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  فصل اول
  

د مثل گلوله آتش به ی خورش.زد یر برق میوکر آفتاب سوزان یاش ز پوست سوخته
 یها نهان خیمحمدجواد همراه باد به آخر. شود یر داغ میوک. رسد یوسط آسمان م

. خاردشان یاه و الغرش به سوزش افتاده است؛ می سیدست و پا. رسد یم» محله شهر«
 و شن را به سر و صورت کباد، خا. شود یش بلند میها ر ناخنی پوست از زک خشیصدا

 یند و روک یش را مشت مکوچک یها ستد دستیا یم. پاشد ی ماش یاستخوان
  .افتد یباد از تب و تاب م. مالد یش میها چشم

  .چرخد ی گوشش می مادر تویصدا
د ی، بایتر ت بزرگیه خواهر و برادرهای، از بقیتو بچه دوم هست! ن محمدکـ گوش 

  . یشان سرمشق باشیبرا
و است اش چمباتمه زده   خانهی گِلیوکجه جلو سی خد ننه. شدک ی از ته دل مینفس
ش به دور نگاه یها چشم. اند ه شدهلّوش گیر پای گوسفند زیها پشم. سدیر یپشم م

رزن عادت یپ. ندک یند، محمدجواد سالم مکرزن دهان باز یه پکن ی قبل از ا.نندک یم
  .ندک سالم یی پایدارد با هر صدا

  ؟یتو هست... ـ محمدجواد
  ؟نمکت بیت برا هسیارک. ـ بله ننه

  .شکم از چاه آب بیفقط غروب برا... ـ نه ننه به قربانت
  !ـ چشم
.  هستندی شنی ردن خانهکش در حال درست یها یجلوتر همباز. افتد یراه م

ها  ه بچهک یا قلعه. ردنکستد به نگاه یا یند و مک ی غذا را دست به دست می بقچه
وار قلعه شن ی دیتوجه به باد، رو یب یها بچه. زدیر یاند با وزش باد فرو م ساخته

  .ارشان استکن یتا غروب هم: دیگو یر لب میز. زندیر یم



  ٣    آن سوی شب                                                                                                             

 
 

رد و یگ ی سر می غذا را باالی  بقچه. شودینند تا وارد بازک یها به او اشاره م بچه
  :دیگو یم

  . اگر وقت شد...میآ ی مـ موقع برگشتن
  .میما منتظر.  زود برگرد؟و تا غروبکـ حاال 

ر نور یدش زی سفیها ف دندانیرد. خندد یزند و م یش را به هم میها کاد پلمحمدجو
اد یرود صحبتش را با مادر به  یه مکطور  نیهم. زند یاش برق م  صورت سبزهیآفتاب تو

  .آورد یم
  روم؟ ی مدرسه مکیـ مادر، 
د یبا. دست و بال پدرت بسته است. ر هم شدهیه دکهر چند ... ها ین زودیـ به هم

  .یظر بمانمنت
  . تازه مدرسه مال پولدارهاست. ستیه مدرسه نکها  یکین نزدیـ ا

. خانه تبک مید اصالً رفتیشا... ندک یت می برایرکپدرت ف...  نداشته باشیارکـ تو 
  . درس، درس است

راهنش از باد پر ین پیآست. ردیگ ی غذا را جلو صورتش می بقچه. شود ید میباد شد
ر یاد پهلوان امی. افتد یطور بزرگ شده به خنده م ش آنیوهاه بازکن یاز ا. شود یم
 پهلوان یها ه رگکن یشه از ایمحمدجواد هم. ش باد شوندیزد بازوها یه زور مکافتد  یم

دلش به . شد یش پر میها کر پلی خون ز وبست یش را میها د و چشمیترس ید، مکبتر
اش  ی آخر پهلوانیروزها: ندیگو یه مردم مکده بود یشن. سوزد یر میحال پهلوان ام

ه ک یاهی سیها با پول. ر استیوک شهر و ی آواره. ینه زن دارد و نه خانه زندگ. است
  .ندک یر میمش را سکدهند ش یمردم م
  :دی روز محمدجواد از پدر پرسیک

  شود؟ یر میل گنده با چند تا لواش نان سیکـ مگر آن ه
  :دیپدر از سؤال محمد خند

  .رسانند ی شب را به روز م و لواش روز را به شبیکبا . انع هستندر قی فقیها ـ آدم
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ا آمده بود، نگاه یه در آن به دنکرا » محله شهر «،اش ردهک ورم یها کر پلیاز ز
. ه نامش را محله گذاشته بودندکبود  یا  خرابهمحله . رندی و حقکوچکها  خانه. ندک یم

ان یانکو قدمت آن به سلسله اشت اس رنگ یسترکتند، خاکه در حرک ییها چون رمل
  : گفت یپدر م. رسد یم

  .ست یمیقد» ارگ بم«مثل » محله شهر«ـ 
  . روم یه بشوم به ارگ مکبزرگ : رده بودک رکمحمدجواد با خود ف

  . رمان دورتر استک از یدانست ارگ بم مقدار یمحمدجواد م
  .شده بود رفتن به بم صورتش از خنده پر یاز شاد

  .ماند ین می عمر زمـ بم عمرش به
رش رفته کرده بود و فکدر نگاه پ ی  قاچ قاچ شدهیرت به لب هایمحمدجواد با ح

  .نیو عمر زم» محله شهر«بود به 
  قدر عمر دارد؟ ن چهیـ زم

  .ر داغ شده بودکش از آن همه فکوچکمغز . ده بودیسوال را از پدر نپرس
  .پرسم یه بروم از معلم مکـ مدرسه 

س عرق و یخ. دود یم» قدمگاه« نفس تا بازار یک. افتد یمادر م یها اد سفارشی
اسم . گذارد ی، ممانند یمده کیه به چوب خشکش ی پاهای غذا را الی بقچه. زنان نفس
 و ی قند و چا:ندک یرار مک ذهنش تیه مادر خواسته است، چند بار توک را ییها جنس

 نفسش پر یفروخت تو یپدر مه ک ییها  نخود برشتهیبو.  هم نخود برشتهیمک ،زیمو
ه کانگار . شدک یماش  یشانیو با پشت دست به پدهد  یمآب دهانش را قورت . شود یم

به . ندک یدور و برش را نگاه م. شود یاش سوزن سوزن م یشانیده باشد، پیشکچنگ 
 همراه پدر به مسجد یچند بار وقت. ندک یسالم مدارد ه سر بازار، حجره ک یدار انکد

وان یشود و ل یبودش به خنده باز مک پهن و یها مرد لب. ده بودیفته بود، او را دجامع ر
  .دهد یآب را دست محمدجواد م

  !دیزیلعنت بر ! نیـ سالم بر حس
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 یک باریبه قد و باال. شود ی مرد گرد میها چشم. اد گرفته بودین را از پدرش یا
  . شود ی مکخُن. شدک یسر م نفس یکوان آب را یمحمدجواد ل. ندک یمحمدجواد نگاه م
  .ـ خدانگهدار

 اما »؟ی هستکیپسر «: خواهد بپرسد یم. ندک یمرد همچنان با دهان باز نگاهش م
بازار از صدا پر . فهمد یشتر از سن و سالش مین بچه بیند اک یر مکبا خود ف. پرسد ینم

ه ک یتفش با هر قدمکاستخوان . گذارد یاش م  شانهیمحمدجواد بقچه را رو. است
  :زند یش می صدایسک. ندک یدارد، صدا م یبرم

  !خ اصغریـ پسر آقا ش
  . دهیمر خمک از یرمردی پ؛دارهاست انک از دیکی. گردد یبرم
طور برسانمشان   مانده بودم چه.دمتیخوب شد د... خیها را بده به ش ن جعبهیـ ا

  .خیدست ش
 یک. افتد یگذارد و راه م ی آن میند، بقچه را توک ی هم میها را تو محمدجواد جعبه

د ی سفیها قهی جور است و یک انشیها لباس. گذرند ینارش مک از یا مدرسه  دسته بچه
  .زند یشان زل م ر بغلی زیها تابکبه .  از آنها باشدیکیخواهد  یدلش م. بر گردن دارند

  .اد گرفته باشندیز ی چیلید خیـ با
ه معلم ک ییها پسرها از درس و مشق. افتد یه متوجه باشد دنبالشان راه مک نآ یب

 شنود یمه ک را کمحمدجواد اسم فل. کند و از چوب و فلنز یبهشان داده بود، حرف م
  . شود ی مکس درس نخواند فلکتو مدرسه هر : پدرش به او گفته بود. ستدیا یم

اند، دنبال  ه جلوتر رفتهکرا  با چشم پسرها. شود یش پر از درد میها ف پاها و دستک
 به یرد و نگاهیها اجازه بگ خواهد از آن یم. ندک یتند مرا ش یها قدم. ندک یم
. گردد ی از پسرها برمیکی. ده بودیتاب مدرسه ندکتا آن روز . ندازدیهاشان ب تابک

دو پسر . شود یش داغ میها گونه. دوزد ین میش را به زمیها چشم. ستدیا یمحمدجواد م
  .ندک ی ماند و او را نگاه گر هم برگشتهید

  . یالبته اگر بشو. یرو بشو  مانده مدرسهیلیـ هنوز خ
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اه و درشتش را به ی سیها ند؛ چشمک یمحمدجواد سربلند م. زنند یر خنده میز
رد و یگ یص گاز مرنش را با حییلب پا. افتد یش گره میابروها. دوزد یها م صورت پسر

دوست . افتد یو راه مند ک یمها را دست به دست  جعبه. ندک یپشتش را به پسرها م
ر لب یز. ندا هدیپوش یشان همه مثل هم لباس م تو محله.  به ظاهرش بخنددیسکندارد 

  :دیگو یبا خود م
  .روم یه به مدرسه نمکـ بهتر 

  .ستی نیه زده است، راضک یاما ته دلش از حرف
ند، کند به خدا و تالش کل کتو. قدر جربزه داشته باشد ه چهکانده به خود آدم مـ 

  .رسد یبه همه جا م
 قرآن به ی روخوانی بار برایکه هر چند وقت کشان  هین را پدر به پسر همسایا
  .د، گفته بودیآ یشان م خانه

... شوم ی هم نمکفل. رمیگ یخوب درس م. نمک یل مکبه خدا تو. سهرروم مد یـ م
. رده باشدکرا گم ه راه کانگار . ستدیا یم! تواند من را بفرستد به مدرسه؟ ی پدر میعنی

 .ندک ی غذا نگاه می به بقچه. از قدمگاه و مسجدجامع دور شده است. زند ی میچرخ
مادر . است هم لب نزده یان چاک به استیحت. رونی باست صبحانه از خانه زده یپدر، ب

به همراه چند  و نان و قند ی چادیتر.  پر از بست و بندی قوریتواست خته ی را ریچا
 پشتش یه روک یباربر یبا صدا. ها بود  هر روزه بچهی  صبحانه.اسهکو هر ز تیدانه مو

. ده استیمر خمکمرد تا . دیآ یبرد، به خودش م ی پر از پسته رفسنجان می سهکیچند 
قدر سخت   چهیند زندگک یر مکمحمدجواد با خود ف. زدیر یعرق از سر و صورتش م

ان پدر کبه د. ند بچه را بدهدد خرج چیه باکسوزد  یدلش به حال پدرش م. است
 یها سهکی.  اطراف هستندیها ییاز روستا. اند ستادهیان اک جلو دیچند مشتر. رسد یم

 .گذارد یله قند مک یها سهکی یها را رو جعبه. شخوان استیپ یرو و قند مقابلشان یچا
 یاه سهکی.  نا نداردیپدر از خستگ. شود یان مکدارد و داخل د ی غذا را برمی بقچه

با رفتن . گذارد ی دست پدر مند و جلوک یز پر می و قند و مویاان را از چی روستائینفک
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دهد  یرون می بیپدر نفس بلند. شدک ینار پدر مکه را ی محمدجواد چارپاین مشتریآخر
 یک ماست و یظرف. ندک یمحمدجواد بقچه را مقابل پدر باز م. ندینش یه می چارپایو رو
نان را از وسط نصف . شدک ی سر محمدجواد دست میپدر رو. ت لواش داخل آن اسنان
  . خودش و محمدجوادی برا؛ندک یم

  د مدرسه بروم؟ی باکیـ پدر 
 به کیه پتکانگار . ماند ی  میا  لحظهیند و براک یاسه ظرف فرو مک یپدر لقمه را تو
االخره به زبان ب. دهد ی هر روز را نمی  لقمهی مزه. زند یلقمه را گاز م. سرش خورده باشد

  :دیآ یم
 یسواد قرآن. اصل سواد است. خانه تبکد هم می شا؛فرستمت مدرسه یـ بتوانم م

 یکبه . زند ی برق می محمدجواد از خوشحالیها چشم. ا و آخرتت خوب استی دنیبرا
  .خورد ی سهم نان و ماستش را م،چشم بر هم زدن
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  فصل دوم
  

 پارچه نو یمادر قرآن را ال. زند یرون می خانه ب ازیاش عل یی پسردایبا صدا
  .دهد یچد و دست محمدجواد میپ یم

تاب را کمحمدجواد . فتدیتاب از دستت نکمواظب باش . اط قدم برداریـ با احت
ه تمام کانگار . زند ینفس نفس م. وبدک یجان مثل طبل میقلبش ازه. ردیگ یم
ر ک فیا لحظه. ده استیشهر را دو ی خشت و گِلیها چ و خم خانهی پرپیها وچهک
ش ی باد به پروپا.گذارد ی بافت شهرشان میها  و شالی قالیش را رویها  قدم.ندک یم
  . است 1»وپارج«وه ک از طرف یباد شن. چدیپ یم

  . خودش جمع شده استی تویه از ترس باد شنکند ک ی نگاه میبه عل
  .ی بشو2»یسیتل ابل« مثل یا ردهکس هو. خانه برسم تبکد به موقع میـ با
 حال قدم نیابا . افتند یبه سرفه م. شود ی مکشان پر از خایگلو. زنند یر خنده میز
 بودن راه ی، طوالنین طوریا. افتد ی بار، محمدجواد جلو میکهرچند قدم . نندک یتند م
 ک سریمحمدجواد قبل از عل. خانه چارتاق باز است تبک میدر چوب. فهمند یرا نم

زده به  بهت. رسد یخواند به گوش م یوان حافظ می از دیتیه بک یسک یاصد. شدک یم
  .ندک ی نگاه می بغلش و بعد به علیتاب توک

   .مید اشتباه آمده باشیبا! دهند؟ یه قرآن درس نمکنجا یـ ا
  !ادت رفته؟ی... خ نشانمان دادیش. ن جاستی بانو همی خانه تبکـ م

د دارد یل خورشکه شک رنگ یفحه مسوبه در و آن را به صکبرد طرف  یدست م
. شود یده میوه شنیلخ گ لخ. افتد یخواند از صدا م یوان حافظ میه دک یسک. وبدک یم

  .ده شده استیشکه با خنده ک ییها خوش رو با لب. ستدیا ی جلو در میمرد جوان
                                                 

  .شود ی می شنیت و باعث بروز بادهارمان اسک شهر کینزد» جوپار«وه ک. 1
  .است» زیمش «کین تل نزدیا.  آورده استی شنیه بادهاکل شده یک تشییها گیاز ر» یسیتل ابل«. 2



  ٩    آن سوی شب                                                                                                             

 
 

  .ـ سالم
ند به ک یماشاره . دییآ ید؟ مادر گفته بود می تازه باشید شاگردهایشماها با! ـ سالم
  ...؟ و تویخ اصغر هستیتو حتماً پسر آقا ش. محمدجواد
  .رانمنشی ایعل. ام است ییـ پسردا

 یلید خین پسر بایند اک یر مکف. دیآ  یمرد از راحت بودن محمدجواد خوشش م
اه و ی سی ها چشم. الغر، پوست و استخوان. ندک یش را برانداز میسرتاپا. باهوش باشد

. ند داخل شوندک یاشاره م. رود ینار مک. رون زدهیورتش ب صی از درازاشدرشت
ات او را ک حریرچشمیمرد جوان ز.  قبل از او داخل شودیستد تا علیا یمحمدجواد م

  . ر نظر داردیز
  .ش داردی در پی خوبی ندهیآ! ن همه ادبیو ا» محله شهر«ـ تو 
 خوش به یبا رو. ستاده استی در اتاق ای جلو چارچوب چوب،مقنعه و چادربا بانو 

  .ندک یها تعارف م بچه
. گذارد ی تاقچه میاش را رو دوخته می ن1بانو پته. گذارند ی رحل میها را رو قرآن

ده شده یبا نقش گرفته، پوشی زیها ه با بوته و جقه و گلبرگک یا سرتاسر تاقچه از پته
. افتد یب مدهان پسرها آ. گذارد ی را جلو پسرها می خانگینیریظرف پسته و ش. است

  .خورند ی می را با چاینیریش
تا ظهر فقط . ندک یرار مکپسرها پشت سرش ت.  قرآنیند به روخوانک یبانو شروع م

  .خوانند یرا م» وثرکال«و » الفاتحه«دو سوره 
  

  .ردیگ یاد می قرآن را خوب یمحمدجواد روخوان. گذرند یروزها م
  . مینک یار مکا هم وان حافظ را بیـ از فردا خواندن و نوشتن و د

  .دیگو ی پسر بانو میقی حقین را، آقایا

                                                 
  .ردیگ یه می مای قالیها ه از نقشک یع دستیاز صنا: پته. 1
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ه در ک ی نظمی رویقی حقی آقایها السک.  است بال درآوردیکمحمدجواد نزد
اد ی زود خواندن و نوشتن را یلیمحمدجواد خ. شود ی است، برقرار ممک حا مدرسه

 از آن همه یقی حقیآقا. ندک حافظ را از حفظ ی از شعارهایلیتواند خ یم. ردیگ یم
  .هوش و استعداد او در عجب است

  . در انتظارت استینده خوبیآ. نار نگذارکـ درس را 
  

. ده استیشکقد . ندک یمادر مات نگاهش م. برد یاز بعدازظهر در انتظار پدر به سر م
خواهد  یم. نامه خواندن  ند به شبینش یچند بار م.  داردیمحمدجواد نشان از نوجوان

در آن رضاشاه و .  از قم فرستاده استیقی حقیشب نامه را آقا. دشکوقت را ب
.  نوشته شده است1320ور ی هم از شهریا صفحه. ر سوال رفته استیش زیها ظلم

گردد، مادر سفره را  یه برمکبه خانه . رود ی م»محله شهر« نماز به مسجد یغروب برا
. شوند یبا خودش نُه نفر مه ک اند ش دور آن نشستهیخواهر و برادرها. انداخته است

بعد از . دهد یاش اجازه حرف زدن به محمدجواد را نم چهره خسته. نگاهش به پدر است
ند ینش یمگذارد و  یش میان پدر را جلوکاست. آورد ی را می چاینیشام خودش س

 یر چشمیز. دهد یرد و آب دهانش را قورت میگ یش را به دندان میها لب. شیرو روبه
  . ندک یه دستش است، نگاه مکنامه  پدر به شب. ندک یه مپدر را نگا

  .طلبه بشوم... هیمدرسه معصوم... خواهم بروم یـ م
. شیها ند به بچهک ینگاه م. شدک ی را هورت میچا. گذارد ین مینامه را زم پدر شب

  . چند تا از دخترها خواب هستند
  .ه رضاخان بستهکه را یـ مدرسه معصوم

ر ید. ستیاد نیتعدادشان ز. ندک ی، طلبه قبول م1320ور ی شهربعد از. ـ باز شده
ه او را قبول کشما . ردهکام  یی راهنمایقی حقیآقا. ردیگ یم را می جایگریس دکبجنبم 

  .دیدار
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  .ی برویتوان یم... ـ خرجت با خودت
ن ت آماده رف،خواند یه مکنماز صبح را . گذارد ی نمک پلی روکشب تا صبح پل

  .ندک یپدر سفارش م. ندینش یبه اصرار مادر سر سفره صبحانه م اما ،شود یم
ه را به حال خودش یها مدرسه معصوم یومتکح. ار خودت باشدکـ سرت به 

  . ومت هستندکدنبال مخالف ح. ستی نکیبازشدنش ال. گذارند ینم
ه محمدجواد مثل کده است یجه رسین نتیبه ا. ندک یمادر با وحشت او را تماشا م

. لرزاند ینده مبهم محمدجواد تنش را میها و آ یومتکترس از ح. ستیش نیها هه بچیبق
 به رنگ ییها هک ل؛ده شده استی پوشیا  قهوهیها هکه از لکرشان یم زیزند به گل یزل م

. ها رحم ندارند یومتکداند ح یم. خواهد مانع رفتن محمدجواد شود یم. دهکیخون خش
راه «: دیگو یر لب میز. سپرد دست خدا یرا مپسرش . ماند یوب مکخیش میاما سرجا

  ». ماستیخدا را برود باعث سربلند
  

ه تا آن ک ییها با درس. زند ی المقدمات را چند بار ورق م ان و جامعیالب صابنتاب ک
  .  فرق دارندیلیروز خوانده بود خ

. رود ین نمییش پایشام از گلو. دهد یرش را به درس مکالس تمام فکبعد از 
صبح . خواند یمه گذشته است اما محمدجواد همچنان میشب از ن. نند به خواندینش یم

. ردنکند به سؤال ک یاستاد شروع م. شود یالس حاضر مکرده سر ک  ورمیها با چشم
از . نندک یشاگردها با تعجب نگاهش م. دهد یتمام درس را محمدجواد از حفظ جواب م

  . ارش فقط خواندن استکآن پس 
  .شود متفرقه امتحان داد ی را م  مدرسهیها درس. نمکز وقت استفاده د ایـ با
 یها نار درسکها را در  معلم درس ی ب.ردیگ یتاب مکند و همان روز ک ی میسینو نام
رده کل او را الغرتر ی تحصی روزهایسخت. ندیآ ین میریبه نظرش ش. خواند یحوزه م
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 نگاهش یمادر با نگران. ده باشندیشکش ی رویاهیه پوست سکماند  ی میلتکبه اس. است
  .ندک یم

  !شود؟ یم مک ازت ی چیـ حاال درس مدرسه نخوان
  . رمیگ یه پنجم را می پاکگر مدریسال د. ام ش را داشتهیشه آرزویـ هم

 حوزه و مدرسه را یها تر از قبل درس محمدجواد سخت. اند دهیشکروزها را انگار 
  .خوابند ی چهار ساعت مست و چهار ساعت تنهایدر ب. خواند یم

. شود یبا اجازه از استاد سر امتحانات حاضر م. شود یه پنجم شروع میامتحانات پا
  . تر است رد سختک یر مکها از آن چه ف سوال

 داده ییها  چه سوالیدیند. دهند ی نمیسکه پنجم به ی پاک مدرین آسانیـ به ا
  .شوم یه امسال رفوزه مک من !؟بودند

. ندک ی امتحان را در ذهن مرور میها سوال. ستدیا ی میا  گوشهتکمحمدجواد سا
  :دیگو یبا خودش م. ها را نوشته است جواب همه سوال
  .شوم یـ من رفوزه نم

  
اد راه یناظم داد و فر. اند اط جمع شدهی حیها تو بچه. رسد یر به مدرسه مید

  .گردد یرود و برم یم. انداخته
  !ا رفوزهید ید هستیا تجدین اشترتیب. التان جمعیخ. هدیز نرسکها از مر ـ هنوز نمره

 یها  به تمام شدن درسیزیچ. وبدک یاش م نهیواره سیقلب محمدجواد به د
ه پنجم راحت ی پاک مدرسه و مدریها الش از درسیخواهد خ یم. اش نمانده است حوزه
  .شود

اد یفر. اند  شدهر جمعی پشت دفتر مدیها با نگران  بچه.ستدیا یه میاط تو سایگوشه ح
 به دست دارد و یا هکتر. اند اش بزرگ شده یشانی گردن و پیها رگ. شود یناظم بلند م

ش تاب یک و رو گردن بار استراواتش باز شدهکگره . وبدک ی شاگردها میبه پاها
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. نندک یشان م شاگردها دوره. شوند ی داخل مدرسه م،زکچند نفر از مر. خورد یم

  .  دلش آشوب استیتو. ستدیا یمحمدجواد به تماشا م
  .ن به خداکل کتو. یه از امتحانات مطمئن هستکـ چت شد، محمد؟ تو 

تمام هواس محمدجواد به . ندک یها م  گرفته شروع به خواندن اسمیناظم با صدا
  .اسم خودش است

  !قبول... ـ محمدجواد باهنر
بلند جلو صف  یاه بعد با قدم. شود یوب مکخیش می سرجایا  لحظهیمحمدجواد برا

مدرسه  از.  همه به اوستها نگاه. ردیگ یه پنجم را از دست ناظم می پاکمدر. رود یم
  .زند یرون میب

  
 فرو رفته یها محمدجواد نگاهش را به خانه. آورد یم» جوپار«وه کز را از یی پایباد بو
افتد و چرخ پشم  یجه میاد ننه خدی. چرخاند یم» محله شهر« و شن کدر خا

صوت  خوش یاد صدای ،اش یا  گل و بوتهیها خانه با پته تبک میاد بانوی ،اش یسیر
. زند یر بغل می زردهکآماده ه مادر کاش را  بقچه. وان حافظی و دیقی حقیاد آقای ،قرآن
 مادر و شش خواهرش از یها چشم. شود ی سرش گرفته رد میه مادر باالک یر قرآنیاز ز
 خودش فرو رفته و یتو. است ستادهی خانه ای گِلیوکپدر جلو س. زند ی برق مکاش

  .رفتن محمدجواد استبه رش کتمام ف
  .آورد به قدمگاه یم را میه غذاکروز بود یانگار د. ـ چه زود بزرگ شد

. ندک یپدر را بغل م. بوسد یش را میس مادر و خواهرهای خیها محمدجواد گونه
  . ندک ی وجودش را پر م،کیودک دوران یهمان گرما
  . میآ یرمان مک به ی آزادیها حتماً تو وقت... دینکم یـ دعا

ست ساله ی محمدجواد بی قد و باال، نگرانشیها چشم. دهد یپدر بغضش را قورت م
  . شدک ی از ته دل میآه. ندک یرا برانداز م
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  .یادت باشد فقط در راه خدا قدم برداری... خدا به همراهت... ـ برو
اش از مقابل  کیودکتمام . اندازد یشان م به خانهن نگاه را یمحمدجواد آخر

 خودش هم ... پرآشوب، از چه؟یر و با دلیسر به ز. افتد یراه م. گذرند یش میها چشم
  .داند ینم

  !!؟مردک ی می رفتن روزشماریروز براین دیه تا همکـ من 
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  فصل سوم
  
. ه چارتاق باز استی حوزه علمدرِ. ردنکستد به نگاه یا یم. گذارد ین می را زمکسا

ره ی خینگاه. زند ی میقلبش به تند. اند شان به بحث نشستهیچند طلبه مقابل حجره ها
. رده باشدکدا یاش را ناگهان پ ه خانهکماند  ی میا به آدم گم شده. اندازد یاط میبه ح

رون یرده برمان با خودش آوکه یه از حوزه علمک را یا نامه. ندک یبش می جیدست تو
 یتو. شود یدارد و داخل م ی را برمکسا. 1332. ندک یخ نامه نگاه میبه تار. آورد یم
ه یر پا به مرثی خُرد شدنشان زیصدا.  چند رنگ پوشانده استک خشیها برگرا اط یح
خواند برگه  یم. چرخاند یچشم م. شنود ی صوت قرآن میصدا. ردیگ یدلش م. ماند یم

 به قد ی نگاهیروحان. ش قرار داردیول حوزه درست جلوئمس. دول حوزه بدهئرا به مس
. گذارد ی میز روحانی میبرگه را رو. ندک یر لب سالم میز. اندازد یده او میشکبلند و 
اط به محمدجواد یها را در گوشه ح  از حجرهیکی. خواند یصدا م ی نوشته را بیروحان

. گر هم اتاق شودی جوان دید با دو روحانیبا.  استکوچکحجره . دهد ینشان م
 یبرا. دارد ی تاقچه برمیرحل را از رو. گذارد یل مکش ی هاللی  تاقچهیاش را رو بقچه

. خواند ی، م استاد گرفتهیخانه نزد بانو  تبکه در مک را یا ن سورهیآرام شدن قلبش، اول
ه و یفاک «یها تابک. گذارد یش میرحل را سرجا. شود ی چند طلبه از جا بلند میبا صدا

  .دخوان آنها را بی شروع درس طلبگید برایداند با یم.  تاقچه استی گوشه» اسبکم
 در گوشه یلبخند. دوقلو هستند. شوند ی داخل میدو روحان. شود یدر حجره باز م

شان  یکیاسم . فشارند ی میبه گرم. ندک یشان دست دراز م به طرف. شان استیها لب
محمدجواد . نندک ی، سفره را باز میزدن  هم بهدر چشم .  رضایگریاصغر است و د
  .گذارد یراش را وسط میدستمال نان و پن

ها داخل   طلبهی محمدجواد قبل از همه. ردیگ یآسمان به زور رنگ صبح به خود م
 استاد را یند صداک یاحساس م. استم کحاالس ک در یوت خاصکس. شود یالس مک
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م کحاالس کگران او به شاگرد یدر نگاه د. شوند ی داخل میکی یکیها  ه طلبهیبق. شنود یم
همه حواسش به استاد . ندینش یف جلو میدر رد باال گرفته، ی نهیبا سر و س. ماند ی میاول

 یادی زی  با حوزه فاصلهیفروش تابک .رود ی مدرسه میها تابکالس دنبال کبعد از . است
به . ندک ی مکیار احساس سبک نیخرد و با ا ی متوسطه را میها تابکامل ک یسر. ندارد

  . ردیز بگیپلم متوسطه را نی حوزه، دیها نار درسکخودش قول داده است تا در 
ن یمترکرده و کم یروزها را تقس. شناسد ی نمیگمحمدجواد خست. اند ه ها فشرد درس
  . خواب گذاشته استی برازمان را
  ؟ی چه حوزه آمدی، برای مدرسه برویخواست یـ م

  .شقش را داشتم عیـ از بچگ
 آخر مدرسه یروزها. شان از تعجب گرد شده استیها چشم. بندند یدوقلوها لب م

  .ندک یمتر مکساعت خواب را باز هم . است
  ؟یا دهینه دیچ خودت را تو آیـ ه

 کاش را پا یشانی پیعرق رو. اند ش گود رفتهیها چشم. ستدیا ینه زنگار گرفته میجلو آ
 یوبد روک یمشت م. افتد یم می از استادها درباره ظلم رژیکی یها فاد حریار یاخت یب. ندک یم

  .تاقچه
  ؟یده ینجه مک خودت را شی دارین همه درس، حسابیـ با ا

  .ندکنه نگاه یه گفته بود به آک یهمان. دیگو ین را اصغر میا
امتحانات . رده استکاش  چندبار دوره. دارد یش برمیها تابکن یتاب فلسفه را از بک
رستان را هم مرور ی حوزه، درس دبیها نار درسکام در  توانسته: ندک یر مکف. اند ع شدهشرو

  .نمک
  

استاد جواب امتحانات حوزه را روز قبل . روز گرفتن جواب امتحانات مدرسه است
 آنها، یها نگاه.  حوزه استیها ش بچهیرش پکف. رود یبه طرف مدرسه م.  استگفته
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خواند در نظرش مجسم  یرا به عنوان شاگرد نمونه م استاد، اسم محمدجواد یوقت
 مدرسه داخل یها  از بچهیکیشانه به شانه . دهان دوقلوها باز مانده است. ندک یم
ها  ف اسمیرد. اند ر زدهیشه پنجره اتاق مدیها را پشت ش اسم. شود یمرستان یاط و دبیح

  .هاست یان قبولیاسمش م. خواند یرا م
  

دو سال از . ل در حوزه، دو دل استیا ماندن در قم و ادامه تحصی رمانک رفتن به یبرا
ه آرامش کست  ییقم تنها جا. ندکتواند دل ب یل نمیداند از تحص یم. آمدنش گذشته است

  .ندک یم
  ؟یرو یا می یمان یـ چه شد؟ م

 یماندن«: دیگو یرلب میز. اش  شانهیگذارد رو یدست م. پرسد یه مکرضاست 
دارد و از  یبرشان م. ده استیچند نامه از پدرش رس. رود یقچه م به طرف طا».شدم

مادر و . دهند ی می نگرانیبو. ندیچ ی هم میها را رو نامه. زند یرون میاتاق ب
زند،  یآهسته لبخند م. دیآ یمر آنها مقابل نگاهش یتصو. نندک ی میش دلتنگیخواهرها
د یبا: دیگو ی با خود م.ترسد ید مش را بشنونیده صدای خوابیه دوقلوهاکن یانگار از ا

  .تان تنگ شدهید دلم براینکباور . نمکل یمک را تینی دیها درس
ز علت ماندنش یقبل از هر چ. ردیگ یاغذ و قلم به دست مک. ندک یشمع را روشن م

  .ندک ی مییش دلجویدهد و از مادر و خواهرها یح میرا توض
  

 یگری دی، دلش حال و هوای بروجرداهللا تیست بعد از درس خارج فقه آ یچند روز
ن یها سنگ درس. برد یاالت دور و دراز با خود می هم او را تا مرز خینم باران بهار نم. دارد

احساس ...  پله، جلو حجره یرو. ندک  یند، آنها را مرور مک یدا می پییهر جا. هستند
  .ها فرو رفته است تابکند در ک یم

  اقتش را دارم؟ ی لیعنی. ام ردهک دایپ یـ پروردگارا، چه سرنوشت
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. الس پر از طلبه استک. شود ی حاضر مینیاهللا خم تیالس خارج فقه و اصول آکدر 
فقط . م استکالس حاک بر یوت خاصکس. ندکدا ی پییف اول جایند در ردک ی میسع
 ی  با همهینیاهللا خم تی آیها  رفجنس ح. شود یده میه شنکاستاد است  یصدا

 او زل یها  به لبیاوکنجکبا . ندک یده است، فرق میتا آن موقع شنه ک ییها حرف
جا  ش جابهیسرجا. یچ ترسیه یارا و بکآش. ست یاعتراض استاد به ظلم پهلو. زند یم
ه منتظر کانگار سالهاست . شود یسرش داغ م. زدیر ی تو دلش فرو میزیچ. شود یم
ه هر لحظه کماند  ی مییها ه به ضربینیاهللا خم تی آیها حرف. ست ین آدمیدن چنید

احساس . شود یالس حاضر مکه سر یروز بعد زودتر از بق. ندک یارترش میهوش
  . ندک یرار مکلمات درس را دائماً با خود تک. ندک ی میسرزندگ

 همچنان با .ندک یرا احساس نم ها ه گذشت فصلکد شو یچنان در آنها  غرق م
  .دوقلوها هم اتاق است

دوقلوها ! ادتان هست؟یه آمدم ک یروز اول. ه تو قم هستمکن سال است یـ سوم
به است ده یه از پدرش رسک را یا رضا نامه. ردندگاند به شهرشان بر م گرفتهیتصم

  .نندیهمه دوست دارند او را بب. ست یصحبت از دلتنگ. دهد یدستش م
  ه؟ی مدرسه حجتیرو یـ م

  .بعد به نامه. ندک یبه رضا نگاه م
  .دیبا آدرس جد. سمینو ی جا مـ جوابش را آن

 ی همه. گذارد یش را در آن میها تابکدارد و  یش را از گوشه اتاق برمکسا
 را کسا. خورد ین صبحانه را با دوقلوها میآخر. دنشو ی جا نمک سایش تویها تابک

 به آنها عادت .روند یدوقلوها تا جلو در همراهش م. افتد یو راه ماست ه تدستش گرف
ده ک دانش:ش امتحانات دانشگاه استیرش پکف. ندک ی میرلب خداحافظی ز.رده استک
. رمان نداردک رفتن به ی برایوقت. ندک ی میزیر رود و برنامه یاده میتمام راه را پ! اتیاله
ه است و یضیاش در مدرسه ف  تر از حجره بزرگ. دهد ی اتاقش را نشان م،ول مدرسهئمس
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 هم یبا صدا. نند به خواندینش یم. تنهاستتا غروب . با سه نفر هم اتاق است
شان یها ها را در چهره  درسیسخت. هر سه جوان هستند. شود یش از جا بلند میها یاتاق
  .دهد ی درس خواندن را ادامه م،بعد از شام. نندکند شام را حاضر ک ی مکمک. ندیب یم

  ؟ی دانشگاه برویخواه یـ م
. اند دهیه خوابکند ک یگرش نگاه می دیاقبه دو هم ات. پرسد یه مک است یرفسنجان

د یشا. امتحان آخر ماه است. اتیده الهکخواهم بروم دانش یم: دهد یآهسته جواب م
  .نمکها را مرور  برسم درس
ش تنها یها تابکمحمدجواد دوباره با . خوابد یش میرود سرجا ی میرفسنجان

. رسد یآخر ماه سر م زود ییخ. هاست  خواندن درسی برای دنجیحجره جا. شود یم
تهران به . شدک ی روز طول میکرفت و برگشتش تنها . رود ی امتحان به تهران میبرا

 جواب منتظر بماند، با ید برایه باک را یچند روز. امده استی نینظرش شهر قشنگ
رود و  یچند بار تا مقابل در مدرسه م. حاال در حجره تنهاست. گذراند یدلهره م

خسته . اوردی غروب بیه قرار است رفسنجانکست  یش جوابیپرش کف. گردد یبرم
 یرفسنجان. دشو یده در باز می به پشت خوابیغروب وقت. گردد یشود و به حجره برم یم

  .است
  !یا ـ قبول شده

ش یاو پ. ندینش ینارش مک یرفسنجان. دهد یه مکیوار تیشود و به د یخونسرد بلند م
ردند، باال ک یه میدند، گریخند یگام قبول شدن مه هنک استده ی را دین جوانانیاز ا
  .دندیدو یها م یا ابان مثل بچه مدرسهیدند در خیپر یم

  .ست یسینو ـ فردا روز نام
 به دلش یگدلتنگ و سرد هستند و چن.  دارندی خاصیها حال و هوا السک

» زانیالم «ریو تفس ییعالمۀ طباطبا» اسفار «ی تواند با فلسفه ینم. زنند ینم
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ها را پشت سر  ترم. شود یها حاضر م السک روز سر یک یا هفته. ندکشان  سهیمقا
  . گذارد یم

ده را و در همان ک حوزه را خوانده است و هم دانشیها هم درس.  است1336سال 
ه را با خود به ینشر. ع بوده استیتب تشکه میش مشغول چاپ نشریها یاتاق حال، با هم

  .ردکدا یرفدارانش را پ زود طیلیخ. برد یده مکدانش
  م؟یه ادامه بدهیم به چاپ نشری بتوانینک یر مکـ ف
  .رود یر فرو مکبه ف. دنک ی نگاه م رای صورت گرفته رفسنجانبا

  .میفروش ین سالنامه را میـ قبوض اول
  
 درون ،الب نوریاستقبال چون س. رسد ی نسخه م10000 راژ فصلنامه بهیت

دلش . رسد ی نسخه م15000 بهراژ ی زود تیلیخ. ندک یمحمدجواد را روشن م
  !اند رفتهیشد مردم آنها را پذکاد بیخواهد فر یم

  .ات باشدیسانس ادبین فوق لتر گرفکد به فیگر بایحاال د
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  چهارمفصل 
  
. چسباند یشه می اش را به شیشانیند و پینش یف آخر می ردیها ی از صندلیکی یرو

 یبه نُه سال شاگرد. افتد یشوند و اتوبوس راه م یمسافرها با سر و صدا سوار م
ش یان پاهایش را مکسا. ندک یر مک فییو عالمه طباطبا ینیخماهللا  تیآ یها السک

 سال یها  از فصلنامهیکیان یم؛ سانسش داخل آن استی فوق لکمدر. ندک یم مکمح
 کنو. اندازد یم یاست نگاهنارش نشسته کت و شلوار نو که با ک یبه مرد. 1341

ند ک ی میسع. ماند یم می رژیها نیمرد به خبرچ.  چاقش استی زانوهایراواتش روک
ه کاش  یغاتین سفر تبلیاول. افتد یتش به آبادان میاد مأموری. ندکش را حفظ ا یخونسرد

ل یت شناختن دولت اسرائیبا به رسمآن سفر . ندکراد ی ای مهمیقرار بود در آن سخنران
 را جلو چشمان یمتن سخنران.  منبر رفتیباال. رده بودکدا یم تقارن پیاز طرف رژ

 یمأمورها با باتوم رو. ردک خواند و در آن به شاه و دولت حمله ی شهربانیمأمورها
  . دندیوبکاش را  یل الغر و استخوانیکختند و هیسرش ر

ه دستور ک است یه مأموریشبن مرد هم یا. دیآ ی مردم به خودش میبا صدا
 از مسافرها یکیدارد با . م گندهکاندام و ش همان طور درشت؛ ا داده بودبازداشتش ر

  . زند یحرف م
تهران . چرخاند ینگاهش را در اطراف م. شود یاده میاز اتوبوس پ. اند دهیبه تهران رس

 مد روز در رفت و یها ج و منگ با لباسی مردم گ.شده است ی فرنگیل شهرهاکش
پشت به او . ستاده استیمرد چاق دورتر از او ا. اند ردهکبه نظرش آنها را خواب . ندآمد
 در گوشش یرفسنجان یبر هاشمکحرف ا. چسبد یمم کش را محک سای ند و دستهک یم
  : چدیپ یم

 سفر ی برا.ردهکشور شما را انتخاب ک خارج از ینیغات دی تبلیه قم برایـ حوزه علم
  .به ژاپن
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 ؛ن استی سنگکسا. اند، باشد ردهک اجاره شیه براک یا  در خانهیکید قبل از تاریبا
اد یخواهد قبل از رفتن به ژاپن زبان دوم آنها را  یم. نامه  و لغتیسی انگلیها تابکپر از 

توجه  یب. ابان استیآن طرف خ ستگاه اتوبوس یا. ندک یدست م به  را دستکسا. ردیبگ
  .ندک یش را تند میها ه پشت سرش است قدمکبه مرد 

 یدر انتظار اعزام به ژاپن روزشمار. برد یه در تهرن به سر مکه است هفت ماـ شش 
 از یرفسنجان یبر هاشمکه اک را یا ن نامهیآخر.  را روان شده استیسیزبان انگل. ندک یم

دست تواند  یاما او نم. د همچنان در انتظار بماندیبا. خواند یش فرستاده است، میقم برا
 ینیاهللا خم تیها قبل توسط آ ه از سالکند ک یمر ک فیبه نهضت.  دست بگذاردیرو

 ینیاهللا خم تی آیها شبنامه. ه استوستین نهضت پیسال ششم به ا. شروع شده است
شان  حفظخواهد  یمانگار . خواند یهمه را با ولع چند بار م. رسد یهمچنان به دستش م

  .ندک
 به سر ی بزرگار در انتظار حادثهی اختیب. ننده استک ش خفهی تهران برایهوا

پشت . دود یاط می حیتو. شود ی در بلند میصدا. خته استیارش در هم رکاف. برد یم
  :دیگو یشتر نمیلمه بکمرد چند . ندک یدر را باز م. رابطش از قم است. ستدیا یدر م

  . شده استیـ رفتن به ژاپن منتف
هر چه : دیگو یر لب می بعد ز.ندک یستد و نگاهش میا یابان برسد، میتا مرد به خ

  .خدا بخواهد
به ظلم . ندک یر مکبه مردم خودش ف. ستی سرش نیتور رفتن به ژاپن کفگر ید

 یم رویبه تقو. زند یآشفته درخانه قدم م. ن اسالمی دینابود و یمحمدرضا پهلوم، یرژ
. خواند یاغذ را مک یر لب باالیز. ندک یه با پونز چسبانده شده است، نگاه مکوار ید

به . آسمان رنگ شب به خود گرفته است. ستدیا ینار پنجره مک. شوره دارددل. 1342
 یبوارا کآش. اند شه شدهیزتر از همیتند و ت. ندک یر مک فینیاهللا خم تی آیها شبنامه
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ار ک ی آنها بداند یم. ها را ترسانده است یومتک ح،ها  نوشتهیزیت. دهند یمبارزه م
  .وانه شوندیه دک فرداست  ـامروز: دیگو یرلب با خود میز. نخواهند نشست

مقابل در مسجد چند نفر جمع . شود ی مسجد می خواندن نماز صبح راهیبرا
  .یک اسلحه به دست و آماده شل؛اند ستادهیابان ایس در دو طرف خیدو پل. اند شده

م کش را بلند و محیها شد و قدمک یش را باال میعبا. نندک یاز دور براندازش م
 مسجد یگو اذان. شود یراست داخل مسجد میک. ر نظر دارندیها او را ز سیلپ. دارد یبرم

  :دیگو ی میا  خفهید و با صدایآ یبه طرفش م
  .اند ردهکه حمله یضیها به مدرسه ف یومتکـ ح

 تمام وجودش ، خورده باشدی سختیلیانگار س. شود یوب مکخیش میسرجا
گو  اذان. ل پاره شدن هستد سر و گردنش در حایها ند رگک یاحساس م. سوزد یم

  .لرزد یش میها و دستاست ستاده یش ایرو روبه
آن هم درست . زنند ی میارکدست به هر . اند شان را بستهیها چشم. اند وانه شدهیـ د

  ).ع(روز والدت امام جعفرصادق
سرش . زند یرود و زانو م یاط مینار حوض وسط حکشان کپا. ندک یاحساس ضعف م

  . آبیوند تک یرا فرو م
ه تازه ک را یا شبنامه. ندک تواند تصور یعمق فاجعه را نم. سوزد یتا صبح در تب م

 یشگی همی تهران، فضایفضا. ردیگ یش میها ده است، جلو چشمیبه دستش رس
رش را ی شمشینظام پهلو. شود یه مدیارا دکد آشیخفقان، ارعاب، سانسور و تهد. ستین

 ینیاهللا خم تیه آیها از اعالم حرف. زنند یم حرف ممردم با ترس با ه. از رو بسته است
مه کم شاه را به محایح و قاطع رژیشان صریا.  تهران استونیروحاندر پاسخ به تلگرام 

 مورد حمله قرار یم شاهنشاهیت و رژکه شخص اول مملکن بار است یاول. ده استیشک
اهللا  تیا در نهضت آه ه سالک نیاز ا.  گرفته استیا  جان تازه،محمدجواد. ردیگ یم
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 ی تاقچه، باالیه را داخل گودیاعالم. بالد ی در مبارزه بوده است، به خود مینیخم
  . چسباند یش میها تابکف یرد

  !ند مردیگو یـ به او م
. ندا ها همه بسته مغازه. رو ادهی پیافتد تو یراه م. زند یهوس قدم زدن به سرش م

  .اند ردهکون سه روز را اعتصاب اعالم یانروح. اند ها دست به اعتصاب زده یبازار
 جنگزده یتهران به شهرها. ه درست در ماه محرم استیضی مدرسه فیچهلم شهدا

 از یکیان ی را مینیاهللا خم تیه آی محمدجواد اعالم. شده استیپر از نظام. ماند یم
سر و  جبار، ظالم، خودی دستگاه،می رژ،هیدر اعالم. ندک یاش پنهان م ی درسیها تابک

مدرسه حاج «د خود را به یبا. ستدیا یابان میسر خ.  شده استین معرفکش قانون
ت یجمع. نندک از علما و وعاظ خواسته ملت را روشن ینیاهللا خم تیآ. برساند» ابوالفتح

ت یان جمعیاز م. جا شروع شود قرار است، تظاهرات از آن. اند داخل مدرسه شده
  .شود یده می دینیاهللا خم تیس آک مردم عیها در دست. گذرد یم

  .اند ردهکدا یشان را پ ـ مردم رهبر انقالب
ها  ینظام. گذرند یدان بهارستان میان از میشعارگو. افتند ینندگان راه مکتظاهر
ابان را ی خ،ها یصف نظام. رود ی میدان فردوسیت به طرف میجمع. نندک یحمله م

ها  یوار نظامیمردم د. رساند یگان منندکمحمدجواد خودش را جلو صف تظاهر. بندند یم
مقابل . اخ مرمر استکمقصد . ده شده استیشکصف تا دانشگاه تهران . افندکش یرا م
. شود ی میک شلییر هوایت. دهند یمردم شعار م. اند ستادهیباش ا ها آماده ی نظام اخ،ک

منتظر . ستت ایاند و نگاهشان رو به جمع ردهکعرق . اند ها لب به دندان گرفته ینظام
خواهد  ی است و دلش میعصبان. زند ی محمدجواد میها قهیشق.  هستندیکدستور شل

  .وبدکها مشت ب یبه صورت نظام
  .مانند یها م ـ به قاتل

  .شوند ینده مکت پرایجمع. دیآ ی انفجار میصدا
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خ یتاردرنگ در گوشه ساعت، یل سفیمستط. ندک یش نگاه میبه ساعت شبنما
 ساعت را لمس یا شهیبا انگشت سطح ش. دهد ی را نشان م1342ازدهم خرداد ی
. اند ه ه و پاره شدکوارها همه تی دی رویها هیاعالم. به اطرافشچرخاند  یچشم م. ندک یم
 دستش یوبد و دوباره توک یوار میباتومش را به د. ستاده استیابان این خیی پایسیپل
. گذرد ینارش مک از یسک تایک .افتد یابان راه می خیکیمحمدجواد در تار. ردیگ یم

  . رنگیی حنایشیر  با ته؛راننده جوان است. ستدیا یجلوتر م. ندک یدست بلند م
  .روم یشتر نمیسه چهار راه بـ ـ دو 

 یک نزدیها وچهک از یکیوارد . شود یاده میقبل از چهارراه سوم پ. شود یسوار م
. رساند یدش را به در دانشگاه مخو. ابان دانشگاه پر از دانشجوستیخ. شود یدانشگاه م
، چند نفر از یکی و تاریدر شلوغ. برند یان داخل محوطه دانشگاه هجوم میدانشجو

  .ندیب یش را میها یالسکهم
  .اند  شدهیکیون یها با روحان یـ چه خوب دانشگاه

م یان ضد رژیدانشجو. رده استکم، اطراف دانشگاه را محاصره ی رژیتیدستگاه امن
قبل از اذان صبح، از دانشگاه . ماند یمه شب همراه دانشجوها میتا ن. ندده یشعار م

 یخواهد سخنران یم.  اطراف برساندی از مسجدهایکید خود را به یبا. زند یرون میب
ند و به ک ی مسجد میوار گچیند، پشت از دیب یه مکرابطش را . روز عاشوراست. ندک

رنگ . زند ینفس نفس م. ستاده استی امرد جلو در، دست به چارچوب. رود یدنبالش م
  : س عرق استیخ. لرزد یش میها لب. به رو ندارد

اند  ختهی رینیاهللا خم تیها به خانه آ یومتکزده خرداد، حیمه شب سیـ ساعت سه ن
شته ک یند صد نفریگو یم... اند ر شدهیها درگ یومتکمردم با ح. اند ردهکر یو او را دستگ

  . هم بودهیزخم. اند شده
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 یفضا. دود یابان می خیرده باشند توکش یه صداکمرد انگار . زند یش مکخش
م یبه آدم تسل. نندک یهمه خاموش نگاهش م. ن فرا گرفته استی سنگیوتکمسجد را س

  .ماند یم یا شده
و را به دست ینترل رادکخواهند  ی میا عده! تی تهران پر است از جمعیها ابانیخ

حات ی تسل،یز دولتکه قصد حمله به مراکشود  ی میا همحمدجواد همراه دست. رندیبگ
 به ی نظامیروهاین. تظاهرات اوج گرفته است.  را دارندسی پلیها گاهیارتش و پا

عام  دستور قتل. شوند یده میهمه جا د. رده باشندکه ناگهان حمله کمانند  ی مییها ملخ
خون . اند ردهک  فیردجسدها را مقابل چشم مردم . اند شتهکچند نفر را هم . دارند

پوشان  فنک. سرپل باقرآباد از جسد پر است. ابان را به رنگ قرمز درآورده استیخ
ام پانزده خرداد یق. اند چند نفرشان را به گلوله بسته. تندکن به طرف تهران در حریورام

مأمورها به . شود ینماعالم ها  ها و مجروح شتهکتعداد . ست یام سراسری قیک 1342
  .ندنک یها جمع م ابانیشان را به سرعت از خ ا مردهی  زنده. اند نها هجوم بردهطرف آ
نند و ک ی درست میجمع  دستهیم، گورهایه مأموران رژکده است یمحمدجواد شنـ 

  .زندیر ی شور قم می اچهی دریوپتر توک یا با هلینند و ک ی آنها دفن میا تویاجساد را 
 از تهران ید گزارشیبا. افتد به طرف خانه ی مراه. د هم به خون نشسته استیخورش

  .به رابطش بدهد
شتار بر اوضاع مسلط کتوانند با  یها م یومتکشانزده خرداد ح. ام استیروز سوم ق

  .شوند
نش را ییلب پا. ندکم کت پانزده خرداد یتواند از اهم ینم.  استین تسلط موقتیـ ا

ه مردم ک یثاری و ایارکرش را به فداکف. د خودش را تسال دهدیبا. ردیگ یبا حرص گاز م
ار کام آشین قیت در ای روحانیه رهبرکن یاز ا. ندک یاند متوجه م از خود نشان داده

  .، خوشحال استاست
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شود تا  ین دنده و آن دنده میقدر ا آن. شدک یوسط اتاق دراز م.  راه رفتن نداردینا
 شالق ی از ضربه. ش دارد سوزیمکگوشش . ندکدا یخواهد پ یه مک را یحالت راحت

  . دبش بخوایتواند رو ینم. رده استکها ورم  ی از ارتشیکی
  

. گذارد ی مکوچکز ی میتابِ دستش را روکمحمدجواد . وبدک یاط را می در حیسک
ده یوارها و تنها درخت باغچه دی دی از برف رویرد. ندک یاط نگاه میاز پنجره به ح

ش را تند یها قدم. دیآ یاط دوباره به صدا درمیرِ حد. زند یرون میاز اتاق ب. شود یم
 یدرز. ستدیا یدودل پشتِ در م. آورند ی از روز خبر نمین ساعتیها در چن رابط. ندک یم

از ته  با صورت یجوان. ندک یناچار در را باز م. ندکرون را نگاه یه از آن بکوجود ندارد 
ائم در دش یها  چشمک مردم. شق و رق؛ستاده استیت و شلوار نو اکده و یتراش

 به یند و نگاهک یتش مکب یدست در ج. دهد ی میرلب سالمیز. چرخش هستند
  . اندازد یدوروبرش م

  ...ا توی؟ بامدهیدنبالت ن یسکـ 
 یگرما. شدک ی مینفس بلند.  راهرویچپد تو یه منتظر تعارف باشد، مکجوان انگار 
جوان با . دهد یهانش را قورت مآب د. ندک ی صورت محمدجواد فوت مینفسش را تو

  :گذارد یف دست محمدجواد مک را یا  لوله شدهی  روزنامهیدستپاچگ
  .روم یبا اجازه من م... ن مال شماستیـ ا

راد یت ایولئمس. ندک یت را باز مکپا.  در بسته استیا ت نامهکداخل روزنامه، پا
 .اند ه  تهران را به او داده در بازاریضی به مناسبت سالگرد حادثه در مدرسه فیسخنران

 یها خ شبیتار. اند ه اد نبردیاتش را از ید بداند مردم هنوز جنایم بایرژ! چه خوب«
. د با قم در ارتباط باشمیبا . است1342ست اسفند ی هجده و نوزده و بی روزهایسخنران

  ».م استی ضد رژی سخنرانی برای خوبیمسجد جامع بازار، جا
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د یبا «.سدیاش را بنو ی سخنرانیها ز متنیست قبل از هر چمجبور ا. وقت تنگ است
تا . نمی ببیکها را از نزد یومتکدوست دارم در آن لحظه حال ح. سنگ تمام بگذارم

  ».مید بشوید ناامی نبا.مید بجنگیبا. میآ ین نمیینم از منبر پاکشان ن وانهید
به . امعبه مردم داخل شبستان مسجد ج. ندک یر مک فی سخنرانیها به شب

 خود را به مسجد جامع یقبل از شروع سخنران. اند ردهکه مسجد را دوره ک یمأموران
. ندک یبه ساعتش نگاه م. اند  سرد جمع شدهی در آن هوایادیت زیجمع. درسان یم
چند نفر از . ستدیا ی نماز می  اقامهیبرا.  به نماز مغرب و عشاء نمانده استیزیچ
. ست ی عادتیقعنند موک یگزارش م. شندک ی مکخل سر اطراف مسجد به دایها سیپل

ان یب. اند مردم به صورت جوانش زل زده. رود ی منبر میبعد از نماز، محمدجواد باال
ه مردم تمام هوش و هواسشان به کشد ک ی طول نمیا قهی چند دق. داردیحیفص

  .شود یم، جلب میه رژیز او علی تند و تیها حرف
  :ندک یش می صدا،نار منبرک از یسک .ساعت از هشت گذشته است

 از فقر ،محمدجواد با آرامش. اند ها بو برده سیپل. ینک را تمام یـ بهتر است سخنران
بعد ... ها و  ن، قمارخانهی، مصرف هروئیساز  مشروبیها ارخانهک زند، یحرف مو فساد 

  . ستی ن منبریمحمدجواد باال. آورند یها داخل مسجد هجوم م سیپل. دیآ ین مییپا
 یال رو و البه ادهیاز پ. خواهد به مسجد برود یه محمدجواد مکست  ین شبیسوم
باد سرد اسفند . ندک یش را تند میها قدم. دنش استیر رسینگران د. گذرد یمردم م
قد بلندش از . رود یسرما تا مغز استخوانش فرو م. ندک ی را سوزن سوزن مصورتش

درست بعد از نماز .  راه برودیکیند در تارک یم یسع. ت اطرافش باال زده استیجمع
  . منبریرود باال یراست میک. شبستان مثل شب اول پر است. شود یوارد صحن مسجد م

س را پشت سرش ی پلی آهنیها  پاشنهیصدا. شندک یت انتظارش را میجمع
اتش به کحر. ها بلند است تق تق پاشنه. ند آهسته قدم برداردک ی میسع. شنود یم
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 ؛آورد یس را درمی پلیار ادایاخت یب. به سرفه افتاده است. ماند ی میات آدم آهنکحر
  .چند سرفه پشت سر هم

شان یها تواند حرف ینم. اند دو نفر شده. ندک یبه عقب نگاه م. افتد یها م  پاشنهیصدا
 رو ناگهان پر ادهیپ. گرداند ی سرش را برم،ه نگاه در نگاه شوندکن یقبل از ا. را بشنود

 یها  پاشنهیصدا. شود ی آنها میقاط. گردند یار برمکه از سرک ییارگرهاکشود از  یم
  .اند ردهکگمش . رسد یها به گوش م سی پلیآهن

. رونی به بندک ی منگاه.  داردیاحساس خاص. رود ی منبر میباز هم بعد از نماز باال
با آرامش . مانند ی می گوشتیواریدبه . اند ستادهیپ اکیپ تا کی ،ت تا جلو دریجمع

 یاردها دالر پولیلی می درباره. ش صاف و رساستیصدا. ندک یاش را شروع م یسخنران
 ی  دربارهزند، ی حرف مجا خرج شده استکست یا گرفته شده و معلوم نیکه از آمرک

زند و  یل حرف می رابطه دولت با اسرائی  درباره. شدن امامیه و زندانیضی فی فاجعه
لمه، کبا هر . ندک یه میتشب» هیام یبن«دهد و آن را به  یرد انتقاد قرار مم شاه را مویرژ

  :دیگو یدر آخر م. دیآ یت به جوش میخون جمع
ت ی و موفقیی رهایبرا.  هستندینیان دیشوایپ) ع(ن امام جعفر صادقیـ امروز خادم

  .دینک دعا ینیاهللا خم تیآ
  .رساند یان می را به پایسخنران) ع(بت امام جعفرصادقیر مصکبا ذ

قه به یها پنج دق عقربه. ندک یبه ساعتش نگاه م. چرخاند یت میان جمعینگاهش را م
چند مأمور . نندک یمت راه را باز یجمع. دیآ ین مییاز منبر پا. دهد یهشت را نشان م

 جلو در مسجد ی شهربانیروهاین. دارند ی پشت سرش قدم برمی عادی با ظاهرکساوا
  . اند ستادهیا

  !دیف هستیما توقـ ش
 در دو کژه ساوایدو مأمور و. شود ی میپ شهربانیسوار ج. ست یسرهنگ طاهر

.  را دارندیگناه یوم بکه قصد اعدام محکمانند  ی مییبه جالدها. نندینش یطرفش م
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فش را یلکخواهد زودتر ت یدلش م. برند ی مکمحمدجواد را همان روز به زندان ساوا
 به سه ماه حبس  و دانستهیکف یاو را متهم رد. شود ی نمیانتظار طوالن. نندکروشن 

ت از یت، حماک مملیت داخلی اقدام بر ضد امن،تیومکعلت مح. نندک یوم مک محیبیتأد
  . و انتقاد از دولت استینیاهللا خم تیآ

  
  !یآزاد... ـ بلند شو

د  محمدجواکسا.  خمارییها  چهارشانه با چشمیمرد. نگهبان زندان قزل قلعه است
  .اندازد ی سلولش ملرا داخ

نت ک ول کساوا! اد هم خوشحال نباشیز! ند دنبالتیآ یم! نکت را تن یها ـ لباس
  .ینم دوباره مهمان ما باشکر کف! ندیآ یدنبالت مه یه به سایسا. ستین

ت کسا. ش را ببنددیها فشکشد تا بند ک ی طول میادیمدت ز. ندک یلباس به تن م
 از سر گذشته را در ذهنش مرور یروزها. زند یسلول زل مند و به در باز ینش یم
  :دیگو یر لب میشود و ز یبعد از جا بلند م. ندک یم

  .ردمک ین مید تمریبا!  نبودیـ تجربه بد
ه کشان چنان فشرده است یها لب. ستندیا ی جلو در سلول مینگهبان همراه دو نظام
ان دو یدر ممحمدجواد . ور استکره پر از گشان یابروها. اند ه انگار به هم دوخته شد

  :خواند یرلب میز. ست یواریم دینگاهش به تقو. افتد ی به راه مینظام
  .24/3/1343ـ 
  .ندک یبا خود زمزمه م. ندک کخ را در عمق ذهنش حین تاریند اک ی میسع

  ...یـ آزاد
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  فصل پنجم
  

 درختان  چند رنگیاه رو از برگ ادهیپ. نگاهش به اطراف است. گذرد یاز چهارراه م
 یها با ساختمانرا  1الج البرزک. ندک یش را تند میها قدم.  پر شده استیزیتبر
 یناه متن سخنرکن است یداند ا یه مک یزیتنها چ. ستدیا یم. ندیب یاش از دور م یآجر

 در اطراف یسک.  خواهد آوردمبارزان از یکی را ینیاهللا خم تی آ1343روز چهارم آبان 
ن یب ایتصو. ردک یر مکران فیان در اییایکت آمری مصونی حهیب الیبه تصو. ستیالج نک
توانند  یران می ای تویارکها هر   یه خارجک آن است یم شاه به معنیحه توسط رژیال
  .ندکخشان یچ عنوان توبیتواند به ه یران هم نمیومت اکو ح.  قتلینند، حتکب

  .ندینش یت نمک ساینیاهللا خم تیدانستم آ یـ م
ه خواندن متن کند ک یر مکف.  را بخواندیخواهد هر چه زودتر متن سخنران یدلش م

عالمت رابط . شنود ی دو سوت را پشت سر هم میصدا. تر باشد دنش دلچسبیاز شن
 یها  از خانهیکیوار یراه به د ت و شلوار راهک با یمرد. افتد یطرف صدا راه مبه . است
 دستش یرا توشده اغذ لوله کمرد . شود یش میکنزد. ه داده استکیالج تک یکنزد
  . گذارد یم

  .شوند ی می وارد اتاق.دیشتر مواظب خودتان باشی گفتند بی رفسنجانیـ آقا
 رو ک گنجشیا دسته.  را درآورده استی پنجره چوبیباد صدا. ندینش یوسط اتاق م

 ی سخنران.ندک یاغذ لوله شده را باز مک. نندک یپرند و صدا م ی لخت درخت میها شاخه
  . ان و همه طبقات استی خطاب به مراجع و دانشمندان، ارتشینیاهللا خم تیآ

 ی برایسکشب . میریف دستمان بگکد جانمان را یبا. تر شد تمان سختیولئـ مس
  .دیآ ی میبردن متن سخنران

  !مواظب خودت هم باش. ن همه بخوانندک یـ سع
                                                 

  . البرز در تهرانیرستان فعلیدب: الج البرزک. 1
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ام پانزده ی قیرود به روزها یرش مکف. اند هندکها پرا ینظام. ندک یابان نگاه میبه خ
  .خرداد

  . بزندیگریه دست به اقدام دکن روزهاست یهم! وانه شدهیم دوباره دیـ رژ
پ با سرعت یج. بندد یدر را م. چدیپ یوچه مک ی تویپ نظامیج. اندازد یشانه باال م
  .رود یش میها تابکبعد به سراغ . ماند تا دور شود یپشت در م. گذرد یاز جلو در م

  
 مرد جوان رنگ .آورد یش میها برا  از رابطیکی را 1343زده آبان ی روز سی خبرنامه
. ندک یستد و رفتن او را تماشا میا یجلو در م. اند ش را انگار دوختهیها لب. به رو ندارد

تر درشت خبرنامه مقابل یت. ندک یه تا خورده است، باز مک ییبعد خبرنامه را از جا
  ».د شدیه تبعکی به ترینیاهللا خم تیآ«. شود یتر م ش بزرگ و بزرگیها چشم

از خانه . برند در جانش ی راهرو هجوم میها یاشک یسرما. شود یش خم میزانوها
 از ید برخی جدیها شیبه گرا. رسد یاوضاع شهر به نظرش آشفته م. زند یرون میب

ش مرد تا بناگوش ین. ندک یش منگاه. زند یاش تنه م  به شانهیمرد. ندک یر مکها ف گروه
 یشمیتش را باال داده است و دستمال ابرکقه ی. زند ی میش به خماریها چشم. باز است

ش یها  مقابل چشم1یی بخارای محمدعلی ار چهرهیاخت یب. افتد یراه م. به دست دارد
ه ک یاد حرفی! رده است؟کچرا او مبارزه مسلحانه را انتخاب مانده است . شود یر میتصو

ر لب با یز. ندک  یش را سست میها  قدمیا  لحظهیبرا. افتد یده بود، می شنیاز محمدعل
  !ردکار خودشان را خواهند کن روزها یا: دیگو یخود م

ر ی تیناگهان صدا. اندازد ی به اطرافش مینگاه. ده استی رسیابان پهلویبه وسط خ
اد ی فریسک. شود ی موبکخیش میسرجا. ست ی ملیصدا از طرف مجلس شورا. دیآ یم
  :شدک یم

  ...ردندکر را ترور یـ نخست وز
                                                 

  .دست داشت) وزیر شاه نخست( منصور یه در ترور حسنعلکلفه أت مؤتی هی از اعضایی بخارایمحمدعل. 1
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ها جمع  یت و نظامیجمع. رود ی مجلس میکیتا نزد. افتد یبه طرف صدا راه م
  .رده استکادها را خفه یر آمبوالنس فری آژیصدا. اند شده

  
 یها حال و هوا نوشته. ندک یدارد و باز م ی راهرو برمیها یاشک ینامه پدر را از رو

ه برق ک انگار .گردند ی مبه دنبال همسرش یبراش یمادر و خواهرها. اند  گرفتهیگرید
سال . اطیزند به تنها درخت ح یزده زل م  بهتیقه طوالنی چند دقیبرا .گرفته باشدش

ازدواجش چنان . دهد ی ازدواج انجام میقات الزم را برایمحمدجواد تحق.  است1344
 یا  است از خانوادهیهمسرش دختر. ندک یزده م هته همه را بکشود  یساده برپا م
به .  دور نگه داردی فرهنگیها تیتواند او را از فعال یازدواج هم نم. اسبکمتوسط و 

  .اش جواب رد نداد یمانده است چرا به خواستگار. ندک یصورت جوان همسرش نگاه م
  . نداشتمیزیه چکـ من 
  .ست یافکم ی برادیدار یه در راه خدا قدم برمکن یـ هم

. ش استیها  جلو چشم1»مسجد الجواد«س یطرح تأس. زشیند پشت مینش یم
د از ی ساختن مسجد بایبرا. اند ل دادهکیرانش تشک با دو تن از همفیا ه  سه نفریشورا

  .رندی بگکمک» یاد رفاه و تعاون اسالمیبن«الحسنه  صندوق قرض
  
پرستارها . رود ین میی را باال و پاها چند بار پله. زند یم مدمارستان قیاط بیدر ح
  .پرسد ی حال همسرش را میاز پرستار. ز استیآم شان احترامیها نگاه. نندک ینگاهش م

  !ه آوردهیت هدی برایپسر قشنگ. ـ حالش خوب است
  .اما پرستار رفته است.  از پرستار بپرسدیگریخواهد سؤال د یم

اسم . دهی از اقوام دیکیه ک یه خاطر خوابب! م ناصریگذار ی خانم اسمش را می ـ با اجازه
  !ست؟ین طور نیا. ست یقشنگ

                                                 
  .ر تهران استیدان هفت تینون واقع در مکن مسجد ایا: مسجد الجواد. 1



  ٣۴    آن سوی شب                                                                                                             

 
 

رد و در یگ یبچه را بغل م. آورد ین میی موافقت پای ش را به نشانهیها کهمسرش پل
با استخدامم تو آموزش و : دیگو یآهسته م. افتد یناصر از صدا م. زند یاتاق قدم م

  .نمکت کور امسال شرکنکخواهم در  ید، میاجازه بدهاگر . پرورش موافقت شد
به همسر . گذارد ی بغل مادرش میتوبچه را . شود ی ناصر بلند می هی گریصدا
  :پرسد یند و مک یآلود ناصر نگاه م ک اشیها چشم

  ؟ی درس خواندن داری برایـ مگر فرصت
  .ـ درس خواندن را دوست دارم

  : پرسد ی از خود م.ندک یرد و محمدجواد را نگاه میگ یچشم از بچه مزن، 
  !رده؟کاش ن  و زندان خستهیریز، دستگیب و گریتعق ت، یـ آن همه فعال
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  فصل ششم
  

 ناصر از داخل یصدا. شدک ینگاهش را تا سقف اتاق باال م. دهد یه مکیوار تیبه د
  :ندک یر مکبا خود ف. شود یده میاط شنیح

  .میشانکد مردم را به مسجدها بیـ با
ه را یگر آن جوان مدرسه معصومید. ندک ی پنجره نگاه می شهیرش در شیصوبه ت

 یبا صدا. شناسند ی می و دانشگاهینی دی  چهرهیکمردم حاال او را به عنوان . ندیب ینم
  . است1یتر بهشتکد. دارد ی را برمیگوش. دیآ یزنگ تلفن به خودش م

  .رود سر اصل مطلب یتر مکند دک یتا دهان باز م
 یزیر برنامه یبرا. یری را هم به عهده بگیگریار دکد ی بایول. یار دارکانم د یـ م

 یارکن درس با وزارت آموزش و پرورش همی ایها تابکف ی و تألینیمات دیدرس تعل
  .نک

  .دهم ینم جواب مکها را مطالعه  تابکد یبگذار. ستی نیار آسانکـ 
امل از ک ی  دورهیک. دهد یل میها را جلو در خانه تحو تابک ی پست، مأمورغروب

  . دانشسراستیها تابک یرستان و حتیان دوران دبی تا پاییابتدا
  ار؟کـ دوباره 

  . خسته است. شود ی وارد می چاینیهمسرش با س
  . ناصر خواب ندارد. زود بخوابند بهتر است. ها را به زور خواباندم ـ بچه

ار ک ینی دیها تابک ید رویبا. دیآ یار دنبال من مکن کباور ! یردک یار خوبکـ 
  . با دو نفر از دوستانم؛نمک

ها و نوشتنشان وقت  م درسیتنظ. ندک یم میتقسن خودش و دوستانش یارها را بک
  :دیگو یبا خود م. شناسد ی نمی دارد و خستگیجان خاصیشور و ه. ردیگ ی میادیز

                                                 
  .دین به شهادت رسیه بعداً توسط منافقک مبارز انقالب یها ه  از چهریتر بهشتکاهللا د تیآ. 1
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والن ئه مسی توجیجلسات برا. شتر استیرش از اسلحه بی تأثیـ مبارزه فرهنگ
  . شود ی شروع میفرهنگ
ول ضد ئ عده مسیکردن کقانع .  را پشت سر بگذاردی سختیها روزها و ساعتد یبا

  .ستی نیار آسانکن ید
 یارهاک ی رد قبل از همه دربارهی جلسه را خودش به عهده بگیه رهبرک آن یبرا
ه او کاند  همه مانده!  گرد و بهت زده؛ها همه به اوست  نگاه.ندک یشده صحبت م انجام

با آرامش خاص خودش ! ند؟ک ه یها را توج تابک در متن یارک خواهد دست یچگونه م
  .ند به حرف زدنک یشروع م
 هم یچ ضرری و ه استیها ضرور تابک در ینیز شدن در مسائل دیم رید بگویـ با

  .ومت نداردک حیبرا
 یا ا مثال سادهند و بک یبا لبخند نگاهشان م. شود ی اعتراض چند نفر بلند میصدا

  .ندک یم بحث آن روز را به نفع خودش تمام
 ی آهنیها  به آدمیوالن فرهنگئمس. شود یتر م نندهک روز خسته جلسات روزبه

شان   گردشدهیها  را در چشمینگران. یا چ ارادهی هیب. نندک یه فقط گوش مکمانند  یم
  :دیگو یر لب با خود میمحمدجواد ز. دیتوان د یم

 یگریز دی چکم شما جز مترسیتوانستم بگو یاش مک. نمک یقانعشان مـ باالخره 
  !دیستین

ه با دست و کشوند  یه می شبییها به آدم. شود یحالت م یها گنگ و ب م نگاهک مک
باالخره . دهد یح میبارها مسائل را توض. دارند یا، قدم از قدم برمیر شده به دنی زنجیپا

فهمند و فقط  یش نمیها  از حرفیزیچ. رده استکدا یتسلط پند به آنها ک یاحساس م
  .دهند یان مکسر ت
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ه کشد ک یبه سال نم. ندک یر میی به سه ساعت تغ، از دو ساعت در هفتهینیدرس د
ر یی از دوستانش به او تغینگاه بعض. رساند یب میشده را هم به تصو  نوشتهیها تابک
  . شوندیشدشان تا خالک ی مبه حرف. ندک یها را احساس م  نگاهینیسنگ. رده استک

  ؟یا ردهکر کچ فیه. ینک ی میارکومت همکـ تو با ح
 توانسته کیری او با ز.شدک بیسکخواهد زحماتش را به رخ  ینم. ندک ینگاهشان م

به خودش . ها بگنجاند تابکت روز، در یامبران و امامان را با روایسرگذشت پاست 
  :دیگو یم

  .  درست استدانم راهم یم. نمکد توجه یـ نبا
ه در کاز نظر او مبارزه آن است . ندک یاش نم ی راضنفقط معلم بودن و درس خواند

  .ان مردم باشدیم
و ) ع(نی حسبتک می و جلسات هفتگک نارم1»مالکرستان یدب«د ارتباطم را با یـ با

  . من آن جا استیجا.  منبرید بروم باالیبا. نمکشتر یب» ه ارشادینیحس«
  ؟یستیالمنبر ن ـ مگر تو ممنوع

  .شدک یاش م  زنش دست از نوشتن مقالهیبا صدا
  .ام  مبارزه ساخته شدهیـ من برا

  
چ ی هی بکساوا.  است1352سال . ندیب ی مردم می رعب و وحشت را در چهره

. استستشان ینام محمدجواد همچنان جزو ل. برد یورش میها   به خانهیلیدل
 ی صدا.خندد یارشان مکبه اف. نندکاش  د ذلهخواهن یم. ش هستند دنبالهیسا به هیسا
 به او اشاره .ناصر جلو در است. ستدیا یوچه مکسر . شنود یشان را همه جا میپاها

دو مأمور با لباس . ندک یگرداند و عقب را نگاه م یسر برم. ش بماندیند سر جاک یم

                                                 
ر بعد یوز ن نخستیجاد شد و مهندس بازرگان اولیان مبارز ا از مسلمانیا مال قبل از انقالب توسط عدهکرستان یدب. 1
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 یها رنگ از چهره. شود یره میبه صورتشان خ. اند ستادهی پشت سرش ایشخص
  .پرد یگوشتالودشان م
  .تر از منِ پوست و استخوان است ـ اسالم مهم

  .دهد یش مکلبش را به خنده . ندک یبش می جی از مأمورها دست تویکی
  ؟ینک ی و بحث دعوت نمینینش  شبیـ چرا دوستانت را برا

  .ندیایجا بکدانند  یـ دوستان من م
  . اندازد ین تف میمأمور به زم. دود یناصر به طرفش م. گرداند یش را از مأمور برمیرو

  .نمک یرت میـ باالخره دستگ
ستاده ینارش اکناصر همچنان . رود یش مکراست سر سایکرسد  یه مکبه خانه 

  .است
  ت؟یجا؟ دوباره مأمورکـ 

  .رازیغ بروم شی تبلید برایبا. ـ بله
  

. ندک یبه صورت خواهرش نگاه م. نندک یاش م  دوره خواهرشیها خواهر و بچه
. چرخاند طرف همسرش یسر م.  نگرانیها  همان چشم؛ندیب یآنها مان یممادرش را در 

ش ی سر تا پایلرز. دل آشوبه دارد.  استسی خکش از اشیها  چشمبغل دارد وبچه در 
تش را عقب یداند محمدجواد مأمور یم. ندک ی لب از لب باز نمیول. را گرفته است

ه به رفتن او زل کبا همسرش . بوسد ی خواهرش را میشانیها و پ  بچهی گونه. اندازد ینم
. نندک یبش میتعق ک ساوایمأمورها. رسد یراز میبه ش. ندک ی می خداحافظ زده است،

مأمورها المنبر است و  داند همچنام ممنوع یم. دهد یتوجه به آنها راهش را ادامه م یب
. زند یش ترمز می جلو پایسکتا. ندک یدست بلند م. ندنی منبر ببیمنتظرند اورا باال

 یها ه جوان است، چشمکراننده . دهد ی آدرس را دست راننده م،حرف یب. شود یسوار م
  :دیگو یآهسته م. دوزد ی محمدجواد می دهیشکنه به صورت یآدرشتش را از 

  د؟یا چ متوجه شدهیه... ـ دنبالتان هستند
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  .منک یخواهش م. دین آدرس برسانیفقط من را به ا. ـ بله
 ی نگاهش متوجه. رود یخواند و خونسرد به طرف منبر م ینماز مغرب و عشا را م

اصل .  نداردیادیداند وقت ز یم. ندک یاش را شروع م یمقدمه سخنران یب. اطرافش است
از . شود یه مسجد پر از مأمور مکده است یمه رسیش به نیها حرف. مطلب مهم است

  .برند یدستبند به دست مشند و ک ین مییپااو را  منبر یباال
  .راست داخل زندانیکـ 
  !ییچ بازجوی هیب. دیگو ی مکس ساواین را رئیا
ند خبر ک یخدا خدا م. ندک یس نگاه می پر از رگ رئیها  به چشمیچ حرفی هیب

. دیآ یاد می فریصدا. دهند ی هُلش میکیدر تار. اش بدهند اش را به خانواده یریدستگ
. شود یده میوبکوار ی به دیدر آهن. شندشک یمن ی زمیه روک یسک ی ناله و صدایصدا

چهار . شدک یبه اطرافش دست م. شود یدر بسته م. روند ینند و مک یبه داخل پرتش م
از خدا . ندینش یش می زانوهایرو. شدک یر میش تیها تفک یتو.  استکیوچک یوارید
 ی طوالنیها یی بازجو.گذرند یروزها پشت سر هم م. ه به سمت قبله باشدکخواهد  یم

 کش را ساوایها تیشت فعالز و دریر. ندک یلب از لب باز نم.  و باتومیلیمدت همراه با س
  .داند یم

 در خانه باز ی وقت.ماند یوت مک سال در سیک. دهد یوتش ادامه مکهمچنان به س
 .تر دهکیشه بود؛ تیمحمدجواد الغرتر از هم. ندک یرت نگاهش می با حزنششود،  یم
  .ابانیافتد به طرف خ یدهد و راه م ی را به همسرش مکاس

  جا؟کـ 
  . رایید هم رجایشا. نمی را ببیتر بهشتکروم د یـ م
  : زند یاد می سرش فردر یسک

 یشتر راه را آمده است و برایب. اندازد یشانه باال م! ات هیمثل سا. میهمه جا همراهت هست
  .اش حاضر است جان هم بدهد ادامه
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  . مه جمع هستنددوستانش ه
ردن مبارزه در ک هماهنگ یبرا! یـ دست از سرت برداشتند؟ چه به موقع آمد

  .مینک ی میگذار هی معلمان را پایمدارس، انجمن اسالم
 ی روزهای براییمحمدجواد و رجا. شود یم میارها تقسک. دیگو ی میین را رجایا
  .ندک ین مییمدجواد تعروز اعتصاب را مح. نندک ین میی را تعیی شعارهاییمایراهپ

ل کی تشییون مناطق مختلف تهران شورایارها، از روحانکشرفت ی پیـ بهتر است برا
  .میده

همه استقبال . ردیگ یون تماس میبا چند نفر از روحان. شود ید میینظر محمدجواد تأ
مه شب بعد از نوشتن ین. گردد یشب به خانه برم. رود یش می پیارها به خوبک. نندک یم

  :ندک ی تلفن میتر بهشتک و دییم به خانه رجایه رژی علید شعار و سخنرانچن
از هر منطقه دو . مینکم ی تقسییای جغرافیها د شهر را به منطقهیـ به نظرم رس

  .شود یتر عمل م  هماهنگین طوریا. نندکت ک شری در جلسات هفتگیروحان
 ی چاینیهمسرش با س. شود ی باز میشگیر همیرجیدر اتاق با ج. دیآ ی پا میصدا
 یترس از دوباره زندان. خته استیارش در هم رکاف. لرزد یش میها دست. شود یداخل م

  :رده استک دلش آشوب به پا یشدن محمدجواد تو
... ی شوین بار زندانی اگر ایدان ی؟ میا ردهکت ی فعالیافک ی  به اندازهینک یر نمکـ ف
  !ستیار نک در یبرگشت
  . شود یاش از هم باز م صورت خسته. زند یلبخند م. دارد ی را برمیان چاکاست
ها  تو فقط مواظب بچه. مانم یخدا بخواهد زنده م. مان نمانده یروزی به پیزیـ چ

  !باش
  
  . ده استیچینفس انقالب در همه جا پ. دهد ی می آزادیهوا بو

  .ندک یر میمفهوم و حق ی ترس را بیه عشق به اسالم و آزادکاند  دهیـ مردم تازه فهم
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 مقابله با یومت براکح. ده استیچی شهرها پی اد مرگ بر شاه در همهی فریصدا
. ش قرار داردیارهاکشتار در رأس کدهد و  ی شتابزده انجام میتکمردم هر روز حر

 به جنگ یر و جوان حاال با دست خالیپ. دهند ی انجام میفه را به خوبین وظیمأموران ا
خواهد  ی از مردم مینیامام خم.  همه جا ادامه داردیریدرگ. روند ی می نظامیروهاین
هوا آنها را به گلوله  ن و ی ترساندن مردم از زمیومت براکح. ه دست از مبارزه برندارندک
  :دیگو یمحمدجواد م. بندد یم

 یبه جلسه فور. د دست رو دست گذاشتینبا. اند دان ژاله را با خون شستهیـ م
  .روم یم

  .زند یرون میه ببا عجله از خان
ش را ینند، جلوک ی مکشه کس کبه هر .  استی نظامیرویها پر از ن  ابانیخ

چ ی هیه بک ییها یزندان. ماند ی بزرگ میشهر به نظر محمدجواد به زندان. رندیگ یم
به خانه  را وچه ها خودکوچه پس کاز ! یجمع  آن هم دسته؛شوند ی اعدام میدادگاه
اد را در یفر.  نگران و خاموش؛اند همه آنجا جمع شده. درسان یون می از روحانیکی
ند و در همان حال به ینش ی میتر بهشتکنار دکرود  یم. دیشود د یهاشان م چشم

ان کاست. آورد ی میخانه چا صاحب.  هستندیگِل اهکوارها ید. ندک ی اتاق نگاه میوارهاید
  :دیگو یه می به دست رو به بقیچا

شتار مردم ک در اعتراض به یا  هیاعالم... ه استیط اعالمیران شیار در اکن یـ بهتر
  .سمینو یمتنش را االن م. مینک یمنتشر م
به محمدجواد نگاه صاحب خانه بُهت زده . پرند ی زنگ خانه همه از جا میباصدا

  .ندک یم
خانه با اشاره،  صاحب. ما ها آمده وچهکوچه پس کاز . ب من نبودی در تعقیسکـ 

 جلو در یدو نظام. رود یبعد به طرف در خانه م. دهد یبام را نشان م  پشتیها پله
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اند  هنوز داخل نشده. خواهند خانه را بگردند ی درهم رفته و میها با چهره. اند ستادهیا
  :ندک ی جلو خانه ترمز میپ نظامی جیکه ک

 آتش یکالست. دینیب یآتش را نم دود . اند جمع شدهآدم  دسته یکابان یـ سر خ
  . اند دهز

 حال یبندد و پشت آن ب یخانه در را م صاحب. دوند یابان میها به طرف خ ینظام
ه ک را یمتن. دهد یوان آب را دستش میستد و لیا ی سرش میمحمدجواد باال. ندینش یم

  .نندک یش را امضا مینند و بعد همه پاک یمحمدجواد نوشته است، دست به دست م
  . پخش شودمن مردید بیشده بار نیتا د.  چاپیبرمش برا یـ م
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  فصل هفتم
  

  ها چگونه است؟ ـ وضع اعتصاب
  .ستاده استینار پنجره اک ییرجا. ندک یمحمدجواد سر بلند م

. ون مناطق تهران در ارتباط هستمیشتر روحانیبا ب. شوند ی طبق برنامه انجام مـ 
  .میگو یرسد، بهشان م یس میه از پارک را ییخبرها
  :دیگو یت میند و با رضاک یجره م پشت به پنییرجا
ر عوض یوز از ترس سقوط، پشت سر هم نخست. رده استکومت احساس خطر کـ ح

  . ندکزند خودش را حفظ  یدست و پا م. ندک یم
  :دیگو یم. دهد ی به خود میش و قوسک. شود یز بلند میمحمدجواد از پشت م

  .  انقالب را داده استیل شوراکیـ امام دستور تش
 وقت است یلیخ. روم خانه ی میاگر اجازه بده. شدن یسنگتت یولئبار مسـ پس 

  .ام دهیها را ند بچه
  .س باشمید منتظر خبر از پاریـ من با

  ؟یا دهینه دیچ خودت را تو آی؟ هیداریـ پس امشب تا صبح ب
  :خندد یمحمدجواد م

  .رده استک دم ی خانم چا.یگر بمانیقه دیاش چند دقکـ 
. اند دهیها خواب بچه .رود یم. اند اد خلوت نشدهیها ز ابانیهنوز خ. ـ بروم بهتر است

 قاب ی باالی گل آهنیکفقط . ساده است. شان ینه عروسیستد جلو آیا یممحمدجواد 
 آرام و .اند ند، به گود نشستهک ینه نگاه میرش در آیبه تصو. دیآ یآن به زور به چشم م

 یه در انتظار خبرکماند  ی میبه سرباز. ندک یتند شروع به قدم زدن متند . قرار ندارد
  . چشم به راه است

  ؟یخواب یـ چرا نم
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  ...منتظرم.  از امام برسدیـ قرار است دستور
 یسر شب بشقاب غذا. گذارد یها م تابکنار کز، ی می را روی چاینیهمسرش س

  :دیگو ی با خود م.ندک ی چشمش را پر مکینمِ اش. طور پر برده بود محمدجواد را همان
د یپس با. م گفته بودیز را برایهمه چ. نمک ازدواج ین آدمیردم با چنکـ خودم قبول 

  . نارش باشمکدر 
 یصدا. دارد ی را برمیگوشفوراً محمدجواد . دیآ یبعد از اذان صبح تلفن به صدا درم

  . رسد یطرف خط به گوش مرابط از آن 
  .  شوداند اعتصابات از بازار شروع ـ امام فرمان داده

  .ندکزنگ بزند و خبرشان  انقالب ی شورای اعضای د به همهیبا. گذارد ی را میگوش
  .دی بعد باشیمنتظر خبرها. ندک یه اعتصاب را شروع مکست  یین جایـ بازار اول

  
 ماه از یک. وزد یگر می دیها تر از سال ، آرام1357باد آذرماه سال . محرم است

رانش مردم کمحمدجواد به همراه همف. گذرد ید میدر جیوز  نخست1»یازهار«انتصاب 
  . ندک ی میاریم یرا در مبارزه با رژ

  ؟ی هستیرکـ تو چه ف
 3ش از یاجتماع ب. مینکدا ی پی تاسوعا و عاشورا راهی تظاهرات روزهاید برایـ با

  !ها ممنوع اعالم شده ابانینفر در خ
  .رود یر مکفبه ن حرف محمدجواد، یبا ا ییرجا

  .ردمک هم مشورت یرفسنجان ی هاشمی و آقایتر بهشتکـ با د
  د؟یدی رسیا جهیـ به نت

  .خته شودیگناه ر یم خون مردم بیخواه ینم... ریـ خ
  .ندک یتر م م را سستی رژیها هیها پا ن تظاهراتی ایـ ول

                                                 
  . بودیل از افراد نظامکه دولتش متشکوزیری بود  نخست یژنرال ازهار. 1
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  .ش خواهد آمدیم چه پینیتا بب. مینک ی میزیر  روز تاسوعا و عاشورا برنامهیـ برا
  ؟یا دهیها ند  را در محلهی عزاداریها ـ مگر دسته

.  دارمی امشب در مسجد سخنرانیخودم هم برا...  ندارندیارکانگار فعالً ... ـ چرا
  .مینکد مردم را آماده یبا

  
  .رساند ی مییصبح روز تاسوعا خود را به خانه رجا

  !؟ین زودیـ چه خبر؟ صبح به ا
  !دهی ترسیـ دولت نظام

. ده استیانگار حرف او را نشن. ندک یدجواد نگاه م صورت محمی مات توییرجا
  :دیگو یدوباره م
 تظاهرات تاسوعا و عاشورا یارا برگزارکوستن سربازان به مردم، آشیم از ترس پیـ رژ

  .میحاضر شو برو. رده استکرا آزاد اعالم 
  .دیآ یابان می شعار از دو طرف خیصدا

  . رهبر ماستینیـ ارتش برادر ماست، خم
  

ر ناصر و دختر یتصو. اندازد یراهنش را می پیها مهکستد و دیا یپنجره مپشت 
چ وقت یه انگار هکنند ک یچنان نگاهش م. شه پنجره افتاده استی شیش تویوچولوک

  .بندد ی را با گل سر مک دختریهمسرش موها. اند دهیپدرشان را ند
ض شده یمر» یهاراز«. دینکفقط دعا . دینگران من نباش. رود یش میارها خوب پکـ 

. اثر خودش را گذاشته استمعلوم است تظاهرات تاسوعا و عاشورا . و استعفا داده است
  . ارش مخالف استکن یامام با ا. رده استکر یوز نخستار را یبختحاال شاه 

  .ندک کران را تری اکه شاه خاکامروز فرداست ...  خبریکـ 
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. ندک یار را مکن یهموچولو هم ک دختر. پرد باال ی ناصر ذوق زده م،ن حرفیبا ا
 زن .بوسد ی پسر و دخترش را میشانیمحمدجواد پ. شود ی پر می از شادزنصورت 

  :دیگو یم
  ؟ید برویـ با

د احساسِ یه نباکن است ی خودم دارم و آن ای برای تو زندگیمنطق. ـ بله خانم
  .نمکخطر 
  

شم مردم را نسبت ت خیاش در مسجد هدا یسخنران. دو ساعت از ظهر گذشته است
 تماس یی رجای  با خانهی، تلفنکوسکیاز . رده استکبه شاه و دولت دوچندان 

. دارد ی را خودش برمیگوش. ردیگ ی را میتر بهشتک دی شماره. ستیدر خانه ن. ردیگ یم
  .چدیپ یابان در آسمان شهر می خیها نیناگهان بوق ماش
  .شاه رفت... ـ شاه رفت

ه مجسمه ک ییها دانیمردم دسته دسته به طرف م. گذارد ی قرار میتر بهشتکبا د
 همراه مردم به راه یتر بهشتکدن دیبعد از د. دوند ی مدر آنها قرار دارند،شاه و پدرش 

 با ییه رجاک ی از ساعت.شندک ین مییسل پاکم بی شاه را با سی مردم مجسمه. افتد یم
  .ند، آرام و قرار نداردک ی میریگار گفته است از ورود امام جلویه بختکتلفن خبر داد 

ر گی ساعت دیکمتر از ک. رمیگ ی انقالب تماس می شورایبا اعضا. ردک یرکد فیـ با
  .نمتیب یدر مدرسه رفاه م

ون آن جا یگر از روحانی دیها  انقالب و گروهی شورایاعضا. مدرسه رفاه شلوغ است
  . جمعند
به طرف دانشگاه . ن استاتهرن جا هم دانشگاه یبهتر. می جز تحصن نداریارکـ 

نندگان نشان ک  به تحصنیم گرفته است ضرب شستیارتش تصم. افتند یتهران به راه م
  .روند ی ارتش به طرف دانشگاه میروهایل از نکون متشیامکچند . دهد
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 در ییمحمدجواد به همراه رجا. ستی سوزن انداختن نی دانشگاه جای در محوطه
محمدجواد . اند ردهک ارتش دانشگاه را محاصره یروهاین .نندینش ینندگان مک صف تحصن

  :دیگو ینان مک هیسرباز گر. ردیگ ی را به حرف میسرباز
  .ت را به مسلسل ببندندیخواهند جمع ی می نظامیـ در آخر ستون تعداد

چ ی هی از مردم بیادیون و گروه زیدانشجوها و روحان. شود ی شروع میراندازیت
دا یاما تحصن ادامه پ. شوند ید میچند نفر در دم شه. اند تهشان نشسی سرجاهایترس

در برابر نگاه  یل ژاندارمرک فرمانده ی جنازه. شود یده میشکند و به روز سوم ک یم
  .  نداردینینش م به عقبیس تصمکچ ین مردم را گرفته و هاجیشور و ه. مردم است

آن حال با چند نفر از با .  حرف زدن نداردیرسد نا ی به خانه میمحمدجواد وقت
همسرش در .  زانوی روکند و دخترینش ینارش مکناصر . ردیگ یون تماس میروحان

  .ر دادن نوزاد استیحال ش
. م گرسنه گذرانده استک سه روز تحصن را با ش.ستیرنگ به صورت محمدجواد ن

ان ید، میرس یبه آنها من مدت از طرف مردم یه در اک را کی و خوراییمواد غذا
  .ردک یم می پا به سن گذاشته تقسیان جوان و زن و مردهاینشجودا

  .  استی بهار1357 دوازدهم بهمن سال یهوا
سه روز تحصن، دولت . م به استقبالشید برویآماده شو. دیآ یران میـ امروز امام به ا

.  حاضر شود تادود ینان مکادیناصر فر. رده استک ینینش ار را وادار به عقبیبخت
  . ندک یهمسر به محمدجواد نگاه م. م به دنبالشخواهرش ه

  .اوریوچولو را هم بکن یا. ایها ب ـ تو هم با بچه
  

ل کی انتخاب دولت موقت تشی انقالب برایشورا. گذرد یسه روز از بازگشت امام م
ن شورا یشناسند، در رأس ا یتر باهنر مکه حاال همه او را با نام دکمحمدجواد . شود یم

  :خواند ین طور میف دولت موقت را ایو وظاا. قرار دارد
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  .و انجام انتخابات مجلس مؤسسان یم، برگزاریر رژییـ انجام مقدمات رفراندوم، تغ
شنهاد یمهندس بازرگان به پ. شود ی میریگ یر موقت رأیوز  انتخاب نخستیبرا
ر یمحمدجواد به هفت وز. شود یر موقت انتخاب میوز  انقالب به عنوان نخستیشورا
  .گرا هستند یهمه از احزاب مل. ندک ی مهندس بازرگان نگاه میانتخاب
  :شود ی پخش مینی امام خمییویام رادیپ

  .ان دهندیـ مردم به اعتصابات پا
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  فصل هشتم
  
نارش کاط به انتظار او نشسته است، ی همسرش در ح.رسد یروقت به خانه مید

  .ندینش یم
  . دمشانی وقت است ندیلیاست؟ خها چه طور  ـ حال بچه
  ! تو تنگ شدهیـ دلشان برا

 یاصرار دارند براتازه دوستان . ستمیار نک ی بیا ن لحظهکباور . ن طوریـ من هم هم
  ست؟ ینظر تو چ.  مجلس داوطلب شومیندگینما

الت از یخ. نارت هستمکمن . نکار را بک مردم خوب است، همان ی برایارکـ هر 
  .ده باشدها آسو بابت بچه

  .ندک یها را دورش پخش م پرونده. شدک یخورده، عقب م مهیشام را ن
  
 داخل یخورد و آبدارچ ی به در میا ضربه. چدیپ یارش مک یو در اتاق خالی رادیصدا

اش نشسته   قاچ خوردهیها خنده به لب. ش حنا گرفتهی است، با ریرمردیپ. شود یم
  :پرسد یخفه م. است

  د؟یدیا شنتان ر ـ خبر انتخاب
  .ق باشمیدوارم الیام. ممنون... ـ بله
  
  :ندک ی صحبت مییبا رجا
 سرشناس تو یها تی همه شخص. خواهند ین را میهمه ا. ی شویریوز د نخستیـ با

  .اند ردهکرا انتخاب 
  .دیچیپ ی در اتاق میی رجایبعد صدا. شود یوت مک چند لحظه سیبرا

  .خواهد یم خدا چه مینیـ تا بب
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  . مخالف انتخاب شماست1صدر یام بن دهیـ شن
  . رش شومیوز خواهد من نخست یدلش نم. ام صحبت نشده ـ با او هم

  .شود یم میباالخره تسل! الت جمعیـ خ
 ی اسالمی حزب جمهوریاو با اعضا. دیآ ینار نمکم هم بشود، با من یـ تسل

ل مواجه کام با مش نهیابکن در انتخاب ی همیبرا. ون مخالف استیبخصوص روحان
  .شوم یم

  
 او ی برای، سال سخت1359سال . دی محمدجواد دی  شود در چهرهی را میخستگ
 ک آبادان و خرمشهر توسط عراق، خواب و خورای خبر جنگ، محاصره. بوده است

 دست گذاشته یس جمهور دست رویه چرا رئک مانده است . نگذاشته استیش باقیبرا
  .شود ی میریوز  نخستوارد ساختمان. ندک ی نمیارکو است 

 ید در شهرهایدان یچ میه. دید مهمات بفرستیخواه ی میکپس ! یی رجایـ آقا
  گذرد؟  ی چه میمرز

   :ش گرفته استیها ان دستی سرش را مییرجا
هر روز . ل قوا اوستکفرمانده . دهد یس جمهور میدستورها را رئ! ام ارهکچ یـ من ه

ر آموزش و ی قرار است تو را به عنوان وز.نشدهل یمکام ت نهیابکهنوز . د فردایگو یم
  ...نمکپرورش انتخاب 

  .ریوز  نخستی جنگ است آقای اصلی مسئله. ر شومیخواهم وز ینمـ 
نم و به ک یر آموزش و پرورشم را انتخاب می وزن روزهایهم. دانم، اما آماده باش یمـ 

د بُهت زده نگاهش محمدجوا. ت اعتماد ندارمیولئن مسی ایر از تو هم برای غیسک
 وسط اتاق  تنهامحمدجواد. رود یرون میاتاق بف به دست از یک ییرجا. ندک یم
  . ستدیا یم

                                                 
  .رانی ای اسالمیجمهور منتخب مردم در دولت جمهور سین رئیصدر اول یابوالحسن بن. 1
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چرخاند  ید را درون قفل میلکآهسته . رسد یه به خانه مکمه گذشته است یشب از ن
انده است ک درخت را تیها ز برگییپا. دارد ی صدا برمیش را بیها قدم. شود یو داخل م

. آب سرد است.  آنیند توک ی فرو مند و دستش راینش یمنار حوض ک. اطی حیتو
  .  داخل حوض شودبدنبا تمام وجودش داغ است و دوست دارد 

رستان یدب. فتدیها ب رستانی در دبین اتفاقیرد چنک یر مک فیک! اغتشاش! ـ اغتشاش
  .گریرستان دی و دو دبیرستان پسرانه منوچهری، دبیدخترانه خوارزم

  .ه چاقو خورده استکانگار . سوزد یتمام وجودش م. شدک ی میقی عمنفس
د یبا. ا پاسخ مثبت بدهندکیو عراق و آمریاند به راد خواسته. سته استک ورشیها ار گروهکـ 

ام   مانده.ندک تازه درست تواند بحران یالت مدارس میتعط. میریت ضد انقالب را بگیجلو فعال
  ؟ !زند یاز اختالف، به آن دامن م یری جلوگیصدر چرا به جا یبن

همسرش در . پاشد رو صورتش یآب را م. ندک یسربلند م. دیآ یر درمیرجی جیصدا
ن در تا ییپا. ستاده استی در ایده در چهارچوب آهنیچیه چادر را به خودش پک یحال
  .دهیمه پوسین

  اورم؟ی بی؟ چایا ـ چرا آنجا نشسته
  .شکت نزحم. م داخلیآ یم. ندکـ دستت درد ن

  
. زدیر یز را به هم میاختالفات همه چ.  رنگ جنگ به خود گرفته است، شهری چهره

  .ندیب یتر از روز قبل م ستهک را هر روز شییمحمدجواد، رجا
   است؟شیهماـ امروز دوباره 

  .ندک ی نگاه میی رجای  خُرد شدهی  خسته و چهرهیها محمدجواد به چشم
  .صدر ی از بنیبه طرفدار... ـ بله
  .ندینش یر میوز  نخستیرو شد و روبهک ی را جلو میصندل
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اش  همه... اند  شدهیشته و زخمکها  یلینار شهر خک گوشه و یها  شیهمان یـ تو هم
  .صدر است ی روز چهارده اسفند بنیهم به خاطر سخنران

 یمحمدجواد آه بلند. وتاه مجعدشک یاندازد تو موها یگزد و چنگ م ی لب مییرجا
  .شدک یم

تان یر براید؟ آن همه تحقی جگر بگذارید دندان رویخواه ی میک تا یی رجایـ آقا
 مغز گذاشته و تو را در ک را خشصدر اسمت یبندانم  ی نمینک یر مکف! ست؟یبس ن

 یدهد به آدم ین مرد به خودش اجازه میطور ا ام چه مانده! رد؟یگ یجلسات به مسخره م
 یه حزب جمهوری علییها شعارها  شیهمان ی در اهکد یا دهیشن... ندکن ی توهتومثل 
 را ی اسالمی جمهورین مرد قصد نابودیا! دینکد با امام صحبت ی داده شده؟ بایاسالم
  .دارد

  . شود یجا م اش جابه ی صندلی روییرجا
  !به موقعش. ـ االن نه

. دهد یرد و فشار میگ ی را با دست می صندلیپشت. شود یمحمدجواد از جا بلند م
  .ندک فرو یجان صندل یاش را در وجود ب یخواهد ناراحت ینگار ما

دست رو دست گذاشتن به نفع مردم . نم االن موقعش استک یر مک من فیـ ول
رده کدا ید پیگاه جدی پاکیجمهور،  سیت از رئین حمایضد انقالب تحت عناو... ستین

ون یزیه از تلوکمهور ج سی رئیها ی از سخنرانیکیدر . تر رسوا شوددند زوکخدا . است
ه کده یخودش هم فهم. ردمکالمش احساس کنده را در یشد، وحشت از آ یپخش م

  .د بروم با اجازهیمن با. اش را از دست داده یگاه مردمیپا
  

تلفن را .  آرام و قرار نداردیاز خوشحال.  وجودش را فرا گرفته استیجان خاصیه
دوباره . دارد یبرنم را ی گوشیسک. ردیگ ی را مییار رجاک دفتر ی دارد، شماره یبرم

  . گذارد یش می را سرجایگوش. ردیگ یشماره را م
  .د شماره را اشتباه گرفته باشمیـ شا
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ده ی از آن طرف تلفن شنیی رجای  خستهیصدا. ردیگ ین بار شماره را می سومیبرا
  . شناسد ی محمدجواد را میها نفس. شود یم

  .  را بردارمینشد گوش. ینک یو قطع م یریگ ی شده؟ شماره مـ چه خبر
  ؟ی خبری تو بیعنی...  است بال درآورمکیـ نزد

  .؟ شب را تو دفتر بودمیـ چه خبر
  .چسبد یبه دلت م!  خبر خوشکیـ 

  ...صبرم تمام شده... ـ بگو
  1.یبا مسعود رجو. ردکصدر فرار  یبن! شود یـ باورت نم

  . شود یمفرما مک حینیوت سنگکس
 شود و گذاشته یجمهور در مجلس به رأ سیت رئیفاکطرح عدم ه کردم ک ینمچ باور یهـ 

  ؟یستیخوشحال ن. ندکد ییامام هم تأ
  .رانیام مردم ام تی خوشحالی به اندازه. یلیخ... ـ چرا
  !نمتید ببیـ با

  .ـ منتظرم
  

 بلند یو با صدا. گذارد یر میوز ز نخستی می را روی اسالمیمحمدجواد روزنامه جمهور
  .ندک یوع به خواندن مشر

ن خلق به توافق ی با مجاهدی اسالمیم جمهوریه رژی مسلحانه علی در مبارزه«ـ 
  ».میا دهیرس

 یرو به رو .شدک یران میردستان اکرات کدموحزب  اسم رهبر ی را روشانگشت
  .  به روزنامه دوخته شده استیی رجایها چشم. ندینش ی مییرجا

                                                 
نون کنظام جمهوری اسالمی بود و هست تان سازمان مخالف یا. ن خلقیاهد رهبر سازمان مجیمسعود رجو. 1

  . داده استآن  انجامست کش ی برای فراوانهای تالش
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ن به بعد نبرد مسلحانه، ترور و یاز ا. می بگذارد پشت سری را بای سختیـ روزها
.  بودیا  خامنهیدعلی ساالسالم حجتن ترور ینش همیاول. دیم دیاد خواهیانفجار ز

  !مواظب خودت باش. گذرد یصدر م یهمش پنج روز از فرار بن
  . ستدیا ی پا میمحمدجواد رو. شود ی دوباره بلند می صندلیصدا
. ست به تو یارک ه از آنها دادن اضافیکی .رست بشودد دیه باکزها هست ی چیلیـ خ

  ؟ینک یار مکروز چه قدر   در شبانهیدان یم
  :دیگو یآهسته م. فشارد ی را میی رجایها خندد و شانه یمحمدجواد م

م، باز هم ینکار کست و چهار ساعت هم یاگر ب... میارکن مردم بدهی به ایلیـ ما خ
ار کشتر یها بهتر و ب شب.  به من هم بگوی شدیاندنشب اگر م. روم دفتر یم. میارکبده
  .نمک یم

  
. اندازد یترس در وجودش چنگ م. شود ینده مکه از جا کمند کها چنام مح ضربه

ستاده یان چهارچوب در ای میآبدارچ. دیآ یزند و تا وسط اتاق م ینار مک را یصندل
دهان باز . ماند ی گچ م به اش، ن برداشتهی چی لرزد و رنگ چهره یش میسرتاپا. است

  . یچرخاند طرف گوش یمحمدجواد سر م. دیآ یرده زنگ تلفن به صدا درمکن
 به عقب ی محمدجواد قدم؟اند بمب گذاشته... یحزب جمهور... یزکـ دفتر مر

  . قدم برداشتن نداردینا. شود یوب مکخیش میدارد و سرجا یبرم
  .افتد ین از صدا متلف. اندازد ی را می گوش...؟اند د شدهی شههمهـ 

ف اتاق ک ی روی صندلیها هیپا. ندک ی دراز میمحمدجواد دستش را به طرف صندل
. ردیگ یش میها ان دستیرا ماندازد و سرش  یش میروخودش را . شود یده میشک

ش یپاها. خورد یاتاق دور سرش چرخ م. ماند یدن میکش به بمب در حال تریها قهیشق
  . هدد ین فشار میم رو زمکرا مح



  ۵۵    آن سوی شب                                                                                                             

 
 

  فصل نهم
  

سرش . شدک یش میها پشت دست به چشم. س عرق استی خ.پرد یاز خواب م
 یتو.  استکیهمه جا تار. ت استکدرد در ستون فقراتش در حر. ن شده استیسنگ
. شود یده نمی دیزیچ. ندک یبه اطرافش نگاه م. زش نشسته استی مطلق پشت میکیتار
  .افتد یش میها زن و بچهاد ی. ندیش را ببیها تواند دست ی نمیحت

  .اند ـ حتماً نگران شده
از جا بلند . ری نان و پن؛شام را با هم خورده بودند. رود ی مییش رجایرش پکف

. ده استیچی پتو پیرا ال خودش ییرجا. گردد یرود و برم یتا جلو نمازخانه م. شود یم
  . ستدیا ی به نماز میکیرد و در تاریگ یوضو م

. ند بر خودش مسلط شودک ی میسع. آرام و قرار ندارد. ه استش را گرفتیبغض گلو
تر ک دیجا. اند ز نشستهی دور تا دور می اسالمی حزب جمهوریزک مری شورایاعضا
تر کند دک ی احساس میا  لحظهیزند و برا ی زل می خالیبه صندل. ست ی خالیبهتش
 بدنش پاره پاره و یوللبخند به لب دارد، . ندک یش نشسته و او را نگاه می سرجایبهشت
 ین اعضایاغذها بک. گذارد یز می میاغذ روک یا  جلسه دستهیمنش. آلود است خون

شان به گوش یصدا. شوند یآنها مشغول بحث و گفتگو م. شود یشورا پخش م
 یانگار به صندل. تواند ینم. رون برودیخواهد از اتاق ب یدلش م. محمدجواد نامفهوم است

لمات در گوشش ک. شنود ی بمب و انفجار می لمه دربارهکد چن. وب شده استکخیم
 به خودش ی رفسنجانی هاشمی آقایبا صدا. خورد یان مکش تیاو سرجا. دکتر یم
اش را  یشانیبا دستمال عرق پ. شود یجا م ش جابهیسرجا. ها به اوست همه نگاه. دیآ یم
بحث ادامه . شدک یمرده است، از خودش خجالت کت نکه در بحث شرکن یاز ا. ردیگ یم
 ی اسالمی حزب جمهوریزکترورها و انفجار دفتر مربه شتر یها ب صبحت. ندک یدا میپ

. یریگ ینند به رأک یاعضا شروع م.  بشودیتر بهشتکن دید جانشی نفر باکی. گردد یبرم
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 در آن لحظه در هدخوا یدلش م. رود ی م»محله شهر«رمان و کرش تا کار فی اختیب
 ی هاشمیآقا. شوند یها جمع م یرأ. اش یی پسرداینار علک ؛انو باشد بی خانه تبکم

  .  را آورده استین رأیشتریمحمدجواد ب. خواند ی میکی یکیها را  یرأ یرفسنجان
 یلکر ی است، به اتفاق آرا به سمت دب1360ر سال یه دهم تکخ ین تاریـ شما از ا
  .دیا  انتخاب شدهی اسالمیحزب جمهور

گر او را آن یست، اما د یتر بهشتک دی خالیاد همچنان به صندل محمدجویها چشم
  .ندیب یجا نم

 رفتن به یمردم برا. گذرند ینشان میریند، با تلخ و شهد ی جنگ میه بوک ییروزها
 به مراسم یچند روز. اند جمهور آماده شده سی انتخاب رئی برای رأیها  صندوقیپا

  . ر مانده استی هفت تیچهلم شهدا
  اند پدر؟ د شدهیاندکفر ـ چند ن

ند و ک ی پسرش نگاه میبه قد و باال. ندک یم ناصر سربلند یمحمدجواد با صدا
  .زند یلبخند م

  . از آنهاستیکی هم یی رجایآقا... ـ چهار نفر
ند و ک ی میا سرفه. ردیگ یش را بغل مکوچکدختر و پسر . شود یاز جا بلند م

  :دیگو یم
  .جمهور شود سی رئیی رجاین آقاکـ خانم دعا 

 دخترش را یشد و موهاک یش نشسته است، مکیه نزدک به سر ناصر یزن دست
  .بندد یروبان م

  .خواهم ین را از خدا میـ من هم هم
. چسباند یاش م نهیشان را به سیمحمدجواد سر هر دو. افتند یه میها ناگهان به گر بچه

فرش . زند ی را قدم میرطول اتاق دوازده مت. اش است  عقب ماندهیارهاکش یرش پکف
  .ندک ی نگاه م پدریها ناصر به چشم. دیسا یف پا را مکنما شده است و  نخ
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ن و از خود مردم ی، در خط امام، طرفدار مستضعفیتبکد میشور باکجمهور  سیـ رئ
  .باشد

  .رده بودک ی طرفداریی رجایناصر خودش هم در مدرسه از آقا
  !ها طرفدار او هستند پدر یلیـ خ
به . ندیب ین بار است او را میانگار اول. ندک یدجواد با تعجب به پسرش نگاه ممحم
  .لرزد یخود م
 به همسرش نگاه »!ن قدر بزرگ شدند؟ی ایک!... ها غافل بودم ن بچهیچه قدر از ا«

  .ز و درشت شده استی ریها ش پر از خطیها  چشمی ه گوشهکند ک یم
ج ینتا. نمکاش بتوانم جبران ک. تم را گردن او انداخی زندگیها یـ همه سخت

ن ی شمارش آخریمحمدجواد برا.  هنوز اعالم نشده استیاست جمهوری ریریگ یرأ
 ازچند صندوق یی رجاین اطالعاتش باال بودن رأیآخر. ندک ی میشمار ها لحظه صندوق

  .ماند یارش مکروقت در اتاق ی تا د.دلشوره دارد. است
ه ک یسکمطمئن است، تنها . ام ردهکار ک  هم سرم گرم است و همین طوریـ ا

  . استیین پُست را دارد رجایاقت ایل
 و یی فقر و تنهای مزه. اش را با آنها گذرانده یسراسر زندگ. ان مردم استیـ او از م

  .ندک ی مکه مستضعفان جامعه را درکتنها اوست . دهی را چشی و گرسنگیپدر یب
ترسش از ضد انقالب . ندیگو ی میی رجایال بایهمه از رأ. ندک یبه چند جا تلفن م

  .است
 چشم کیجمهور شود، همه به  سیاو رئاگر دانند  یم. دن او را ندارندیدام چشم دکچ یـ ه

 یه براک را ییها هیآ. دلش آرام و قرار ندارد! ها در خطر است یلیمنافع خ. ده خواهند شدید
  .شود یآرام م. خواند یخانه بانو خوانده بود، م تبکن بار در میاول

ج ی نتای  خبر دربارهی ندهیگو. ندک یو را روشن میراد.  استیریگ یج رأیاعالم نتا
  . استیرفسنجان یهاشم. دیآ یزنگ تلفن به صدا درم. دیگو ی میری گیرأ
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است یون، به ریلی م14 از یون رأیلی م13ت قاطع یثرک با ایی رجایـ محمدعل
  .ران انتخاب شدی ای اسالمیجمهور
 یها  گونهیخورد رو ی و سُر مشود یمش پر یها  چشمی شوق توکاش. پرد ی جا ماز

  . دوند ی اتاق میناصر و همسرش تو. زند یبلند خدا را صدا م.  و پر از خطشیاستخوان
  !رکخدا را ش... جمهور شد سی رئییـ رجا
  :دیگو یرو به آن م.  همچنان در دستش استیگوش

  . را به من نداده استین خبر خوشی چنیسکال تا حا... دینکباور ! دیـ ببخش
 هنوز در ساختمان ییرجا. گردد یرود و برم ی مرجمهو سیچند بار تا جلو در اتاق رئ

 یسک با یتلفن. شنود ی نامفهومش را پشت در میها  حرفیصدا. ست یریوز نخست
  :دیگو یر لب میمحمدجواد ز. زند یحرف م
دو . ندیاش را هم نب گر رنگ خانهینم دک یر مکف. تش هزار برابر شده استیولئـ مس

ده یشه شنیتر از هم  خستهیی رجایصدا. ماند یمنتظر موبد و ک یضربه به در اتاق م
ه کند ک یجمهور اشاره م سیرئ. شود یچرخاند و وارد اتاق م یره را میدستگ. شود یم

  .  تمام شودیی رجایند تا صحبت تلفنینش یم. ندیبنش
خواهم تو را به  یم. م سر اصل مطلبیخب برو: دیگو یزند و م ی لبخند مییرجا

  .نمک یر معرفیوز عنوان نخست
به آنها . دیدان یخودتان بهتر م.  دارمیادی زیها تیولئاما من مس!... ر؟یوز نخستـ 

 ناگهان از جا بلند ییرجا. ن پست مهمیق ای الیها هستند آدم. ام ردهکبرسم هنر 
  .ردیگ یمچ دست محمدجواد را م. دهیش پر لبیخنده از رو. شود یم

 یاور خوبیار و ی یا نشان داده! یگریاج دارم، نه وقت دی تو احتکمکـ حاال به 
  ؟یا ند جا زدهکن! چت شده؟ .نمک یر نمک فیگریس دکر ازتو به یغ. یهست

رون ی گردنش بیها رگ. دهد یآب دهانش را قورت م. ندک یمحمدجواد سربلند م
  .اند زده
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  .ارتان باشمیدهم همچنان  یقول م. دی را عفو بفرمائـ من
 یسکبه . شناسم یسالهاست تو را م! نکر را از سرت دور کن فیا.  چ عنوانیـ به ه
... م ماندی خواهین به بعد هم با هم باقیم، از ایتا حاال با هم بود. نان ندارمیجز تو اطم

  !اعت باشد سکی روز و کیمان هم در  د مرگی شا!یدیخدا را چه د
 ی نهیری به دوست دیمانده است چه جواب. فشارد ی را مییمحمدجواد دست رجا

الفه است اما کشد، ک یش دست میها شیرد، به ریگ یش را به دندان میها  لب.خود بدهد
  : دیگو یباالخره م

  .جمهور سی رئید آقاییهر چه شما بفرما. ـ اطاعت امر
ر یوز محمدجواد را به عنوان نخست. ذردگ ی میی رجایاست جمهوری هفته از رکی

  .دهد ی اعتماد میرأمجلس . ندک ی میبه مجلس معرف
  :دیه بگوکمحمدجواد دو دل است 

مگر ... یشنو ی می؟ فوقش جواب منفیزن ی؟ چرا حرف نمیی بگویخواه ی میزیـ چ
  ن است؟یر از ایغ

 منتقل دان شهدای را به میاست جمهوریاش ساختمان رکم یخواستم بگو یـ م
  . مینک

ره ی براق محمدجواد خیها ش به چشمیها چشم. شود یزده از جا بلند م  بهتییرجا
  . ماند

  .ر بودمکن فیـ خودم هم در ا
  .زند یز را دور میمحمدجواد م

ا ی، دنین طوریا. اندازد یگناه م یاد خون جوانان بیشه به یدان شهدا من را همیـ م
  .ارزش خواهد شد یش چشمم بیپ
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 ی ناتمامیاشق از باال به ن.ش استیرو دان شهدا درست روبهیم. ستدیا یر پنجره مناک
  : ندک یر مکبا خود ف. مردم در رفت و آمد هستند. ماند یم

 ی اسالمیاور دولت و جمهوریار و یشه یه همکپوش هستند  هنهک یها ن آدمیـ ا
  . مین مردم نباشند، ما وجود نداریا. هستند

شروع . ندک یف اتاق  نگاه مک یها یاشکبه . دارد یز برمی میو را از ریا پرونده
 کیفقط .  نداردینیچ تزئیه هکشد به سقف ک یچشم م. ستدیا یم. ند به قدم زدنک یم
خودش را در . ندیآ ی پنجره به صدا درمیها لت. چ و المپ صد ولتیم دراز با سرپیس
  .تر شده است دهیکت. ندیب ی آن می شهیش

سفر به . ندازدین روز بی را به ایتواند هر آدم ی میروز ار شبانهکت ـ پانزده ساع
 یها دار از محلهی به روستاها، دیشکمبودها، سرکانات و ک امی بررس، جنگیها جبهه

جمهور به او  سیه رئک بود ییها نها حرفی ا...تی رفع محدودی تالش برا،جنوب شهر
  .دیخند. زده بود

  .ز استینگاهش ت. ندک ی توجه مییزهایـ به چه چ
. ستاده استیجمهور در چارچوب در ا سیرئ. شود یده میوبکدو ضربه به در 

  . ندیند بنشک یمحمدجواد تعارف م
  .ست یر خوبکف. نک، بیخواست یه مک را یارکم یـ آمدم بگو

  . آورد یاد نمیمحمدجواد به 
  .فشارد ی را مییدست رجا. یادت رفت؟ خودت خواستی... ن منطقهیـ آمدنت به ا

جلو پنجره . م نگذاشتهین ساختمان، هوش و هواس برای آمدنمان به ایـ خوشحال
  .ندک یابان اشاره میبه آن طرف خ. رود یم

ن یا! یریوز  ساختمان نخستیرو درست روبه... ها یکین نزدی خانه در همکی ـ 
  .ام ور شده از آنها دیلیخ. ها بخورم  از ظهرها، ناهار را با بچهیتوانم بعض ی میطور

  !با اجازه! هر چه زودتر بهتر. نکار را بکن یـ حتماً ا
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 یریوز ش درست به ساختمان نخستیها رده است، پنجرهکه محمدجواد اجاره ک یا خانه
شتر از یناصر ب. نندکتوانند اتاق پدرشان را تماشا  یها م اط، بچهیاز داخل ح. شود یباز م

 یها وقت شب. آورد یارش مک ناهار پدرش را به دفتر ها هم  وقتیبعض. دیآ یاط میه به حیبق
د ی شام نبایه براکدانند  ی افراد خانواده م، اتاق محمدجواد روشن است ولتالمپ صد

  .منتظرش باشند
 .نندک ی از خودشان دفاع می مرزیمردم شهرها. ور تر شده است  شعله1آتش جنگ

انات به مرزها کها با تمام ام یعراق.  استی سختیروزها!  و با جان و دلیدست خال
ران یا. اند  دست از قتل عام برنداشته2نیمنافق. شهرها ناامن شده است. اند هجوم آورده

تر از جنگ  بزرگ یا هر لحظه مردم منتظر حادثه. برد یدر بُهت و وحشت به سر م
  !هستند

 ییرجا. ستدیا یجمهور م سیشد و جلو در باز اتاق رئک ی میقیمحمدجواد نفس عم
ه کادند یز آن قدر زی می رویها پرونده. اش نشسته است  زهوار دررفتهیپشت صندل

. شود ی محمدجواد از جا بلند میدن صدایبا شن. ستیدا نیصورتش از پشت آنها پ
مار ی قرمز و بیها دن چشمیبا د.  انداختهفشیل نحکیپنجه در ه یخستگه کداست یپ

  :پرسد یمحمدجواد م
  ؟ی آمدارکن حال سریـ با ا

  .  استکوچک ی سرماخوردگکیست، ی نیزیچ! ـ مثل خودت
  . و دلخراش استکخش. افتد یبه سرفه م

  ؟ینکت را باز یها  چشمیتوان یه اصالً نمکـ تو 

                                                 
 سال به طول 8ن جنگ یه اکرد، کران حمله ی به ای غربیا و دولتهاکیت آمری، عراق با حما1359ور سال یدر شهر. 1

  .دیانجام
  .ن معروف شدندیرد نادرستشان به منافقک عملیه براکن خلق یسازمان مجاهد. 2
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خوانند، جوابشان  یه مکها را  نامه. م هستندیها ها و دست گوش.  به آنها ندارمیازیـ ن
  !ور نشدهک یضین مری با ایسک. ن امروز فردایهم... شوم یخوب م. دهم یرا م

  .دینکد استراحت یـ با
  .رمی از شما بگیام قول تازه آمده. وقت استراحت دارم! ار؟کن همه یبا ا ـ 
  د بدهم؟ی بایچه قول. نیا بنشیـ ب

  .دینکت کت، شری امنی عالین روز جلسه شورای اولید براینکـ لطف 
رده محمدجواد نگاه کعرق  یشانیبه پ. گذارد ی را وسط اتاق می صندلییرجا

  .ندک یم
  .دییآ ین جلسه برمیـ بدون من هم شما از پس ا

مر راست ک. دیآ یش درمی استخوان زانوهایصدا. ندینش ی می صندلیمحمدجواد رو
  . بندد یش را میها چشم. ندک یم

 من و قوت ی است برایا تجربه. ندک ین جلسه را لنگ مید نبودن شما اینکـ باور 
  .ندک یادآوریخواهم  یم! دنبالتانفرستم  ی را قبل از جلسه میریشمک! یقلب

  .شدک یگذارد و ابرو در هم م یدار محمدجواد دست م  تبیشانی پی روییرجا
 یدار از تب. ترکقبل از جلسه حتماً برو د. میآ ی خودم م.ستی نیادآوری به یازیـ ن

  .یسوز یم
پس . دینکفراموش ن است کمم. ت شلوغ اسیلیسر شما خ. فرستم ین حال می با اـ 

  منتظرتان باشم؟
د به آن زن ینک ینم اگر به خودتان رحم نمک ی خواهش میول. میآ یحتماً م. دیـ باش

  !نکچاره رحم ی بیها و بچه
ماه از پنجره به داخل اتاق . رود یرون میخندد و از اتاق ب یم. شود یمحمدجواد بلند م

ها   سر بچهین باالین، پاورچیپاورچ. پوشد یمحمدجواد لباسش را م. شدک ی مکسر
  .بوسد یگذارد و آنها را م ی مک تک تیشانی پیرورا  داغش یها لب. رود یم
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چه : ندک یر مکرسد با خود ف یتر است، مکوچکه از همه کن بچه ی به چهارمیوقت
در . ردیگ ی مهمسرش وضو. اندازد یاط نگاه می آب به حیبا صدا.  داردی معصوم چهره

ر است و در ی زن سرازیها دستو آب از صورت . رسند یارچوب در به هم مچ
  .شود یده می دی زندگیش خستگیها چشم
  .تا نمازم را بخوانم آماده است. ردمک دم یچا! ؟ین زودیجا به اکـ 

  .اد استی زیلیارمان خکد بروم، امروز یـ با
  .ها منتظرند است، بچه؟ امروز روز آمدنت ییآ ی ناهار هم به خانه نمی برایعنیـ 

  . هنوز در خوابند. ندک یها نگاه م به بچه
 ی داری؟ دنبال چینک ی نگاهم مین طوریحاال چرا ا. د آمدمیشا. دانم یـ نم

  ! چت شده خانم؟... اند م خوب شدهیها ؟ چشمیگرد یم
 چادرش را .دهد یآب دهانش را قورت م. زند ی میاش را سنجاق قفل یزن روسر

  .شدک یم سرش یباال
  .یماند ی صبحانه میشد برا یاش مک. هو هول برم داشتکی. ستی نیزیـ چ

تر  نیارها سنگک شورا یروزها. میت داری امنی عالیه امروز جلسه شوراکـ گفتم 
ر از یتا االن مگر غ. ن به خداکل کتو...به دلت هم بد راه نده. د برومییاجازه بفرما. است

  ! نگهدارمان بوده؟یگریس دکاو 
ر کف. رود یاط، به دنبالش میشد و بعد پشت سر محمدجواد تا حک ینار مکزن 

 یتو!  قبل از انقالبیروزها. رفت یت میه مأمورکماند  ی مییچه قدر به روزها: ندک یم
از همان جا به ساختمان . شوند یوب مکخیاط می حیها یاشکش به یپاها. لرزد یدلش م
ر لب با خود یز.  فرو رفته استینیوت سنگکر سساختمان د. ندک ی نگاه میریوز نخست

  :دیگو یم
  !ده بودمشین طور ندیچ وقت ایـ ه
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. اندازد یشان مکوچکو خانه همسر  به ینگاه. گرداند یمحمدجواد سرش را برم
خاموش و . ابان خلوت استیخ. رود یرون می و بندک یمدر را باز . ندک ی میخداحافظ

. ده باشدی ترسیزیه از چکل رنگ باختن است، انگار  آسمان در حا !ده زدهیسپ! نیسنگ
 بوق یبا صدا. ندک ی میادآوریاش را با خود   روزانهیها برنامه. ندک یش را تند میها قدم

. ردیگ ی سرعت میاتوبوس با سه مسافر صبحگاه. شود یستد و سوار میا یاتوبوس م
  .گر فرق داردی دیند حالش با روزهاک یاحساس م
  !ام ه سر موقع خوردهکرا م یها ـ قرص
اد حرف ی. شدک ی میقینفس عم. ردیگ یاش را با انگشت اشاره م یشانی پیعرق رو
  .افتد یهمسرش م
  .یا ف شدهیش خودت قرص نخور، ضعیپ. یشو یتر خوب نمک دیـ تا نرو

. شوم ینم خوب میار بنشکز یپشت م. ام ردهکهاست عادت  سال. ستی نیزیـ چ
  .تر رفتن ندارمکوقت د. ن استیدرمان دردم هم

نگهبان به حالت خبردار . زند ی به نگهبان لبخند میریوز مقابل در ساختمان نخست
 ساختمان ی نگاهش را در محوطه. گذارد ی میستد و احترام نظامیا یم
  .زند ی در هوا موج میوت مرگبارکس.چرخاند یم

 دو هواست و شهیور ماه همیاصالً شهر. عمرمان گذشت! ور شدیـ چه زود شهر
  .زودگذر

. ردیگ ی می را به بازیزیاج و تبرک یها  شاخ و برگ درختیباد صبحگاه
زن . افتد یش مین عباییاد سوراخ پای. شدک یش را باال میار عبایاخت یمحمدجواد ب

. لرزد یم. شی عبایچد تویپ یباد م. ندک یش را جمع میها  شانه.رده استکاش  وصله
  .اند ردهک نیارکم ها ه قرص. د تب دارزهنو
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. ستاده استیف به دست جلو ساختمان ایک یسک. رود یبا سرعت به طرف ساختمان م
 به طرفش یریشمک. ندک یدست بلند م.  جلسهی منش؛ استیریشمک. شناسدش یاز دور م

  .دود یم
  !ساعت دو. ؟ جلسه بعد از ناهار استیریشمک ید آقایا ـ چه قدر زود آمده

ن را یگاز ماش.  بگذارمک پلی روکبعد از نماز نتوانستم پل. تمار عقب مانده داشکـ 
  .یریوز گرفتم طرف نخست

 یاش حالت عاد خنده. زنند ی میستند و به زردیف نیش ردیها دندان. خندد یم
ها  از پله. دهد یان مکاندازد و سر ت ی میریشمک ی به قد و باالیمحمدجواد نگاه. ندارد
. دیآ یرش بدش مکاز ف. ندک نتوانسته دلش را با او صاف داند چرا ینم. روند یباال م

 یش با صدایها  قدمیصدا. ندک یخود درباره مردم قضاوت م یه چرا بکاست ناراحت 
ه کمانند  ی میاد آدمیصداها به فر. چدیپ ی در ساختمان خلوت میریشمک یها قدم

  .آتش گرفته باشد
شد سمت ک یدر را م. ندک ین میی پاره را باال ویدستگ. چرخد ی قفل در نمید تویلک

ده ی هم چیها با نظم رو پرونده. رود یارش مکز یراست پشت مکی. شود یخودش، باز م
خ یس.  در دست داردیستیل. شود یزند و وارد م ی دو ضربه به در میریشمک. اند شده

چند بار خواسته بود . دیآ یار او خوشش نمکن یمحمدجواد از ا. ستدیا یز میجلو م
  !یریشمک ینجا دربار است آقایمگر ا: دیبگو

 در 1360ور ماه سال ی هشتم شهریعنی ه قرار است امروز، کست  یسانک یـ اسام
  .ت حضور داشته باشندی امنی عالین جلسه شورایاول

  .ندک یرد و نگاه میگ یست را میل
 الهدوزکوسف یر، یوز تر محمدجواد باهنر، نخستکجمهور، د سی رئیی رجایـ آقا

  ...یس شهربانی رئید دستگردیقائم مقام سپاه پاسداران، سرهنگ هوشنگ وح
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. رود یرون میعقب عقب از اتاق ب ند وک ی محمدجواد نگاه میشانی به پیریشمک
. گذارد یها م  پروندهیز، رویخواند و آن را گوشه م یگر می بار دکیست را یمحمدجواد ل

  .ندک یدن مرکار کدارد و شروع به  ی پرونده را برمکی
  .دیآ ی به خودش می آبدارچیها یی لخ لخ دمپایبا صدا

  !ریوز  نخستیه سرد شده آقاک است یان چاکن استین دومیـ ا
.  آمده و رفتهیکه او کمانده است . ندک یرمرد نگاه میزده به چهره پ محمدجواد بهت

 یبرا. هنهکتلخ است و . شدک یسر مرد و یگ ی سرد شده را از دست مرد میان چاکاست
  .رود ی میرمرد راضیپ. زند یرده باشد لبخند مک یرمرد را راضیه پکن یا

ارش کز ی ناهار پشت میب. ستدیا یبه نماز م. چدیپ ی ساختمان می اذان تویصدا
ها از نرفتنش  داند بچه یم. اندازد یشان م اط خانهی به حیاز همان جا نگاه. گردد یبرم

  . اند ناراحت شده
ه امروز بدون من ناهار کند کشان  یتواند راض یداند و م یشان را بهتر مـ خانم زبان

  . ست یز بدیانتظار چ. شان را بهم نزنم نم برنامهک ید سعیبا. بخورند
» قدمگه«د هر روز آن را به بازار یه باک ناهار پدرش  افتد و بقچه یاد خودش می

به .  بازار رایها ستفروش دیند و سر و صداک ی مسجد جامع را میدلش هوا. برد یم
  .افتد ی م به جان پرونده ار به دست، کدوباره خود. ندک یساعتش نگاه م

  .ستاده استیزش ایمورق جلو  همان طور شق. ندک ی سر بلند میریشمک یبا صدا
  .منتظر شما هستند... اند ـ همه آمده

ر و صورتش  به سیدست. شود یگذارد و بلند م ی پرونده میار را الکبا عجله خود
ها را  پله. رود یرون میدارد و از اتاق ب ی برمیست اسامیاش را همراه ل دفترچه. شدک یم

. ندک ینه حبس می سینفسش را تو. ندینش یعرق به تنش م. ندک ی میکیدو تا 
 درست گفته بود؛ همه بودند جز یریشمک. شود یزند و داخل م ی به در میا ضربه

  !خودش
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  .ردمکر ی دیمک. دیشـ برادرها من را ببخ
ند و با ینش یجمهور م سینار رئک ی صندلیرو. شوند یحاضران به احترام او بلند م

. شود یه از قرآن شروع میآ جلسه با تالوت چند . ندک یر مکلبخند از آمدنش تش
 در دستش یلرزش. گذارد یز میاش را آهسته وسط م ی ضبط صوت خبرنگاریریشمک
 گذشته،  از اوضاع شهر تهران و حوادثی سرهنگ دستگردقبل از همه. شود یده مید

 را سُر یاستکنوار . شود یجا م ش جابهی سر جایریشمک. رساند ی را به اطالع مییخبرها
 یفش را از رویک.  نشسته استی زشتی  لبش خندهی گوشه. نار ضبط صوتکدهد  یم

ره شده ی خیدش به سرهنگ دستگریها ه چشمک یآهسته در حال. دارد یش برمیپاها
خورد و  یف تاب میک. دهد یر سُر میوز جمهور و نخست سی رئیان پاهایآن را م است،

ند هر ک یر مکف. ندک یپر مرا ترس وجودش . پرد ی میریشمکرنگ از چهره . ستدیا یم
اش  ی صندلیند و آهسته از روک یبه ساعتش نگاه م. ندک کد اتاق را تریچه زودتر با

  :دیگو یب مر لیز. شود یبلند م
  ! زودیلیخ. گردم یبرم.  فراموشم شدهیزیـ با اجازه چ

عقب عقب با همان لبخند زشت، . شود یش قوت قلب میند و براک ی نگاهش نمیسک
ش به ک تُنیها شیر. سرباز است. زند یدر راهرو قدم منگهبان . رود یرون میاز اتاق ب

ند و ک یش را تند میها  قدمیریمشک. گذارد ی احترام میریشمکدن یبا د. زند ی میزرد
ش در یپاها. چرخد ینگاهش به اطراف م. رود ین میی طبقه پایها و در ورود به طرف پله

 با خود .وبدک یاش م نهی سیها وارهیبه دقلبش . لرزد یش میزانوها. ستندیارش نیاخت
  :دیگو یم

  . امروزیالبته برا! تم تمام شدیـ مأمور
نگهبان تا جلو . شنود یاط می حیر را از توی پیدارچ و آبییمال پسر رجاک یصدا

به سراغ . اش آرام باشد ند چهرهک ی میسع. شدک ی به سرش میدست. آمده استها  پله
ابان ی به خ.ندک یت مکشود و حر یسوار م. استرده ک که جلو در پارکرود  ینش میماش
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 آتش ساختمان یها لهشع. لرزاند یابان را می پرقدرت انفجار خی صدارسد یه مک یاصل
 یناصر تو. ردیگ یدن میشه و سنگ باری از شیباران.  را در برگرفته استیریوز نخست

رده ک را دوره یریوز ه ساختمان نخستکافتد  ینگاهش به آتش و دود م. دود یاط میح
  :شدک یاد میاز ته دل فر. است

  ...مادر... ـ مادر
  

  انیپا


