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 صحنه:

دو اشکوبه در قسمت عقب. در قسمت خشتی و عمارتی نمای در میان و قلبی شکل حوضی  

مت راست طبقه باال. در س اندرونی می رسد بهاز حیاط راه پله ای وجود دارد که عمارت میانی 

در اطراف حوض چند صندلی  درون باغچه ای کوچک قد بر افراشته است.صاف و بلند درختی  تک

 خمینی است در شهر اینجا حیاط خانه پدری روح اهلل گذاشته شده است برای نشستن موقت.

  خمین.
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حیاط نشسته اند و معلم در جلوی آنها بر صندلی خود  در محوطه ا همچون دانش آموزانبچه ه

چندین نفر بازدید کننده در اطراف ایستاده و نظاره می کنند. چندین نفر هم  نشسته است.

 همزمان که در حال بازدید هستند نیم نگاهی نیز به بچه ها دارند.

 

ما دانش آموزهای شهرستان خمین هستیم! نزدیک  ()از جایش بلند می شود؛ بلند هادی:

 اون روز معلم گفت:تحقیق انجام می دادیم!  بصورت انفرادی یا گروهی یهامتحانات بود و بایستی 

 همیشه یه گروه شیشما  یادداشت کنید.روی تخته رو  نفرات گروهتون و موضوع کار گروهی اتون

اون  سه نفره! همکاری ما بد نبود! ولیفوتبال که بازی می کردیم می شدیم دو تا تیم نفره بودیم. 

هیچ موضوع انتخابی نداشتیم. اصال یادمون نبود که باید موضوعی رو انتخاب  هیچ کدوممون روز

 کنیم! مونده بودیم چیکار کنیم  تا اینکه امیر بلند شد رفت پای تخته!

 

مطمئن شدم که هیچکدوم از بچه های گروه موضوعی انتخاب )از جایش بلند می شود؛ بلند( : امیر

نکردن! این رو با نگاه کردن بهشون فهمیدم! همه اشون منگ و متعجب داشتن به همدیگه زل می 

زدن! منم مثل بقیه بودم! ولی باید یکی می رفت و مثل بقیه گروهها یه موضوعی رو روی تخته 

کلی موضوع بی در له بلند شدن تا رسیدن به پای تخته می نوشت! من بلند شدم و رفتم. و تو فاص

هجوم آوردن توی کله ام! باید یکی رو انتخاب می کردم! و پیکر  
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  معطلی؟ بنویس دیگه! چرا)همچنان که نشسته( معلم: 

یعنی چی می خواد بنویسه؟! اصال امیر چرا خودسر پاشده )از جایش بلند می شود؛ بلند( محمد: 

 امروز خب می گفت آقا ببخشید ما هنوز موضوع انتخاب نکردیم! درسته کهرفته پای تخته؟ 

اخرین مهلت انتخاب موضوع بوده و ما نمی دونستیم ولی بهرحال قرار نبود که معلم  ما رو بکشه! 

نهایت نمره نمی داد دیگه! برای من یکی که اصال مهم نبود! حاال خدا کنه یه چیز خوب بنویسه! 

یا  راری! مثال بنویسه چگونه می توانیم انسان مفیدی برای جامعه خود شویم!این همه موضوع تک

 یا راه حلش رو! چگونه آینده خود را بهتر بسازیم! یا مشکالت اصلی کشور خود را چه می دانید؟!

 )بی حوصله؛ زیر لب( بنویس دیگه بابا! اه! 

  

اگه مهم اینه بچه ها همکاری کنن! هرچی بنویسه مهم نیست!  )از جایش بلند می شود؛ بلند( تقی:

همکاری کنیم و زحمت بکشیم حتما موفق می شیم! مثل تیم فوتبالمون! شیش نفریم و تو اکثر 

چون تا االنم مسابقه ها برنده ایم! چون هر شیش تایی مون هدف داریم و براش زحمت می کشیم! 

دیگه امیر! اصال فرقی نمی  سبنویکلی دنبال توپ دویدیم و زحمتش رو کشیدیم و یاد گرفتیم! 

انجامش می دیم!با هم چی بنویسی.  کنه  
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و دیدنی شهرستان خمین برای بازدید  مهمبنویس مکان های )از جایش بلند می شود؛ بلند( علی: 

هم الزم نداره!تحقیقات زیادی ! شهرمونه خب! بلدیمش! ه، هم راحتهگردشگران! هم مفید  

 

بنویس چرا ما  بود و بدبختی یکیش رو بنویس!این همه کم)از جایش بلند می شود؛ بلند( وحید: 

کسی که نمی  ؟!حتا یک زمین چمن نداریمدانش آموزان ورزشکار و ورزش دوست این شهرستان 

شناخت "خونه! بخونن هم که پیگیری نمی کنن! ولی تو بنویس حاال!  شروع کرد نوشتن: 

"صیت امام خمینی!مختصری از زندگی و شخ  

 نبایدموضوع خوبیه! فقط اینکه مطالب رو با هماهنگی هم پیش ببرین و ( )بر می خیزدمعلم: 

 نتیجه نهایی زحماتتون خوبی رو جمع آوری کنین و اطالعات در صورتیکهتکراری باشه! ضمنا 

این مطالب رو به شکلی خالقانه  های الزم بشه میتونیم با هماهنگیتحقیق ارزشمندی تبدیل به 

تونه تجربه یه در منزل پدری امام خمینی به بازدیدکندگان ارائه بدیم. که عالوه بر نمره کالسی می

  سوالی هست؟! بشه! برای همه ما کار خالقه گروهی

. نور به تدریج می رود. سکوت  
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به  امام خمینی هستند. هادی دفترچه در حال رفت و آمد و بازدید از خانه بطور پراکنده مردمانی 

نفر جمع شده اند و کنار حوض ایستاده و در حال ارائه توضیحات است. اطراف او چندین  دست

همزمان که بازدید می کنند به گفته های هادی نیز توجه دارند. در اطراف و در نقاط چندین نفر 

نیز ه دفترچه به دست هستند. معلم هم دیگر عمارت امیر، محمد، تقی، علی و وحید حضور دارند.

و گهگاه مطلبی را  در کنار جمعیت ایستاده و اتفاقات را زیر نظر دارددفترچه و قلم به دست 

.یادداشت می کند  

این خونه هم اطالعاتی می  ب اصلیصاح: ببخشید آقا پسر؟ در مورد قدمت و اول بازدید کننده

 خوام! میدونین؟

که  بنام حاج سید احمد! امام خمینی بودند بزرگخونه در اصل پدر بله. حتما! صاحب این: هادی

قدمت این خونه قمری به مبلغ نود تومان خریداری می کنند!   1255ایشون این جا رو در سال 

مصالح اصلی اینجا  می رسه به عهد قاجار! یعنی حدود صد و پنجاه سال سن این خونه هست!

متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان مرکزی و شهر خمین بیشتر از خشت و گل و چوبه! 

این خونه پناهگاه مردم هم بوده و وقتی یاغیان و دزدان به خمین حمله می کردن زنها و بچه ها 

 پناه می آوردن اینجا!

ی بوده؟!بازدید کننده: چرا؟! مگه فرق این خونه با بقیه چ  
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رو عمارت هادی: چون هم بزرگ بوده و هم بخش ها مختلفی داشته که اگه تشریف ببرین داخل 

 ببینید بهتر متوجه می شین!

 بازدید کننده دوم: در مورد گذشته امام خمینی توضیح میدین؟!

خمینی در خانواده  امام امیر: ببخشید این سوال رو من توضیح می دم! )می رود سمت جمعیت(

خاندان  به قرن ها قبل بر می گشت. قه فعالیت های دینی و مذهبی اونهاکه ساب نای به دنیا آمد

هفتمین امام شیعیان به موسی کاظم امام نسب اشان از طریق  سید موسوی بودند. یعنی نهااو

در اواسط قرن  خاندان امام خمینی ابتدا ساکن شهر نیشابور بودند. اما .می رسه حضرت محمد

بزرگ شیعیان هند راهی  برای ترویج مذهب و همچنین راهنمایی امور دینی جامعهیازدهم هجری 

منطقه قوانین اسالم و شیعه  شدند. در اون "اوده"واقع در ناحیه  "لکنو"شمال این کشور و شهر 

ار بود! خاندان دوازده امامی که از زمان صفویان دین و مذهب رسمی ایران به حساب می آمد برقر

رسیدگی به امور دینی  و اکن شهر کوچکی بنام کینتور میشنجا سدر اونسپس خمینی امام 

یکی از علمای نیشابور بنام سید محمد  اعالی امام خمینی. جد می کنند را آغاز شیعیان آن ناحیه

برادر تنی امام خمینی یعنی آیت اهلل  بود که به هندوستان رفت و در دهلی و کشمیر اقامت گزید.

 را توضیح دادن و توصیف کردن! همچنین در هند  اکانشحضور نی ونپسندیده نیز در خاطراتش

می در دانشگاه جورج تاون هستند این جان اسپوزیتو که خود استاد امور بین الملل و مطالعات اسال

امام خمینی از خراسان به هندوستان سفر پدر پدر بزرگ "د: ند و می نویسنتایید می کن مطالب رو

همچنین می  ایشون "ر خمین بازگشتکرد. پس از آن پدر بزرگ امام خمینی به ایران و به شه
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این جهانگردی ها باعث شد تا به گونه ای برچسب هندی بودن نیز بر امام خمینی  ":که دننویس

پدر بزرگ پدری امام خمینی بنام " :که همچنین ادوارد ویلت در این رابطه می نویسه "شود.زده 

ستان سید احمد موسوی هندی زاده روستای کینتور در منطقه بربنکی در ایالت اوتار پرادش هندو

  ".بود

بنظرم شاید بخاطر اینه که  ن تر توضیح بده!تو کمی روامعلم: )بلند( خوبه بچه ها! آفرین! امیر 

اطالعات ا باید در مورد ادوارد ویلت یه خرده هنوز روی اطالعاتت بطور کامل تسلط نداری! ضمن

! بازدید کننده باید بدونه ایشون چه کسی بوده که نظر داده و مخاطبت شناخت پیدا کنهتا  بدی

متوجه شدین؟نظرشون برای ما قابل استناده! اصال چرا   

 بچه ها زیر لب و یا با تکان دادن سر تایید می کنند.

حتما منتظر بمونین تا بازدید کننده ای کنجکاو بشه و از شما سوال معلم: ضمنا قرار نیست که 

بپرسه! پس از قبل همچین تصوری نداشته باشین!  باید روشی پیدا کنین که اطالعات جمع آوری 

شده اتون رو غیر مستقیم و جذاب ارائه بدین! اونقدر که بازدید کننده جذب بشه و کنجکاو بشه 

کسب اطالعات در مورد این فضا و شخصی که تو این خونه پرورش برای سرگرم شدن و همزمان 

هم حتی المقدور و تعریف بی جهت ضمنا بچه ها دقت کنین که از هرگونه بزرگنمایی  پیدا کرده!

متوجه شدین؟ اگه سوالی هست بپرسین! پرهیز کنین!  

 سکوت.
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نین! همه جمع نشین یه معلم: بچه ها سعی کنین از هر جای این عمارت که می تونین استفاده ک

گوشه! تحرک هم داشته باشین و شادابی الزم رو بشه توی توضیحاتتون حس کرد! ملت باید ازتون 

بلند جوابمو بدین! متوجه هستین؟! انرژی بگیرن!  

نور به تدریج می رود.بله گویان تایید می کنند. بچه ها    
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از خانه پدری امام خمینی هستند. محمد دفترچه به دست کنار حوض  جمعیت در حال بازدید

ایستاده است. اطراف او چندین نفر جمع شده اند و چندین نفر همزمان که بازدید می کنند به 

حرفهای محمد نیز توجه دارند. در اطراف و در نقاط دیگر عمارت هادی، امیر، تقی، علی و وحید 

دست هستند. معلم نیز دفترچه و قلم به دست بر لبه حوض نشسته حضور دارند. همه دفترچه به 

 و اتفاقات را زیر نظر دارد و گهگاه یادداشت برمی دارد.

 

ی دو هم همیشه اول بود. هشت ُنه سالش که بود، بهترین پرش را داشت. توی مسابقهمحمد: 

هاش، دو سه تا شکستگی توی دست و پا یادگاری داشت و ده دوازده از بازیگوشیبازیگوش بود و 

ونیش!پیش صورت و توی سر وهم تا   

 

ن شبیه هم شده بود که وقتی وآن قدر خطش. کردخوشنویسی کار می ش خیلیا داداشب تقی: 

 فهمید این، دو تا کس نمی، هیچخمینی نوشت و نصفی را مرتضیمی خمینی اهللنصف کاغذ را روح

.است دو نفر خط  

 

زور می گفتند و حرف  و جا خوش کرده بودند. های فیضیهدراویش آمده بودند توی حجره علی: 

با یکی از دراویش  خمینی اهللیک بار روح .کس هم حریفشان نبودهیچ کسی اهمیت نمی دادند.
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شد! یفشان حرمی شد حاال دیگر )متبسم(  !شکرد و یک سیلی آبدار گذاشت در گوش جر و بحث

!دبیرونشان هم کردن حریفشان شدند! کمی بعد از حجره های فیضیه  

 

هم رضایت  دختر ایشان که  !سندیده بود. الّا دختر آقای ثقفینپ برای ازدواج  کسی راوحید: 

 یبا آقا ندحاضر شدهای زیاد و چند بار خواب دیدن، باألخره با صحبت دختر آقای ثقفی .دادنمی

د. عقد را در حرم حضرت عبدالعظیم خواندند و ماه مبارک یک عروسی نازدواج کنخمینی اهلل روح

 ساده گرفتند.

 

ورت که میل من به کار تو کاری ندارم. به هر ص :همان اول به خانم گفتروح اهلل خمینی هادی:  

ست که واجباتت را انجام دهی و محرّمات را خواهم این ااما آنچه از تو می !داری لباس بخر و بپوش

خواهی بکن، فقط کاری می ره !ای نیست و آزاد هستیانجام ندهی ولی در مورد عرفیات مسئله

کن!گناه ن  

 

اهلل به یک خانه اجاره کردند و جهاز خانم را آوردند. تنها چیزهایی که آقا روحکمی بعد امیر:  امام 

کوچک،  پزی، یک قابلمهچراغ خوراک بود، یک دست رختخواب، یک ، یک گلیمنداثاثیه اضافه کرد

والسالم!همین.  !یک قوری با استکان و نعلبکی  
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زنی پیرآبادی. سر راه، اهلل شاهرفتیم درس عرفان آیتزمستان بود. داشتیم با هم می  :محمد

شست، ها را میشکست، لباسها را میشست. یخنشسته بود لب رودخانه. داشت لباس و کهنه می

آقای   از کارش را با سختی و زحمت بسیار ادامه می داد!کرد و برا با دمای بدنش گرم میدستش 

هم  اش را هم گرفت. بعد. آدرسها را دو نفری شستندلباس. برای کمک ایستاد خمینی اهللروح

!گویم آب را برایتان گرم کننداز این به بعد بیایید منزل ما. میت: گف  

 

حتی اساتیدم ! چند روز گذشت! آن هم وسط زمستان !به خاطر حصبه !بستری شده بودم  :تقی

بود که هر  روح اهللها شرکت نمی کنم. فقط توی درس یک نفر را هم نفرستادند که ببینند چرا

پای پیاده راه افتاد و توی آن  !خیلی خراب شد حالم م! یک شبآمد عیادتصبح و هر شب می

ام راهی ! حالم که بهتر شد خودشبهتر شد  حالمرا آورد! سرد، رفت دنبال طبیب. طبیب زمستان 

!بیمارستان کرد  

 

خواست پیش وقتی هم میگرفت. موضع نمیخمینی اهلل مشورت آقا روحآقای بروجردی بی: علی

اهلل از پیش شاه برگشته بود و داشت گزارش آقا روحیک بار  .شاه نماینده بفرستد، او را می فرستاد

ی ابهت من شاه را گرفته بود و خواهم از خودم تعریف کنم ولنمی")مطمئن( . می گفت: دادمی

غی نشنیده بودم!راست می گفت! من هیچ وقت از او درو ".مسلط نبود هم هایشحرفبر  
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بیاید محالت، علمای شهر دعوتش کردند به شهر رفته بود  یک رمضان: روح اهلل خمینی وحید

مسجد کسی  در آنو جا آن"جوابشان داد که:  .قبول نکردایشان اما  !مسجد جامع، نماز اقامه کند

در یک مسجد دورافتاده و متروک  و نیامد! "به من نیازی نیست! .ی جماعت کندکه اقامه هست

نجا آنمازش را به آنجا می رفت و آقا روح اهلل لی کوچک بیشتر نداشت. بود که یک اتاق گ  محالت 

می گفت باید به این مسجد غریب رونق داد! .خواندمی  

 

 ! سپسها بودابید و خانم حواسش به بچهخوشب را تقسیم کرده بودند. دو ساعت آقا می:  هادی

 را ، یک ساعتو مطالعه کرد. روزها هم بعد درسداری میخوابید و آقا بچهدو ساعت خانم می

بازی با کودکان برایش  سرسری نمی گرفت! .هابازی با بچهدر نظر گرفته بودند برای مخصوص 

  در این ساعت ها هرگز تداخل ایجاد نمی کرد!تفریحی جدی بود! 

 

 آقای بروجردی  !خواهیمنماز می اهلل بروجردی که پیشبودند پیش آیتبازاریان تهران آمده :  امیر

از آن  !اهلل را راضی کند؟می توانست آقا روح ... اما چه کسی اما !اهلل را معرفی کرده بودآقا روح هم

درس فقط درس بخوانم و فقط من می خواهم طلبه باشم،  انکار که آقای خمینیها اصرار و از 

! تمام!بدهم  
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به ی علما و مراجع برایش مجلس فاتحه گرفتند ، همهندبروجردی که فوت کرد :  آیت اهللمحمد

ر جاهای مهم، نمازی د فاتحه گرفتن هم مثل پیش مجلس و بساط خمینی! اهللروح یجز آقا

گذارم، نه در نه مجلس فاتحه می" :گفتمیآقا روح اهلل شد. می محسوبی مرجعیت مقدمه

"! من در این حدود نمی گنجم!کنمشان شرکت میای فاتحهمجلس   

 

که هرکس  اما کردند،پخش میچاپ و شان را مجانی خود رساله از مراجع هابا این که خیلی:  تقی

و چون  داد.از جیب خودش میایشان کرد باید تا تومان آخرش را اهلل را چاپ میی آقا روحرساله

! کردچاپ می یمی داد، نه عکسای  هاهلل نه رسالآقا روح پول این چنینی نداشت به همین خاطر

 هرگز نمی خواست زیر دین کسی باشد!

 

، بعضی علما ندبیانیه داد های ایالتی و والیتیی انجمنهعلیه الیح:  زمانی که امام خمینی علی

به  وقتی گفت در اعتراض "!؟شاه شیعه است، مگر با شاه شیعه می شود مبارزه کرد»گفتند: 

چراغانی نیمه شعبان را به خاطر مبارزه »گفتند: جنایات شاه، نیمه شعبان را جشن نگیریم، می

انگلیسی  امام خمینی :د کهکردننما هم سر این دعوا مییک عده مقدسحتی  "!؟تعطیل کنیم

چوبه اما زرد !گیردنمی الصلوه است، روزه همتارک :گفتندبعضی ها هم می! ست یا آمریکاییو است 

اش کوچک است و در حد این عمامه :ام! بعضی ها هم می گفتندمالد به صورتش که بگوید روزهمی
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ایان بگویید به آق": گفتشنید، میمی این جور حرف ها راامام خمینی وقتی که  !مرجعیت نیست

"م!امن هنوز مشرک نشده  

 

!ترکیه، بردنش توی یک منطقه که زهر چشم بگیرند و بترسانندش ندل تبعید که رفتایاو:  وحید  

اینجا قبر چهل نفر از علمای ترکیه است که با حکومت مخالفت کردند و با تهدید به ایشان گفتند: 

عجب! ای کاش ما هم چنین چیزی "ند:تگف! امام خمینی در جواب کشته شدندبدین شکل 

"!ب نباشیمداشتیم تا این جور از علمای ترکیه عق  

 

یک کولر توی حیاط بود  !حاضر نشد کولر هم بخرندامام های گرم نجف، با آن تابستان : هادی

زد توی چرخید و باد گرم را میاش میبرای جلسات عمومی شبانه که آن هم پوشال نداشت. پره

ی کوچک نجف را داشت و ها. بزرگان نجف یک خانه هم در کوفه داشتند؛ اما آقا همان خانهصورت

ها برود ردند که تابستانکاصرار میبه ایشان ، هرچه خشک و با آن سنّبا آن هوای گرم و ! تمام

کرد. یک بار یکی از دوستانش کلی مقدمه چینی کرد و از تر است، قبول نمیکوفه که خنک

ی است که پادزهرش هایی که توی کوفه خوب شده بودند گفت و این که هوای نجف، زهرمریض

فه خوش من چطور بروم کو": که داد تحویل لبخند یک آقا و چنین و چنان! هوای کوفه است 
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و چنین و  "!ها هستند؟ها و شکنجهچالهای مسلمان توی ایران گرفتار سیاهبگذرانم وقتی بچه

  چنان!

 

. تهرانبه خواستند از بیت آقا تماس بگیرند ی آقا میمصطفی را که کشتند، خانواده:  فرزندش امیر

با آن تلفن تماسی  "ت!شخصی اس ماالمال است و کار بیتتلفن اینجا از  "! گفتند: آقا نگذاشت

 گرفته نشد!

به آقا می  .کشیدنسعدون شاکر، رئیس سازمان امنیت عراق آمده بود به خط و نشان :  محمد 

توانید در عراق به زندگی عادی خود ادامه دهید که از کارهای حضرتعالی در صورتی می"گفتند: 

ی کارهای سیاسی در صورت ادامهو کند، خودداری کنید. سیاسی که روابط ما با ایران را تیره می

هر جا  "و گفتند: به زیلوی اتاق ندای کرداشاره امام خمینی در جواب "!باید عراق را ترک کنید

من از آن روحانیانی نیستم که به  !شود منزل منپهن کنم، همان جا میوم، اگر این فرش را بر

"!خاطر عالقه به زیارت از مبارزه دست بکشم  

 

ی کانال چهار تلویزیون آمریکا از خاطرات مایک واالس، گزارشگر تلویزیون آمریکا در برنامه:  تقی 

ام. نفوذ خاصی روی ترین سیاستمداری است که من دیدهاو باهوش": گویداش میدوران خبرنگاری

کرد. من هیچ گران داشت و به جای این که من از ایشان سؤاالتی بکنم، او مرا اداره میمصاحبه
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 زندگی !خواست بگوید، نتوانستم از او بیرون بکشماهلل میای غیر از آن چه خود آیتمطلب تازه

 همه و مرا او د!کررهبران دیگر دنیا متمایز می یهمه از را او اسالمی، بانقال رهبر یساده بسیار

نشانید و ما مجبور بودیم می حضور می پذیرفت، روی فرش ساده به که را دنیا دیگر رجال

!درآوریم و از همان اول کار بفهمیم با مردی متفاوت سر و کار داریم های خود را دم در از پاکفش  

 

برای روشنگری  داشتندفرصت خوبی  نوفل لوشاتو کشور فرانسه و در در:  امام خمینی علی 

ا دختر و پسر جوان دیدی پنج شش تمییک هو های جهانی. نه فقط برای رسانهولی بیشتر. 

هم خودمانی بود! هم عجیب بود و هم دوست  .زندو او دارد برایشان حرف می امام اند دورنشسته

 داشتنی!

 

زمینی و تخم مرغ برای شما سیبآیا ": پرسیدندمیاز امام خمینی خبرنگاران خارجی  : وحید

س که غذای بیت از ب  "!؟دانیدچیزی میو نماد ا تخم مرغ را سمبل شم! آیا غذای مقدسی است؟

همین و بس! !یا اشکنه ! وزمینیتخم مرغ پخته با سیب !تکراری بودساده و ارزان و امام   
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 بگویم! من می روم .خوشحالی بال درآورده بودیم. باید خبر را می رساندیم به آقااز  : هادی 

رادیو  !آقا، شاه رفته" :خوشحال و خندان رفتم پیش آقا و صدایم را از حنجره ام ریختم بیرون

گفتم هیچ، همین! "!خب، دیگه چی شده؟همین؟! "فت: گبی تفاوت آقا ! خبرش را پخش کرده  

پاریس پیغام دادیم که محل اقامت امام اوالً شمال شهر نباشد، ثانیًا در اماکن خصوصی از :  امیر 

ها را از تهران هم زنگ زدند که ستاد استقبال، برنامه. نباشد و ثالثًا جای پر زرق و برقی هم نباشد

زهرا کوپتر به بهشت شود، آقا را با هلیشود، شهر چراغانی میچیده؛ فرودگاه مهرآباد فرش می

 !خواهند وارد ایران کنند؟به آقایان بگو مگر کوروش را می": ندگفت به امام که گفتم،...  بریم ومی

"!یک طلبه از ایران خارج شده، همان هم می خواهد برگردد  

ها شرکت نکنند تا ها بهتر است در راهپیماییگفتند خانمتوی سالهای مبارزه، خیلی ها می:  محمد

هیچ کس حق ندارد حرفی از جدا : ندگفتبا جدیت میخمینی اما امام  !کندن نخطر تهدیدشا

ها بعد انقالب هم خیلی !های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بزندها از حرکتکردن خانم

نباید ها زن :گفتها را از شرکت در انتخابات محروم کنند. شورای نگهبان هم میخواستند زنمی

را از دخالت  هااگر زن": ندشان پیغام داداز طریق نمایندهکه شنیدند امام  !ی مجلس شوندنماینده

قضیه فیصله یافت! "!گیرمکنم و موضع مید، من برخورد مییدر انتخابات منع کن  
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اما  .انداختهایش را هم خودش تکه میبکاًل دو تا پیراهن داشت و دو تا شلوار. جورا:  تقی

البته اگر کوپن  .شستکرد و میروز در میان عوض میاسش را یک همیشه معطر بود و تمیز. لب

  !دادکفاف می اش پودر رختشویی

 

احتمال دارد اینجا را با  گفتیم م.استند کودتا کنند. رفتیم پیش اماخوگراها مین شب ملیآ: علی

ترسم. اگر نمیمن که : گفت.ی دیگریتر است شما تشریف ببرید جابه پس هواپیما بمباران کنند.

و ایستاد! !امترسید بروید توی پناهگاه. من اینجا سر جایم محکم ایستادهشما می  

 

دختر است یا پسر؟ پرسید: ت.بچه را گرف. ام تازه به دنیا آمده بود. بردمش پیش امامبچه:  وحید  

دختر خیلی خوب ": اش را بوسید و گفتگرفتش توی آغوشش، پیشانی. دختر استگفتم: 

هنوز گفتم: د. اسمش را پرسی " !است خوب خیلی دختر …است خوب خیلی دختر …است

 …فاطمه خیلی خوب است"گفتند: . ایم شما انتخاب کنیدایم، گذاشتهنگذاشته ی برایشاسم

" !یلی خوب استخ فاطمه …است خوب خیلی فاطمه  

 

علیه شهید رجایی سخنرانی صدر و های امام توی مشهد به طرفداری از بنییکی از نوه:  هادی 

مام رسید به خبر که به ا. کرد و ملت را به هم ریخت. وسط شلوغی هم دست به اسلحه برد
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الحفظ به تهران اعزام شود. اگر پیغام دهید نامبرده تحت"گفت:  بود آقای اشراقی که دامادش

آقای " !درش آورندخواست تیراندازی کند، مهلت ندهند و بالفاصله به او شلیک کنند و از پای 

امام  " !بله"آقای اشراقی گفتند:  "!پیام را رساندید؟"امام گفتند:  .برگشت کمی بعد اشراقی رفت و

امام  "نه! "آقای اشراقی جواب دادند: "!گفتید اگر خواست تیراندازی کند، مهلتش ندهند؟"پرسید: 

"!برسانید مرا عین پیامو دقیقا برگردید "با جدیت گفتند:   

 

اماما! چون ": می خواند و گریه می کرد. کودکی نامه نوشته بود که:  امام خمینی نامه ای را امیر 

تو خدا را دوست داری، من هم تو را دوست دارم. چون تو با خدا رابطه داری، ما هم با تو رابطه 

"!کاش من با خدا رابطه داشتم تا اینها راست باشد": کرد و می گفتگریه می" !داریم  

شوم امام، مادر سخنرانی کند، آقا هم بشوند من می: مه جمع بودیم. علی کوچولو گفته :  محمد

: علی گفت ند!شعار دادهم  آقاه آقا اشاره کرد که شعار بده. ام را کردم و علی بمن سخنرانی !مردم

بلند  تایید کرد!با تبسم ید! آقا بلند شوباید دهند. نمی مردم که نشسته شعارقبول نیست! نه، نه. 

! اهلل اکبر، اهلل اکبر: شد و شعار داد  

 

کنند، ها منتشر میهای خبری که نهادها و سازماناین همه بولتن: ندگفتمی:  امام خمینی تقی

ای با مسئوالن نهادها بگیرید و جلوی اسراف صورت بگیرد. جلسه همه اند. دلیلی ندارد اینتکراری

نکنید! اف گناهست! نکنید!! اسراین اسراف را بگیرید  
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به کارهای من کاری از وقتی با امام ازدواج کرده ام ": خمینی نقل استهمسر امام از هادی:  

ینکه چه وقت و ا فت و آمد با دوستانمکردم. به رنداشتند، هر طوری که دوست داشتم زندگی می

ودند و من هم سرم به ایشان به درس و تحصیل مشغول ب کاری نداشتند! بروم، چه وقت برگردم

 آمدم سر  سفرهکردند. تا من نمیهمیشه در اتاق، جای بهتر را به من تعارف می د.کار خودم بو

!گفتند: صبر کنید تا خانم بیایدیها هم مکردند. به بچّهخوردن غذا را شروع نمیایشان ، بنشینم  

 

اضر نبودند که من در خانه داشتند و حتی حرا نگه مین احترام م": نقل استهمسر امام از امیر:  

)به سمت حوض می رود و به لبه حوض اشاره می  گفتند: جارو نکن.همیشه به من مینم!  کار ک

 !گفتند: بلند شو، تو نباید بشوییآمدند و میبشویم، می لباسخواستم لب حوض می هروقت کند(

حضرت امام، جارو کردن و ظرف شستن و حتی شستن روسری بچّة  روی هم رفته باید بگویم که

زدم، ناراحت دانستند و اگر به جهت نیاز، گاهی به این کار دست میخودمان را هم وظیفة من نمی

!تندمی دانسحساب نوعی اجحاف نسبت به من  شدند و آن را بهمی  

 

وقتی مثال دادند. نمی من کاری را بهیچ وقت دستور انجام آقا ه "محمد: از همسر امام نقل است: 

یا  .گفتند خودت بدوزنمی "شود این را بدهید بدوزند؟گفتند: میافتاد مییک دکمه پیراهنشان می

 "کسی نبود بیاید بدوزد؟"گفتند: گفتند چرا ندوختید. میاحیاناً اگر روز بعد دوخته نشده بود، نمی
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!دادندخودشان این کار را انجام می .تا آخر عمرشان به من نگفتند یک لیوان آب را به من بده  

قائل بودند. یعنی اگر بگویم در طول شصت سال زندگی،  همسرش ای برایالعادهم احترام فوقماا

!امدستشان توی سفره نرفت، دروغ نگفتهمن زودتر از   

اگر قادر به صحبت  و کردند، هر وقت چشم بازمیعمر ردر شرایط سخت روزهای آختقی:  امام 

"!خانم چطورند؟"گفتند: بودند، می  

 

نه، خانم کمرشان درد "گفتند: گفتیم: خانم خوبند. بگوییم بیایند پیش شما؟ میمی علی:  

هایشان در نظر امام همسرشان در یک طرف قرار داشت و بچهاز  "کند. بگذارید استراحت کنندمی

!م بوداو این دوست داشتن با احترام خاصی تو دیگر،طرف   

 

کردند، وقتی آقا مسافرت رفته بودند، آقا خیلی دلتنگی میامام  یادم هست یک بار که خانموحید:  

خندند و وقتی خانم نباشند، آقا گفتیم: اگر خانم باشند آقا میکردند، ما به شوخی میاخم می

ما هرچه سر به سر آقا گذاشتیم اخم اشان باز نشد! . خالصه کنندناراحتند و اخم می  

  

ای امام با مادرمان واقعاً ارتباط عاطفی عجیبی داشتند. هر وقت برای حضرت امام حادثههادی:  

کردند. از خواندند و سفارش مادرمان را میافتاد، ایشان نزدیکان را فرا میمانند بیماری اتفاق می
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 باید رضایتهمیشه : می گفتندکردند و ها و مشقّاتی که مادر مان کشیده است صحبت میسختی

!مادرتان را جلب کنید  

 

آید که بچّه بودیم و با توپ توی یادم میاتاقی در عمارت اشاره می کند(  پنجره )با دست بهامیر:  

ما را  که خیلی ناراحت آمدند امامرا شکستیم.  اش وپ را زدیم و شیشهکردیم و تاتاق بازی میآن 

! به ما گفتند بازی کنید، عیب ندارد خانم  من گفتم: !چرا این کار را کردیم؟کنند که  دعوا

و سرشان را پایین  حرفی نزدندهیچ  ماماین را گفتم، ا تادروغ گفتم! ولی به امام )متبسم( 

!انداختند و از اتاق بیرون رفتند  

د به خاطر اجرای اسالم ناب، برای تحقق نبه این گذشت که بگویعمر امام دو سه سال آخر علی:  

باید کرد. قائم مقام رهبری را برای همین گذاشت کنار و گفت که  را الزم شدعدالت، هر کاری که 

م!گفت جام زهر را نوشید ،پذیرفتهم که قطعنامه را  ش پرخون است! دل  

 

ی هاش به اندازهی پولموقع غسل و تدفین، حتی یک کفن هم از خودش نداشت. باقیماندهوحید:  

ای مال خانم بود و خانه هم اجاره ی خانهاثاثیه. ت هم نشدخرج دو سه روز پذیرایی در دفتر و بی

هایی که او را ندیده بچه ونمیلیده بود. فقط چند میلیونی دل داغدار به جا گذاشته بود و چند 

 بودند
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سکوت. بچه ها همه به سمت معلم چشم می دوزند. معلم متعجب به آنها نگاه می کند و با اشاره 

بیاد نمی آورد. حضار به نشان پایان اجرای مه دهند. ولی کسی چیزی دست می فهماند که ادا

 برنامه  بچه ها را تشویق می کنند. معلم با لبخند به سمت بچه ها می رود.  

 

! رو فراموش کردین انگار معلم:  ممنون بچه ها! ولی بقیه  

 

 بچه ها ندانم کار به هم نگاه می کنند.

 

)یاداوری می کند؛ زیر لب( قسمت حاج ابراهیم! ننه فاضل! معلم:   

  

تا مرور کنند.  دفترچه های خود را آهسته ورق می زنند می روند سر جاهای خود وها بچه   

 

خادم  دو برجا مانده از نیامام خمی هایی که از اطرافیانو نوشتهی از خاطرات عضدر بمحمد:  

یکی بنام ننه فاضل و یکی بنام حاج  .یز نام برده شده استدر نجف ن ماممنزل ادر افغانستانی 

 ابراهیم!
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به  هم بعد از پیروزی انقالب .ندبود جف اشرف خادم منزل امام خمینیننه فاضل در نتقی:  

عروس امام در خاطرات خود ند. و همچنان در منزل امام مشغول به خدمت بود ندجماران آمد

به شوخی با او  -سید احمد آقا -ننه فاضل زنی زیرک و دانا بود. چنانکه  فرزند امام "آورده است: 

حاج  " تصور می کنم تو رئیس یک حزب سیاسی در افغانستان باید باشی! من ننه فاضل می گفت:

بود و بعد از در نجف   ماممنزل ادر  امام خمینیافغانستانی یکی دیگر از خادمان هم  ابراهیم

.با امام ارتباط داشتهمچنان یز انقالب ن  

 

افغانستان بود و در آنجا به کشاورزی اشتغال داشت در زمان  از شهر بامیانکه  حاج ابراهیمعلی:  

حاج ابراهیم در رابطه با آغاز می شود. جف اشرف و راهی نمی کند افغانستان را ترک  اهرشاهظ

در نجف به کارهای  )با لهجه افغانی(. مام خمینی)ره( چنین نقل کرده استآشنایی خود با ا

نیاز بازسازی دارد حاضری  مد و گفت که گنبد امیرالمومنینمختلفی مشغول بودم، روزی یک نفر آ

ای مقبرهمحلی نزدیک به در ! و مشغول به کار شدم ؟!کجا بهتر از آن جا .همکاری کنی، گفتم: بله

ها کردم و شببود، استراحت و عبادت می که مربوط به یکی از عالمان امام علیکنار صحن حرم 

هر شب سیدی بزرگوار که بسیار هم مرتب و  !دادم و ساقی شده بودمهم به زائران حرم آب می

ایستاد و از حفظ زیارت آمد و در فاصله کمی از ضریح دست به سینه میمنظم بود به حرم می

عدتر فهمیدم ایشان امام خمینی است!ب !آب نخواستهم  خواند و هیچ گاه از منمی جامعه کبیره  
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گذشت که روزی فردی به سراغم از کار جدیدم در نجف نمی زیادی مدت )با لهجه افغانی(وحید: 

ان شما را به دفتر خود آمد و گفت: آقا سید روح اهلل از مراجع تقلید است که از ایران آمده ایش

هستم و ایشان یک مرجع تقلید، ایشان چه افغان گفتم که من یک کارگر ساده  ت!خواسته اس

ردم ولی به اصرار قاصد پیغام به ابتدا از رفتن امتناع ک ؟! توانند با من داشته باشنداری میک

!در نجف مالقات کردم شاندر دفتر کار یشانرفتم و با ا مام خمینیمالقات ا  

 

جذبه ایشان مرا  .به امام نگاه کردم .روی زمین نشستم .وارد اتاق شدم)با لهجه افغانی(  هادی:  

بدنم خیس عرق  .حتی نتوانستم سالم عرض کنم .نتوانستم چیزی بگویم .زبانم قفل شد .گرفت

با و انگار  ؟: حاج ابراهیم! گفتم: بله بفرماییدگفت تا این که خود امام به من سالم کرد و !شده بود

 ؟شناسیاز من پرسید: حاج ابراهیم! مرا می بعد از احوالپرسی !همین جمله قفل زبانم گشوده شد

!بینمهر شب شما را کنار ضریح موال علی می! آقا هگفتم، بل  

 

گفتم  ؟امام پرسید: حاج ابراهیم! دوست داری این جا پیش ما کار کنی امیر:  )با لهجه مشهدی(

ا خوشتان نیاید من دهم و اگر بیایم اینجا و شمکه دوست دارم اما االن کاری را در حرم انجام می

زمانی که  !کنیمدهم امام گفت: نه تا خودت بیرون نروی ما بیرونت نمیآن کار را هم از دست می

گذاشتم یک باره به ذهنم رسید و گفتم که راستی آقا! من به قرار می و قول با امام خمینی داشتم
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: اگر من زودتر از گفتید! امام ماز وحشت مرا بخوانآیم که اگر از دنیا رفتم شما نشرطی اینجا می

امام گفت: خیلی خوب پس  ؟!شما از دنیا رفتم چه؟ گفتم : شما عالم و مجتهد هستید چرا بمیرید

! گفتم باشه!قرارمان این باشد که هر که زودتر فوت کرد نمازش را آن یکی بخواند  

شوکه شده بودم و از  !شد یاد این قرار افتادم پخشوقتی خبر فوت امام  محمد:  )با لهجه افغانی(

گفتم : کردم همه دنیا اوست و مدام میخیال می! آن به بعد دنیا برایم بی معنا و پایان یافته بود

همان شب یاد عهدم با امام افتادم و حسرت خوردم  ؟!د از امام باید ادامه داشته باشدچرا زندگی بع

!نماز وحشت خواندم مام برای ادر خانه دانم با چه حالی که ای کاش امام زنده بود، نمی  

 

سکوت. معلم بر می خیزد و برای بچه ها دست می زند. بازدیدکنندگان که  نظاره گر بوده اند 

 همگی دست می زنند. بچه ها به تشویق مردم تعظیم و تشکر می کنند. سکوت.

ی بیان مطالب اتون باید بیشتر تقویت معلم: بچه ها منون! بهتر شده بودیم ولی تسلط اتون رو 

بشه! روی لهجه افغانی بیشتر با هم کار کنید! بهتره تصنعی نباشه! بنظرم یکی دو بار دیگه تمرین 

بفرمایید بریم! خسته نباشیم! همگیکنیم بهتر هم می شیم!   

دو ستون همگی از صحنه خارج می شوند. نور به تدریج می رود و تنها دو شعاع نور می تابد بر 

 خانه پدری امام خمینی.  
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