنار ساحل رودخانه بود افتاد سراسیمه چوب را به . آیدشود و باال میآب خارج می

دست گرفته و خودم را به آخرین نقطه کنار گودي آب رساندم و فریاد زدم محمد، محمدجان چوب را بگیر 
تمام نیرویم . قی به چوب رسانیداش را به طور اتفاکه ناگهان پس از چند بار باال و پایین رفتن، دستان خسته

را در پاهایم جمع کرده و به اهرمی تبدیل کرده بودم براي نجاتش و اینکه مبادا مرا هم با خودش به ته آب 
که نخواست با دو بچه . کردمقدرت خدا را در پاهایم و دست خدا را در میان دستانم به خوبی حس می. ببرد

با ان تکه چوب او را به طرف باال کشیدم، تور ماهیگیري هم به همراه او از در آن ناکجاآباد تنها بمانم وقتی 
مدتی کنار ساحل . ریختاختیار به پشت افتاد و از دهانش آب به بیرون میبی. مانع آزاد شده و باال آمده بود

انندگی کند توانست رآنقدر خسته بود به سختی می. دراز کشید و هر دو به خاطر نجاتش خدا را شاکر بودیم
  . ولی مجبور بود

ها به ما کمین نزنند پایش را تا آخر روي پدال وقتی پشت فرمان ماشین نشست از ترس اینکه گروهک
  . دادگاز فشار می



وقتی به خانه علی ملک محمدي رسیده بودیم هیچ کداممان ناي حرف زدن نداشتیم ولی یک لگن پر از 
  .ماهی داشتیم

هاي هم شهریمان دعوت بودیم و حدود نه صبح فردا به بی یکی از فرهنگیشام منزل آقاي حسن ترا
سنندج برگشتیم و از نمایشگاه امور تربیتی که به مناسبت هفته دولت تدارك دیده بود و از اماکن بمباران 

هدا او مرا به معراج الشهدا برد از یک کیلومتري معراج عطر ش. شده شهر به ویژه از پادگانشان دیدن کردیم
شد ها میانگار فرشتگان الهی در اطراف معراج صف بسته بودند هوایی که از آنجا وارد ریه. رسیدبه مشام می

گفت شهدایی در خواست فقط نفسی بکشم او میدلم می. و دم بازدمش با همه فضاهاي دیگر فرق داشت
شوند و گاه یک شهید ینجا نگهداري میها ااینجا هستند که هیچ نشانی ندارند و قابل شناسایی نیستند و ماه

زمان . ماند بلکه توسط یک از بستگانش شناسایی شود چند روزي را در سنندج ماندیمچندین ماه اینجا می
با اینکه شهر تماماً در دست نیروهاي خودي بود و ما در جوار امام جماعت شهر . گذشتبه کندي برایم می

ها صداي گلوله مخصوصاً شب. کردمدیدیم ولی احساس امنیت نمیا میساکن بودیم و هر بار هم دوستانش ر
گشتیم به شهر بایستی بر میو انفجار از اطراف شهر آرامش را از همه ساکنین سلب کرده بود به ناچار می

خودمان ولی توقع برگشت ماشین شخصی نداشتیم چون ماشین را به صاحبش داده و مجبور بودیم با 
  . ماتوبوس برگردی

. دادندهاي رزمنده تشکیل میبقیه مسافرین را بچه. من تنها خانمی بودم که داخل اتوبوس نشستم
انتهاي اتوبوس دو نفر از دوستان شهید برادران حمید رمضانی و احمد عموي نشسته بودند و چون فقط دو 

خندیدند و زدند، میمی ها سجاد را پیش خودش برد تا مقصد با او حرفصندلی متعلق ما بود یکی از بچه
گرفت اصرار داشت گذاشتند که تو پسري یا دختري؟ سجاد هم با زبانی که نوکش هم میسر به سرش می

گوییم که تو دختري با اعصاب گذاشتند که چرا تو پسري ما میکه پسر است و بعد دوباره سر به سرش می
گن عمو حمید اینا به من می! گفت بابادلی ما میآمد کنار صنشد میکردند او هم عصبانی میبچه بازي می

کنن بابا بگو چرا من پسرم؟ آنوقت آن دو نفر از ته اتوبوس گم من پسرم باور نمیتو دختري هر چی می
گرداند به شوخی رفتند و محمد از اینور اتوبوس سرش را به طرف عقب بر میزدند و ریسه میمی قهقهه

  ) منو اذیت نکنید آهاي بچه(ذاك اذیت نکونین ري می: گفتان محلی میزد و به زببراشون داد می
بین راه راننده براي استراحت مسافرین کنار رستورانی نگه داشت که یک مغازه صنایع دستی بود و پر 

بازي خرید هر چند خودش بیشتر با ها براي هر کدامشان اسباببازي با انتخاب خود بچهبود از لوازم اسباب
هاي ماشینی بود که با ظرافت خاصی با چوب درست کرده بودند حتی چرخ. کردها بازي میبازين اسبابآ

ماشین هم از چوب بود که بسیار جالب توجه بود وقتی هم به مقصد رسیدیم باالفاصله به جبهه برگشت و 
  . من براي همیشه هوس زندگی در مناطق جنگی را از ذهنم بیرون کردم

معموالً پشت سر او به بهانه کاري می. مرش معموالً بیشتر به نماز خواندنش توجه داشتمدر اواخر ع
رسید وقتی به قنوت می. ایشان در حالت قیام، حالت مخصوصی داشت. دادمنشستم و به نمازش گوش می

وقتی این . کرد که اللهم ارزقنی شهادت فی سبیلک خواند این جمله را اضافه میدر آخر هر دعایی که می
. گفت، نگاه خاصی به طرف باال داشتوقتی این جمله را می. ریختاختیار قلبم فرو میخواند، بیدعا را می
به همین خاطر هیچ وقت اعتراض نکردم . کردمپرواز روحش را کامالً احساس می. خواست پرواز کندانگار می



خواستند که بر شان میهدا که از خانوادهاو برخالف دیگر ش. خواهیکه چرا چنین چیزي را از خدا می
گفت نکند و می. شود، گریه کنمخواست که هر وقت دلم تنگ میشهادتش اشک نریزند، به کرات از من می

اگر گریه نکنی به . نه من معتقدم که باید گریه کنی. که براي غرورت و حرف و حدیث مردم گریه نکنی
توانی مادر خوبی شوي و نمیشود و همیشه عبوس و گرفته میي درونی در تو جمع میصورت یک عقده

  . آرامش بگیرد. شود که آدم سبک شودگریه باعث می. هایم باشیبراي بچه
ها مربوط همه عکس. ي این را داشتم که اگر شهید شود یک عکس درست و حسابی نداردهمیشه دلهره

چندین بار از . نش پر شده بود، عکس خوب نداردشد به دوران اوایل ازدواجمان و از روزي که محاسمی
تا اینکه یک روز صبح که به مرخصی . آوردایشان خواستم که از خودش عکس بگیرد که هر بار عذري می

ها لج کردم و گفتم تا امروز عکس جدید نگیري، نه من به آمده بود و قرار بود مرا به مدرسه برساند، مثل بچه
به اتفاق به . در منگنه قرار گرفت و پذیرفت. دهم که شما به جبهه برویده میروم و نه اجازمدرسه می

ي یقه. اي کوچک موهایش را شانه کردمبا شانه. ایشان روي صندلی نشست. عکاسی بهمن لنگرود رفتیم
ر یکی را به طرف داخل بردم که هر دو یقه د. تا پیراهن یقه اسکی تنش بود 2چون . اورکتش را تنظیم کردم

انگشتان دستش را . بلند شد و درآینه خودش را دید. عکس پیدا نشود و موهایش را کج گرفتم و شانه کردم
چرا این کار : گفتم. باز کرد و از فرق سرش تا باالي پیشانیش کشید و فرق کجی را که گرفته بودم به هم زد

  را کردي؟ 
  . تر باشد بهتر استچه ساده هر. اي عکس بگیرماز من بعید است که با چنین چهره: گفت

  . هاي منیک سال بعد به شهادت رسید و آن عکس شد مونس تنهایی
  : یک لنگه پوتین - 

بایست به مرکز استان میبراي تهیه پوتین می. توانست کفش مناسب پیدا کندپاهایش بزرگ بود و نمی
ها همه توي قرارگاه ار بچهگفت قبل از شروع عملیات نصر چهیوسف می. دادرفت و کفش سفارش می

شده بود گردان کمیل پشتیبان بود وقتی میهاي محمد گمیک لنگه از پوتین. فرماندهی لشکر بودند
در تمام . و او مجبور شد با یک پوتین راه برود. خواستیم به طرف خط حرکت کنیم او یک لنگه پوتین داشت

می ولی کمی که راه. اش را دور پاهایش بسته بودپس از مدتی چفیه. عملیات فقط یک لنگه پوتین داشت
  .دادشد و آزارش میرفت چفیه شل می

هاي دانست که براي تهیه کفش باید کفاشیچون می. گرفتخواست کفش بخرد ماتم میهر وقت می
هم این بود م. مدل برایش اصالً مهم نبود. کردآلش  را پیدا نمیتازه کفش ایده. چند تا شهر را زیر و رو کند

. دوزرفت سراغ کفششد، یک راست میها ناامید میوقتی از همه کفش فروشی. که قالب پاهایش باشد
خدا حفظت کند تا حاال به این : گفتشد و میگرفت، چشماش درشت میکفاش وقتی قالب پاهایش را می

  . قالب، کفش ندوخته بودم
. نشست که پاهایش را نبینمیک جوري می. کردایم میها پاهایش را پیشم قاول. کشیدخیلی خجالت می

خداوند به . دادم که بزرگی پا اصالً عیب نیستدلداریش می. کردمولی من خیلی باز با این مسئله بر می
تر اگر این قد رشید و هیکل درشت روي یک پاي کوچک سوار بود زشت. ات برایت پا ساختهاندازه قد و قواره



گویی گفت راست میشد و میاش گشاد میبعد چهره. گران بیشتر به تو می خندیدندکرد و دیجلوه می
  . دهدهایت به من آرامش میچقدر حرف

. آرزو داشتم یک لباس آماده براش هدیه بخرم. هایش هم همین مشکل را داشتالبته براي تهیه لباس
دادم ژاکتش را می. ي هدیه بدهمشدم به کس دیگرهر بار هم که خریدم نتوانست بپوشد و مجبور می

ها با یک نگاه به جمعیت راحت پیدایش میها و شلوغیپیماییتوي راه. بافندگی و پیراهنش را هم خیاطی
ماندند و کالفه دوستان من کلی منتظر همسرانشان می. چون یک سرو گردن از همه مردم بلندتر بود. کردم

تو . رسانی بکندتواند خونبدن تو را یک قلب نمی! محمد: فتگحسین آقا همسر خواهرم هم می. شدندمی
  . کندنگران نباش اگر یک قلبت تیر بخورد، قلب دیگرت کار می. باید دو تا قلب توي بدنت باشد

اش خیلی شرمنده وقتی محمد شهید شد به خاطر این شوخی. این حرف را پیش مادرش هم گفته بود
که رزمندگان گردان کمیل پس از پیروزي عملیات شهر ماووت  عراق به شهر یک روز به من خبر دادند . بود

هر لحظه . آمد و همسر شهید صنایع و خانواده محمد هم منزل ما بودندآن روز باران عجیبی می. گردندبرمی
و کرد همسر شهید صنایع ابراز نگرانی می. منتظر بودیم تا کسی اطالع دهد و به میدان ورودي شهر برویم

بینم همسران رزمنده دست بچهاز این که می. گفت من حوصله ندارم در این جمع شرکت کنممدام می
به خاطر این که ایشان . آیممن نمی. شودروند حسودیم میاند و به دیدار شوهرانشان میهایشان را گرفته

د که با هم برویم که من پدر محمد اصرار کر. آزرده نشود، من هم از رفتن به میدان شهر امتناع کردم
  . نپذیرفتم و به بهانه آماده کردن ناهار طفره رفتم

دانستم اگر او را ببینم، چگونه نمی. قلبم ضربان عجیبی داشت. کردمشماري میبراي دیدن محمد لحظه
پس از ساعتی . همسر شهید صنایع خداحافظی کرد و رفت و من تنها در منزل ماندم. با او برخورد کنم

محمد اولین نفري بود که . بخش صداي هیاهو شنیدمتظار شدید و دردناك و در عین حال شیرین و لذتان
به طرف . کارتن کوچکی زیر بغلش بود. زبانم بند آمده بود. باریدباران همچنان شدید می. وارد حیاط شد

ف شد؛ کمرش را بلند پس از باز کردن بند یک پوتین از باز کردن پوتین دیگرش منصر. ها خم شدپوتین
  . هدیه متعلق به شماست. بفرمایید: کرد و کارتن  را به طرف من دراز کرد و گفت

هاي دراز هنوز از ذهنم حالت هدیه دادنش، پس از گذشت سال. هدیه را از دستش گرفتم و تشکر کردم
  . بیرون نرفته است

. اندن پیشنهاد فرماندهی تیپ را دادهبه م. خواهم به شما بگویممطلبی را می: در آخرین مرخصی گفت
  . فعالً نپذیرفتم

  شوید؟ یعنی چه می: گفتم
اي از چند گردان چون تیپ، مجموعه. شودتر میفقط بار مسئولیتم سنگین. شومهیچ چی نمی: گفت

  . اي از چند گروهان استاست و گردان مجموعه
  خواهید مشورت کنید؟ چرا با من می: گفتم

  . ون اگر مسئولیت تیپ را قبول کنم شما دیگر شوهر نخواهید داشتچ: پاسخ داد
هر جا . کند که شما فرمانده گردان باشید یا فرمانده تیپمگر االن دارم؟ براي من چه فرقی می: گفتم
  . کنید بیشتر وجودتان براي اسالم مفید است و بازدهی کارتان بیشتر است، همان جا باشیدفکر می



  . بینید دیگر نخواهید دیدرم این بود که همین قدر هم که مرا میمنظو: پاسخ داد
  . اشکالی ندارد فقط بدانم زنده هستی و سالم، برایم کافی است: گفتم
اي از حضور من در جبهه ناراضی باشید و احساس نارضایتی کنید، به خدا خانم اگر شما ذره: گفت

کنم، توانم انجام وظیفه کنم و اگر خوب کار میدرستی نمی توانم دوام بیاورم و بهمطمئن باشید که من نمی
در . شوم، به خاطر این است که خیالم از طرف خانواده راحت استاگر رزمنده خوبی هستم، اگر خسته نمی

صبر و مقاومت شما در نبودن شوهران، باعث تداوم جنگ است نه . جنگید نه مااصل این شمایید که می
  . گانجنگیدن تنهاي رزمند

بعد . دادولی محمد تن به این کار نمی. آرزو داشتم یک دفعه با کت و شلوار اتو کشیده با او بیرون بروم
هر چه . بخش نماینده ولی فقیه یک قواره کت و شلواري بهش هدیه داده بوداز عملیات ماووت آقاي احسان

ن اینکه به او بگویم پارچه را بردم پیش بدو. رفتکردم که بده بدوزند هر بار یک جوري طفره میاصرار می
گیرش بیاورد . دایی حسن که خیاط بود و از او خواهش کردم که محمد را در برابر عمل انجام شده قرار بده

هر چه اصرار کردم که حداقل یک بار بپوش ببینیم داخل . اش را بگیرد کت و شلوار که آماده شدو اندازه
محمد دل سید را نشکن عیبی : حتی یک بار مادرش گفت. قبول نکردشوي، کت و شلوار چه شکلی می

هایش را بست توي حیاط کتش را پوشید و با حالت مسخره دکمه. افتهندارد حاال یک بار بپوشی اتفاقی نمی
و شروع کرد به دور خود چرخیدن و گفت حال کنید پس از چند بار دور زدن کت را از تنش در آورد و 

برآورد شد؟ دیگه آرزو به دل نیستید؟ بعد کت را میان دستاي پهنش حسابی مچاله کرد و به آرزوتان : گفت
شکل توپی پرت کرد داخل همان اورکت رنگ و رو رفته جبهه را با عشق تنش کرد و عاقبت هم تنها چیزي 

  . که با خودش برد همان اورکت بود
ي برق آمده بودند که براي اولین رف ادارهاز ط. بود 1367هاي اذان مغرب شب عید نوروز سال نزدیک

تا یک سال قبل از آن، ما در . خواستند به ما عیدي بدهنددر واقع می. بار کنتور برق منزلمان را نصب کنند
نه آب، نه برق، . یعنی هیچ گونه امکانات رفاهی و شهري نداشتیم. کردیم که فاقد برق بودمنزلی زندگی می
ها بدون هیچ امکاناتی در آن منزل زندگی تمام مدتی که محمد در جبهه بود، من و بچه در. نه گاز و نه تلفن

با شتاب . رو صدایم کرد که تلفن دارمي روبهناگهان خانم همسایه. کردیم که اصالً هم برایمان مهم نبودمی
ي همسایه زنگ نمیخانهدانستند به غیر از پدرشان کسی به ها که معموالً میبچه. به طرف منزل آنها دویدم

  . اي با پدرشان صحبت کنندزند به دنبالم دویدند تا چند کلمه
  آیید؟ کجایید و کی به مرخصی می: از او پرسیدم. حالت عجیبی داشت

  . تازه از حلبچه  برگشتم: گفت
این نه خانم، ما رو چه به : خودت هم در بمباران حلبچه بودي؟ در نهایت تواضع پاسخ داد: پرسیدم

  . کارها؛ رفته بودم همین جوري در حلبچه دور بزنم
  کنم چند روز دیگر به مرخصی بیایم سعی می: گفت. ي روزهاي دیگر فرق داشتصدایش با همه

کشید تا خواست با من براي همیشه خداحافظی کند ولی خجالت میانگار می. نگرانی عجیبی داشت
به . توانست به حرفش ادامه دهدکرد و اصالً نمیالنی مکث میجایی که در بیان آخرین کلماتش به شکل طو



الو محمد؛ محمد؛ صداي : چند بار از پشت گوشی تلفن صدایش کردم. اي که فکر کردم تلفن قطع شدهگونه
  . شنوي؟ که پس از چند بار صدا کردن خیلی آهسته پاسخ داد بلهمنو می

  . گرديدیگر برمیچرا اینقدر ناراحتی؟ باالخره چند روز : گفتم
ها گوشی را خواست بگوید و بعدش بچهآخر نفهمیدم که چه چیزي می... سعی کردم دلداریش بدهم

جی که دیگر نه از خرد و به پسرم هم قول آرپیبه دخترم قول داد موقع آمدن برایش عروسک می. گرفتند
  .جیعروسک خبري شد و نه از آرپی

  : کردم، دیدم درست در همان روز یادداشت کرده استا مطالعه میي یادداشتش ربعدها وقتی دفترچه
ي اسرا و هایشان، روحیهبمباران شیمیایی مردم عادي حلبچه، کشت و کشتار اطفال و زنان در خانه«

روز بعد از عملیات،  7شدند، داشتند و خودشان سوار میتعداد زیادشان که براي ماشین ما دست نگه می
شان بود و توان روز بغل جنازه 4کردند، مردي که زن و تنها فرزندش مرده بودند و لیم میاسرا خود را تس

کرد که رژیم بعث اذان را در مسجد شهر ممنوع اعالم کرده بود، بچهدفن کردنشان را نداشت، او تعریف می
  » .اي را در آغوش و پشت مادرش دیدم که هر دو با هم شهید شده بود

اش را به یکی از برادران سپاه اقاي عابدپور داده بود که به دستم نامهوصیت   5يدر عملیات کربال
من هم آن را باز نکردم تا این که به . »لطفاً قبل از شهادتم باز نشود«نوشته بود  نامهپشت وصیت. برساند

استی وصیتر: گفتم. در یک روز آفتابی روي ایوان خانه نشسته بودیم 1365بهمن سال . سالمت برگشت
  کنی؟ ات را باز نمینامهحاال که به سالمت برگشتی وصیت. ات را باز نکردمنامه

  . کنمچرا خودم بازش می: گفت
  . پس خودت هم بخوان: گفتم

رویش ریخت و من روبهنامه اشک میاز ابتدا تا انتها خواندن وصیت. نامهو او شروع کرد به خواندن وصیت
من در حق تو شوهري . مرا ببخش! نساء: بعد رو کرد به من و گفت. کردمهش مینشسته بودم و فقط نگا

کنم کنم و به آینده فکر میگاه که عمیق فکر می. از من راضی باش. نکردم و شوهر خوبی براي تو نبودم
در نظر دهم که اگر خداوند ثوابی برایم ولی به تو قول می. دانم چه کنمولی نمی. سوزدخیلی دلم برایت می

  . بگیرد، هر چه باشد با تو نصف کنم
زنی؟ کار تو، حیات تو، با کار و زندگی من سنخیتی ندارد و این دو، قابل سنجش با بچه گول می: گفتم

اي براي منی که راحت ات را دادهچگونه خدا بپذیرد ثواب عمل تو را که در راهش هستی. یکدیگر نیستند
  . یک انفجار را هم نشنیدم نصف ثوابت زا براي  من در نظر بگیرد؟خوردم و خوابیدم و حتی صداي 

  . اگر خدا بپذیرد، حاضرم قولم را محضري کنم: و او ادامه داد
دانستم که بعد اي کاش می: باز جدي شد و گفت. اش گریه ما را به خنده تبدیل کردکه بیان این جمله

کردم که بعد رفتم و  همین االن با او صحبت میخدا می به.خواهد در کنار تو زندگی کنداز من چه کسی می
خدا به. دادمهایم رفتار کند و روحیات و خصوصیات اخالقی تو را برایش توضیح میاز من چگونه با تو و بچه

اصالً چرا باید همسران شهدا با . از تو راضی نخواهم بود که بعد از من، بیشتر از یک سال تنها بمانی! نساء
تنها بمانند و آن وقت هر کس و ناکسی چشم داشت بدي نسبت به آنان داشته باشد؟ همه جوانند  سن کم

مگر آنان چه . واقعا  کسی به  فکر  همسران  جوان  نیست باید  نظام  فکري  به  حال  همسران  بکند



داشت ؟ همه  اینها   العمرباید تنها بمانندودر خواب  مجددابرگفته  هایش تاکید اند که مادامگناهی کرده
نشات  گرفته  از  روح بلند  او  بودوبا  تمامی پدیده  هاي  اجتماعی  واقع  گرایانه  برخورد  می  کرد نه 

دانم که می. من دوست ندارم فراموش شوم. متهجرانه،  بعد ادامه داد که پس از شهادتم تنها امیدم تویی
فقط : گفتم. شوماین شهر بروي من خیلی زود فراموش می ولی اگر از.  دوست نداري توي این شهر بمانی

  . مانماگر مزارت در لنگرود باشد، در این شهر می
ام و هم قبل از عملیات کربالي پنج، با برادرم در این ام تاکید کردهنامهاین موضوع را هم در وصیت: گفت

بعد از شهادت .  نازه مرا به روستا نبرندخصوص صحبت کردم و او قول داد که پدر و مادرم را قانع کند که ج
کرد که من وارد یک روز داشت لباسش را عوض می. به وقتش، در این خصوص حتی کسی نظرم را نخواست

واقعاً حیف نیست که این بدن، ! گفتم محمد. اي خیره شدملحظه. اندامش نظرم را جلب کرد. اتاق شدم
زیبایی کار در همین است که گفتی؛ اصالً هم حیف : زد و گفتگلوله بخورد و بعدش پوسیده شود؟ لبخندي 

وقتی جسدش را دیدم، . باید به خدا برگردانده شود. بدنی که خدا داده، باید در راه خدا پوسیده شود. نیست
درست همان بود که گفته بود حتی یک نوك سوزن هم گوشت به . افکن شداش در گوشم طنیناین جمله

  . استخوانش نبود
یک دفعه از خواب بیدار شد و . دخترم سوده کنارم خوابیده بود. بود 9/1/67هاي اذان صبح روز نزدیک

دیدم بابا پاهاش مجروح شده و دو تا : چی دیدي؟ گفت: گفتم. مامان، خواب بابا را دیدم: صدایم کرد. نشست
  . کشد طرف آسمانبال دارد، دارد پر می

  . آیدشاءاهللا بابا هم میخوب حاال بگیر بخواب، تا بخوابیم و پاشیم ان: گفتم. یک دفعه قلبم تکان خورد
  . هر چند که خودم هم بیدار بودم. برداین بچه خوابش نمی

چند روز قبل از شهادت محمد، این بار خودم خواب دیدم که خیابان اصلی شهر لنگرود، حد فاصل بین 
محمد با لباس سپاهی روي اسب سفیدي که بسیار . استي شهر پر از جمعیت دوراهی جاده چمخاله تا فلکه

زیبا بود، نشسته، من هم با لباس سفید پشت ایشان روي همان اسب سوارم و این اسب باوقار خاص قدم 
اي یاور «دهند بینند همگی شعار میوقتی مردم ما را می. کننددارد و جمیعت براي ما راه باز میبرمی

  . شودتر میتر  و هماهنگرویم، این صدا محکمو هر چه جلوتر می» یدخوش آمدید، خوش آمد! حسین
نویسم، شروع به سجاد تا فهمید که براي پدرش نامه می. نوشتماي بود که براي محمد میآخرین نامه

از برادر . توانم نامه بنویسمها را یاد گرفتم میمن همه حروف. اعتراض کرد که چرا من نباید نامه بنویسم
رنود که براي بردن نامه من پشت درب منزل منتظر بود عذرخواهی کردم و از او خواستم دقایقی اجازه دهد ف

  . تا سجاد هم براي پدرش نامه بنویسد
  :ي سجادمضمون نامه

بابا جون من و سوده دلمان برایت تنگ . خدمت پدر بزرگوارم سالم، امیدوارم که حالتان خوب باشد« 
زیرا از وقتی که شما به جبهه رفتید، مامان ما را . را بکش و پیش ما بیا و ما را بیرون ببر زودتر دشمنان. شده

ما همیشه سفارش شما را به یاد می. روم و سوده هم به مهدکودكمن همیشه به مدرسه می. هیچ جا نبرده
خدا » .ات خوب بگیرمدهم که پسر خوبی و مانند شما دلیر باشم و نمربابا جون من به شما قول می. آوریم

  . پسرت سجاد –نگهدار شما 



بدون اینکه به او بگویم پارچه را بردم پیش . رفتکردم که بده بدوزند هر بار یک جوري طفره میمی 
گیرش بیاورد . دایی حسن که خیاط بود و از او خواهش کردم که محمد را در برابر عمل انجام شده قرار بده

هر چه اصرار کردم که حداقل یک بار بپوش ببینیم داخل . و شلوار که آماده شداش را بگیرد کت و اندازه
محمد دل سید را نشکن عیبی : حتی یک بار مادرش گفت. شوي، قبول نکردکت و شلوار چه شکلیی می

هایش را بست توي حیاط کتش را پوشید و با حالت مسخره دکمه. افتهندارد حاال یک بار بپوشی اتفاقی نمی
روع کرد به دور خود چرخیدن و گفت حال کنید پس از چند بار دور زدن کت را از تنش در آورد و و ش

آرزوتان برآورد شد؟ دیگه آرزو به دل نیستید؟ بعد کت را میان دستاي پهنش حسابی مچاله کرد و به : گفت
بت هم تنها چیزي شکل توپی پرت کرد داخل همان اورکت رنگ و رو رفته جبهه را با عشق تنش کرد و عاق

  . که با خودش برد همان اورکت بود
ي برق آمده بودند که براي اولین از طرف اداره. بود 1367هاي اذان مغرب شب عید نوروز سال نزدیک

تا یک سال قبل از آن، ما در . خواستند به ما عیدي بدهنددر واقع می. بار کنتور برق منزلمان را نصب کنند
نه آب، نه برق، . یعنی هیچ گونه امکانات رفاهی و شهري نداشتیم. یم که فاقد برق بودکردمنزلی زندگی می
ها بدون هیچ امکاناتی در آن منزل زندگی در تمام مدتی که محمد در جبهه بود، من و بچه. نه گاز و نه تلفن

با شتاب . که تلفن دارمرو صدایم کرد ي روبهناگهان خانم همسایه. کردیم که اصالً هم برایمان مهم نبودمی
ي همسایه زنگ نمیدانستند به غیر از پدرشان کسی به خانهها که معموالً میبچه. به طرف منزل آنها دویدم

  . اي با پدرشان صحبت کنندزند به دنبالم دویدند تا چند کلمه
  آیید؟ کجایید و کی به مرخصی می: از او پرسیدم. حالت عجیبی داشت

  . بچه  برگشتمتازه از حل: گفت
نه خانم، ما رو چه به این : خودت هم در بمباران حلبچه بودي؟ در نهایت تواضع پاسخ داد: پرسیدم

  . کارها؛ رفته بودم همین جوري در حلبچه دور بزنم
  کنم چند روز دیگر به مرخصی بیایم سعی می: گفت. ي روزهاي دیگر فرق داشتصدایش با همه

کشید تا خواست با من براي همیشه خداحافظی کند ولی خجالت میمی انگار. نگرانی عجیبی داشت
به . توانست به حرفش ادامه دهدکرد و اصالً نمیجایی که در بیان آخرین کلماتش به شکل طوالنی مکث می

الو محمد؛ محمد؛ صداي : چند بار از پشت گوشی تلفن صدایش کردم. اي که فکر کردم تلفن قطع شدهگونه
  . نوي؟ که پس از چند بار صدا کردن خیلی آهسته پاسخ داد بلهشمنو می

  . گرديچرا اینقدر ناراحتی؟ باالخره چند روز دیگر برمی: گفتم
ها گوشی را خواست بگوید و بعدش بچهآخر نفهمیدم که چه چیزي می... سعی کردم دلداریش بدهم

جی که دیگر نه از به پسرم هم قول آرپی خرد وبه دخترم قول داد موقع آمدن برایش عروسک می. گرفتند
  .جیعروسک خبري شد و نه از آرپی

  : کردم، دیدم درست در همان روز یادداشت کرده استي یادداشتش را مطالعه میبعدها وقتی دفترچه
ي اسرا و هایشان، روحیهبمباران شیمیایی مردم عادي حلبچه، کشت و کشتار اطفال و زنان در خانه«

روز بعد از عملیات،  7شدند، داشتند و خودشان سوار میادشان که براي ماشین ما دست نگه میتعداد زی
شان بود و توان روز بغل جنازه 4کردند، مردي که زن و تنها فرزندش مرده بودند و اسرا خود را تسلیم می



ع اعالم کرده بود، بچهکرد که رژیم بعث اذان را در مسجد شهر ممنودفن کردنشان را نداشت، او تعریف می
  » .اي را در آغوش و پشت مادرش دیدم که هر دو با هم شهید شده بود

پشت . اش را به یکی از عابدپور سپاه داده بود که به دستم برساندنامهوصیت   5در عملیات کربالي
. که به سالمت برگشت من هم آن را باز نکردم تا این. »لطفاً قبل از شهادتم باز نشود«نوشته بود  نامهوصیت

. ات را باز نکردمنامهراستی وصیت: گفتم. در یک روز آفتابی روي ایوان خانه نشسته بودیم 1365بهمن سال 
  کنی؟ ات را باز نمینامهحاال که به سالمت برگشتی وصیت

  . کنمچرا خودم بازش می: گفت
  . پس خودت هم بخوان: گفتم

رویش ریخت و من روبهنامه اشک میاز ابتدا تا انتها خواندن وصیت. مهناو او شروع کرد به خواندن وصیت
من در حق تو شوهري . مرا ببخش! نساء: بعد رو کرد به من و گفت. کردمنشسته بودم و فقط نگاهش می

کنم کنم و به آینده فکر میگاه که عمیق فکر می. از من راضی باش. نکردم و شوهر خوبی براي تو نبودم
دهم که اگر خداوند ثوابی برایم در نظر ولی به تو قول می. دانم چه کنمولی نمی. سوزدلم برایت میخیلی د

  . بگیرد، هر چه باشد با تو نصف کنم
زنی؟ کار تو، حیات تو، با کار و زندگی من سنخیتی ندارد و این دو، قابل سنجش با بچه گول می: گفتم

اي براي منی که راحت ات را دادهعمل تو را که در راهش هستی چگونه خدا بپذیرد ثواب. یکدیگر نیستند
  . خوردم و خوابیدم و حتی صداي یک انفجار را هم نشنیدم در نظر بگیرد

  . اگر خدا بپذیرد، حاضرم قولم را محضري کنم: و او ادامه داد
دانستم که بعد می اي کاش: باز جدي شد و گفت. اش گریه ما را به خنده تبدیل کردکه بیان این جمله

کردم که بعد از من چگونه با تو رفتم و با او صحبت میمی. خواهد در کنار تو زندگی کنداز من چه کسی می
از تو راضی ! خدا نساءبه. دادمهایم رفتار کند و روحیات و خصوصیات اخالقی تو را برایش توضیح میو بچه

اصالً چرا باید همسران شهدا با سن کم تنها بمانند . نها بمانینخواهم بود که بعد از من، بیشتر از یک سال ت
مگر آنان چه گناهی . و آن وقت هر کس و ناکسی چشمداشت بدي نسبت به آنان داشته باشد؟ همه جوانند

تو من را زنده نگه می. العمر تنها بمانند؟ بعد ادامه داد که پس از شهادتم تنها امیدم توییاند که مادامکرده
ولی اگر از این شهر .  دانم که دوست نداري توي این شهر بمانیمی. من دوست ندارم فراموش شوم. ريدا

  . مانمفقط اگر مزارت در لنگرود باشد، در این شهر می: گفتم. شومبروي من خیلی زود فراموش می
پنج، با برادرم در این  ام و هم قبل از عملیات کرباليام تاکید کردهنامهاین موضوع را هم در وصیت: گفت

  .  خصوص صحبت کردم و او قول داد که پدر و مادرم را قانع کند که جنازه مرا به روستا نبرند
کرد یک روز داشت لباسش را عوض می. بعد از شهادت به وقتش، در این خصوص کسی نظرم را نخواست

واقعاً حیف نیست که ! گفتم محمد. اي خیره شدملحظه. اندامش نظرم را جلب کرد. که من وارد اتاق شدم
زیبایی کار در همین است که گفتی؛ اصالً : این بدن، گلوله بخورد و بعدش پوسیده شود؟ لبخندي زد و گفت

وقتی جسدش . باید به خدا برگردانده شود. بدنی که خدا داده، باید در راه خدا پوسیده شود. هم حیف نیست
درست همان بود که گفته بود حتی یک نوك سوزن هم . افکن شداش در گوشم طنینرا دیدم، این جمله

  . گوشت به استخوانش نبود



یک دفعه از خواب بیدار شد و . دخترم سوده کنارم خوابیده بود. بود 9/1/67هاي اذان صبح روز نزدیک
شده و دو تا دیدم بابا پاهاش مجروح : چی دیدي؟ گفت: گفتم. مامان، خواب بابا را دیدم: صدایم کرد. نشست

  . کشد طرف آسمانبال دارد، دارد پر می
  . آیدشاءاهللا بابا هم میخوب حاال بگیر بخواب، تا بخوابیم و پاشیم ان: گفتم. یک دفعه قلبم تکان خورد

  . هر چند که خودم هم بیدار بودم. برداین بچه خوابش نمی
ابان اصلی شهر لنگرود، حد فاصل بین چند روز قبل از شهادت محمد، این بار خودم خواب دیدم که خی

محمد با لباس سپاهی روي اسب سفیدي که بسیار . ي شهر پر از جمعیت استدوراهی جاده چمخاله تا فلکه
زیبا بود، نشسته، من هم با لباس سفید پشت ایشان روي همان اسب سوارم و این اسب باوقار خاص قدم 

اي یاور «دهند بینند همگی شعار میوقتی مردم ما را می. دکنندارد و جمیعت براي ما راه باز میبرمی
  . شودتر میتر  و هماهنگرویم، این صدا محکمو هر چه جلوتر می» خوش آمدید، خوش آمدید! حسین

نویسم، شروع به سجاد تا فهمید که براي پدرش نامه می. نوشتماي بود که براي محمد میآخرین نامه
از برادر . توانم نامه بنویسمها را یاد گرفتم میمن همه حروف. نباید نامه بنویسماعتراض کرد که چرا من 

فرنود که براي بردن نامه من پشت درب منزل منتظر بود عذرخواهی کردم و از او خواستم دقایقی اجازه دهد 
  :ي سجادمضمون نامه. تا سجاد هم براي پدرش نامه بنویسد

بابا جون من و سوده دلمان برایت تنگ . دوارم که حالتان خوب باشدخدمت پدر بزرگوارم سالم، امی« 
زیرا از وقتی که شما به جبهه رفتید، مامان ما را . زودتر دشمنان را بکش و پیش ما بیا و ما را بیرون ببر. شده

یما همیشه سفارش شما را به یاد م. روم و سوده هم به مهدکودكمن همیشه به مدرسه می. هیچ جا نبرده
خدا » .دهم که پسر خوبی و مانند شما دلیر باشم و نمرات خوب بگیرمبابا جون من به شما قول می. آوریم

  . نگهدار شما                                   پسرت سجاد

  



 
  فصل سوم

  وداع
  

نحس است و شگون . خوب نیست 13اما من از کودکی شنیده بودم که . گویند هر روز روز خداستمی
هر . هم روز خداست 13گفتند ها هم میولی خیلی. کردندفرار می 13ها از همیشه یادم هست خیلی. ندارد

ي درست است هر روز روز خداست، ولی همه. آفریندخداست که شب و روز را می. روز متعلق به خداست
بعضی از روزها  .فقط خود خدا. ها متعلق به خداستبعضی روزها و ساعت. روزهاي خدا یکسان نیست

بدریکی ازان روز شیطانی انگارروز شیطان است انگار اختصاص داده شده به ارتکاب گناه وبه نظر من سیزده
در آخرین . است که دراین روز گناه زیاد صورت می گیردودراین روز مسیر زندگیم به طور کلی عوض شد

در . حتماً عید امسال به شیراز خواهیم رفت ها قول مسافرت به شیراز را داده بود کهمرخصی به من و بچه
ي پول را خرج نکنم و مقداري براي مسافرت به شیراز کنار آخرین تماسش به من سفارش کرد که همه

گفتم که عید است، هر چه می. پوشیدندها هم به امید مسافرت شیراز لباس عیدشان را نمیبچه. بگذارم
اي میانداختند، لحظهها میهر روز نگاهی به لباس. پذیرفتندیلباس عیدتان را بپوشید، هیچ کدام نم

رویم، مان را وقتی به شیراز میگفتند باید بابا بیاید و ما لباس تازهمی. آوردندپوشیدند و از تنشان درمی
هر . ویمها در انتظار بودند که بابا بیاید و لباس تازه بپوشند و به شیراز برروز عید، بچه 13تمام . بپوشیم

سجاد که . گرفتندآمد، به امیدي که بابا هست، براي باز کردن در حیاط سبقت میزنگی که به صدا در می
توانم جلوتر از بزرگتر بود، معموالً جلوتر بود و این مسئله همیشه باعث افسردگی سوده بود که چرا من نمی

حیاط منزل را که . کرد و حالش گرفته بودافتاد و تا ساعتی گریه میگاهی هم نیمه راه می. سجاد بدوم
کند گفتند اگر بابا بیاید و در حیاط را باز کند، فکر میها میخاکی بود، تازه موزاییک کرده بودم و بچه

  . ي ما نیست، چون حیاط ما خوشگل شدهاشتباهی آمده و خانه
ي منزل ي موتور از کوچهصدا. و چه خوب هم به پایان رسید. روز طول کشید 13این انتظار درست 
بدر، عجیب بود برادرش صبح روز سیزده. ولی برادرش بود. از جا پریدم که محمد است. مادرم به گوشم رسید

در حالی که وسایل داخل خورجین را این طرف و آن طرف می. کند؟ جلو رفتم و سالم کردمجا چه میاین
برادرم تنها هستند به دنبالشان بیایم و امروز را با هم  گفتم همسر و فرزندان: کرد با لبخندي مصنوعی گفت

  . باشیم



حیران بودم، خدایا چه شده؟ این همه لطف؟ سجاد . بعد از من خواست که لباس بپوشم تا با او برویم
از مسائل مختلف صحبت می. جلوي موتور نشست، سوده پشت عمو، من هم یک طرفه عقب موتور نشستم

  ها خبر ندارید؟ راستی داداش از بچه: ان که رسیدیم، گفتمابتداي روستایش. کرد
  . چرا شنیدم حسین امالکی  شهید شده: با کمی مکث جواب داد

  پس محمد چی؟ : گفتم. تا گفت امالکی، بالفاصله محمد را در کنارش احساس کردم
ها خبر آوردند که بچه :جواب داد. العملش بودمکردم و منتظر عکسي موتور نگاه میاش در آینهبه چهره

  . محمد هم زخمی شده
  در کدام بیمارستان بستري است؟ : گفتم

دوباره تکرار کردم . دهد، جوابی ندادي موتور دوخته شده بود که چه جوابی میآینه چشمانم همچنان به
  شهید شده؟ : گفتم. کدام بیمارستان؟ ناگهان از آینه دیدم چشمانش پر از اشک شد

انا هللا «به یک باره به یاد وصیتش افتادم که دوست دارم اگر خبر شهادتم را شنیدي بگویی . جوابی نداد
به زور خودم را به میله. انگار تمام آب بدنم خشک شده باشد. صدایش در گوشم پیچید» .و انا الیه راجعون

دانند تا چند ا و مامان نمیباب. مواظب باش: گفت. هاي موتور چسباندم و آرام گفتم اناهللا و اناالیه راجعون
دانستم، ولی نتوانستم به من از دیروز می. دهندآیند و به خانواده خبر میهاي سپاه میي دیگر بچهلحظه

  . مامان بگویم
ي چاه آب نشسته بودند و بابا و مامان محمد روي لبه. هر دو در کوچه باز بود. به منزل پدرشان رسیدیم

: مامان حالتم را دید و گفت. ي مادرم هم فوت کرده بوداتفاقاً شب گذشته عمه .سالم کردم. چشم به راه
شاءاهللا االن شوهرت ان. شاد باش. پیرها باید بمیرند و جوانها بمانند. مرده که مرده. سید عیبی ندارد پیر بود

  ... آید و می
ي منزلشان نمیاز چهار پله. بینندام را بمبادا تغییر در چهره. سعی کردم برگردم تا پشتم به آنها باشد

میوه، آجیل و . به هر سختی بود وارد اتاق شدم. دیوار خانه را با دست گرفتم و باال رفتم. توانستم باال بروم
ها در حیاط شروع به بازي طبق معمول بچه. اي نشستم و به دیوار تکیه دادمگوشه. شیرینی وسط اتاق بود

خواست با شوخی کرد و میخورد و پوستش را به طرف من پرت میمیپدرش پرتقال و پسته . کردند
که مادر با پدر به تندي برخورد کرد که چه کارش . کردمو من زیر لب از خدا طلب صبر می. خوشحالم کند

. روز است که چشم به راه پسرت است، حق دارد، به حال خودش بگذار 13. ولش کن، حوصله ندارد. داري
ولی به نفسم . چندین بار خواستم داد بزنم. ي شوخی نداشتماصالً حوصله. کن نبود که نبودآقاجان هم ول

در . آیندهاي سپاه نمیچرا بچه. خواهم منفجر شومگفتم خدایا میبا خود می. مسلط شدم و سکوت کردم
جون پاشو که آقا: گفتم. همین گیرودار بودم که صداي چند ماشین و هیاهو از بیرون خانه به گوش رسید

  . هاي محمد آمدنددوست
خوش . با خوشرویی تمام به استقبالشان رفت. اندکرد چون عید است، به دیدنش آمدهبنده خدا فکر می

ي در کز همه دور تا دور اتاق نشستند و من هم سر به زیر گوشه. آمد گفت و به طرف اتاق هدایتشان کرد
ي از ااهللا گفت و آیهآقا قاسمی روحانی همراه برادران سپاه بسمحاج. زدقلبم تند تند می. کردم و نشستم

ها هم بعضی. گرفتندها دندان به لب میهمه سرهاشان را پایین انداخته بودند و بعضی. قرآن تالوت کرد



د خوانآیه میهر چه . آقا مانده بود چه بگوید و چگونه حرفش را ادامه دهدي خدا حاجبنده. ریختنداشک می
یکدفعه آقاجان رنگ لبش به رنگ . خواست بفهمد که چه خبر شدهکرد، انگار آقاجان نمیو معنی می

: از جا بلند شدم، به طرفش رفتم، بغلش کردم و بوسیدمش و آهسته گفتم. صورتش که زرد شده بود، در آمد
  . گویمتبریک و تسلیت می. آیدآقاجون محمد دیگر نمی

افتد روي زمین، دوباره بلند میدیدم مامان انگار که معلول شده باشد می. ان شدمبالفاصله وارد اتاق مام
تا . اصالً انگار چشمی نداشتم که اشکی داشته باشم. آب در چشم نداشتم که نداشتم. افتدشود و دوباره می

بلندي  در اولین لحظات وقتی این خبر را شنیدم، ابتدا آه. ساعت اول اشکی به چشمانم جاري نشد 12
ها چون من تمام سالها، روزها و ساعت. چقدر در انتظار چنین روزي باشم. اخی راحت شدم: کشیدم و گفتم

هر بار . کردم که آخرین دیدار استدیدمش، فکر میهر بار که می. ها در انتظار چنین ماجرایی بودمو لحظه
هر بار که زنگ در خانه به صدا درمیکردم که آخرین خداحافظی من است و که خداحافظی کردم، فکر می

کردم که آخرین آمد، فکر میهر بار که به مرخصی می. اندکردم که خبر شهادتش را برایم آوردهآمد، فکر می
روز . براي من همیشه نحس شد 13تا باالخره روز موعود فرا رسید و . مرخصی است و تلفنش آخرین تلفن

  . وز پایان زندگی وعده داده شده و بستن کتاب زندگی براي همیشهفراق و جدایی از بهترین عزیزم و ر
پس از خرید ناخودآگاه به طرف سپاه کشیده شدم تا ببینم . صبح براي خرید لباس مشکی به شهر رفتم

هاي سپاه مثل فرزندانی که مادرشان را از آیا از محمد خبر جدیدي دارند یا نه؟ نیروهاي گردان کمیل و بچه
وقتی متوجه حضورم شدند با شرمندگی هر کدام به طرفی . باشند در محوطه پراکنده بودند دست داده

آنها . به طرفشان رفتم و دلداریشان دادم. عابدپور را دیدم که اصالً توانایی صحبت کردن با مرا نداشت. رفتند
و . زیادي در خانه بودندبه خانه که آمدم، جمعیت . اي از محمد را به من دادندهم عکس بزرگ و نقاشی شده

  . به این طریق محمد سوت پایان زندگی مشترکمان را به صدا درآورد
. اش یک ساعت مچی خریدم و به او هدیه کردمبه پاس بازگشت پیروزمندانه 5بعد از عملیات کربالي 

شهادت، اعتقاد داشت که ساعت کوچکتري انتخاب کنیم تا بعد از . انتخاب ساعت هم باسلیقه خودش بود
بهتر است براي اطمینان پیدا : اش گفتهاي شفاهیالي وصیتیک روز در البه. من بتوانم از آن استفاده کنم

برادر (یوسف رضوانخواه : چه رمزي؟ گفت: گفتم. کردن از شهادتم بین خودمان رمزي داشته باشیم
فاق بیفتد او اولین کسی است هر چه برایم ات. پیک  من  و همیشه در کنار من است )سیدحسن رضوانخواه

کند ساعتم را از دستم گویم که اگر به شهادت رسیدم، اولین کاري که میمن به می. شودکه باخبر می
اگر این . سرش را به زیر بگیرد و ساعتم را روي انگشت دست خود آویزان کند. بیرون آورد و پیش تو بیاید

ممکن . هاي ضدونقیض کسی را باور نکنام و حرفشده عمل را انجام داد، تو مطمئن باش که من شهید
فقط . و این عمل او تنها رمز اعالن شهادت من است. اماست بگویند که من اسیر و یا مفقود و یا مجروح شده

  . منتظر یوسف باش
وقتی خبر شهادتش را شنیدم ناباورانه  به موضوع نگاه می  کردم همگی سعی برقبوالندم  داشتندولی در 

العمل او صبرانه منتظر آمدن یوسف بودم که عکسدلم  با خودم می گفتم  نه  منتظر یوسف  می  مانم، بی
در اتاق، کنار همسر شهید قبادي و شهید عزیز . عصر روز دوم بود. روز اول از یوسف خبري نشد. چیست

پریدم و به طرف حیاط منزل باعجله از جا . منفرد نشسته بودم که ناگهان خبر آمدن یوسف را به من دادند



سرش را به . ساعت محمد، روي انگشتش آویزان است. روي در حیاط ایستادهیوسف را دیدم که روبه. رفتم
دستم . نزدیکش رفتم گفتم پیامش را گرفتم. ریزدطرف پایین انداخته و اشک از چشمانش روي دستانش می

  محمد؟ کو : گفتم. را به طرفش دراز کردم و ساعت را گرفتم
ولی آتش دشمن زیاد . شان را کردندها تالشبچه. ام نتوانستیم کاري بکنیمشرمنده: با بغض پاسخ داد

خودش را هم داخل یک . العبور و فقط توانستم ساعت و بقیه وسایل را از جیبش درآوردمبود و راه هم صعب
و بعد چگونگی به . ش کشیدیماش را از گردنش در آوردیم و روي صورتشیار کوچکی گذاشتیم و چفیه

  .  پشتی و سالنامه و چند دفترچه یادداشت را تحویلم دادشهادت رسیدنش را تعریف کرد و بقیه وسایل و کوله
خبر شهادت آنها را قبالً . براي تشییع تابوت خالی محمد و حسین امالکی به رشت رفتیم 17/1/67روز 

نقطه استان گیالن براي این دو شهید، مراسم  25در  طبق خبري که دادند. صداوسیما پخش کرده بود
فروشان رشت، مسجد جامع لنگرود، مسجد شهداء لنگرود، مسجد مسجد کاسه. بزرگداشت برگزار شده بود

، روستاي فتیده، روستاي )عج(الزمانقائمیه انزلی محله لنگرود، مسجد آقاسیدعبداهللا لنگرود، مسجد صاحب
سر، روستاي گالشکالم، روستاي شلمان، روستاي کورنده، روستاي صیقل ي دهنهسیگارود، الهیجان، روستا

دار بون، روستاي چاف، رودبار، انزلی، روستاي حاجی سرا، سفید، دریاکنار، روستاي سیببونه، روستاي گل
  . آبادروستاي لیسه رود، روستاي کالك محله، روستاي تازه

اري مراسم در اماکن مختلف همچنان ادامه داشت و من تا برگز. گذشتیازده روز از شهادت محمد می
اي که محمد در آن نبود و از این خانه. رفتمبایست به خانه خودم میباالخره می. آن زمان منزل پدرش بودم

براي آماده کردن برنامه دعاي کمیل در منزل خودمان، . کردماش را هم بر سرم احساس نمیپس حتی سایه
اي را که براي هاي خانهتوانایی باال رفتن از پله. ام براي اولین بار پا به حیاط خانه گذاشتمادهبه اتفاق خانو

حالتی در من ایجاد شد درست شبیه آنچه در مورد فشار قبر در . همیشه در آن تنها شده بودم را نداشتم
اي  قبر از هر طرف به سمت ناگهان احساس کردم که دیوارهاي خانه همچون  دیواره. ها خوانده بودمکتاب

به یکباره نقش بر زمین شدم، به گونه. دهنداند و با قدرت عظیمی فشارم میمرا در میان گرفته. آیندمن می
کردم داخل قبري هستم و این فشار، چنان عاجز بودم که فکر میآن. اي که توانایی گفتن آخ را هم نداشتم

وقتی چشمانم را باز کردم، . نان بود که دیگر نفهمیدم چه شدچشدت این حزن آن. همان فشار قبر است
شان را به من دوخته اي نشسته بودند و نگاه معصومانهها ساکت گوشهبچه. سکوت تمام فضا را پر کرده بود

 به اطرافم نگاه کردم. هاي کوچکشان بود، اما توانایی ابراز کردن را نداشتندانگار هر کدام دردي بر دل. بودند
ها آموخته بودند وقتی مادرشان نقش بر بچه. کردندهایشان را پاك میهمه چشم به من دوخته و آرام اشک

شود، یعنی باید بازي نکرد و سکوت کرد و دو طرف مادر نشست و برایش دعا کرد و با زبان زمین می
رآمده بود و انگار جزء برنامهکودکانه از خدا برایش طلب صبر نمود و این کار بعدهابرایشان به صورت عادت د

حتی از نوشیدن آب هم . شدچون در طول روز، گاه چند بار تکرار می. شان شده بودهاي زندگی کودکانه
. شدمشدم و زنده میهر روز چند بار شهید می. کیلو رسیده بود 48وزنم به . نفرت داشتم، چه رسد به غذا
  . دیدولی کسی شهید شدنم را نمی

انگار هیچ آغوشی جز آغوش . کردتابی میهاي قبل ناآرام بود و بیخترم سوده بیشتر از شبآن شب، د
وقتی به او گفته شد که این دختر . به ناچار او را نزد پزشک معالج محمد بردیم. دادبابا دردش را تسکین نمی



ا مهربانی خاصی اختیار او را در آغوشش گرفت و اشک در چشمانش حلقه زد و بشهید محمد است، بی
داد و تسکین میهاي پزشک گوش میاو ساکت و آرام به حرف. از خاطرات بابا برایش گفت. نوازشش کرد

، برایش گفت که او یک )ص(دکتر وقتی فهمید که نامش سوده است، از سوده، همسر رسول خدا. یافت
هاي پزشک، هم برایش قصه بود و رفح... ولی تو خیلی زیباتر از زن پیامبري و . دختر سیاه چرده عرب بود

گاه در خانه . شناسدالخصوص که فهمیده بود پدرش را از نزدیک میعلی. شنیدنی و هم دواي دردش
ولی این دارو، مقطعی و . چندین بار همین کار را کردیم. کرد که مرا ببرید پیش آقاي دکترالتماس می
شد؛ چرا که درد یتیمی را درمانی شفابخش باشد، یافت نمیدردش را شناخه بود اما دارویی که . زودگذر بود

گویند تا شقایق هست، زندگی باید کرد ؛ اما وقتی شقایق نیست، چه میمی. درمان او فقط بابا بود. نیست
  ؟...باید کرد 

دو . هاي دخترانه شهر در مسجد معروف آقا سیدعبداهللا مراسمی راه انداخته بودنداز طرف دبیرستان
خواه مدیر خانم قربان. کردمت اول هم حال کالس رفتن را نداشتم و خودم را براي سخنرانی آماده میساع

بودم و به  داخل دفتر، باالي سر دفتر دار مدرسه ایستاده. مدرسه هم در فکر تدارکات مجلس ترحیم بود
خانم خانجانی دبیر . کردمپوستر محمد که روي میزش بود خیره شده بودم و توي دلم خاطراتش را مرور می

اي آخی این عکس همان فرمانده :تاریخ وارد شد و چشمش به قد رشیدش محمد افتاد رو به من کرد و گفت
  شناختید؟شما او را نمی: هست که شهید شد؟ طفلکی چقدر هم جوان بود؟ رو به  من  کرد وگفت

  . نگاهی به او کردم و سرم را به نشانه تأیید پایین آوردم
  . شناسید؟گویند خانمش توي این مدرسه همکارمان است او را میمی: ادامه داد

  .بله:با تبسمی درد مندانه گفتم
خانم : خانم پروین دفتردار مدرسه که حواسش جمع بود پرید وسط حرف و گفت. دیگر ادامه نداد

  . هاشمیان خودمان است دیگر
سکته نکرد، چشمانش پر از اشک شده بود و بنده خدا، سر جایش میخکوب شده و از خجالت فقط 

خواهم مرا معذرت می: گفتالي اشکهایش  که  به سرعت  می  ریخت میصورتش به  سرخی  لبو و البه
  .  ببخش

چهل روز بعد از شهادت محمد، چند مرد، پوشه به بغل به منزل آمدند براي ثبت اموال وبه قول  
سلب اختیار و اعتبار و اعتمادبه من منتهی به شکلی خیلی  خودشان  ماترك شهید، و در واقع اعالم

اي که مملو بود از اطمینان و آرامش، عزاي مرحله  دومم ازاین به بعد شروع شده بود زندگی.محترمانه
صداقت و اعتماد متقابل، بکلی دگرگون شد و هر آنچه که در طی سالها تالش و یکرنگی بدست آمده بود 

با رفتن محمد همه چیز به دنبالش رفت و همه چیزبه نام انجام  وظیفه رنگ  ترحم  و در واقع . ویران شد
حتی جایگاهی براي . ریا به  خود  گرفت وهر حرکت این  چنینی  شالقی  بود  که به روحم وارد می شد

رروزمره  اي است، برایم نبودهمه  رفتار  و گفتاادامه زندگی به شکل معمولی که حق طبیعی هر موجود زنده
ام زیر ذره بین  رفت ومی بایستی  انچنان  زندگی  کنم  که آنان می خواهند نه خودم، ومی بایستی 

از هر کسی که پرسیدم جایگاه من در جامعه کجاست؟ . پاسخگوي همه  چیز  و همه  کس  می  شدم
  . متاسفانه از  کسی جوابی نشنیدم



و من ...! هاي نشکفته و نچیده بر درختمن ماندم و گل. من ماندم و تاریکی و سکوت، و آمال نرسیده
هاي سر به فلک کشیده و سرسبز البرز در غروب تنهایی، کوه. ماندم و ناتوانی و روح ملتهب در غیبت محبوب

بانی بنوك جا مانده بود و قله روي خانه مان، تنها مرهم زخم دلم شد، چرا که جسدش بر بلنداي قلهروبه
زدم و احساس به همین خاطر راحت با کوه حرف می. بنوك  عراق را  داشتبانی رایم تداعی قلههاي البرز ب

انگار برایم . وقت با خود نگفتم که این البرز است نه خرمال  عراقهیچ. گیرمکردم از نوك قله جوابم را میمی
  . بودم تا ان زمان هیچگاه البرز را این  قدر  دوست  داشتنی  نیاقته.فرق نداشت

براي غلبه بر مصائب و مشکالت و معضالت اجتماعی، بهترین راه را ادامه تحصیل در رشته مورد عالقه 
و به خاطر . هاي کالس یافتمخودم یافتم و پس از دوازده سال فاصله از درس و مشق، بازخودرا پشت نیمکت

س را به خود اختصاص دهم تا براي آنان هاي باالي کالاالمکان نمرههایم نهایت تالشم را کردم که حتیبچه
. بستگی به عزمی دارد که اختیار کند. یک الگوي عملی باشم و باور کردم که انسان، موجود قدرتمندي است

  . تواندکافی است که بخواهد، اگر بخواهد، می
یشان آرام ام و اچند روز از شهادتش گذشته بود که خواب دیدم در وسط حال منزل، به دیوار تکیه زده

  . پدر شدن خیلی زود بودمحمد براي سجاد و سوده بی: گفتم. زندوسط اتاق قدم می
ي شهادت تازه شما باید به شکرانه. هر چه زودتر بهتر. رفتمباالخره چی؟ باالخره یک روز باید می: گفت

  . من گوسفند قربانی کنید
غذایی درست کردم و نذر . وسفندي خریدمگ. اولین سالگرد شهادتش مصادف بود با ماه مبارك رمضان

همان شب دوباره خواب دیدم که ایشان پشت یک میز سخنرانی ایستاده و . کردم به شکرانه شهادت محمد
مهمانانی که در مراسم سالگردش شرکت کرده بودند و از این غذا افطار . یک بسته شبیه به چک دستش بود

هاي شفاعت که شاید برگه(ها ند و او به هر نفر یکی از این برگهشدکرده بودند، یکی یکی از کنارش رد می
  . دهدمی) بود

اوجانشین محمد بود و بعد از شهادت محمد تنها کسی بود . بین یادکنمجا دارد از جانباز محمدعلی حق
ء وجود پدر پدري را کمتر لمس کنند و شدت خالاو ماند که یتیمان شهید غم گرانبار بی. که ما را از یاد نبرد

کمتر بر سرشان سنگینی کنداطمینان دارم آن شبی که سوده کوچک به بهانه پدر تا صبح گریست و کسی 
نتوانست آرامش کنداال پزشک معالج پدر،عرشیان نیزگریستند،مالئک گریه کردندو خداونداین شهیدزنده را 

اگر . حقادینش را نسبت به مااد کرد بخش دل محزون کودکان غمزده ام باشد ومأمور کرد تا بماند و آرام
بین همیشه روزي سعادتی باشد و خداوند رخصتی بدهد و شهید را زیارت کنم، خواهم گفت که حق

خواهم گفت که او بدون هیچ چشم داشتی . چه در زمان بودنت و چه در زمان نبودنت. جانشین باقی ماند
هم گفت که اوبرادر من و تنهامشاورمن و همیشه خوا. تنهابراي رضاي خدا براي ما خالصانه خدمت کرد

حالل مشکالتم بودوبابرخورد منطقی خودمدافع حقوق من و فرزندانم بودوهیچوقت همصدابامالءومترف 
  . ومتحجرین بی درد نشد

آقاي . گذشت و ما همچنان چشم به راه دیدن پیکر پاکش بودیمدرست شش ماه از شهادت محمد می
او از من خواست تا . بود که با خواهر شهید ازدواج کرده و وارد زندگی ما شده بود بین فقط چند ماهحق

پذیرفتن . آماده شوم براي سفر به کردستان و بازدید از منطقه عملیاتی و دیدن جسد شهید با دوربین نظامی



د خونین و تصورش را بکنید که انسانی جس. العاده برایم دردناك و غیرقابل هضم بوداین پیشنهاد فوق
خشکیده بهترین و عزیزترین فرد و یا بهتر بگویم محبوبش را از دور ببیند که در زمین دشمن بر روي زمین 

  .العملی هم نتواندنشان دهد افتاده باشد و آن وقت در حد تماشا بنگرد و عکس
آقاي . یاورمپذیرفتم، ولی شرطی را قائل شدم که بروم جلو، جسدش را کول بگیرم و با خود به عقب ب

هاست و من چنین بین به شدت با شرطم مخالفت کرد و گفت که جسد محمد درست کنار سنگر عراقیحق
همسرش که خواهر محمد بود به اتفاق چند نفر . و در آخر، این سفر را نپذیرفتم. شرطی را نخواهم پذیرفت

کردند که جسد شهید را از دور و با وقتی که برگشتند، تعریف می. از دوستانش در این سفر همراهیش کردند
رسیده که اندام رشیدش، کوچک شده باشد و تمام و لی کامل منتهی به نظرشان می. انددوربین نظامی دیده

  . به شکل یک جسم خشکیده
. اولین روز بازگشایی مدارس بود. خواندمدادم و هم درس میهم درس می. دیپلم بودمترم سوم دوره فوق

ي اول نوبت هفته. ي علم و دانش بگذاردخواست پا به عرصهروزي بود که دخترم سوده می درست اولین
اش را آماده کردم تا ظهر رفتم، کیف و کفش و روپوش مدرسهصبح که از منزل به مدرسه می. عصر بود

. ه رفتمآن روز به مدرس. دومین سال مأمور به تحصیلم بود. چالوس بودم. اش کنمبرگردم و راهی مدرسه
ها، همکاران و محصلین به کالس پس از صحبت در اولین صبحگاه مدرسه و عرض تبریک و خیرمقدم به بچه

تازه روي صندلی نشسته بودم تا کمی رفع خستگی کنم که . به دفتر برگشتم. شان هدایت شدندمربوطه
ار تلفن نشسته بودم، مجبور چون کن. کمتر عادت داشتم که تلفن مدرسه را جواب دهم. تلفن به صدا درآمد

یک دفعه از . صداي خواهرم بود که خبر بازگشت پیکر محمد را به من داد. شدم گوشی را خودم بردارم
. آب دهانم خشک شده بود. اي قدرت فکر کردن نداشتمبراي لحظه. خالی خالی شدم. داخل، فرو ریختم

جوري که . ي شنیدن خبر شهادتمثل لحظه هاي دستم کبود شده بود، درستهایم یخ کرده و ناخندست
بالفاصله همه پرسیدند که چه شده؟ حالتان خوب نیست؟ و هر کس می. ي حالم شدندهمکارانم متوجه

. چه کار کنم؟ چه جوري به دخترم بگویم؟ او بچه است. خدایا اولین روز مدرسه. خواست خدمتی بکند
اش را هر شب، کیف و لوازم مدرسه. مدرسه خواب ندارد یک هفته است که از شوق رفتن به. ظرفیت ندارد

چگونه کاخ آرزوهاي این بچه را به یکباره ویران کنم؟ چگونه . خدایا کمکم کن. خوابدگذارد و میکنارش می
  هایش را تبدیل به عزا کنم؟شادي

ش را پوشیده اوقتی وارد حیاط شدم، روپوش مدرسه. از خدا کمک خواستم و به طرف منزل راه افتادم
وقتی مرا دید، . کردندلی میبود و کیفش را هم کناري گذاشته بود و با دختر همسایه وسط حیاط لی

شادمانه به طرفم دویدوبی انکه  به  چهره رنگ  پریده  ام  نگاهی  بکند دستا ن نرم وکوچکش  را  در میان  
الم آمدي تا برویم مدرسه؟ آخ جون وبی  گفت که مامان برویم، دنب. دستان یخ کرده و بی رمقم  گذاشت

لرزید ضربان  تمام وجودم می. انکه چیزي از من بشنود دستانم  را  رها  کردو با عجله به طرف کیفش دوید
روي زانوانم نشستم واو رادر آغوشم فشردم .قلبم  به  شماره  افتاده بودرمق ایستان  روي  پاهایم  را  نداشتم

باید برویم بابا را . رویممدرسه نمی. نه دخترم: ارام که لبریز از بغض بود  گفتم با صدایی . و بوسیدمش
  . اندبابا را آورده. ببینیم



مدرسه یا دیدن بابا را؟ : مانده بود کدام را انتخاب کند. کوب شدبا شنیدن این جمله، بچه سرجایش میخ
: گفت. ردم که بخندم و گریه نکنمتمام نیروي بدنم را جمع ک. ناگهان اشک دور چشمانش حلقه زد

بابا؟وسپس مکثی  کردانگار  که تمامی کاخ امال  کودکانه اش را تخریب  کرده باشم ودر حالیکه  بغض تمام 
  شود؟ ام چه میمامان پس مدرسه: فضاي حنجره کوچکش راپرکرده بود گفت

گویم که به او می. کنمحبت میبعداً با او ص. خانم مدیرت دوست من است. دخترم. اشکال ندارد: گفتم
  . بریم باشه. نگران مدرسه نباش. رفتیم بابا را ببینیم

حالت  اولیه اش  را  ندیدم  .از آن طرف، خواهرم را فرستادم دنبال پسرم سجاد که به مدرسه رفته بود
و دقایقی  ولی  وقتی  به  من  رسید چمشمانش  پرازاشک و صورتش کامال زرد شده بوداورادراغوش گرفتم

باهم گریستیم از اوضاع بابا که چند ساعت دیگر خواهد دید مدام می  پرسیدو سئواالت کنجکاوانه اش در 
کردند که مامان اجازه بده که بابا را ها اصرار میداخل ماشین مدام بچه. باره پدر براندوه قلبم می افزود

هنیتی را که از پدر دارند، تبدیل به چیز خواستم ذنمی. حتی تصورش هم برایم وحشتناك بود. ببینیم
خواستم هر وقت بابا یادشان بیاید، همان باباي رشید و سبزپوش و خندان باشدکه در می. دیگري شود

مانده  بودم که چه  بشارتی به  آنان  بدهم که  مرهم قلب  محزونشان .کنارشان  بود، نه مشتی استخوان
یادتان باشد وقتی رفتید، اول سالم کنیدمطمئن باشید  که  او  می  . ستبابا مسافر کربال: باشدبناچار  گفتم

  . شنود و بعد صلوات بفرستید
راه دو ساعته انگار ده . رودکردم به طرف عقب راه میشد، فکر میماشین که به طرف جلو رانده می

هاي سپاه اي از بچهعده. مبه بیمارستان شهر لنگرود رسیدی. شدرفتیم، تمام نمیهر چه می. ساعت شده بود
یکی از کشوها را نشانم دادند . در سردخانه را باز کردند. مرا کنار سردخانه بیمارستان  بردند. آنجا جمع بودند

ها رنگ به ي سفید را باز کردم، بچهوقتی بند پارچه. به کمک بقیه، کشو را کشیدم» !اینجاست«و گفتند 
همراه من کنار جنازه . شدندتر میها پریدهشد، رنگ صورتر نزدیکتر میي دیداهر چه لحظه. چهره نداشتند

قدرت فکر . تمام قدرت از من سلب شده بود. دیگر نفهمیدم چه شد. سالم کردند. نشستند و خیره شدند
حتی گریه بر چشمانم انگار حرام شده . کردن، قدرت ابراز محبت و احساس کردن، اندیشیدن، بیان مطالب

کردم، گریه بقیه را نگاه می. هیچ شده بودم. اصالً ظرفیت درك، در من نبود. مالً به صفر رسیده بودمکا. بود
. ولی من هیچ هیچ شده بودم. ساییدندگرفتند و دستها به هم میکردند، لب به دندان میکردند، ناله میمی

بینم؟این همان محمد من  کمی به استخوانهایش خیره شدم نا باورانه نگاهش می کردم خدایا چه می
تایی 2است؟همان کسی که تنها ارام  بخش روحم بود ؟همانی که به او عشق می ورزیدم؟ دندانهایش، همان 

تا دندان پهلو ندارم این  نشان  توست  2که از پهلو نداشت و از قبل  نشانم  داده بود که اگر شهید شدم 
هاي بلندش به من اطمینان می داد که این جسد متعلق استخوان دنده. صداش  توي  گوشم  زنگ  می زد 

اصالً انگار . ولی من اصالً حالی نداشتم . اطرافیان هم مواظب بودند که حالم به هم نخورد. به محمد است
  . مرا به منزل بردند. از کنارش بلند شدم. چیزي به نام قلب در وجودم نبود

. ناگهان براي یک لحظه به خودم آمدم. اش بودجنازه فردایش تشییع. همچنان الیعقل بودم تا شب شد
چرا من اینجا هستم و محمد تنهاست؟ چرا من در کنارش نیستم؟ این، آخرین شبی است که در این دنیا 

فهمیدم جنازه . برادرم و پدرش و چند نفر دیگر همراهیم کردند. تقاضا کردم که مرا ببرید کنار محمد. است



. خواهد شوهرش را مالقات کندرفتیم سپاه و اطالع دادند که همسر شهید محمد آمده می .اندرا به سپاه برده
جنازه را داخل اتاقی که هم سطح حیاط بود بردند و من هم داخل اتاق . تقاضا کردم تا مرا با او تنها بگذارند

از . از خدا کمک خواستم هنوز کامالً به خودم نیامده بودم، فقط. من بودم و محمد. درب اتاق را بستم. رفتم
خودم . طلبیدم که دستم را بگیرند و یاریم کنندي اطهار استمداد استمداد گرفتم، از ائمه) س(ي زهرا فاطمه

دستان گناهکارم را روي . هایش روح گرفته بودندانگار استخوان. این بار فرق داشت. بند سفید را باز کردم
اش گشتم و گوشت خشکیدهها دنبال قلب دریايالي استخوانالبهاش گذاشتم و آرام بوسیدمش از جمجمه

تمام . اي شبیه به برگ خشک پیدا کردم حس کردم قلب مهربان اوست و شروع کردم به صحبت کردن
کند و هایم را تأیید میخورد و حرفاحساس کردم سرش تکان می. آمدها یکی پس از دیگري یادم میحرف

هایم را تأیید میدانم و مثل همیشه انگار حرفدانم، میداد میگفتم و او پاسخ مییمن م. دانمگوید میمی
ها خیالت براي بچه. هاتمنم نساء مادر بچه... قول... محمد قولت چه شد؟ قولی که داده بودي یادت نره: کرد

هایت عمل به وصیتکنم که سعی می. کنم که مادر خوبی برایشان باشمتمام تالش خودم را می. جمع باشد
هاي زیب حتی یکی از دندانه. هاي اورکتش همه بودنددکمه. اما تو هم کمکم کن و تنهایم نگذار. کنم

اورکت لوله شده مثل بالشی زیر سرش بود و ژاکت و زیرپوشش همه پوسیده بود و . اورکتش نیفتاده بود
. اش آغشته بودها بود، به خون خشکیدهالي استخوانمقدار خاکی که البه. مخلوطی از خاك و خون بود

چکمه داشت و یک استخوان پا . ها را به عنوان تبرك، الي دستمالی گذاشتم و به یادگار نگه داشتمخاك
ابوالفضل لقبی بود  که  ایت اهللا احسان بخش ( اش بودبه یاد حضرت ابوالفضل افتاده بودمداخل چکمه

یک استخوان پا مثل هیزم سوخته از وسط، . ي دیگرش نبودچکمه). نماینده  ولی فقیه به  او  داده بود 
. دانم چرا؟ در کنار او بودن لذت خاصی داشت ولی احساس غریب دیگري هم داشتمنمی. سوخته شده بود

خودم را فراموش کرده بودم و از اینکه در . نهایت بزرگی اودیدم در مقابل بینهایت کوچک میخودم را بی
متوجه شدم که کسی از . ناگهان صدایی خلوتم را شکست. کشیدمام،ازگناهانم خجالت میتهبرابرش نشس

  کنی؟ همه بیرون نگرانند که چه می. کافی است: پنجره داخل اتاق پرید و گفت
. بگذارید امشب در کنارش بمانم. هر چه التماس کردم که من کاري به کسی ندارم. برادرم سیدعلی بود

فرداي آن روز مردم . آن شب نیز خوابم نبرد. رحمانه و براي همیشه مرا از او جدا کردندبی. ندولی اجاره نداد
وار دورش میدوستان و همکارانش پروانه. همه جلوي ساختمان سپاه براي تشییع جنازه جمع شده بودند

د و ما هم داخل بعد او را داخل آمبوالنس گذاشتن. اش کردندداخل شهر تشییع. زدندگشتند و سینه می
محل دفن را از قبل آماده کرده بودند وقبر خالیش  چند سال در انتظار . پیکانی، پشتش حرکت کردیم

از اینکه . در تمام طول مسیر قلبم به شدت دردمیکرد. صاحبش بود انگار  انتظار او هم  به  پایان  رسیده بود
قلبم فشرده می. هایش را هم نخواهم دیدوانکردم براي همیشه خواهد رفت و حتی دیگر استخاحساس می

هایی را که چند سال قبل داخلش گذاشته بودند، قسمت سنگ قبرش را برداشتند و پوتین و لباس. شد
  . اش کردندپایین پایش گذاشتند،و صاحب خانه راوارد خانه همیشگی

گذاشتم ي منزل را روشن میهاها تمام چراغشب. ها پس از آن روز دچار کابوس عجیبی شده بودندبچه
ي بابا و گفتند که جمجمهفشردم تا خوابشان ببرد و مدام میو هر دوي آنها را سخت در آغوش خود می

بایست کنارشان باشم وگرنه از رفتند، میاگر تنها از اتاقی به اتاق دیگر می. کندهاي بابا دنبالمان میاستخوان



داد تا اینکه تا چندین ماه این ماجرا عذابشان می. کوبیدندو دیوار میدویدند و خودشان را به در وحشت می
هاست  که  از  عمر این  فراق   و اکنون سال. به مرور زمان توانستند حالت عادي خود را به دست بیاورند

ز خانه خلوت شده است و من امیدوارتر ا. گذراننداند و به خوبی روزگار میها بزرگ شدهگذرد، بچهمی
وهمچنان .کنم، با او که دردهاي شیرینی را به من هدیه کردهاي شیرین محمد زندگی میهمیشه با خاطره

  . دوستش دارم  بیشتر  از همیشه
  85سیده نساء هاشمیان ـ تابستان 



 
  اسناد
  

  وصیت نامه 
  : نویسمخود را در آخرین لحظات می نامهاینجانب محمد اصغریخواه فرزند ابراهیم وصیت

خواهم که هر وقت شکن، یاور مستضعفان، پروردگارا از تو میبا درود به رهبر کبیر انقالب خمینی بت
لیاقت شهادت را پیدا کردم نصیبم بگردان چرا که معتقدم شهادت بهترین و نزدیکترین راه رسیدن به 

تم و بنده خالص تو خدایا سعی کن که مرا عاشق خودت گردانی و وقتی که عاشق و دلباخته تو گش. توست
دانی که براي اسالم و لبیک خدایا تو خود می. شهادت یا پیروزي را نصیبم کنی که در هر دو حالت پیروزیم

ها حق علیه باطل اعزام گشتم و تا آخرین قطره خون با زمان به جبههگفتم به نداي هل من ناصر امام
  . دشمنان اسالم و مسلمین خواهم جنگید

زمان تبعیت کنید و همیشه در صحنه باشید و جهت از امام خمینی نائب بر حق امام: مانو اما ملت مسل
قول امام، آمریکا را فراموش نکنید و همیشه با نعمت بزرگی که خدا به ما عنایت فرموده او را شکر کنید و به

عفین وارث واقعی او که عامل کفر و تفرقه بین مسلمین است بجنگید و بدانید که طبق وعده قرآن، مستض
با او هم مبارزه کنید و بدانید که . تر استتر و موقعیت طلبشوروي از آمریکا خطرناك. زمین خواهند شد

قول ابوذر زمان طالقانی، اسالم نه کمونیزم است و نه سوسیالیسم و نه امپریالیسم اسالم مستقل است و به
  . بلکه اسالم فقط اسالم است

تی که انسان این بنده خدا دارد خیلی بیشتر از آن است که در مقابل شما دارد و مسئولی: خانواده عزیز
از . هاي این چنینی و غیر الهی را فراموش کنیموقتی بنده اویی و باید در موقع این چنینی، بقیه وابستگی

اندازه شما  سعی کنید با همسرم مهربانی الزم را بنمایید و بدانید که به. خواهم که مرا ببخشیدشما می
آلی برایم بوده و همیشه عامل مشوقی بود جهت اینکه مرا به خدایم مدیون اویم و او همسر خوبی بلکه ایده
اگر فرزندم پسر بود نام او را محمد و اگر دختر بود نام او را زینب . نزدیک گرداند و به هدف اصلیم برساند

  . از شهادتم خواهد بودرسان بهتري برایم پس هر چند مادرش پیام. بگذارید
تشکر . اي باشد که شما بر این ملت فخر بفروشیدو اما خانواده عزیز، نکند خداي ناکرده شهادتم وسیله

  . اید ولی باید اجرش را از خدا بگیریدکنم که مرا این چنین بار آوردهمی



ام یم باشی و فرزندان آیندهرسان خوبی براشناسی، سعی کن پیامو اما تو همسرم که بهتر و بیشتر مرا می
کنم که مدیون فکر می. چنانکه جاي مرا پر کنند. را آن چنان که مفید براي اسالم و مسلمین باشد بار آوري

  ...شاءاان. تو باشم ولی به خاطر خدا امید آن دارم که مرا مورد عفو قرار دهی و اجرتان را از خدا بگیرید
امیدوارم که دریابی من جهت . پرسید و احوال مرا خواهی گرفت ولی فرزندم حتماً از مادرت خواهی

نحوي که حتی خواهم که تو را به راه راست هدایت کند بهاز خدا می. شتافتم... انجام وظیفه به دیار ا
احساس جاي خالی مرا نکنی، بلکه فردي باشی که جاي خالی چندین نفر از ماها را که به این راه رفته دایم 

  . یپر نمای
پاسداري از انقالب اسالمی مسئولیت الهی مهمی است که به عهده شما گذاشته شده : برادران پاسدار

. است و بدانید که دنیا صحنه امتحان است و امتحان شما مهمتر است چرا که مسئولیت شما بیشتر است
از شر شیطان و هواي ... و  خانواده و دوستان. دوستان و آشنایان اگر چنانچه چیزي از ما دیدید مرا ببخشید

  . سپارمنفس به خداي بزرگ پناه ببرید چون وقت نیست، شما را به خدا می
و به امید پیروزي ... زمان رهگشاي کربال باشیم یاري خداي بزرگ و فرماندهی امامبه امید اینکه ما به

  . نهایی و خدا یار و یاورتان باد
  محمد 9/2/61شب  8ساعت 

******  
   4/2/61ورخ نامه م

خصوصیات یک شهید واقعی را پیدا نکردم،  از خدا بخواه تا زمانی که خالص نگشته و تا زمانی که کلیه
بدان . داننددر جبهه را شهید می چرا که هر مرده. من را نمیراند و این یکی از بزرگترین آرزوهاي من است

دانم در جهت رسیدن به هدف، یعنی اي میسیلهو] آن را[که شهادت برایم هدف نیست و نخواهد بود، بلکه 
  . اي بس بزرگ و مقامی است بلند مرتبههر چند شهادت وسیله. پیروزي نهایی

  دشت آزادگان  –اهواز 
*****  

   14/2/61نامه مورخ 
گونه ناراحتی و کدورتی وجود مبارك و فرشته صفتت را آرزو دارم که سالم و تندرست باشید و هیچ

باشد و هر روز چون روز پیش، مصمم و استوار به پیشواز سعادت و خوشبختی رفته و کوه مکدر نکرده 
دانم که االن فصلی است براي تو که دوست نساءجان می. استقامت و اسوه و الگوي صبر و شکیبایی باشید

کننده روي سرت باشم، ولی چه کنم که داشتی من به عنوان یک شوهر و یک چتر گرماگیر و معتدل
ها هم مهمتر از این در اینجا بود که مسئله اهم و مهم را مطرح کردیم و ها بیش از این بود، پستمسئولیت

به هر حال امیدوارم که خداي متعال همچنان که اسماعیل قنداقه و . این تو بودي که رأي به مهمتر دادي
دون سرپرست نگذارد و مسئله مهم در هاجر، آن زن قهرمان را در بیابان مکه تنها نگذاشت، شما را تنها و ب

کنم از یاد برده باشی هدف اصلی پیوندمان را که همانا اینجا خالص و فقط براي خدا بودن است و فکر نمی
. ات در سال گذشته، هنگام اعزام به جبهه برایم نوشته بوديي نامهرسیدن به لقاءاهللا بود و تو خود در توصیه

متأسفم و آن اینکه مسئولیت سرپرستی گردان که مسئولیتی بس سنگین است  از یک امر بسیار مهم بسیار



تر کنم و خویش با خداي خویش را مستحکم باعث شده است که من کمتر بتوانم به خودم برسم و رابطه
راز ولی تو مرا در این مهم دعا کن و اب. یابماز این جهت بسیار ناراحتم و همدردي هم نمی. بیشتر او را دریابم

خواهم که فقط در این امر با من همصدا باشی که هر وقت سعادت نساءجان همسر عزیزم می. همدردي نما
  . اش خدا بزرگ است فقط فعالً ناراحت نباشبقیه. شهادت و نزدیکی به خدا را پیدا کردم نصیبم گرداند

  
   

  )یک ماه قبل از تولد سجاد (      31/2/61مورخ  نامه
. ترین لحظاتامتحان الهی است و حساس ترین مرحلهکنی که مشکلی را سپري میبدان که لحظات

امیدوارم که از اینگونه امتحانات با موفقیت کامل بدر آیی و نتیجه این امتحانات، پاداش عظیم الهی باشد که 
اینجور فکر برخالف دفعه پیش . تر از شما هستمچون من خیلی مستضعف. کنیمشاءاهللا با هم تقسیم میان

بسیار مهم و زیاد است و این عاملی می) نفر سوم(کنم که مسئولیت من در مقابل شما خصوصاً با وجود می
تواند مرا از رسیدن به اهداف اصلیم باز دارد و اما به هر حال اینها نمی. شود که بیشترین به شما فکر کنم

درونی  دانم و مطمئنم که این خواستهباشد و میانگاري در انجام مسئولیتم عامل رعب و وحشت و یا سهل
تاکنون در عملیات آزادسازي پادگان حمید بودیم که زیاد جالب نبود، اما در عملیات آزادسازي . شماست

بامداد مورخ  1:30هاي عجیبی به چشم دیدم و این عملیات در ساعت اي از کوشک بودیم که معجزهمنطقه
ولی نساءجان سراسر معجزه بود، از جمله اینکه در عملیات تا . طالب شروع شدابیابنبا رمز یا علی 27/2/61

قبل ضدحمله دشمن حتی یک نفر هم از گردان ما مجروح نشده بود و چه رشادتها برادران از خودشان نشان 
نه من امیدوارم که سعادت آن را پیدا کنم که حضور را برایت تعریف کنم، اما چه فایده، متأسفا. ندادند

 دانی در دل شب در قلب دشمن شنیدن رمز یاعلی با آیهنمی. شخصاً هیچ کار مثبتی نکردم و اجازه نداشتم
کنم سفارشات شما را در مورد احتیاط، عمل عزیزم سعی می. قرآن از زبان مسئول تیپ چه حالتی داشت

کنم ر قبال شما دو نفر درك میمسئولیت خود را د. خواهی که مانع بشوددانم که آن چنان نمیمی. کنم
امیدوارم که خدا جایم را پیش شما پر نماید و . شودولی مطمئن باش که هر چه خدا بخواهد، آن می

پیشتان ) به دنیا آمدن فرزند(ي موعود کنم در صورت امکان تا لحظهسعی می. پشتیبان و یاورتان باشد
کنم، باور کن و آن اینکه شما اصالً ناراحت نباشید کید میولی یک خواهش و تمناي عاجزانه دارم و تأ. بیایم

مانید و خداي ناکرده که می. گذرد و این شمایید و اوبراي اینکه در روحیه او تأثیر دارد و این زمان هم می
امید قلبی دارم که . شودبا یک دنیا مشکالت احتمالی که ناشی از ناراحتی شما در این لحظات حساس می

  . بپذیرید
  همسر و همسنگرتان محمد 

  صبح  9:30ساعت 
******  

  )یک ماه پس از تولد سجاد(     24/4/61نامه مورخ 
خود سعی کنی که مجري این پیام و نکات مهم  امیدوارم که به پیام اخیر امام پی برده باشید و به نوبه

کردم شما را نیز شریک  نساءجان باور کن که من سعی خواهم کرد اگر پیش خدا مقامی کسب. آن باشی



سعی کن خود : همچنان که قبالً مکرراً به شما گفته بودم... فرماید شما را نیز کرده و همچنان که قرآن می
ضعفی از خود . هاي احتمالی بروي و همیشه مقاومت کنیرا سپر بال نموده و به استقبال مشکالت و نارسایی
جز ... الذین آمنوا ثم استقاموا و در این راه : قرآن یهآ. نشان ندهی که جنگ فعلی، جنگ اسالم است

مرا ببخشید چون فکر می) همیشه(امیدوارم که . شودامدادهاي غیبی و الهی نیست که باعث پیروزي ما می
  . سعی کن بیشتر فکر کنی، مقاومت نمایی، صبور باشی. کنم که مدیون شما هستم

******  
  30/11/61نامه مورخ 

باشد و ما چهار می 30/11/61دقیقه بعدازظهر روز  4:45گرم نساء جان سالم، االن ساعت همسر و همسن
متأسفم از این جهت که مسئولیت گردان به . ساعت قبل، وارد اهواز شدیم و در پایگاه نموز مستقر هستیم

نم همانطور که دابا توجه به اینکه هر جا رسیدم اعتراض کردم ولی چون این را می. دوشم گذاشته شده است
آورد و گناه دارد، همانطور هم انسان بتواند ولی پذیرش مسئولیت همراه با عدم لیاقت فاجعه به بار می

در این رابطه یک شب با خداي خود خلوت کردم و استمداد طلبیدم . نخواهد مسئولیت بپذیرد، مسئول است
نساءجان سعی کن به من فکر نکنی و من ... نیخواهم که مرا دعا کاز شما هم می. قطعی نگرفتم ولی نتیجه

امیدوارم که هر وقت لیاقت شهادت در راه او را پیدا . کنم سفارشات شما را کامالً اجرا نمایمهم سعی می
و ادامه دهیم حرکت تکاملیمان ... شهادتی که خالصانه باشد تا بتوانم شفاعت کنم تو و . کردم نصیبم گرداند
نشد، امیدوارم که بار دیگر به آغوشت بازگردم تا بیشتر یکدیگر را تکمیل کنیم، ناراحت  را و اگر سعادت پیدا
  . نباش و دعایمان کن

  اهواز 
  

   23/1/65نامه مورخ 
از بابت محبتی که در لحظات آخر دیدار اخیر، جهت خریدن ساعت برایم کردید، متشکر و سپاسگزارم و 

... الکفش  فکر بدي نکنید. ا به آرزوي دلتان هر چه که هست برساندشاءاهللا خدا شما ران. یادآور شما هستم
  .شوخی

 ******  
   1/5/65نامه مورخ 

دانم که این مسئولیت از خانواده سلب هر چند مسئولیت انسان در پیش خدا زیاد است ولی می
و کامیاب بدر آورد و امیدوارم که خدا شما را از این امتحان الهی موفق . کندکند، ولی کم میمسئولیت نمی

  . ها به خدا پناه ببراز شر هرگونه نگرانی و سختی. شما را پیش اولیاءاهللا سرافراز نماید
  . خداحافظ شما و راهنماي سجادتان باشد
  همسر و همسنگرتان محمد

******  
   20/8/65نامه مورخ 



ها،  اعتدال زباندها و زخمها و مشکالت و کمبوکنم شما را به تحمل صبر و دوريبار دیگر سفارش می
هاي عزیزم و نهایت ام و بچهامور زندگی، خوشرویی و خوشرفتاري با اطرافیان خصوصاً با خانواده در کلیه

  . شاءاهللا مشکالت حل خواهد شدان. اینکه خیلی در گود مشکالت نروید و بر خود سخت نگیرید
ي بقره به گفتن اناهللا و سوره 156ي هی و به استناد آیهشاءاهللا که از صابرین باشی و هدایت یافتگان الان

  . مثبت الهی گردید انا الیه راجعون اکتفا نمایید و تسلیم واقعه
دانم چه نکاتی؛ چرا که شوم هر چند که نمیهمسرم در پایان شما را نسبت به چند نکته فقط یادآور می

یاد خدا غافل مشو و همیشه در عباداتتان براي سالمتی  گاه ازهیچ. دهدفکر کردن نمی صداي خمپاره اجازه
. کنممن دعاي بندگان پاك و محتاجم را اجابت می: و طول عمر امام عزیزمان دعا کن که خدا خود فرمود

بیشتر قرآن . گاه خوبی براي اسالم باشدسعی کن با همه با مهربانی و اخالق اسالمی رفتار کنی تا تجلی - 2
سعی کن که در جهت تشکیل . قدردر اینجا دیدم که چگونه مفید است و چگونه و چه زیرا من. بخوان
هاي اسالمی در سطح روستاها و ایجاد اماکن و تجمعات مذهبی تا حد امکان کوشاتر باشی و بدانی که انجمن

در فعالیتها تأثیري لطفیها و کمگاه کمبودها و مشکالت و نارساییهیچ. انسان مسئول آفریده شده است
هیچ گاه در رسانیدن پیام شفاهی . دانی انسان در رنج و تعب آفریده شده استزیرا که بهتر می. هایت نگذارد

گاه عدم هیچ. دانم که از عهده این رسالت برخواهی آمدزیرا که مسئولی و خوب می. و کتبی من دریغ نکنی
  . آهنینت خللی ایجاد نکند ام در ارادهحضور ظاهري

  سر و همسنگرتان محمدهم
  
  

  23/9/65نامه مورخ 
هایی است که به ما ي امیرالمومنین به من و شما، شکر و سپاس فراوان به نعمتشب؛ توصیه 2ساعت 

مان و خانواده و رزمنده مان و مجاهد بودنداد و امروز حیات ما و انقالب ما و سالمتی ما و مسلمان بودن
فرماید اي مردم خدا را به خاطر ه تشکر و عجیب این جاست که میمان خود نعمت است و شایستبودن

امتحاناتی که براي بنده و جنابعالی از باب  گیرد شکر کنید و این صحنهامتحانات خیر و شري که از شما می
 مطمئن باش که شما در صحنه. اش فراهم نمود، خود شایسته شکر استخیرش و شرش و راحتی و سختی

بر شماست که به عنوان شیعه . تر در انتظارتان باشداید و چه بسا امتحاناتی مشکلقرار گرفته امتحانی سخت
ي این امتحانات خدا را شکر و سپاس گویید و از او طلب زهرا بر خدا توکل کرده و به واسطه علی و فاطمه

  : البالغه آمدهنهج 188کمک و موفقیت در این آزمایشات نمایید و در خطبه 
کنم شما را به حفظ حدود الهی، حرام خدا را حرام و حالل خدا را حالل دانستن و مردم وصیت می اي

همچنین قرآن . هایی که به شما داده و شما را احاطه کردهکنم شما را به زیادي حمد به نعمتوصیت می
او مرگ و زندگی . سن عمالالذي خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم اح: فرمایدملک می سوره 2 کریم در آیه

  . را آفریده تا شما را بیازماید
هاست و همسرم، بدان که یکی از عمده دالیل آفرینش انسان، امتحان براي معلوم شدن بهتر عمل کننده

شک اگر امروز به شرط خالص بودن نیت من، شرکت در جبهه بهترین عمل است، مطمئن باش توکل بی



استقامت شما نیز بهترین عمل است و به دنبال آن از اجر و پاداش الهی بهرهشما به خداي بزرگ و صبر و 
  . توکل، توکل، توکل. شاءاهللا پس توکل به خدا را فراموش نکنان. مند خواهی شد

*****  
   2/10/65نامه مورخ 

 اي کهو با روحیه) که همسرش از دوستان نزدیک و همکار من بود(با شنیدن خبر شهادت حسن عطارد 
ام بین بودم گریهاي با برادر حقدر خواندن این نامه در شما احساس کردم، با توجه به این که در جلسه

اي قوي و معنوي قابل ستایش است و البته از طرف دیگر داشتن چنین روحیه. گرفت و به شدت گریستم
باور کنید (ت مشغول بودم شما را در لحظاتی که بسیار خسته و نگران و به شد نامه. جاي خوشحالی است 

باور کنید که توان اظهار و . ام داشتخواندم و تأثیر بسزایی در رفع خستگی) مالءعام] و در[در راه رفتن پیاه 
زیرا آنچه . شومشوید باور کنید که من کم سبک میآن طور که شما با نوشتن برایم سبک می. نوشتن ندارم

وانگهی مگر نوشتن را قابلیت اظهار محبت قلبی . روح به روي کاغذ بیاورمتوانم با کلمات بیدر دل دارم، نمی
است؟ راستی شعرش را که از طرف سجاد برایم نوشته بودي، خیلی جالب بود و چندین بار تاکنون خواندم و 

  . جدا گریه کردم
******  

  )بیابان خرمشهر(   4/12/65مورخ  نامه
از شما انتظار دارم که بعد از من آن . ام عمل کنیداهی و کتبیهاي شفنساءجان امیدوارم که به توصیه

خواهم که در تربیت فرزندانم سجاد و از شما می. چنان رفتار کنید که در بین همسران شهدا الگو باشید
شاءاهللا سوده نهایت جدیت و تالش را به خرج بدهید و آنان را به اصول اسالمی آشنا کنید تا در آینده ان

... ها و نیشخندها و از شما انتظار دارم که در برخورد با طعنه. مفید براي اسالم و مسلمین به بار آیند افرادي
نکند خدایی . دغل دوستان و دشمنان به ظاهر دوست صبر و تحمل پیشه کنید و به خدا واگذارشان نمایید

جان امیدوارم که خداي بزرگ به شما نساء. رویی ضایع گردانیدصبري و احیاناً ترشناکرده اجرتان را با بی
ام مدارا کنی سعی کن که با خانواده. را عنایت فرماید) ظاهراً(توان تحمل مشکالت و مصیبت نداشتن شوهر 

نکند خدایی ناکرده در تقرب به شهید و شهادت با . اندو فکر کنی که آنان نیز فرزندشان را از دست داده
یادداشتی هر چند ناقص . کنمصحیح فرزندان مجدداً شما را سفارش میدر تربیت . یکدیگر رقابت نمایید

خواهم که از نساءجان از شما می. امیدوارم به آنان بباورانی که براي چه از پیش شما رفتم. امبرایشان نوشته
من از شما بین خود و خداي خود راضی هستم و در قولی که به شما دادم پابر جا هستم . من راضی باشید

شما را سفارش می. و شما  این زمینه به دست آمده را همچنان حفظ کنید). شاءاهللا که خدا هم بخواهدان(
ها به خداي بزرگ پناه ببرید و فقط به او توکل کنید و قرآن بیشتر کنم که در اوج مشکالت و مصیبت

هاي شهدا باشید و گر خانوادهو به یاد دی) ع(بخوانید و به یاد صحراي کربال و اسیري اهل بیت امام حسین
شاءاهللا ان. اید که تحمل را برایتان آسان خواهد کرددائماً فکر کنید که براي چه شوهرتان را از دست داده

بستگان و دوستان و آشنایان از طرف من طلب عفو و بخشش  از همه. خدا به شما اجر عظیم عنایت بفرماید
بقره را حتماً  سوره 157الی 153کنم حتماً آیات توصیه می. کنیدامیدوارم که صبر و تحمل پیشه . کنید

امیدوارم که خداوند شما را در صف . باشدها و امتحانات الهی میبخوانید که در ارتباط با تحمل مصیبت



به آنان بگو که بابا شما را . کنمسفارش فرزندانم سجاد و سوده را دیگر نمی. صابرین در راهش قرار دهد
داشت و دانست و خدا را و یاري اسالم را بیشتر دوست میداشت و تربیت شما را وظیفه میمی دوست

  . دانستتر میتر و بزرگاي مهماطاعت امام و شرکت در جهاد مقدس را وظیفه
  . به امید پیروزي نهایی اسالم بر کفر جهان 

******  
  10/2/66نامه مورخ 

هزار تومان در مواقع ممکن حتماً به حساب جبهه و جنگ  20همسرم از شما تقاضا دارم که حدود 
روزي که فقط روز حسرت و . ترسمبه جهت استفاده شخصی از اموال از این روز خیلی می. پرداخت نمایید

سعی کن که تسلیم خدا شوي که منشأ همه . ناامیدي از صفات زشت است . روز حساب است نه روز عمل
صبر پیشه کنید و به یاد خدا . از شر وساوس شیطانی به خداي بزرگ پناه ببردر همه مشکالت . خیرات است

نکند خدایی ناکرده شکی در دل نمایید و یا خدایی نکرده فخري بر . باشید و براي رضاي خدا راضی باشید
ي هانتظار شما فقط از خدا باشد و فراموش نکن که دنیا صفح. جا داشته باشیدمردم بفروشید و انتظاري بی

موفقیت در این امتحان می امتحانی سخت که فقط یاري خداوند متعال فراهم کننده زمینه. امتحان است
  . باشد

البته حق . نامه هشدار دادیدات به کنایه، گویا مجدداً مرا به ضرورت نوشتن یک وصیتنساء خانم در نامه
ولی تصمیم . بینمتوجهی خودم نمیلی و بیالبته دلیلی بر ننوشتن آن به جز تنب. دارید بنده هم معترضم

چون بر این باورم که شما حق برزگی بر . دارم و قبالً هم به ذهنم رسید که شاید فکر کنی مسخره باشد
شاید بزرگترین رسالت . از طرفی رسالت بزرگی در تربیت فرزندانم دارید. گردنم دارید؛ شاید بیشترین حق را

ي معقول و شرعی نامهخواهم که آنچه نظر شماست در ارتباط با نوشتن وصیتیشما را به خدا از شما م. را
شرایط و نظریات خودتان را برایم ) توانیدبه هر صورتی که می(اصل که ذکر کردم  2با در نظر گرفتن همین 
ند که فکر شما را به خدا و به روح شهدا سوگ. شاءاهللا نظر مبارك شما برآورده گرددبنویسید تا باشد که ان

تا آن ) نویس و امضا کنمبه عبارتی دیگر شما بنویسید و من پاك(سوء نکن و سعی کن که این کار را بکنی 
  . مانمموقع منتظر می

******  
   21/11/66آخرین نامه شهید به خانواده 

صبر و  انتظار دارم چون گذشته در برخورد با مشکالت معمولی زندگی با صالبت و درایت با پیشه گرفتن
البته . اند بعد از این نیز بمانیداستقامت از خود ضعف نشان نداده و محکم و قوي همچنان که تاکنون ایستاده

متأسفم که خیلی . ام عمل خواهم کردشاءاهللا اگر خدا بخواهد به قولی که به شما دادهان... نه مدت زیاد دیگر
. روي مسافرت شیراز در حال فکر و تبلیغ هستم. خورممی دانم و بر گذشته افسوسها را نمیقدر با هم بودن

. از قول من به آقا سجاد پسر بزرگ و رشیدم توصیه کن که مواظب شما باشد و حرف مامان را گوش کند
سوده خانم هم سعی کند . بگیرد 20ي امالها را مواظب آبجی سوده باشد و بیشتر مشق بنویسد که همه

خانم سرویس را پشت درب معطل نکند و شعرهاي خوب خوب و خوشگل یاد زودتر به مهدکودك برود و 



بگیرد که تا من آمدم برایم بخواند و اگر قول بدهد که دختر خوبی باشد و حرف مامان را گوش کند، برایش 
  . خرمخرم، براي آقاسجاد هم مییک چیز خوشگل و گنده و قشنگ می

  انخداحافظت –سپارم شما را به خداي بزرگ می



 
 


