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   مای راز مدرسه
  

 جالب یلینم اولش ماجرا خیب یسم، میز را از روز اول بنویخواهم همه چ یه مکحاال 
تازه زنگ . ندکدا ی پخین قدر بیار اکه کردم ک یرش را هم نمکراستش اصالً ف. شروع شد

ماتم .  بودیومرثکی یس آقاالکساعت . میالس نشسته بودکخورده بود و همه سر 
 یکخواهد  یرسد و م ی سر میومرثکی یه االن آقاکردم ک یر مکگرفته و داشتم ف

 به ید و آخر سر هم نگاهیز و همه جا بگوی از همه چ.ندک یمان سخنرانیساعت برا
تان را  ن دفعه هم وقت نشد تا شما سواالتیا! ها خب بچه: دیندازد و بگویساعتش ب

  ... بعدی هدفع. دیبپرس
. ردک ماجرا را شروع ،اضربی رضاشوت اولش هم. ت بودند؛ مثل منکها سا بچه
 زود، قبل از یها  صبحیحت. اط مدرسه بودین فوتبال حی، تو زمیزد یه مکاش را  سروته

اش  یانصافاً هم باز. ردک ی میشکاری مدرسه داشت یه در مدرسه باز شود، جلوکن یا
رد، استاد ک ی مینه تنها خوب باز. الس بودکش ته ی خدا جای شهیهم. خوب بود

  . هم بودیانداز ک و متلیارک شلوغ
 بلند ییچنان صدا. زی مید رویهو پریکا ضرب، یه رضا شوت کم یآرام نشسته بود

مر کز و دست به یم آقا رضا رفته رو میدیبا تعجب د. م عقبیه همه سربرگرداندکشد 
ه؟ مگه تا حاال آدم یچ«: اند، گفت برگرداندهه همه سرک مطمئن شد یوقت! ستادهیا

  »!ن؟یدیند
  »!میده بودی شو ندیزی رومیم ولیدید«
  »ش؟ید، فرمایدیه دکخب، حاال «
زد تو یمان را بر خواد مخ ی ساعت، میکآد و تا  ی میومرثکی یاالن آقا. نییا پایب«

  »!فرغون
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 یه آقاک چه یعنیآخه . ..تکسا... ت باباکسا«: رضا داد زد. ها همهمه افتاد تو بچه
د؟ یگو ی میسنگ نهیخ عهد پاری ساعت برامون از تاریکالس، اول کآد سر ی تا میومرثکی
  »م؟ینکم و بروبر نگاه ینیخ بشید سی ما بایعنی

  »م؟ینکه دعوا کم یتوان ینم. خب، معلم ماست«
  »م؟یتون یم، نمینکچش یم سوال پیتون یما هم م«

همه برگشته . الس نشدک متوجه باز شدن در یسکه کاد بود یقدر سروصدا ز آن
ز خبردار یم رضا، رو میدی لحظه دیکتنها در . دادند ی رضا گوش میبودند و به سخنران

  »!برپا«: ستاد واز هولش داد زدیا
ره شد ی، خیومرثکی یآقا. ه بودی متر، باالتر از بقیک ی رضا به اندازه. میدیاز جا پر

 به رضا شوت ی چنان نگاهیومرثکی یر خنده و آقایم زی زده با هممدفعه هیک. به رضا
  .نییز پرت شد پایه رضا هول شد و از رو مکرد کا ضرب ی

آورد،  یتش را درمکه ک ی در حالیومرثکی یآقا. شان آمد ار دستکها حساب  بچه
  .ی صندلی  دستهیتش را انداخت روکز و یآرام رفت طرف م

ه کند کرد زبان باز ک یت خودش را آماده م داشیومرثکی یآقا. ت بودکالس ساک
 و کیادم رفته از ی. دین سوال را پرسیبلند شد و اول. ها شجاعت به خرج داد  از بچهیکی

 بلند یه نفر بعدکرد ک ی داشت سروته جواب او را جمع میومرثکی یآقا. دیجا پرسک
  .شد
 یخنران سیالس را براکرد نتوانست ک، هر چه تالش یومرثکی یچاره آقایب
  :ا ضرب زدیر آخر را هم رضا شوت یت. ندک جمع یشگیهم

  » ماست؟ی  مدرسهیه اسمش روکه کی یمحمود قندد ین شهیا! دی ببخشیآقا«
د یشا. گرفت یالس را مکحاال حاالها وقت ! یعجب سوال توپ. ر خندهیم زی زدیپق

  :  سوال او را با سوال جواب دادیومرثکی یاما آقا. هم تا آخر ساعت
  »د؟یا دهیتان است، شن  مدرسهیه نامش روک یسک از یزیخب، خود شما چ«

  .ردک نفر دست بلند یکتنها 
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د یمان، شه ه اسمش هم مثل مدرسهک مخابرات داره ی محله ما، اداره! آقا اجازه«
م، یه زدکمان قطع شده بود، زنگ  ه تلفن خانهکش ی پی اتفاقاً دفعه.  استیمحمود قند

  ».ید قندیز تلفن شهکد مرید برویگفتند با
ه ک بوده کی ید قندین شهی ایعنی. موضوع، مهم شده بود. دیها خواب  بچهی م ولولهک مک

  وچه بود؟کا ی مدرسه یکاسمش رو 
م یباالخره توانست.  از آن ما بودیروزیه پک تمام شد ی در حالیومرثکی یالس آقاک

د یش شهیرم رفت پکر و ذک فی  همهاطیاما تو ح. مینکالس را اداره ک کی الیها با سوال
  .یمحمود قند
 ی ردن شمارهک درست یها رفت رو صحبت. میتابخانه جمع شدک یح تویزنگ تفر

دم یمن هم پر. داد ی میس نظرک مطالبش، هر ی هی تهیبرا. یواری روزنامه دیبعد
 نیم؟ همیسی ننویزیمان چ اصالً چرا راجع به اسم مدرسه«: ها و گفتم وسط حرف بچه

  »... بودکید ین شهیم ایفهم ی میهمگ... ستیبد هم ن.... ید قندیشه
س ک چهه کد وسط یا ضرب هم پریرضاشوت . ت بودی رضای ها نشانه وت بچهکس

  بهتر از خودت؟
  .نمک یمق ین باره تحقیا صدا گفتند من دریکه هم ی بق!ردکمحبتش گل  آقا رضا، 

ده یه فقط نامش را شنک یسکخت  شنایالس براکن محقق یاز همان جا، شدم اول
  .مان بود  مدرسهیه اسمش روکن ی ایبودم؛ آن هم برا

بد . نمکتابخانه شروع کد از یردم شاکر کف. دانستم یردم؟ نمک یجا شروع مکد از یبا
 ییوجو با مختصر پرس. دمیشک کها سر خوار، تو قفسه ارتون مورچه و مورچهکمثل . نباشد

 1360ر یهفتم ت ی به فاجعه ه مربوطک بگردم ییها تابکال د دنبیدم بایردم، فهمکه ک
  .ردمکدا ی پیخیتاب تارک یکباالخره هم . باشد

ها راهشان را از آن  یلیروز شد، خی انقالب پیدم وقتیتاب، فهمک از یبا خواندن بخش
دو سال و  ن گروه، ی ا.ن خلقیسازمان مجاهد گروه به نام یکاز جمله . ردندکجدا 

ا ی ی عادمشتن مردکردند به ترور و ک از مردم و انقالب، شروع یی جدام پس ازین
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 و مواد منفجره، انقالب نوپا  خواستند با استفاده از اسلحه یمقت، آنها یدر حق. نیمسئول
  .ر بودیشان هم در روز هفتم ت یار جدکن یاول. را از پا درآورند

 یک ی و انقالبی مذهبیروهایندر همان روزها، : میتر بگو  واضحیمکاصالً بهتر است 
تر کد. ی اسالمیحزب جمهورنامش را هم گذاشتند . ل دادندکیحزب نوپا تش

دهند، جلسات منظم  یل مکیه حزب تشک ییخب، آنها.  حزب بودی ارهک  همه یبهشت
ر یت ، در شب هفتمی اسالمی از جلسات حزب جمهوریکیاتفاقاً . نندک یهم برگزار م
ران، ین، وزی از مسئولیلیت داشتند؛ خک شری مهمیها لسه، آدمن جیدر ا. برگزار شد

  ...ندگان مجلس و ینما
تهران برگزار  ی دان سرچشمهیم در ی اسالمیرجلسه در ساختمان حزب جمهو

  ، بمبنیه منافقکن یغافل از ا.  بودی در حال سخنرانیتر بهشتکن جلسه، دیدر ح. شد
. ، بمب منفجر شدید بهشتی شهیسط سخنرانو. اند ردهک ی او جاسازیکی در نزدیبزرگ

  .ده شدی آن در تمام شهر شنیه صداک یانفجار
تر محمود ک از آنها دیکی. د شدندیآن شب و در آن ساختمان، حدود هشتاد نفر شه

  .بود یید رجایشهر پست و تلگراف و تلفن دولت ی، وزیقند
                           

. ردن سرنخکدا یخوشحال بودم از پ.  بودید قندی شهی ام درباره افتهین ین، اولیا
 نبوده؛ ک پزشیتر قندکدم دیتازه فهم. نمکدا یز را پیتوانستم از همان جا، همه چ یم
 1360ر یت ه در هفتمک بوده یید رجای دولت شهی از وزرایکیاو ... ا یدان  ا مثالً حقوقی

  .دیبه شهادت رس
ردم ک ی را نگاه میمی قدیها  داشتم روزنامه.ها ها و روزنامه تابک یرفتم سر وقت باق

.  چاپ شده بودیا نامه ژهیر، وی هفتم تی به مناسبت فاجعه. دمی دیشان مطلب یکیه در ک
د ینبا. ادداشت برداشتنیردم به ک  شروعیبا خوشحال.  هم بودیتر قندک دی نامه یزندگ

  :افتاد ی از قلم میزیچ
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.  و در تهران متولد شدی مذهبیا  خانواده در1323 در سال ید محمود قندیشه
رستان یدبالت متوسطه را در ی و تحصیدبستان محمد را در ییالت ابتدایتحص
رستان به ین دبین شاگردان ای از بهتریکیاو . ان رساندی به پا1341، در سال یعلو

من «: گفت ی ـ همواره میعلورستان یگذاران دب انی ـ از بناستاد روزبه. رفت یشمار م
  ». استی از آنها قندیکیه ک دارم ید در علویدو ام

پلم خود را با یان برد و دی اول به پای رستان را با رتبهی دبیها سال ، ید قندیشه
 یمهندس ی سانس را در رشتهیدوره فوق ل. سپس به دانشگاه رفت.  گرفت80/19معدل 

الت، یان تحصی از پاپس. ان بردی به پا1345در سال  دانشگاه تهران، یکانکترومکال
د خود عازم یش اساترران و به سفایاش در ا یلی تحصی  رشتهی عالی ل نبود دورهیبه دل
  .شدا یکآمر

اش را  یلیل، مخارج تحصین دلیبه هم. شه شاگرد ممتاز بودیز همیا نیکدر آمر
 ی اسالمی تابخانهک خود را در یاسی ـ سیت اسالمیاو فعال. ردک ین میدانشگاه تأم

 از افراد مؤسس یکیت را ادامه داد و ین فعالیز ایا نیکدر آمر. ردک آغاز ی فنی دهکشدان
د یشهها، به همراه  در همان سال.  بوداناداکا و یکان آمری دانشجویانجمن اسالم

  . انجمن را نوشتندی گر، اساسنامهی و چند تن دچمران
 ـ 94/3 یعنی ـ یشگاه دانی ن نمرهی خود را با باالتریتراک دک، مدر1350در سال 

ه تهران رفت و ااو پس از بازگشت، به دانشگ.  گرفتیکترونک برق و الی مهندسی در رشته
  . پرداخت مخابراتی دهکدانش و  ی فنی دهکدانشس در یبه تدر

سرانجام همراه با . م طاغوت بودی انقالب، او هم از فعاالن مبارزه با رژیریگ با اوج
  . حضرت امام به زندان افتادیها هیمدوستانش به خاطر پخش اعال

 یمدت.  مخابرات منصوب شدی دهکاست دانشی انقالب، به سِمت ریروزیپس از پ
ت وزارت پست و تلگراف و تلفن را بر عهده یولئ، مس انقالبیشورا یبعد، از سو

  .گرفت
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ر ی ـ صاحب تفسییعالمه طباطبا از شاگردان استاد یکی، یتر محمود قندکد
ن یخواند ا ی درس می مطهریمرتضد یاو در فلسفه هم نزد استاد شه. بودزان ـ یالم
م شاه، در منزل استاد ی رژیها تی و پس از محدودی مروی مدرسهها، ابتدا در  السک

استاد تنها از دو :  در خاطرات خود گفته استیخانم استاد مطهر. شد یل مکی تشیمطهر
د در دروس فلسفه و یراوان داشت تا شاد فیردو به آن دو امک یف میش تعریشاگرد خو

  . بودید قندی از آنها شهیکی در جهان اسالم باشند؛ یفقه، ستارگان
. ار برده بودی بسیها  هم استفادهیدمحمد بهشتیساهللا  تی از محضر آیمحمود قند

را ادامه س فقه و اصول ودرن آگاه تهران، ی از مجتهدیکیدش، نزد یگر اساتی دی هیبه توص
  .ن وا داشتید را به تحسی اساتی ز، استعدادش همهیالس نکن یدر ا. داد

ات او، یدر مورد روح. ادگار مانده استی به یاز اخالق و صفات او خاطرات فراوان
ت ی و احساس مسئولی شرعی فهیگفت اگر وظ یه مکده بودند یدوستانش بارها از او شن

. رفتم ی می و فلسفینبال دروس فقهدم و به دیشک یارم دست مکان نبود، بارها از یدر م
  . بودینیل علوم دی تحصی ه قم و ادامهی علمی  او رفتن به حوزهی از آرزوهایکی

اش  هی چمران از دوستانش بود، پس از شهادت چمران، روحیتر مصطفکه دکاز آنجا 
 روز یحت. گفت ی دوستانش از خاطرات خود با چمران سخن میاو بارها برا. ردکر ییتغ

 تنگ شده ی مصطفیه دلش براک چمران، به همسرش گفته بود ی شهادت مصطفدوم
  .است
 حزب ی ت در جلسهک، قبل از شرین ساعات زندگی در آخریتر محمود قندکد

، به دروس خارج یاو از نظر مراتب فقه. الس درس فقه رفته بودک، به ی اسالمیجمهور
 رفت و با انفجار در یسالم ایان درس، به محل حزب جمهوریپس از پا. ده بودیرس

ت و دوستان یان، روحانی دانشگاهیشهادتش برا. دیساختمان حزب به شهادت رس
د ین شهی ای سال روی از استادان او، سیکی ی به گفته.  بودی تلخی عهیاش، ضا یمیقد
ار ک...  و ی، بهشتی چون روزبه، مطهرید استادانیگر بایسال د  یار شده بود و حال سک
  . ساخته شودیگری دی قندنند تاک
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 ی  روزنامهیکدر . نامه را بستم ژهیو. به نظرم بد نبود. ن جا تمام شدیمطلب هم
 مطلب یابتدا.  نوشته شده بودی مطالبیتر قندک دیارهاکت و ی فعالی گر هم دربارهید

ن یتنها آخر. ینامه قبلیرار زندگکده بود؛ البته تی رسپ از او به چایگرینامه دیهم زندگ
  :ارانش به نظرم جالب آمدکد به همیام شهیپ

  
مان و تالش یه با اکاران ارجمند؛ خواهران و برادران ک همی با سالم و درود بر همه
ه کنون کا. نندک ین مین انقالب را تامی سرزمی و مراسالتیمداوم خود خطوط ارتباط

ن مدت با ی ادر هکگذرد و شما  ی مییایکصدام آمرانه ی از هجوم وحشهش از نه مایب
قدرت و صالبت و د یا ردهکدشمنان اسالم و جبهه و پشت جبهه دست و پنجه نرم 

دن ماه مقدس و ی در آستانه فرا رسکنید، ایا  نشان دادهیفر صدامک را بر یمان اسالمیا
 یها یروزی پی ، خاطرهکن ماه مباریه در اکم ینک ید، دعا میا  رمضان قرار گرفتهکمبار

ه یز توصیاران عزک همی به همه. د شودی ملت ما تجدیر اسالم، بران صدیبزرگ مسلم
ب نفس، توبه ین ماه به تهذیم و در ایشتر ارج نهیه فرصت رمضان را هر چه بکنم ک یم

 مبارزه با یتر برا شی بیمادگآسب کز ی شدن به خالق و نیکها و گناهان و نزد از لغزش
  .میافر بپردازکم صدام ی رژیژه نابودیران و به ویدشمنان اسالم و ا

 به پا دارند و یر سالمتکه از نعمت سالمت برخوردارند، شک برادران و خواهران ی همه
ت ی رعا،ه شرعاً معذورندکوندند و آنها یبپداران و دوستان خدا  به فرمان قرآن، به جمع روزه

 یداً خودداریک ایخوار ند و از هر نوع تظاهر به روزهیشعائر و حفظ ظواهر اسالم را بنما
  .نندک

 مانند ید شده، فقط با وقار و پوشش اسالمکیش تأیه از پکطور  خواهران، همان
ار حاضر ک به یش ظاهریچ آرایه ی و روپوش و شلوار ساده مناسب و بیا روسریچادر و 

  .شوند
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ر در راه خدمت به اسالم و یگیوشش پکا به خداوند و با تالش و که با اتکباشد 
ا و آخرت ما فراهم گردد و اعمال ما و ی و سعادت دنیز موجبات رستگاریهنان عزیم هم
  . پروردگار متعال واقع شودی ملت مورد رضای همه

  یمحمود قند
  
  
د ی شهی  از آن دربارهییها قسمت. ردمکدا ید پیران شهیت وزیری هم درباره مدیتابک
 چاپ یوارید  روزنامهی مطالب، تویردم تا به همراه باقکدا جآنها را هم .  بودیقند
  ا نه؟یخورد  یدانستم به درد م یه نمکن یم؛ با اینک
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  جاستکر آب یش
  

ه کانگار . رده بودمکدا یخواستم، دست پ یبه آنچه م. شناختم ی سر از پا نمیاز خوشحال
و ن ک جلسه، چنان بشیتو.  حاضر شدمیواری روزنامه دی سته باشم، در جلسهکشاخ غول را ش

  .ام دهیخواستم، رس یدند به آنچه میه همه فهمک راه انداختم یباال بنداز
م به خواندن مطالب یردک شروع یکی یکی. مان شروع شد م و جلسهیدور هم نشست

به . مزه یشان هم خنگ و ب یها قشنگ بود و بعض  مطالب بچهیبعض. شده یآور جمع
 یوقت! آقا جان«: ا ضرب، داد زدی رضا شوت . همه را درآوردیه صداکها  فهیخصوص لط

  »!گر؟یشود د ین می، همکنم ی بید به مهدیسپار یفه را میردن لطکجمع 
 یباز مزه ی چنان بی بود اما گاهی خونگرمی ه بچهکن ی با ایمهد. گفت یراست م

 یآلود، ماه ن وسط، من هم از آب گلیا! کگفتند نم یه همه به او مکآورد یدرم
دار  دانیشده بودم م. گرانی مطالب دیردم روک ی همه اعتراض مشتر ازیب. گرفتم یم

 یگُلنم چه ی ببیشود تو خودت مطلبت را بخوان یم«: ها گفت  از بچهیکیه کن یمعترض
  »؟یا اشتهک

بعد هم . م را درآوردمیاغذهاکفم و کیردم تو که بِهِم برخورده باشد، دست کانگار 
  .ردم به خواندنکشروع م باز شود و یردم تا راه گلوک یا سرفه

 ید؟ به نظرم آمد مطالبیایشان ن ند خوشکه نکهمان خط اول، ترس افتاد توجانم 
  . هستندک خشیلیخ

ردم کتا آخر مطالب، جرات ن. مان شدمیرده بودم، پشکه آن قدر اعتراض کن یاز ا
از ! اوه،اوه. مه تمام شد، سر باال گرفتکم نخواند. ندازمیه بیاورم و نگاه به بقیسرم را باال ب

. امدیآب درن ردم، ازک یرش را مکاصالً آنچه ف.  افتادهید چه اتفاقی شد فهمیها م چهره
  :ند و دهانشان بازشد زدیرده بودم، پوزخندکشان اعتراض  ه به مطالبک ییها بچه

  »!رده برداشته آوردهک یپک، رفته نکتو را به خدا نگاه «
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 ی اصلیخواد جا یرده، مک یسی آقا رفته رونو!میاره هستکن یبرو بابا، ما خودمان ا
  »!بندازه به ما

  »...یزی چ،ی، نه احساسی است؛ نه حسی معمولی نامهی زندگیکن هم یهم! تازه«
  »خورد؟ یها م به چه درد بچه... رد وکنامه، عملیزندگ«
دا ی او پید از زندگی بایگرید زیچه چ. ام ردم داغ شدهکر ک لحظه فیک. دانستم ینم

  .ج شده بودمیواقعاً گ. دانستم ینوشتم؟ نم یردم ومک یم
 بود و به درد یام معمول نامهیزندگ. نمکارکقرار شد دوباره . ام ردهکخراب دم یفهم
نم و بعد کامل کقاتم را ید تحقیه اول باکدم یجه رسین نتیبه ا. خورد ی نمیوارید روزنامه

ها  ن جور موقعیا. رده بودمک ی قاطی حساب چه طور؟یسم ولی بنویگریل دکمطالبم را به ش
  .فتدیار بکرآب تا مغزم به یر شیگرفتم ز یسرم را م

 سالم کیهول هول. رد روطنابک یها را پهن م تخاط بود و داشت ریمامان تو ح
ردو انگار به خودش بلند بلند کماج نگاهم  مامان هاج و. رآبیدم طرف شیردم و دوک

  »!ینکف نیثکها را  لباس... مواظب باش... ردهک یباز هم مغزش قاط! وانهید«: گفت
رآب یسرم ز. دیتورا به خدا ببخش! مامان«...ر آب درآوردم و گفتمیر شیسرم را از ز

  »!؟ی گفتیزیدم، چی وزوز زنبور شنیبود، صدا
دم تو اتاق و یبر شده بودم، پر ه از خنده رودهک یدر حال. اطیمامان افتاد دنبالم تو ح

  .دنیشکد و رفت دنبال لباس آب یشک شاخ و شانه یلکادر م. در را بستم
تابخانه کگر هم رفتم ید  دوباریکی. ی قندی  نوشتن دربارهی رفته بود رومرکذ ر وکف

اما . خواندم  بزرگ گرفتم ویها  آدمی ی و زندگیسینامه نوی زندگی  دربارهییها تابکو 
  ...خته بودندیش گچ ساوه ری توانگار! هک مخ نبود! ال باطلی خیزه

. نمکدا ی او پی  دربارهی مطالب واقعیکن دروآن در زدم اما موفق نشدم ی ایلیخ
  .ردمکدا نی پیز به درد بخوریچ چیه... ی، احساسی، داستانیا خاطره

.  خودم بستمی درس خواندن، به روی آخرش نشستم تو خانه و در اتاق را به بهانه
 مادرم یرآب تا صدایر شیقدر سرم را گرفتم زآن . دمی نرسییردم، به جاکر کهر چه ف
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گر ید. فرم درآمد بودکن قدر خنگ شده بودم، یه اکن یااز ! باز هم انگار نه انگار. در آمد
  .نمکر کتوانستم ف ی نمیحت

نم کد شروع یبا: باخودم گفتم. رسم ی نمیی به جانجا نشست یکدم از یه شد، دکغروب 
اش خوب   یکینم تا ک یرار مکسم و تینو یباالخره آن قدر م! حاال هر چه باداباد. به نوشتن

  .شود
 روز یه حالم بهتر شد، برگشتم خانه نشستم وبراک یمک. رونیپا شدم از خانه زدم ب

  .ردمک یزیر بعد برنامه
ن طرف وآن طرف وآن قدر یآن قدر زنگ زدم ا.  تلفنیه شد، نشستم پاکصبح 
پر  بود یک نزدیاز خوشحال. نمکدا یشان را پ   خانهردم تا توانستم شماره تلفن کالتماس 

. نمکق ی تحقیبه محمودقندراجع ال راحت یتوانستم با خ یگر میحاال د. اورمیدر ب
 یه شماره را گرفتم، دلم هرکن یهم. شان زنگ بزنم برداشتم تا به خانه را یدوباره گوش

رفتم توآشپزخانه و . !..رده بودمک یریعجب گ.  را گذاشتمی گوشیتند. نییخت پایر
 یین همه تلفن زدن، به جاید؟ بعد از ا شیچ«: دیمامان پرس. وان آب برداشتمی لیک

  »؟یدیهم رس
  ».ردمکدا یشان را پ تلفن خانه«

 یناسالمت. مان شدمیپش. ندک لحظه از سرم گذشت تا از مامان بخواهم، تلفن یک
 یگوش. رفتم سر وقت تلفن! مامانردم نه ک ی را آماده میوارید د مطالب روزنامهیمن با

ن اما ییخت پای ری بوق اول، دوباره دلم هریبا صدا. را برداشتم و شماره را گرفتم
  : از آن طرف جوابم را دادیچند لحظه بعد، خانم. ردمک را قطع نیگوش
  »!دییبفرما«
  »؟ید قندیمنزل شه... میکسالم عل«

آخر منِ نوجوان .  جا خوردیمکار دارم، ک گفتم چه یوقت.  بودید قندیهمسر شه
  !جا؟کر ی وزیکق راجع به یجا و تحقک
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ه مرا ک قول داد یحت. لم گرفتی تحوی حسابی خانم قندیشدم ول ید میداشتم ناام
  .دن پدر و مادرش هم ببردیبه د

 یوقت. د تو اتاقیه مادرم دوک زدم ی چنان دادی را گذاشتم، از خوشحالی گوشیوقت
 آنها ی  در ذهن داشتم تا از خانوادهیه هر چکد ی خدمتم رسست، چنانی نید خبرید

  .ادم رفتیبپرسم، 
 در پوست خودم یاز خوشحال.  زنگ زدیتر قندک دو روز بعد، همسر دیکی

  !ن بود؟ک ممیعنیدم؛ یگنج ینم
  ».م پدر و مادر آقا محمود منتظرت هستندیتماس گرفتم بگو. سالم پسرم«

 بتوانم با پدر و مادرش ین سادگیه به اکردم ک یهم نمرش را کاصالً ف. ایرفتم تو رو
  ...ه تو مدرسهکردم ک ی میارکد ین بار بایشود؟ ا یا، چه میخدا. نمکصحبت 

  »؟...الو... الو«
تند تند . ردمک یتلفن صحبت مه داشتم با کاصالً حواسم نبود . ا درآمدمیاز تو رو

ا گرفتم و قول دادم به موقع آنجا  ریتر قندک پدر دی آدرس خانه. ردمک یخواه معذرت
  .باشم

 جعبه یکادت نره ی«: ه مامان داد زدکرون یخواستم از درِ خانه بزنم ب یعصر م
  »مان بره؟ی آبروی نریدست خال... یری هم بگینیریش

هر چه مادرم گفت االن زود است، .  بودیزیرفتم، آبرور ی میه اگر دست خالک یوا
  .مر برسیدم دیترس. ردمکقبول ن
 را نگاه کپال. درست بود. اغذ انداختمک ی توی به نشانیوچه، نگاهکدم تو ی رسیوقت

شان  جلو خانه. ردمکت کها بود، حر ه نگاهم به سر درِ خانهک یبعد در حال. ردمک
ردم تا سرم را ک یدا میر آب پیجا شکحاال . ردمک یدانم چرا دوباره قاط ینم. ستادمیا

ن یگفتند ا یشد، پدر و مادرش نم یدا می پیر آبیه شک هم رش؟ تازه، بر فرضیرم زیبگ
  !جا راه افتاده آمده؟کس ی خی لهکپسره با 



  ١۵                                                                                      راز مدرسه ی ما                         
 
 

. ردک در را باز ی بعد، مرد جوانیمک. ا زدم و دستم را رو زنگ گذاشتمیدل به در
 یوقت. لم گرفتیبا لبخند تحو. دیایشان ب  نوجوان به خانهیکدانست قرار است  یانگار م

  . استید قندیدوم شهپسر  و یمصطفدم نامش ی فهمم تو،یرفت
از .  خانه جمع بودندی اعضای همه. دیم پریم، رنگ از روی داخل ساختمان شدیوقت

  !گر چه بود؟یقت دیه تحقکردم کدر دل، به خود هزار تا فحش نثار ! خجالت سرخ شدم
ه اگر نبود از کامرزد یخدا پدر و مادرش را ب. دی به دادم رسیتر قندکباز هم همسر د

ن یا«: رد و گفتکرو به پدر و مادر محمود . ماند ی ازم نمیزیشدم و چ یخجالت آب م
شان  خواهند تو مدرسه یحاال هم م.  استیتر محمود قندکد دیشان شه آقا، نام مدرسه

آمده . ا همان پسر شماستیموضوع آن هم نام مدرسه . نندک درست یواری د روزنامه
  ».دینکشان کمکنجا تا یا

د یالبته خود شما هم با«: میگو یپرم وسط حرف او و م یرم و میگ ی تازه میجان
  ».دیا ردهک یتر زندگک دیباالخره چند سال با آقا. دینک کمک

 یا لحظه. آورم یه است، در میه عارک را کیوچکف و ضبط صوت کینم تو ک یدست م
نم و که چه بکرد کحتم یآنهمه نصه کافتم  یاد مامان می. شان بپرسم دامکه از کمانم  یم

ه قبول ک ممنون یلیخ! حاج خانم«: پرسم ینم به مادر آقا محمود و مک یرو م! نمکچه ن
  »ادتان هست؟ی یزیاز تولد محمود چ! تان م خدمتیاید من بیردک

. یهام هست تو هم مثل نوه! ادش بره؟یهاش،  ا آمدن بچهیشه آدم به دن یمگه م«
 از  ار حاج آقا،کها به خاطر  اون موقع. میگو ی تو هم میگفتم، برا آنها یهزار بار برا

 یبرا. ارمیا بیخواستم به دن یه مک اولم بود ی  محمود بچه.چالوسم یتهران رفته بود
م کانات کنجا امیا! م تهرانید بریه باک تولدش شد، حاج آقا گفت یک نزدین وقتیهم

با . میگرد یم و برمیرو یفوقش م. هتر استد، تهران بیایا بیاگر قرار است به دن. است
  »...م تهرانیم و آمدیها راه افتاد لیچند تا از فام

الم را دست ک ی پدر محمود، رشته اند،  ه همه سراپا گوش شدهکن حال یدر هم
  :گرفت
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شاءاهللا  حاال ان. نگران بودم  دلیلیراستش خ.  اولمان بودی بچه. دیگو یراست م«
  »!گم ی می من چیفهم ی، بعد میریگ ی زن م ویشو یخودت بزرگ م

. شوم یدوباره از خجالت سرخ م. خندند ید، همه میگو ین را میپدر محمود تا 
  :ردیگ یالم را دست مک ی ه پدر محمود رشتهکم ی بگویزیخواهم چ یم

ر لب دعا یز.  بودمیا آمد، من تو اتاق بغلیه محمود به دنک یر، موقعیادش بخی«
 ی هی گری صدایوقت. ندیایا بیردم بچه و مادرش سالم به دنک یا خدا مخد. خواندم یم

. اد زدمی فریاز خوشحال. نییخت پای ریدلم هر. بچه بلند شد، همه صلوات فرستادند
آخه .  آمد و اسمش را محمود گذاشتمییبای زی هیآ. ردمکاستخاره گرفتم و قرآن را باز 
 پدربزرگ محمود به خانه آمد، یوقت! امرزدشیخدا ب. ا آمدیمحمود تو ماه رمضون به دن

د من اسمش را یه فهمک یبه خصوص موقع. دیگنج یتو پوست خودش نم یاز خوشحال
مان بودند؛ از جمله   همه مهمانی افطار آن شب،. ام محمود با توسل به قرآن گذاشته

  »... زاهدیحاج مرتض
  :دیگو یگذارد پدر حرفش تمام شود و م ی نممادر محمود

 بچه یه براکد خانه و ناراحت شود یای بپدربزرگه کم یدیترس یراستش م! آره مادر«
ه خوشحال کنه تنها ناراحت نشد، پدربزرگ اما . باالخره بزرگترمان بود. میا اسم گذاشته

گذاشت .  محمود اذان نگفتی خودش هم برایحت. میا ردهکن اسم را انتخاب یهم شد ا
ه هنوز کگفت .  زاهدیش حاج مرتضیرد و برد پک را بغل ه شد، بعد از افطار، بچهکشب 

محمود از همان . شدکاند تا خود حاج آقا زحمتش را ب در گوش بچه اذان و اقامه نگفته
  .اولش با اذان مانوس شد
  :دیگو یند و مک یبعد رو به حاج آقا م

  »اش دنبال قرآن بود؟ یاز همون بچگ! ادتهی«
نشست، بِروبِر به  ی مونارش دو زانکرفت  یواند، مخ یقرآن مپدربزرگ  یوقت! آره«

. آورد ی قرآن خواندن را درمیفقط ادا. بچه بود... هکبلد نبود . ردک ینگاه مپدربزرگ 
 یشد و از دستِ اداها یوسط قرآن خواندنش، حواسش پرت مپدربزرگ  هم یگاه



  ١٧                                                                                      راز مدرسه ی ما                         
 
 

ارم قرآن ، دیه پدر صلواتکانداخت دنبالش  یبعد هم م. ر خندهیزد ز یمحمود م
شد،  یتمام مپدربزرگ  هم قرآن خواندن ی؟ وقتینک یچرا حواسم را پرت م خوانم،  یم

ش یهرچه دعوا. رد مثالً به خواندنک یداشت و شروع م یرفت قرآن را برم یمحمود م
 تاقچه درست یک. ستیخوب ن«: گفتپدربزرگ آخرش هم .  نداشتیا دهیم، فایردک
 را به خاطر بچه ول یار و زندگک دو روز یکیخالصه . ..قرآن نرسدن تا دست بچه به ک
  »...ردنکار تاقچه درست کم تو یم و افتادیردک

 تاقچه درست شد، ی وقتیطفل. روپدربزرگ خب دوست داشت قرآن خواندن «
 انگار .ردک یبروبر آنها را نگاه م.  دعا و قرآن رو تاقچهیها تابکزد به  یآمد زل م یم

هر . بش زدی روز تو خونه غیک. توانست ی نمیه آنها برسد ولخواست دستش ب یدلش م
. افتادم دنبالش. ندک ید رفته تو باغ بازیگفتم شا.  نداشتیا دهی دنبالش گشتم، فایچ
دم قرآن رو برداشته و نشسته ید. آروم رفتم جلو.  وزوزش بلندهیدم صدایدفعه دیک
ن یام ا بچه. خواند ی مقرآنپدربزرگ  ک خودش به سبیداشت برا.  درختیکنار ک

  ».تاب و دفتر دوست شدکاز همون اول با .  بزرگ شدیطور
م، ی بخوریی چایکد بهتر است یگو یم.  وارد شدی چاینی با سیتر قندکهمسر د

، پدربزرگحاال «: دیگو ی میمصطف! چه به موقع... شود یمنوار تمام ... میبعد ادامه بده
  » بشه، بفهمه؟ه پدرکم یریم زن براش بگینکار کچه 
همه ! اوضاع خوب بود، بهتر هم شد. افتم یپرد تو گلوم و به سرفه م ی قند مینیریش
  .ر خنده و دوباره شروع شدیزدند ز

ادش آمده باشد، ی یز مهمیه پدر محمود انگار چکردن نوار بودم کدر حال عوض 
صوت را  ضبط ی مهک، دکیرد به صحبت، هول هولکن و شروع یانش را گذاشت زمکاست

  .زدم تا عقب نمانم
 برگشت، یوقت. رهیاش را بگ ارنامهکرد، مادرش رفت که تموم کالس اول را ک«

ن بچه یدم حاال ایپرس. ردهکف یشان از اول تا آخر از محمود تعر گفت خانم معلم یم
  »!ست شدهیهاش ب  نمرهی مون همه حاج آقا بچه«: قبول شده؟ مادرش گفت
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. آخرش هم دلش رضا نداد. ردکچه  به و چه  بهیلکسته بود، وان نشیه تو اکاش  ییدا
زه یخوام برات جا یم، میا بریب«: د و دست محمود را گرفت و گفتیلباسش را پوش

بعدش » !ییخوام، دا یتاب مک«:  گفتی محمود هم تند».ی خودت بخواهیبخرم؛ هر چ
تاب کام  دم دست بچهی برگشتند، دیوقت. هم با هم از خانه خارج شدند

تو . ردک؟ گفت به خدا خودش انتخاب یدی خریگفتم چ. استیاالنب قصص
تاب را کن یمحمود هم گشت و ا. نک انتخاب یخواه ی می گفتم هر چیفروش تابک

  ».ردکانتخاب 
تر کافتد به فرزندان د ینگاهم م.دیگو ی میا س خاطرهکاندازد و هر یم  گل ها صحبت

اگر .  داردیرده و خود فرزند بزرگکال ازدواج ه حاک  ـنرگس دختر بزرگش ـ . یقند
. ندک ی خود را رو پا بنشاند و با او بازی توانست تنها نوه ی بود االن مید قندیشه
الت خود یاو پا در راه پدر گذاشته و تحص. شور استکتر، خارج از ک پسر بزرگ دیمهد

 محمود و یمصطف. دهترا ادامه داکخواند، تا مقطع د یه پدرش مک یا را در همان رشته
ا آمده است؛ ی و البته محمود بعد از شهادت پدر به دن.تر هستندکهم پسران آخر د

  .اند ل نامش را محمود گذاشتهین دلی و به هم1360آذرماه 
 ینم از خانم قندکها را عوض   صحبتیه حال و هواکن ی ایبرا. میآ یبه خودم م

  » د؟یا ردهک ازدواج ی قندیبا آقا یشما چه سال! یراست«: پرسم یم
ا برگشته بود و در یکها محمود تازه از آمر آن موقع.  بود1352نم سال ک یر مکف«

  ».ردک یس می تدریده فنکدانشگاه تهران و دانش
ر هم ی انقالب دستگیروزیه محمود قبل از پک خواندم یمی قدیها  تو روزنامهییجا«

  »شده بود، درست است؟
تر کد. ندینش ی لرزش هم میخورد، پا یس خربزه مکد هر ان م گفتهیاز قد! خب بله«
 بود و با یرد، دنبال انجمن اسالمک ی را دنبال میدروس حوزو.  داشتیادیت زیفعال
س ک فولیکها  آن موقع.  داشتیت فعالک مردم شری هی انقالب، او هم مثل بقیریگ اوج

 یه صداک مطب بودم یگفت تو یم.  بودکامرز، پزشیپدرم خداب. می داشتیا قورباغه
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فرد و  یغفور. ن محمود استیدم ماشید. نییدم پایپر. دمیجارو جنجال شن
 یدم چی پرسیکیاز . شان، مامورها بردندشان تا برسم به.  هم با او بودندروش یکن

  ...ه داشتندیه اعالمکن یشده؟ گفت مثل ا
شد و دارد دم مادرم رنگ به رنگ ید. ردکپدرم زنگ زد خانه و با مادرم صحبت 

او را . ج رفتیدفعه سرم گیک، یچی شده؟ گفت هیگفتم چ. ردمکدم بغلش یپر. افتد یم
رد و ک ی به من نگاه میحاال مامانم ه. قند آوردم ش آبی مبل و رفتم براینشاندم رو
. گذشت تا پدرم آمد خانه؟ یا دهی شده، مگر جن دیآخرش گفتم چ. فرستاد یصلوات م

  !ارت دارمکن یا بشی نداره، بیبیگفت ع. ستینگفتم مامان حالش خوب 
رفتم نشستم رو مبل . اوردمی خودم نی افتاده، اما به رویه اتفاقکشستم خبردار شد 

ش را یتنها رو. ندکرد نگاهم ک یدانم چرا مادر جرأت نم ینم. ردمکو به مادرم نگاه 
بل وا رفتم و آرام رو م.  افتادهیشدم تا پدرم گفت چه اتفاقجون به لب . گرداند یبرم

. ستی نیز مهمیچ. دخترم هنوز حرفهام تموم نشده! نیمیسپدرم گفت . هیر گریزدم ز
فرد و  یتر غفورک دیست، آقایه نکتازه تنها هم . نندک آزادش یقول دادند به زود

بابام . مشینیم ببیم برویتوان ین االن می، همیاگر بخواه. روش هم باهاش بودند یکن
آخه، نرگس سه سالش بود و . داد و من تو عالم خودم بودم ی میارن طور دل دیهم
دنش؛ یم دیبا بابا رفت.  نگفتمیچیه.  را هم باردار بودمیمصطف.  دو سال داشتیمهد

  .زندان باغ شاه
ده یها بود ند انگار سال. نمکدانستم چه  ینم. م تا اومدی معطل شدیا قهیچند دق

ه ناراحت ک شد و گفت یکام نزد  آرام آرام به. بودمزودرنج شده . هیر گریزدم ز. بودمش
. میم؛ مخالف شاه و رژینجا، همه مثل هم هستیگفت ا یم. شدک یاد طول نمینباشم، ز

. ام افتاده بود تو زندان یمرد زندگ. شد ی مگر میردم آرام باشم ولک ی سعیلیخ
ات  گفتم مامان بهردم و کها رد  لهی میرده بود، از الکه مادر درست ک را یچیساندو

  . بودینرگس و مهداد، مواظب یتونست ب ینم. سالم رسوند
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رش را هم کم بودند، اصالً فی تو بند رژیادی زیها یه زندانکن یبا توجه به ا. م خانهیآمد
  . آزاد شوندین زودیردم به اک ینم

هر . فهمند یز را میدخترها زود همه چ. الفهکحوصله بودم و  ینشسته بودم تو خانه؛ ب
نرگس رو پام . گرفت یده بود، بهانه میش را ندیه دو ـ سه شب بود باباک هم یچند مهد

ردم ک موهاش رو نوازش »اد؟ی ی مکیمامان، پس بابا «: دیپرس یم میام دا بچه. نشسته بود
دم یاولش ترس.  ناگهان در باز شد»...ادی ی زود می دور ولیه جات رفییبابا! مامان«: وگفتم
: نرگس داد زد. دمیشک ی به راحتی محمود تو چهارچوب در، قاب شد، نفسیاما وقت

اش  ینم طوریردم تا ببکخوب براندازش  .ردمکن طور نگاهش یهم» !مامان، بابا اومد«
آن قدر از «: محمود رو به من گفت. ردکد تو بغل محمود و ماچش ینرگس پر. نشده

طور  نیدند اگر همید.  خسته شدک ساوا و دانشگاه تهران آمدند و رفتند تایدانشگاه فن
ن از ی همیبرا. اند ان رو به زندان انداختهیه دانشگاهکچد یپ یا میش برود، صداش تو دنیپ
  ».ر ما گذشتندیخ

  
  
دانم  ینم.  خارج شدمیتر محمود قندک پدر و مادر دی ا خاطره از خانهی دنیکبا 

نم به ک نیچرا سع: د به سرم زد مثل برق وبایرکف. توانم یردم من هم مکچرا احساس 
ردم، که آماده ک رو یوارید سم؟ خوب روزنامهیتاب بنوک یک، یوارید  روزنامه یجا

. ماند ی میادگاری خودم یحداقل برا. سمی بنوکوچکتاب ک یکنم ک یبعدش سع
  . مرا گرفته بودیتر قندکن خانواده و دیانگار برق ا. ردمک یاحساس آرامش م

رده و شماره تلفن کتر لطف کهمسر د. رکرفتم تو ف. و زنگ زدم خانه یدم جلویرس
  .ندک یه سفارشم را مکگفت . ام داده بود تر و آشناها را بهک دو تا از دوستان دیکی
  »ردم؟که باز ک تو، در رو ییآ یجاست بچه؟ چرا نمکحواست «
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: گفتم. ردک یطور بروبر نگاهم م نیمادر هم. ردم و داخل شدمکآرام سالم . مادرم بود
ار ک، چه ی، بزرگ شدم و از دست دادیشک ینهمه زحمتم را میه اکاگر من را «
  »؟ینک یم

 یادم افتاد حرفیتازه . ردم طرف اتاقکفرار . جارو دستش بود و من حواسم نبود! آخ آخ
آن .  شدین مادر عصبانی همیبرا. اندازد یدم می شهییاد دایه مادر را دوباره به کام  زده

اما انگار در . اند د شدهیه در جنگ شهک ییها یجی بسیعنیدان، یردم شهک یر مکموقع ف
ه من کم ید داده بودیشه... ها و   ترور ها، یگذار  قبل از انقالب هم، در بمبیا حتیانقالب و 

  .خبر نداشتم
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  مروی ن من، او،
  
ها  بچهه ک ینم و فقط به مطالبینش یم میسرجاآرام . ستمی قبل نی گر مثل دفعهید
ه تمام کس کمطلب هر . نمک یاند، گوش م ردهک یآور  جمعیوارید  روزنامهیبرا
اند و  س عرق شدهیم خیها دست. رندیگ یراد می ایا نند و عدهک ید مییأ تیا شود، عده یم
ن قدر یبابا ا«: زند ی داد م،ا ضربیرضا شوت . ترکر دکام تو ف رفته. اند اغذها، نم گرفتهک
  »...یم از گرسنگیم خانه، مردیم بریخواه ی م.دیریراد نگیا

رم شده؛ به کر و ذکن روزها فیه اک ی مردی شم به گذشتهک یم پر میاهایتو رو
  : نمیب یم و از آن باال یرستان علویدب

، سر باال ی؟ علیا د ناهار آوردهی و پرسیمحمود رفت طرف عل. ظهر بود و وقت ناهار
  .یبابکم چلوی محمود گفت بروم؟ینکار کد چه یانداخت و بعد پرس

. ابان بودی سمت راست خیبابکچلو. ابان سرچشمهیرفتند خ. رونیاز در مدرسه زدند ب
بعد . باب دادندکسفارش چلو.  شلوغ نبودیبابکداخل چلو. شان بود بخت و اقبال هم همراه

  »!میآور ی از عزا درمیدل«:  خنده خنده گفتیعل.  سالن نشستندی رفتند گوشه
چشمش . ردک ردّ نگاه محمود را دنبال یعل. ز وسط سالن بودیمحمود حواسش به ماما 
 یعل. ردک ی پخش میقیو روشن بود و داشت موسیراد. ز افتادی وسط سالن، رومیویبه راد

  »جاست؟کحواست ... با تو هستم«:  محمود و گفتی دست زد رو شانه
  »!؟مینکار کحاال چه «: توجه به او، آرام گفت یمحمود ب

اش  م؟ خوب تا تهینکار ک را چه ی چیچ«: دیده بود، پرسیه منظورش را نفهمک یعل
  ».میخور یرا م

  ». مزخرف استی ن ترانهیبابا جان منظورم ا«
ار با ما دارد؟ کمگه چه  بابا،«: ان داد و گفتکد و دستش را تو هوا تی خندیعل
  ».میرو یم و میخور یمان را میغذا

  ».شود یور مکم یند وگرنه اشتهاکد خاموشش ینه، با«: محمود گفت
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حاال آن قدر چه . میم بخوریخواه ی لقمه غذا میک... االاهللا الاله«: ان داد و گفتک سر تیعل
  »!مان شود وفتکنداز تا ینم راه بکنم چه ک

 بلند یعل. زیمد و راه افتاد طرف یشکاش را عقب  یتوجه به حرف او صندل یمحمود ب
رد کز گذاشت، سرش را به جلو خم ی میش را رویها محمود دست. دیشد و دنبالش دو

   ».دینکو را خاموش یان دارد رادکاگر ام د، یآقا ببخش«: و به صاحب مغازه گفت
  »؟ی چیبرا«: دیرد و پرسک، با تعجب به آن دو نگاه یبابکصاحب چلو

: رد و بعد گفتکن ی و سنگکلمات را در ذهنش سبک.  نگفتیزیمحمود اول چ
  ».میمان را راحت بخوریم غذایتوان یچون ما نم«

شود، مگر  ینم«: ده باشد، گفتی شنیبیب و غریز عجیه چکصاحب مغازه انگار 
  »نند؟ک یم دارند گوش میارگرهاک ینیب ینم

آقا «:  گفتیشود تند ید اوضاع دارد خراب مید ستاده بود، یه عقب اک یعل
  »!دیببخش

:  گفت محمود بهش برخورده بود،. دیشکز یف مبعد دست محمود را گرفت و به طر
  ».ستمینجا غذا بخور نیمن ا. شود ی نمین طورینه، ا«

  »م؟یا  ما سفارش دادهیول«:  گفتی با نگرانیعل
. ستمیبخور نن رستوران غذا یمن تو ا... هکگفتم «: د و گفتیشکمحمود دستش را 

  ».یحاال خود دان
م ینک یر نمکتازه، مگر ف. رونیم بینجا بزنیز ابابا، حاال چه طور ا«:  جواب دادیعل

  »م؟یشو یون صاحب مغازه میمد
  »!میا برویم، فعالً بینک ی میرک فیکبعداً «: محمود گفت

 به یعل.  از جا بلند شد و رفت طرف آشپزخانهیبابکصاحب چلو  بعد، ی قهیچند دق
. رونی از در زدند به از چله رها شود،ک یری لحظه، مانند تیکرد و در کمحمود اشاره 

اصالً . اش نبود ی از دو مشتریخبر. ش زدک برگشت، از تعجب خشیصاحب مغازه وقت
  .رون رفتندیاش ب د چه طور از مغازهینفهم
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راست یکبعد هم . زدند یه نفس نفس مک یدند مدرسه؛ در حالی و محمود رسیعل
ار ک«: عالمه گفت. دردنکف ی ماجرا را تعری  همه. عالمهیآقاش یرفتند دفتر مدرسه پ

شروع مبارزه هم . ندکه دارد مبارزه ک یا دهید در راه عقیس باکهر . دیا ردهک یدرست
نگران پول صاحب . ده شود و بعد بشود مجاهد در راه خدایارهاست تا آدم آبدکن یهم
  ».نمک یخودم درستش م. دی هم نباشیبابکچلو

صاحب  افتاده و از قضا یه چه اتفاقکرد کف یالس تعرک یها  بچهیروز بعد، عالمه برا
  ...قدر خوشش آمده و   هم چهیبابکچلو

  »م ها؟ینک یوار رو صدا نمید... جاستکحواست ... یآ«
  . زند یم میه با توپ و تشر صداکا ضرب است یرضا شوت . میآ یبه خودم م

  ».میم برویخواه یه مکن کالقمرت را رو  بلند شو و شق. شب شد«
  ».یر هستین بار شیم ایدیشن! آره واهللا«
 آشناها و یدن خانواده و برخیه به دکدهم  یح می، توضمنکه سربلند ک آن یب

شه یه همکن یم و ایگو یاتش میبعد هم از خصوص. ام  رفتهیتر محمود قندکدوستان د
خورد به  ینم و چشمم مک یم را جابجا میاغذهاکن حال، یدر هم. شاگرد اول بوده

ن یاز هم. انیبرکا یعباس عل ی؛ آقاید قندیرستان شهیوران دب از دوست دیا خاطره
  :نمک یجا شروع م

رد، کم محمود نه تنها در دل همه جا باز ک مک. با آمدن محمود، اوضاع عوض شد«
گر شاگرد اول یه دکبه هر حال، من . ها هم همه را پشت سر گذاشت ه در درسکبل

  .مدرسه نبودم
 یاوضاع خوب دروس یه محمود فقط در برخکرد کا ها ادع  از بچهیکی دفعه هم یک

م، ی به دور از چشم محمود، معدل گرفتیوقت. آورد یم مک یریگ دارد اما در معدل
به . ردمکگر ولش نیه دکن شد یا. م محمود آقا در معدل هم از همه جلو زده استیدید

 در یحت. تی موفقیعنیدانستم همراه بودن با او  یم. دم بهشیقول معروف چسب
  ...، خط و یسی انگل م،یردک یار مک یاضیر. میح هم با هم بودی تفریها زنگ
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 یبرد باال یمان را م ی روزبه همگیشد، آقا یه هوا گرم مکه هر سال کادم است ی
اما محمود آنجا . ردک یها را عوض م  بچهی هی شمال شهر، روحیها  باغیهوا. شهر به باغ

نشستم و به  ینارش مک  من هم از خدا خواسته،. تداش یهم دست از سر مطالعه برنم
  !ردمک ی میزور خودم را قاط

 مسطح را ی ن مسائل هندسهیا چند تا از ای روز محمود گفت بیکر، یادش به خی
 در امتحان هم یحت. ستیار ما نکه کنها یا. ینک ی میرو ه ادی زیدار: گفتم. مینکحل 

  .دیآ ینم
دم یه اصالً نفهمکرد کن مرا وارد حل مسائل یری شآن قدر. بردار نبود محمود دست
گر شورش را یشما ده کد یگو یها م  از بچهیکیدم ی وقت دیک. نمک یدارم مسئله حل م

  . داردی وقتیزیارهاست؟ هر چکن یاالن وقت ا. دیدرآورد
م، از یدی به آخر جواب رسیوقت. میار را ادامه دادک و یالیخ یم به بیبا محمود زد

سته کانگار شاخ غول ش. ردندک یمان م ها هاج و واج نگاه بچه. م هوایدی پریخوشحال
  .میبود

 حل مسئله را از دست محمود یاغذهاک روزبه آمد جلو و یآقا.  نبودیمکار کانصافاً 
به دنبالش . رد به دست زدنک ابروانش باز شد و شروع ی ه بعد، گری قهیچند دق. گرفت

  ».دی به من انداخت و خندیم نگاهمحمود ه. ها دست زدند هم بچه
  

وت آنها کردم سکاحساس . ت بودندکها سا بچه. ردمکا زدم و سرم را بلند یدل به در
 از یکیاو .  نبودهیسکم کاستاد روزبه «: ها گفتم به بچه. ت استیعالمت رضا

 رستانیه به دو نفر در دبکن حال، بارها گفته یبا ا.  بودیرستان علویگذاران دب انیبن
 موفق شد ی قندین طور هم شد و آقایهم.  بودیتر قندکشان د یکی. د داردی امیعلو

. ردیا بگیک آمریها  را از دانشگاهیکترونک برق و الی  رشتهیلی تحصکن مدریباالتر
 هم ی به دروس حوزوی درس خوانده ولیفن ی  رشتهیکه در کن یجالب است با ا
ن یان پروپاقرص استاد عالمه محمدحس از شاگردیکیه ک یبه طور. عالقمند بوده
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 یز پای نی، در دروس فلسفیتر قندکد. شود یزان ـ میر المی ـ صاحب تفسییطباطبا
  . نشستهی مطهرید مرتضیدرس استاد شه

دن ی و رس1357 انقالب در سال یروزی پس از پیتر قندک طرف، دیکنها ی ای همه
ق یه من تحقکآن طور . ردک نیرییبه پست وزارت پست و تلگراف و تلفن، باز هم تغ

  ». ادامه دادیاش به زندگ یرد و در همان منزل پدرکاش را عوض ن  خانهی حت ام، ردهک
، یتر قندک پدر دیها هی از همسایه اتفاقک را یردم و مطلبکرورو یم را زیاغذهاک
  :ردم به خواندنکرده بودم، درآوردم و شروع ک یسیده و بازنویشن

د یش رنگ سفیغبار زمان به موها.  زمان طاغوت بودی شستهرمرد، سرهنگ بازنیپ
ه کدانست  یخوب م. م شاه رفت و آمد داشتی در دم و دستگاه رژیعمر. ده بودیبخش
ر شده بود، یه پسر حاج احمد هم وزکحاال .  دارندیل چه مقام و منزلتکیر و ویوز
ه کهر چند . ستایک آمری ردهک لیه محمود تحصکدانست  یم. ردک یر را مکن فیهم
 یده فنکس دانشییه رک ی موقعیحت. ردیده بود محمود خودش را بگیچ وقت ندیه

  . حاال حرف وزارت بودیول. شده بود
ن یدر هم. ردک یوچه را نگاه مک لم داده بود و  ی چوبین، رو صندلک بالیسرهنگ تو

 خوب  سرهنگ.محمود بود. ه باز شدک حاج احمد ی حال چشمش افتاد به درِ خانه
. رد اما درست بودک یباور نم.  زباله از خانه خارج شدی سهکیر با یه وزکد ید. ردکدقت 

ش خودش یابان گذاشت و برگشت داخل خانه ـ سرهنگ پینار خکسه را کیمحمود 
  .االاهللا گفت و رفت تو در دل الاله! دهید اشتباه دیرد شاکر کف

آن . نک بالیدوباره رفت رورد و ی خودش را بگیشب بعد، سرهنگ نتوانست جلو
از .  زباله در دستی سهکیخودش بود؛ با ! بله. دیقدر منتظر ماند تا دوباره محمود را د

  .ر نظر داشتی را زیتر قندکآن شب به بعد، سرهنگ رفتار د
مردد . دیه حاج احمد را دکرفت  یوچه داشت به طرف خانه مکآن روز سرهنگ تو 

  .ا زد و رفت جلویآخرش هم دل به در. ندکشد چه 
  »!سالم حاج آقا«
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  »!مساریسالم ت«
 ی من فضولم ولیینگو. هاست دور، دورِ جوان. ختهیوپال ما رکال و یحاج آقا، «

مگر محافظ نداره . ردهکج یه رفتار پسرت منو گک است ی، چند وقتیراستش را بخواه
  »...آره و  ینه؟ زباله دمِ در مک یارهاشو مکه خودش ک

  ».شه همراهش هستندی تا پاسدار هماتفاقاً دو«
ه کد ینبا. ت استکن مملیر ای وزینه؟ ناسالمتک یارهاشو مکخب، پس چرا خودش «

  ».ارها بگذارهکن ی ایوقتش رو برا
 اجازه یپسرم حت. اندهکر باشه، مگه شاخ غول را شی؟ وزیگ ی میمسار، چیت«

ها را  نی دفعه من هم همیک ،یراستش رو بخواه. ارها را انجام بدهندکهام  ده نوه ینم
دانم  یه مکهر چند . ید ناراحت بشیم، شایه اگر بگوک داد ی جوابیبهش گفتم ول

  »...دیه فرق داریمسار، شما با بقیت
  ».خوام بدونم یم! اما بگو! مساری نه ت ه واهللا سرهنگ بودم،کمن «
د ما هم مثل بابا، اگر قرار بو: د و گفتی بهش گفتم، خندیمسار، وقتی تیدون یم«

  »م؟یردک انقالب ی چیم، پس براینکار کزمان شاه 
ه کد یفهم یحاال م. رد و رفتک ی با حاج احمد خداحافظ ،یچ حرفی هیسرهنگ ب
  !ارش درست استکمحمود واقعاً 

  
: خوشحال شدم و گفتم. ردندک یها همچنان گوش م بچه. سرم را باال گرفتم

 مطلب ی ادامه. ان برسدین قسمت به پای ادی اجازه بدهیر شده ولیه دکدانم  یم«
  :ردم و ادامه دادمکدا ی زمان شاه را پی مربوط به سرهنگ بازنشسته

همه منتظر بودند تا . صف مرغ شلوغ بود. وچهک سر یفروش سرهنگ رفته بود مرغ«
 هم گل ی اهالی  ه دو ـ سه نفریها ن وسط، صحبتیا. ن حمل مرغ از راه برسدیماش

  .وگو را نداشت  گپ و گفتیخلق و خو. ردک ی اما سرهنگ، تنها گوش م.انداخته بود
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، یر بودیآخه اگر خودت هم وز.  واهللای داریادیتوقع ز. ن بودهی بابا، تا بوده همیا«
  »ند؟یاینها بیه حاال اک تو صف مرغ یآمد یم

ند تو صف و یایخوب آنها هم ب. ندک ی میتر از ماست؟ چه فرق  خون آنها سرخیعنی«
  »!دیشان رس البته اگر به. رندیراحت مثل ما مرغ بگ

  »...آمدم تو صف مرغ یام، نم آمد دم خانه ی من هم اگر وانت وانت مرغ م واهللا،«
 را تازه یاو قند. ن طور قضاوت بشودی ایتر قندکرد راجع به دک یسرهنگ باور نم

  .خواند یها با رفتار او نم  ن حرفیشناخته بود و ا
مگر «: د وسط صحبت آنها و گفتیپر. ت باشدکتوانست سا ینم. ردکن پا و آن پا یا

  »د؟ینک یارش قضاوت مکن طور راجع به او و یه اکد یشناس ی را میتر قندکد
رمرد آدم ین پیه مبادا اکدند یانگار ترس. ره شدندیآنها هاج و واج به سرهنگ خ

د بِروبِر نگاهش یه دکسرهنگ . شدک یاد مین بر سرشان فرین چنیه اک باشد یمهم
  »د؟یشناس ی را میتر قندکد، شما دینگفت: دی دوباره پرس نند،ک یم

  ».ندک ی میوچه زندگکن ی تو همیتر قندکد! بله«: شان آرام گفت یکی
د؟ اصالً معلوم ینیب ی میرعادیز غینجا چیده، شما اصالً ایخدا پدر آمرز خب، «

  »ند؟ک ی میت زندگکملن میر ای وز وچه،کن یشود تو ا یم
د ما هم باور ید تو صف مرغ؟ انتظار داریآ یر می وزین آقاید اییگو ی شما میعنی«

  »م؟ینک
ت کن مملیر ایه وزکن است یاش ا مکدست   ازم گذشته،ید، من خودم عمریببن«

  ».زها بگذراندین چیه وقتش را تو صف مرغ و اکن ینه ا  برسد،یتکد به امور مملیبا
  »؟یریگ یها را م نی طرف ایه دارک هم بابا، شما«
 ین آقایه اکد یه یپس حق م.  آن هم ارتش شاه   ارتش هستم،ی من بازنشسته«

  »... هم با من نداشته باشهیا اد، حداقل رابطهیر، اگر از من بدش نیوز
  »خب، منظور؟«
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 ی حت،یتر قندکه دکام  دهیام د ن خانهکه، من خودم چند بار از تو بالکن یمنظور ا«
ر است اما یه وزک ندارم یارکحاال اصالً من .  دریآورد جلو ی خانه را خودش می زباله

ا یم یتان بگویحاال باز هم برا. ا گرفتهیکش را از آمریتراک دک مدرین آقایه اکدانم  یم
  »...نه؟

  
 انگار هنوز تمام یت گرم ولمد«: ا ضرب گفتیه باال گرفتم، رضا شوت کسرم را 

ر یما از خ، یلکیخدا و. ه تمام شدک ی وقتیون، اظهار نظر باشد برایقاپس آ. نشده
  »!د قارقاریفرما یمان م مک شیم ولیفوتبال گذشت

  .امده بودیها بدشان ن انگار بچه. فکیردم و گذاشتم تو کم را تا یاغذهاک
  » تا حاال؟یجا بودک«: دیرد و پرسکمادر در را باز . برگشتم خانه

  : م و جوابش را دادماط گذاشتی حیپا تو
 گرسنهم کن شیا ضرب، ایبه قول رضا شوت . یمردم از گرسنگ! مدرسه، ننه«

  »!د قارقاریفرما یم
بپر . میتازه نان هم ندار. د ناهار تخم مرغ استییبفرماتون  گرسنهم کون شهمبه «
  »!نمکر تا من سفره را پهن ینان بگ

  ن هم شد ناهار؟ یا... ناهار تخم مرغ بود. رونیدمغ از در خانه زدم ب
ردم وسط سفره و رفتم کها را پهن  نان.  برگشتم، مادر سفره را انداخته بودیوقت
 یگرسنگ. مرو را آورده بودی نی تابهی برگشتم، مادر ماهیوقت. میم را بشویها دست
ا خفه یب«: مادرم با خنده گفت. ردم به خوردنکشروع . داد یردن نمکر ک فی اجازه

  »!ینش
ناهار تخم مرغ  ر بوده، ی وزی وقتیتر قندک دینک ی مامان، تو باور میراست«

  »اش؟ خورده، آن هم تو اداره یم
  »چه طور مگه؟ نه، «
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 روزها یگاه. برده اداره یش ناهار مدهر روز با خو شود،  یر می وزی وقتیتر قندکد«
 تو اداره یاتد خدمی سیک یعنی. خورده یمرغ م برد، تخم یا نمیرد ک یه فراموش مکهم 

 مهمان داشته، یتر قندک روز دیکه کجالب است . ردهک یش درست میه براکداشتند 
ن، طبق یبنابرا. اوردهیر ناهار نیفهمد وز ید میشود، س یه مکساعت دو بعدازظهر 

. مرویردن نکرده به درست ک رنگ و رورفته را گذاشته رو گاز و شروع ی معمول، تابه
بعد هم . برد ینفرانس مکگذارد و به اتاق  ی مینی سی با نان رومرو رای نی  تابه د،یس

ه کوشو بوده  د تو آشپزخانه مشغول شستیس. رود یرون میند و بک ی میعذرخواه
ر ناهار آورده، آن ی وزیه چرا براکند ک ید دعوا میظاهراً با س. رسد یر سر میمهمان وز

  .ج و معوجکهم تو ظرف رنگ و رو رفته با قاشق 
تر قبول کن طور دستور داده، مهمان دیر ایه خود وزکخورد  ی هر چه قسم مدیس

 وجود یحساب درست و ی اسهکند تو آشپزخانه اصالً ظرف و یب ی میند و وقتک ینم
ارتن لوازم آشپزخانه ک یکظاهراً چند روز بعد، همان شخص با . آورد یندارد، شاخ درم

ارتن را دست نخورده کد یگو یاش م نندهفهمد به را ی می وقتیتر قندکد. گردد یبرم
  ».دی سی ببرند خانه

خت یگر از رید. جنگ هم شده بود! تازه. ها همه مثل هم بودند آخه پسرم، آن موقع«
 ساده  جمهورمان بود، سییه رک یید رجای شهیوقت.  نبودیها خبر ن حرفیو پاش و ا

همه .  هم مثل او باشندشیه وزراکخورد، خوب معلوم است  ی ساده مید، غذایپوش یم
  ». معلم ساده بودیک یید رجایه شهکدونند  یم

 و دوستان یتر قندکظاهراً د. ادم آمدیگر یز دی چیک... ن حد؟یتا ا آخه مامان، «
. ی و نوجوانیاد دوران جوانیشدند؛ به  ی اوقات دور هم جمع میرستانش گاهیدوران دب

 بار همه را یک شود، یر می وزیتر قندکد یاز قضا وقت. ردهک ی دعوت میکیهر بار هم 
همه دور هم تو .  آنها باشهیرایه در منزل پذکوقت نداشته . ند وزارتخانهک یدعوت م

 یصادق تهرانان، یبرکا یعل، ی، جاللییواد بوده، داراب. شوند ینفرانس جمع مکاتاق 
  شود، یه مکظهر . ه بازار بگو و بخند داغ بود نفرانس،کظاهراً تو اتاق . گریو چند نفر د
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ان، از هر چه یخب آقا«: دیگو یمان یبرکا یبعدش هم عل. خوانند  ی نماز جماعت میهمگ
 ناهار چه طور از یت براکن مملیر ایم وزینیبب. م، سخن دوست خوشتر استیبگذر

  ».دیآ یمان درم خجالت
 یها  بشقابیقتو. اوردید ناهار را بیگو یزند و م ید را صدا می، سیتر قندکطبق معمول د

پرد  یان میبرکا یباز هم عل. زند یشان م ک همه خشیا شود، چند لحظه یده میز چیمرغ رو م تخم
  »!ها میمان ید، گرسنه میآ یم مکد، ینکاد نگاهش نی ز ان،یآقا«: دیگو یوسط و م

 یم وجبیخورد، آن وقت تو ن یت ناهار تخم مرغ مکن مملیر ایوز! بفرما بچه جان«
  »!ریاد بگیم هم ک یک، ینک ین همه پرس و جو میا! یغر بزن یفقط بلد

  »ها، اصالً حرفم رو پس گرفتم، خوبه؟ میردک درددل ینا سالمت! مامان جان«
زند  یبعد هم داد م. برد یها را به آشپزخانه م شود و ظرف یمامان از سر سفره بلند م

مرو هم شد غذا؟ آن هم یم، تخم مرغ نیخودمان: میگو یبا خودم م. نمکسفره را جمع 
  ! تابستانی لهکناهار تو 
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  !سالم آقا داماد
  

هنوز . نمکتوانستم ب یا، چه احساس میخدا. گ خوردیرم به ته دیفگکسرانجام 
. ا ضربین رضا شوت یخدا نگذرد از ا. شود ی ناقص میواریو روزنامه د. م دارمکمطلب 

  . بعدی  بعد، جلسهی  گفت جلسهیه
  :داد مادرم از تو آشپزخانه هوا رفت. داد ینم قد ییعقلم به جا

  »!شب شد.... ی ماست بخریرفت«
  »!ه شب بشه؟کار داره کار، چه قدر یآخه ناهار و آب دوغ خ. روم یاالن م«

مادر تو چارچوب در، قاب . رونیاتاق زدم ب  از درِیردکر با همان شلوار یمثل شصت ت
  »!یزن ی حرف مینک ی غلط م ،یه دلش رو ندارکتو «: شد و داد زد

  »!ردم، مامانکغلط «
 بقال  آقایاز عل. ام ه پول برنداشتهکادم افتاد یرون و تازه تو مغازه یاز در خانه زدم ب

ه اگر کر بودم کن فیتو ا. رونیزدم ب  ردم وظرف ماست را گرفتم و از مغازهک یعذرخواه
ار خودم کدل به اف  رد، درک ی آنجا بود، چه میترقندکد ی  از افراد خانوادهیکیمثالً 
  خورد؟  یاگر هم داشتند، به چه دردشان م.  ما را ندارندی ه آدرس خانهکآنها . دمیخند

 یوقت. نمک   یجا هستم و چه مکدم یفهم یه اصالً نمکار شده بودم کچنان غرق در اف
. دنک یمرا نگاه مستاده و بِروبِریمان ا  درخانهی نفر جلویکدم یه دکبه خودم آمدم 

. ا هستمیرو ردم درکر ک فیه راست راستکب بود یدم، آن قدر عجید یه مک رایزیچ
  !ردمک یم میها  چشمی برایرکد فیانگار با. ردمکدوباره نگاهش 

  »؟یم خواستگاریپ بروین تی با ایخواه ی، مکی! سالم آقا داماد«
  »؟یشما آقا مصطف... الم... س«
ز رو هم فراموش یه همه چکن یوشند مثل اپ ی خانه میه شلوار توک یسانک... اِ«

  »نند، بله؟ک  یم
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ه کردم ک یرمک شد؟ تو خونه نشسته بودم و فی چیدون یآخه م! نه به جان مادرم«
ه کسم ی ـ بنویترقندک دیعنی ندارم از پدرت ـ یزیگ خورد و چیرم به تهِ دیفگک

  »...مادرم
م مانده بود ک یمصطف. ردمک فیش تعریاز ماجرا را برایرتا پیها س خالصه مثل احمق

 یشبستر ردکن ی حسی ش قصهیدم برایتازه فهم. وچهکاز خنده پهن شود وسط 
ام و  ردهکمگر مادرت نگفت تلفن «: د، گفتی خندیلکه کن یبعد از ا. ام ردهکف یتعر

  »ام؟ تان را گرفته آدرس
  ».ادش رفتهینه واهللا احتماالً « 
ام؛ با  ردهکم و تعارفش نی درهستیوه جلک هست یا قهیادم افتاد چند دقی

  »...، ناهار آماده است د داخلییبفرما. ام ردهکمن هول . دیببخش... اِ«:  گفتمیدستپاچگ
 را به هم یداشتم انبار. ردمکدا یراستش چند تا مطلب راجع به پدرم پ! نه، ممنون«

  ».ردت بخوردد به دیگفت شا. اورمیت بیرد براک اصرار مادر. شان دمیه دکم یختیر یم
  ».گرفتم یآمدم، م ید خودم میگفت ید، میدیشکچرا زحمت «
  »نجا؟ی تا ایردکحاال چه «
  ».ار مفصل انجام بدهمک یکنم ک ی میدارم سع«
ه ک یارت تمام شد، حتماً به ما هم نشان بدهکادت نره ی!  آقا دامادیخسته نباش«

  »!مینیبب
ن یم تمریما هنوز دار...  بابایا« :ر شدم و گفتمیدفعه جوگیکه کدانم چه شد  ینم

  »!مینک یمشق م
   »!فعالً خداحافظ آقا داماد «:ردو گفتکن طور بروبر نگاهم ی همیمصطف

د حتماً یشن یه اگر مکردکاز بس آقا داماد، آقا داماد . ه مادرم نبودکردم کر کخدا را ش
ستاده بود و انگار یدرگاه آشپزخانه ا مادرم تو.  رفتم تو و داخل اتاق شدم.ردک ی مکش

ن و با ظرف ماست رفتم ی داده بود، گذاشتم زمیه مصطفک  راییاغذهاک. منتظر بود
 حق به ی افهیرده، قک تلفن ید مصطفیبِهم بگوادش رفته یه چرا کن ی ایبه هوا. طرفش
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 پسر یم، آقا مصطفیادم رفت بگوی، یراست! ماستن یابفرما مامان، «: جانب گرفتم و گفتم
  »!تان سالم فراوان هم رساند خدمت.  آمده بودیترقندکد

  »!شان    خدمتی رسوند یسالم مارو هم م! دم آقادامادیفهم«
 یاز ترس وخجالت اصالً به رو. شدم یه از خجالت آب مکآن روز، بار هزارم بود 

  .اطیدم تو حیاوردم ودویخودم ن
ردم به کبعد شروع .اقف اتکردم ک داده بود، پهن یه مصطفک را یبعد از ناهار، مطالب

شتر ی بیاهکاغذکه رنگشان رفته بود و به کها آن قدر تو انبار مانده بود  ورقه. خواندن
ار برداشتم و کاغذ و خودک. ر بدهمیی تغیمکد یردم مطالب را باکاحساس . ه بودندیشب

 به روابط محمود با خواهرش دش ی دوتا از مطالب مربوط میکی. ردم به نوشتنکشروع 
  :مهفاط

.  نداشتیا دهین بود اما فاییها پا  شهیه شکن یا با. انگار اول بهار، تابستان شده بود
تر کد. هنوز تا قم فاصله داشتند. آورد ین داشت جوش میماش. هنده بوددرهرم گرما آزا

م و هم یهم صبحانه بخور. مینارها نگه دارکن گوشه و یبهتر است ا«: رو به فاطمه گفت
  ».رداوین جوش نیماش

اده یبعد پ. ستادینار جاده اکمحمود راهنما زد و آمد . ردندکد ییأتر را تکه حرف دیبق
  .نی زمیرد روکرانداز را در آورد و پهن یصندوق عقب، ز تر از توکد. شدند
هوا . مینکت کخوب است زودتر حر«: شان تمام شد، محمود گفت ه صبحانهکن یهم

  ».شود   یتر م     دارد گرم
  »؟!شان    بهیر برسی وقت دیکند کن.  بگو دوستانم منتظر هستند!داداش«

خواست                یم. ن شدیل به داخل ماشیدن وسای زد و مشغول چیمحمود لبخند
  .  افتادطمهه چشمش به فاکرانداز را بگذارد تو صندوق عقب یز

  »؟ی، آبجینک یار مک یچ«
  ».زم دوریر یها را م       ، دارم آشغالیچیه«
  »ن؟ی روزمینک یشان م  ن طورپخشی همیعنی«



  ٣۵    راز مدرسه ی ما                                                                                                           
 
 

  »!ابان خداستی داره؟ بیالکخب چه اش«
م؟ خب، اگر ینجا نشسته بودین االن ایمگر ما خودمان هم. د استیآخه از تو بع«

حاال . مینیم االن بنشیتوانست یه نمکخت یر ین آمده بود و آشغال می قبل از ما ایسک
  ».ندینجا بنشیتواند ا ی نمیسکند، بعد از ما ک ی میچه فرق

  ».نمک ی خوب، االن جمعش میلیخ«
  ...ها  رد و رفت سروقت آشغالکدا ی پیکیه پالستطمفا
  
  

 آدم چه یکآخر مگر  .شود یتر م م جالبیاش برا یفهمم، زندگ ی میقند شتر ازیهرچند ب
  ز باشد؟یتواند مراقب همه چ یقدرم

ردم به کشروع . خورد ی به چشم میگر از خواهر قندیاغذها مطلب دک ی ال البه
به . ها را بخواهم سم و نظر بچهی جور بنویکدام از خاطرات را کد هر یبا.  آنهایسیبازنو

  .رم چگونه نوشتن رایگ یاد میم دارم کم کرسد  ینظر م
  
داخل و رد و آرام با انگشتانش چند ضربه به در زد ک را تو بغلش جابجا  ه بچهطمفا
شناختند، به احترامش از جا بلند  یه را مطمه فاکس دفتر محمود ییها و ر  یمنش. شد

  »!ر قرار مالقات داشتمی وزید با آقایببخش«: رد و گفتکر ک فاطمه تش.شدند
گفتند . دهیشان رسی مهمان ناخوانده برایکر، ی آقا وزی ولیبله خانم قند«

م ی دهیشان اطالع میبه اد، بازهم ییحاال اگر بفرما. دید، منتظر باشیشو یاگرناراحت نم
  »د؟یا ف آوردهیتشر

  ».شوم یمن منتظر م... دیی نگویزیلطفاً چ! نه، ممنون«
رد و کبچه را تو بغلش جابجا . ها نشست ومنتظر ماند ی از صندلیکی یفاطمه همان جا رو

 رد وک یها را باز م  نامهیکیردن بود، کپ ی در حال تایکیاران برادرش انداخت؛ ک به همینگاه
  ...و دادند ی جواب مها خواند، دوـ سه نفر به تلفن یم
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 به خانه یحق دارد وقت. ه محمود چه قدرسرش شلوغ استکردکر کفاطمه با خود ف
 را با خود به خانه یچ وقت خستگیه هک حرف زدن نداشته باشد؛ هر چند ید، نایآ یم
  .آورد ینم

از اتاق د بود؛ با مهمانش محمو.  در اتاق، فاطمه رابه خود آوردی رهی دستگیصدا
ز همراهش یه محافظانش نک یدر حال. ردک یداشت با مهمانش صحبت م. شد یخارج م
در . نندیرد بنشکستاده بودند، تعارف یه به احترام او اکارانش کمحمود به هم. بودند
 زد یدن طفل در بغل خواهرش، لبخندیباد.  خواهرش فاطمه شدی ن حال، متوجهیهم

ه بچه رااز بغل خواهرش در ک یمحمود در حال. ردکفاطمه سالم . ها آمدو به طرف آن
. ردکفاطمه تعجب .  راه افتادیبعد همراه بچه، به طرف درخروج. آورد، جوابش راداد یم

  . نگفت و همراه محمود راه افتادیزیچ. آخر قرار بود االن با محمود جلسه داشته باشد
. ن، نشدکباور. یدانم منتظر شد یم«:  و گفت در، محمود بچه را به فاطمه دادیجلو

. ش آمدهی پیار مهمکظاهراً .  تماس گرفتند، گفتند خودم رابرسانمیریوز االن از نخست
  »م؟ینک فرصت مناسب صحبت یک نداره، در یالکاگر اش
  »!میآ ی میینه داداش، هر وقت بگو«

آمده باشد، چادرش ادش ی یفاطمه انگار موضوع. رد و راه افتادک یمحمود خداحافظ
 یرو ی می داداش مگه نگفتیراست«: رد، گفتک یه پا تند مک یم گرفت و در حالکرا مح

  »؟ یرینخست وز
  »چه طور؟.خب، بله«
ه توراه صحبت هم کن ی ا ضمن.میآ یم، همراهت میر هستیه هم مسکخب ما «

  »م؟ینک یم
  »!نکدرست ن شر ما ی، برایباشه آبج«:  زد و گفتیمحمود لبخند

ار خودم ک یه براکمن ! داداش«:  گفتیبادلخور. فاطمه متوجه منظوربرادرش شد
  »! از دفترتیبلقن وقت ییام؛ آن هم با تع الت مردم آمدهکبه خاطر حل مش. ام امدهین
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، زودتر یروبا اتوبوس ب«: ستاد و گفتیه متوجه شد خواهرش دلخورشده، اکمحمود 
نجا، مردم هم ی ایا ارمردم آمدهک یه براکم یدان یز، من وتو میتازه خواهر عز. یرس یم
  »!دانند؟ یم

 یم، راضیرو یبا اتوبوس ممن و بچه . یریگ ی سخت میلیخ«: د و گفتیفاطمه خند
  »؟...یشد

  
  

به . نمک یر مک فیترقندکاغذها و به دک یگذارم رو یسرم را م. اند چشمانم گرم شده
 یدر حال. ر هم شدهیگ  سختیحت. شتهر نگذایثأ اخالقش تیر شدن هم، رویه وزکن یا
  ...برد یاست، خوابم م تو دستم یگریه مطالب دک

  
  

ها هم   شب. آخراودر طول روز استراحت ندارد. اد استی زیانگارازخستگ. دهیمحمود خواب
ن یماش. نمش؛ هرچند خواب استیتوانم بب یه مکخوشحالم . داراستیر وقت بیه تا دک
 یها نی بوق ماشیصدا.  شدهیه خبرکن یمثل ا! اما نه. است یکانگار تراف. ستدیا  یم

  »ر خواب است؟ی وزید آقاینیب ینم  بابا، مگرتر واشی« :زنم یداد م. شود یم  بلندییجلو
اد یها ز  بوقیآن قدر صدا. ندیگو ی نمیزیا محافظانش چیدانم چرا راننده  ینم

 یمحمود نگاه. نمک یاهش منگ .پرد یاز خواب م ه سرانجام محمودکشدار کشود و  یم
  »چه خبر شده؟«: پرسد یاش م راننده از. اندازد یبه ساعتش م

نها یه اک شده یهر چه هست، خبر. حاال سابقه نداشته تر، تاک دیدانم آقا ینم«
  ».اند ابان را رو سرشان گذاشتهیخ

 .موش یخوشحال م. رسد ی وزارتخانه میتا به در ورود رود یم ن آرام آرام جلویماش
 یخدا. نمک یرّد نگاهش را دنبال م. ر پل استیتمام حواسش به ز.نمک یتر نگاه مکبه د

. هندد  یم ارعنگار دارند شاند و ا رپل جمع شدهی زیمکت یمن، چه خبر است؛ جمع
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 انگار سرشان .ها هستند یچپ ن ویمنافق«: دیگو یـ م  ـ شوهرخواهر محمودیریتحر
  »!داغ شده
  »!نگه دار«: زند یدر رد شود، محمود داد م از ن خواستیه ماشکن یهم

محمود از . شود یوب مک خین میماش. گذارد یش را رو پدال ترمز می پاکیول هولهراننده 
افتند  یتر، مکدو محافظ د.  و راننده هم به دنبالشیریرون؛ محافظانش و تحریپرد ب ین میماش

  :به التماس
  »!دیست شما جلوبرویر، صالح نی وزیآقا«
  ».مینک یما خودمان ماجرا را حل م«

 نگاه یریگردانند و با التماس به تحر یظان روبرممحاف. ندک یا تند مپمحمود بدتر 
  .نندک یم

  ».ارتان دارمکد، ینکتر، چند لحظه صبر کد«
  .شود ی میکت نزدیمحمود دارد به جمع.  نداردیا دهیفا
  »!ردم، حتماً مهم استکمحمودآقا، ازشما خواهش «

ن یتوانم از ماش یدانم چرا نم ینم. دهم یرون مینفسم را ب. ندک یست م سپا ودمحم
ه دارند ناسزا ک ینیب یم« :دیگو یرساند و م ی مریبه وز  خودش رایریتحر. اده شدمیپ
ه ک یدان یم! تازه. نندک، بِهت حمله ی هستکین است بفهمند کرو جلو، ممن. ندیگو یم
  ».ت داردی محافظانت هم مسئولیبرا

 یاندازد و نگاه یر پل می زیمحمود نگاه. نم نرودک یخدا خدا م. نمک ینگاه م محمودبه 
ه فرمودند کدند یمگر شما فرمان امام را نشن« :دیگو   یدهد و م ینمدلش رضا . به محافظان

من هم .ستدین باید در مقابل منافقیه هست، باک یتیلوس در هر لباس و مسئکهر
  ».نمکاجابت  را مخواهم فرمان اما یم

گران ید. تیند به طرف جمعک یت مکه حرکنم ک یمات و مبهوت به محمود نگاه م
ان یناگهان از م. شنوند  ی نم،شانکمکد یه الاقل بروکزنم  یهر چه داد م. شان زدهکخش

  ...زدیخ یبر برمکا  اهللایجماعت منافق، صدا
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 و منگ جیگ. ردک یم میامامان باال سرم نشسته بود و تند تند صد. دمیاز خواب پر
  »؟ییگو یبر مکا نقدر اهللایبچه، چرا تو خواب ا«: گفت. بودم
  ».دم، مامانیخواب د«

برگشتم تو اتاق باورم . دست و صورتم راشستم. اطیاز جا بلند شدم و رفتم تو ح
 متوجه حضورم یوقت. خواند یاغذها تو دست مامان بود و مکدوـ سه برگ از . شد ینم

 یها لیفام خاطرات دوستان و. چه قدر قشنگ است« :رد و گفتکشد، سربلند 
  » است؟یترقندکد

  »...میردکا اگر قبول یم ینک ی راقبول نمیارکا یگر، یم دین هستیما ا«
 عباس ی ن آقایا«: دی من، پرسیها  توجه به حرفیب. ا نبودین دنیمامان انگار تو ا

  »ه؟کیان یبرک ایعل
  »چه طور؟. است یترقندک دیمیاز دوستان قد«
  »!نکرده، گوش کف ی جالب تعری  خاطرهیک، یچیه«

ند به ک ی شروع میا  برگهی توجه به من، از رویباز هم ب. ردمکهاج و واج بِهش نگاه 
  .خواندن

  
هرچند زنگ زدم، . رده، ناراحت شدمکار کترصبح چه ک بِهِم گفتند دیوقت«

تا برسم، انگار . افتادم طرف دفترشاوردم و راه یآخرش طاقت ن. نمکش یداینتوانستم پ
ار ک بود یکنزدشب قبلش هم . لنجار رفتمک با خودم یلک. خوره افتاده بود به جانم

 از یلیخ. اواخر شب برق رفت. رفته بودم دفترش. میم و زنده شدیمرد. دست همه بدهد
  »؟یبر یمجا کنها را یا« :دمیپرس. ر بغل و بلند شدیز زد ش رایها پوشهارک. ارها ماندک

  ».ستیه برق نکنجا یا. برم خانه یم«
  »نم؟کت کمک، الاقل بگذارید برداریات راهم با یدست فکیه ک تو«
  »!ه ارزش رو زدن به تو را داشته باشهکست ی نیزیچ«
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ن یدانسم ا ینم. ردم و او جلو افتادکها، تعارف   راه پلهیجلو. میم و راه افتادیدیخند
. ردمکم زد و فقط نظاره کخش.له پا شدک دفعه یک هکش چه گفت یش به آن پایپا

و فقط نگاه  گفتم» ا ابوالفضلی«دل  در . ها  از پلهیکی ی له رفت طرف لبهکمحمود با 
ها،   از پوشهیکی. خدا همراهش بود! خورد، چه؟ اما نه  ی پله می اگر سرش به لبه. ردمک

  . پلهی ن سراو و لبهیمعلق زنان افتاد ب
بدون . بلند شد آمد به استقبالم. درزدم و داخل شدم. ت تنهاستس دفترش گفییر
  »؟یال شوی خیم تو بیآقاجون، ما چه قدر بده«: گفتمیمعطل
  ».دینک ینا  مرکز رو تو بوق و یه همه چکد یین شمایا. ال هستمی خیب«
ه کشبت یار دکاون از . رسد ی میکی یکیت یخبرها! ، بدونیدون یاگر نم! نه داداش«

ردم آن شب ک یاصالً عجب اشتباه. ار امروز صبحکن هم از یشمان خودم بود، اجلو چ
ت یه اگر خوب آمد، مسئولکرم ی استخاره بگیادته خواستی. ت استخاره گرفتمیبرا

  »! الدقّی نهی آیحاال شد! ای؟ بینکوزارتخانه را قبول 
گه ی د هستم؟ تازه توکید من ی فهمیسک یمگر صبح.  نشدهیزیه چکبابا حاال «

  ».ینک یه قضاوت میه مثل بقکچرا؟ تو هم 
 ی چه طوریخواست ی پس م.منک یه صحبت می مثل بقییگو یه مک چه یعنی«
  »؟!میبگو

  »؟یردک یار مک چه یتو بود. ام ردهکام عمل  فهی به وظیدان یه مکتو «
ن ید ای باکینم تاید ببیید، بفرماینه هستیابکه در کضمناً شما ! نمک یمن فرق م«
خواهند  ی میارکه هرک چه یعنی. ندکدا بیادامه پ...  منافق ویانات توسط مشتیجر
  »نند؟ک یم

  ». استینها هم روبه اتمام و خاموشی ای دوره! نترس«
  »...دیگو ی نمیزی چیسکآخر چرا «
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انگار با . س امام بودکع. واری دیس روکدم محمود نگاهش رفت طرف قاب عید
 یافکفقط . الم امام تمام استک یک ز بایهمه چ« :ست، گفتیس نگرکحسرت به ع
  ».ز درست شودید تا همه چی بگویزیاست امام چ
  »...ه امامکند کفقط خدا « :ردم، گفتمک یس امام نگاه مکه به عک یدر حال

به قول . ندک یرا تمام م ارکمطمئن باش امام، به موقع « :م و گفتمالک د تویتر پرکد
  »...معروف

  »!زود دارد، سوخت و سوز ندارد و رید« :دم تو حرفش و گفتمین بار من پریا
  
  

  »از پسرت؟  آمدننه، خوشت« :میگو ی میبا خوشحال. نیگذارد زم یاغذها را مکمادر 
  ».شمارند یز میی جوجه را آخرپایول! آره، ماشاءاهللا«
  ». استیکز نزدییاتفاقاً آخر پا«
  »رون؟ی بی از خانه پرت بشویدرک با شلوار یردکانگار دوباره هوس ! جان بچه«

اط و یدم تو حی؟ پردنکرونم ی، از خانه بی شوخیند شوخکن. زبانم از ترس بند آمد
  !ردمکس یخ  سرم رایه مادر سر برسد، حسابکن یقبل از ا
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  سیله خکخبرنگار، با 
  

! ردمکدا یدم تا آدرس را پیشک یبتیعجب مص.  ساختمانیدم جلویسرانجام رس
. ردمکدا یپ مبرم به آب سرد ازی نیخت و طبق معمولی ریدم، دلم هریه رسک هم یوقت
. لکر ی مدیکمن را چه به مالقات ! یم مصطفی پخت برایو آب سرد؟ عجب آشک اما
  ... خاطره ازپدرم دارد و یلک، در عوض ی نداریلک است، اصالً مشی گفت مرد خوبیه

به خود . ندک یعجب نگاهم م با تینگهبان. رسم ی می نگهبانیبا سالم و صلوات جلو
 ی مهندس رضوانیآقا... با جناب... دیببخش« :میگو یسته مکم و دست و پا شیآ یم

  ».قرار مالقات دارم
شان چه یشما با ا«: دیپرس. رونیدانم چه گفتم اما چشمان نگهبان از حدقه زد ب ینم

  »د؟یاردارک
  ».شود    یر میدد، دارد ینکنم عجله کشود خواهش  یم. قرار مصاحبه دارم«

چ عنوان تو مغزش فرو نرفته، برگشت تو یات من به هیه معلوم بود، چرندک ینگهبان
 .ط نشومی درست باشد و خیردم حرف مصطفکخدا خدا .  را برداشتیدفترش و گوش

افتم،  یها م یبت بازین مصیدانستم تو ا یاگر از روز اول م.  بودیعجب لحظات سخت
  ...ردمک  یغلط م

اش به   چهرهیوقت. نه حبس شدینفسم در س.  را گذاشت و آمد طرفمی گوشینگهبان
 او سوار آسانسور شدم وبه طرف ییبا راهنما. ردمکر کلبخند باز شد، از ته دل خدا را ش

  .باال رفتم
ر کدانم چرا همه ف ینم. ردندکآنجا هم با تعجب نگاهم .  شدمیوارد دفتر منش

  .ها گ فقط آدم بزریعنیردند محقق ک یم
ش ی راجع به من برایمعلوم بود مصطف. ردکگران برخورد نی مثل دی رضوانیآقا
 یرو زش آمد و روبهیاو هم از پشت م.  مبلینشستم رو. ردمکر کخدا را ش. ح دادهیتوض
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 ی رضوانیآقا. ز جلومانی میفم درآوردم و گذاشتم روکیضبط صوت را از . من نشست
  .اورندیبت ب و شرینیریه برامان شکابتدا گفت 

ه کاما گفتم . امل ماجرا بودکان یهر چند در جر. ام ار آمدهک چه یگفتم برا
  ...ار مفصل هم انجام بدهم و ک یک یواریخواهم به جز روزنامه د یم

 ردکنند، شروع ک یمها  ه همه از بچهکف ید و تعری تمجیلک هم بعد از ی رضوانیآقا
  : یتر قندکبه صحبت راجع به د

 مناطق محروم ی رویلیمحمود خ. ستان و بلوچستانیل استان سکر ی مدمود بشدهمن «
 یریگیز راپیه همه چکدانستم  یم. میارتباط بود ن، دائم باهم دری همیبرا. د داشتییتـأ
به دقت   مناطق محروم، باعث شده بود تا من هم، اوضاع رایت او روینهمه حساسیا.ندک یم
ن یآخر. روز شومیالت پکاد، بر تمام مشیار زک با ردمک ی میسع. ر نظر داشته باشمیز

  !بود  محمودی خواسته
ز تلفن کد از مری بازدیگفته بود برا. دیای بزاهدانه قصد داشت به کن باربود یدوم

توانستم    یر بود و میاو وز. نمک حضورش فراهم یط را برایردم تمام شراک یسع. دیآ یم
  .ان بگذارمیالت را با او در مکمش

م یبعد از حال و احوال مختصر، رفت. ه قولش را داده بودک ید؛ آن هم سر ساعتآم
 ار هم با همه حال و احوال وکن یدرح. ردکد یها بازد از تمام قسمت. دی بازدیبرا
ه نسبت کدانستم   یم.  فاضالب بلند شدیه بوکد بودین بازدیدر ح. ردک ی میبوس دهید

، یرضوان« :دیتر روبه من پرسکد. رده بودکالفه ک بو، همه را .ز حساس استیبه همه چ
  » است؟ییگر چه بوین دیا

.  بد فاضالب استین بویتر، اک دیآقا« :گفتم.پرسد ین را میه اکدانستم  یم
  ».میا  متأسفانه هنوز موفق به مهارش نشده

 الزم است یارکهر « :رد، گفتک یارمندان صحبت مک از یکیه با ک یتر درحالکد
ط ید شراینند؟ نه حتماً باکار کن فضا ید تو ایارمند باکنهمه ی ایعنی. دیانجام بده

  ».شان فراهم باشدیبرا
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 :دیادش آمده باشد، پرسی ید بود، انگار مطلبیه مشغول بازدکن طور یبعد، هم
 راجع به یه بودم ، مطالبک  استانداریست؟ با آقایها چ ن فرستندهی ای هیقض! یراست«

  ».آنها گفت
ام و دفترچه  یب بغلیردم توجکع دست ین سری همیبرا. ن سوالش بودمیمنتظر ا

   :ح دادنیردم به توضکبعد شروع . ادداشتم رادرآوردمی
 ما، با یها افت اذان از فرستندهی دریظاهراً برا. دهین رسی از مسلمانان چیمطلب«
  ».شود یامالً قطع مکند هنگام اذان، صدا یگو ی میعنی. ل مواجه هستندکمش

 یزینم حاال چیبب. هاست    ل از فرستندهک جان، مشیه معلوم است رضوانکن یخب ا«
  »ل برطرف شود؟کم تا مشیتو استان دار

اگر . مال قبل از انقالب است.  تو استان ماندهیلو واتکی 600 ی دو تا فرستنده«
  ».شود یل حل مکم، مشینکشان  فعال
  »اند؟ ار ماندهیکمگر ب«
 نشده و یانداز  راه. آورده بودند به زاهدانی نظامیارهاک یام شاه بریظاهراً رژ«
  ».ن طور ماندهیهم

  »...میشان بزن  بهیم سریبهتر است برو.  استیه خبر خوشکن یخب، ا«
 چابهار ی هوایول« :گفتم. ستی چابهار، آن موقع سال مناسب نیدانستم هوا یم

  ».میگر برویسب د فرصت منایکد، در یاگر اجازه بده.  گرم استیلیاالن خ
بعد . ردکتر رو برگرداند و با تعجب نگاهم کد.  زده بودمیبیب و غریانگار حرف عج

الت کم تا به مشیر شدی وزیه؟ ناسالمتیها چ یگه چرا؟ پس فرق ما با قبلیشما د«:گفت
تازه . ار نشودکا آن یار بشود کن یم اییه از راه دور بگوکن ینه ا. مینک یدگیمردم رس

  ».مان خواهندآمد نجا هستند، اگر بفهمند همراهیه اکهم  ان وزرای آقای هیبق، یرضوان
ار را کع گفتم مقدمات یم، سریرده به چابهار بروکتر، عزم خود راجزم کدم دی دیوقت
تازه آن .  دستگاه اتوبوس الزم بودیک.  هم نبودیانات خاصکالبته ام. نندکفراهم 
  . نبودیولر اتوبوس هم خبرکها از موقع
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 سرازپا یاز خوشحال. می شدیالت راهکدن مردم و حل مشید از چابهار و دی بازدیبرا
  .  هم بودندیگری دی، وزرایترقندک اتوبوس به جز دی    آخر تو. شناختم ینم

داشتم . تنها بودم.  نشستمی صندلیکوسط اتوبوس رو. اتوبوس باسالم و صلوات راه افتاد
اوردند یط بد، خم به ابرو نی گرم و شراین هوایانصافاً تو ا. ردمک یر مکبه مردان تو اتوبوس ف

 .یالنترکمهندس نار کتر همان جلو نشسته بود؛ کد.  خوشحال هم بودندیچ، حتیه هک
رفتند  یجا میک، یتکنهمه آدم مملیا. شدند یحتماً مردم خوشحال م. احساس غرور داشتم

  !چابهار
 یلبخند. د ید  آن برگشت عقب و مرایک. ر شدمی وزی احوال متوجه ن حال ویهم در
 .ش بلند شد و آمد طرفمیبعد از جا.  گفتیالنترک به مهندس یزیدم چیلم داد و دیتحو
توانستم  یحاال م.  بودیت خوبیموقع. تر باز شودک دیع رفتم طرف پنجره تا جا برایسر

نارم و ک تر نشستکن حال، دیهم در. میرده بودم، بگوکادداشت یه ک را یتمام موارد
  ». گرمین هوای تو ای تو دردسر افتادیحساب!  مهندسیخسته نباش« :گفت
  » .مینک ی نمیارکه کها، ما ین خستگیتا باشد از ا«
ر کف. یی تا بگویا ردهک جمع یدانم مطالب یم«: تو اتوبوس چرخاند و گفتیتر، سرکد

  ».دا شودین بهتر پی از ایتینم موقعکن
  »!د به هدفیزد«

دن دفترچه، به ید تر باکد. درآوردم ادداشتم رای ی بم و دفترچهیتوجردم کدست 
  » توپت پر است؟یه بدجورکن ی مثل ایرضوان« : و خنده گفتیشوخ
م، یانداز یر میرا گ ه شماک باریک ی ماهیخب سال«:دم، گفتمیخند یه مک یحال در

  »گر؟یم دییها را بگو یند گفتیبا
  »!نمیخب حاال بگو بب«

 یارشناسان فنکن و ی از مهندسیا موضوع اول، راجع به عده« :گفتمجابجا شدم و
شان  یمن با تعداد. نندکشان  هبازنشست خواهند یظاهراً م.  مخابرات استی وخبره
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شان  ف است از دستیح.  هستندیا شتهکارکف و ی شریها انسان. ام  داشتهیارکهم
  ».میبده

ردم از کر کاولش ف. ش توهم رفتهیاه دم اخمیتر افتاد، دک دی  نگاهم به چهرهیوقت
  : گفت ترک دیدست من ناراحت شده ول

  ».ستمیان نیفتد؟ من در جری بین اتفاقید چنی؟چرا بایمطمئن«
 را یی نهای ام هم آماده شده تا شما امضاک ظاهراً احیول«:ردم و گفتمک یشدستیپ
  »د؟یبزن

. می بگذرییها ن آدمینر چیم از خیتوان یط نمین شرایاصالً درا. ینه، نه رضوان«
  ». ندارندیلک مشییگو یه تو مکنها هم یا. از به متخصص داردیت نکممل

ادت ی« :ادش آمده باشد، گفتی یزیبعد انگار چ! رک رفت تو فیا ترچند لحظهکد
ار را کن ی اینم و جلوکدفتر صحبت  من با م چابهار، زنگ بزن تهران تایدیباشد رس

  » .رمیبگ
ه من افتخار کن یقبل از ا! یراست«:ردم و گفتمک، معطلش ندم تنور داغ استید

  ».ش آمدهی پیلکن منطقه راداشته باشم، مشیخدمت به مردم ا
  » ؟ی، رضوانیلکچه مش«
  »!شان هستند خانواده آور آنها نان. اند ردهکها را اخراج  یواهللا چند نفر از محل«
  »اند؟ خب، چرا اخراج شده«
! اند ن مردم سادهیواهللا ا. اند زه گرفتهیم گذشته جایو رژ که از ساواکن یبه خاطر ا«

  ».ستندین مسائل نیاست و ایاصالً اهل س
اما پس از . دمیشکه چرا بحث را وسط کمان شدم یپش. رکتر باز هم رفت تو فکد

 به من ارجاع یا  نامهیط موضوع را! سف استأباعث ت«: رد و گفتکچند لحظه سربلند 
  ».نمکبده تا حلش 
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 یمحمود وقت. ردم به نوشتنکآوردم و شروع  دار اغذ آرمک برگ یک خدا خواسته از
، یریگ ی میخوب ازآب گل آلودماه«:د و گفتیاست، خندیه و مهدز آماید همه چید

  »؟یرضوان
  :ردکر نامه، پاراف یاو هم ز. ترکسربرگ رادادم دست د

  یبسمه تعال
  ی و اداریمعاون محترم مال

 ناعادالنه و یا  امام امت، عدهی قرآن و رهبری هیر سای در زهک تاسف است ی بسیجا
 یا عده.ها را به دنبال داشته باشد ن خانوادهیه نفرک انجام دهند ییارهاک یاز سرنادان
اند و ازسرقضاوت نادرست عمل   شدهیر شرعین عمل غیب اکا ناخواسته مرتیخواسته 

  .ار برگرداندکزان به ی عزنی ای د دراسرع وقت، همهیلطفاً دستور ده. ردندک
  60/ 9/10 یمحمودقند

ه من زمان را از دست کمحمود هم خوشحال بود . ارها را جلوانداختمکتا توانستم «
  ».دهم ینم

  
  

ت شده که اصالً حواسم نبود او ساک شده بودم ی رضوانی آقایها چنان غرق صحبت
ن ییپا دم و سرم رایشکخجالت .  تو چشمانش جمع شده بودکانگار اش. رکورفته تو ف

ن روزگار ی درایعجب مردان.  شدهیافتنی دست نیترقندکردم دکاحساس . انداختم
  !روند یند ومیآ یم

 یسرانجام آقا.  بودینیلحظات سنگ. رفت یش میوت مطلق، پکضبط صوت در س
  :  به حرف آمد و گفتیرضوان
.  سپاه بودیها  بچهتر مهمانکادم است روز آخر، دی... لم استیانگار ف! ریادش بخی«

چه   ناهارینک یم رکحاال ف.  بودندیتکن مملیمسئول. ، پراز آدم بودیتو سالن ناهارخور
زها ی میها رارو  ردند و بشقابک ی سپاه، تالش میها بروبچه!  پلویبود؟ استانبول
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تر کبه د. ش نپختهیها ینیب زمی ما را دادند، متوجه شدم سی غذایتازه وقت. دندیچ یم
  »!ستید اگر غذا خوب نی تو را به خدا ببخشگفتم
؟ بابا، یداد یقدر مارو خجالت نمن یاه ک جان، تو یرضوان« :تر رو برگرداند و گفتکد
. نند تا استاد بشوندکد آن قدر غذا درست یهم با ن بندگان خدایا. ن استی ما ایروز
  »!اند شده  استاد،شاءاهللا دفعه بعد ان

 رفتن ی م آمادهکم کتر و همراهان کد. رق و باد تمام شددها به سرعت بید و بازدید
رود  یادم نمیچ وقت یه. ردک، بغلم یموقع خداحافظ. ردمکشان  تا فرودگاه بدرقه. شدند

 چرا گفتم یدان یم«:گوشم گفت در. ستان و بلوچستانین مردم سیع! گرم بود چه قدر
. ندک ی نمکمردم را درن یت ایس مثل شما، محرومکچ یدانستم ه ینجا؟ می اییایب

ستم یخواهد تا س یدلم م. ام ردهکنم در انتخاب تو درست عمل یب یه مکخوشحالم 
چ ین هکو باور  .ات هم ممنون ییرای پذیبرا. بمان! ینجا نرویار نشده، از اکاستان، خود

  ». نقص نداشتیاج
. ش محمودی پار به اصفهان بروم، ابتدا رفتمک ی  ادامهیه قرار شد براک یروز. و رفت

. ام ردهکام عمل  ه به وعدهکه گفتم یبا گال. گر او نبودید. جا؟ سر قبرشک یدان یم
  »... بودیافکم ین برایهم.  استیردم راضکاحساس 

  
  

  . نگذاشتیچ سوال و جوابی هیه جاک جذاب بود ی رضوانی آقایها آن قدر صحبت
ر یآن قدر خاطره از وز.  دستم پر استیردم حسابکش او برگشتم، احساس ی از پیوقت

 . انجام بدهمیار آبرومندکه بتوانم کرده بودم کپست و تلگراف و تلفن جمع 
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  !رم حاللت مادریش
  

ر ی، وزیتر محمود قندکردم تا مطلب راجع به شهادت دکه یداند چه قدر گر یخدا م
دم و ین چند روز، چه قدر به خاطرش خندیدر ا. پست و تلگراف و تلفن را نوشتم

  !غ مادرمیدر ی بیها م از محبتیحاال بگذر. ستمیرگ
 ی ها درباره ه از تو روزنامهکن بار یراستش اول. ردمکق ی راجع به آن شب تحقیحساب
  . افتادهین اتفاقیدانستم تا به آن روز چن یر خواندم، اصالً نمی هفتم تی فاجعه

 دوستانش و تر، مادرش،کردم؛ پدر دکها مصاحبه  یلیبا خ. ردمکاز همه سوال 
 امداد یروهایر افتاده بودند و مردم و نیر خروارها سنگ و بُتن گیه آن شب زک یسانک

  ...شان شتافته بودند کمکبه 
از . ردمکشان، باز هم بغض  ه خواندمکبار آخر . ردمکبار نوشتم و پاره دو ـ سه 

  . خودم را گرفتمیخجالت مادرم، جلو
دوست داشتم مطالبم . دیایانم و خوششان نها بخو  بچهیالس جلوکدم تو یترس یم

خواست  یدلم م. ردکقم ی تشویلیخ. راستش حقش بود. را بدهم مامان هم بخواند
  .نمک خوشحالش ،ه شدهکام هم را  ییدا

. ردکبا تعجب نگاهش . اغذها را گرفتم طرفشک آمد تو اتاق، با مِن و مِن، یوقت
ن خوب شده یبب. ها بخوانم  بچهیالس براکقرار است فردا تو ! مامان، تمام شد«: گفتم

  »ا نه؟ی
اج به آب یاحت. دم تو اتاق بمانمیشکخجالت . رد به خواندنکآرام نشست و شروع 

  !سرد داشتم
 خودم یخوشحال شدم اما به رو.  برگشتم چشمان مامان قرمز شده بودیوقت

  »!رم حاللت مادریش«: مامان در آغوشم گرفت و گفت. اوردمین
:  داد زد،ا ضربیرضا شوت . دیای بیومرثکی ی طبق معمول قرار بود آقاالس،کسر

  ».میریگ ی را میومرثکی یامروز هم حال آقا! جانم«
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تا آخر زنگ ! واش بخوانی یتوان یفقط جان مادرت تا م«: رد و گفتکبعد رو به من 
  »!لِفتش بده
. قاب شد چهارچوب در، ی تویومرثکی یه آقاکز ضرب گرفته بود ی میرو رضا،

  !ا ضرب، دستش تو هوا ماندیچاره رضا شوت یب
  »!دینیبنش«: زش و گفتی رفت طرف میومرثکی یآقا

  »آقا اجازه؟«: رد و گفتکدست بلند . ردکرضا معطلش ن
  »!یح بدهیخواهد توض ین، نمیبنش«
 یتر محمود قندکد دی شهیها راجع به زندگ  از بچهیکیم یخواستم بگو یم! نه آقا«
د، یم؟ حاال اگر اجازه بدهیردکان هست راجع به او صحبت تادی. هردکق یتحق

  ». او مطالبش را بخواندیگد راجع به شب آخر زندیخواه یم
سابقه  یه تا آن روز بک  ـینت مهربای به من انداخت و در نهای نگاهیومرثکی یآقا
  »!بفرما... ا پسرمیب«: گفت بود ـ

: ها و گفتم  بچهیتادم جلوسیصاف ا.  افتادمردم و راهکم را مرتب یاغذهاک. بلند شدم
  »آقا اجازه؟«

  »!زمیبفرما عز«
 سر درِ یو تابلیه فقط نامش روکد ینکنگاه ن.  بودهی آدم بزرگید قندیها، شه بچه«

شب یمن د. ر پست و تلگراف بودهی زمان حساس، وزیکشان در یا. مان است مدرسه
  ». او را چند بار نوشتمیقسمت آخر زندگ

ردم به کم گرفتم و شروع ی رویاغذها را جلوک.  بزنمیگریه حرف دکآن یببعد 
  :خواندن

  
  ».ل نشود بهتر استیالس تعطک کاگر ماه مبار«
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 یها السک رمضان، ک مباریها  معموالً ماه.یاهللا داوود تیآ بود به یتر قندکشنهاد دیپ
شان در ماه رمضان  الس فقهکه حداقل کاصرار داشت تر کاما د. شد یل میدرس حوزه تعط

  .برقرار باشد
 ی غذایکن جا هم با یم و همییایه دو ساعت قبل از افطار بکن است ینظر من ا«

  ».مینکساده افطار 
 . در منزلشانیاهللا داوود تی درس آیآمدند پا یه عصرها مک بودند یپنج نفر

  .ان هم بودندیبرکا ی و مهندس علزاده مهندس نعمت
ب ی، قریقند«: گفت ی، دائم میاهللا داوود تیآ. هم اول بودالس کن ی در ایتر قندکد

  ».گر بگذرد، مجتهد مسلم خواهد شدی دیمکبه اجتهاد است و اگر 
  . موافق بودندیتر قندک هم با نظر دیاهللا داوود تی آیانگار همه، حت
حزب آنها در . شود یر میه دارد دکرد ک اشاره یتر قندکزاده به د مهندس نعمت

.  جلسه داشتیی رجای با آقایریوز زاده هم در نخست مهندس نعمت. ندجلسه داشت
  .ان جلسه به حزب برودیقرار بود بعد از پا

 نماز مغرب و عشاء ید برایه باکردند و گفتند ک ی عذرخواهیاهللا داوود تیآنها از آ
  .در حزب باشند

 کا ترن ریخواست ماش ی میوقت. اده شدی پیریوز  نخستیزاده جلو مهندس نعمت
  ».رسانم یع خودم را میه تمام شد، سرکجلسه «: تر گفتکند، رو به دک

هر چه . اده شودیدند، عباس هم خواست پیرس ینیدان امام خمیمه به کن یهم
شاءاهللا   مهمان دارم، انیلکن کباور «: عباس گفت.  نداشتیا دهیرد، فاکتر اصرار کد

  ». بعدی هفته
. انداز شد نی شهر طنیبر مؤذن در فضاکا  اهللاید، صدایمه رسشتر به سرچک دیوقت

 حزب جمع یزک مری شورایاعضا. تر به وضوخانه رفتکن به محوطه، دیبا ورود ماش
  . آنها تمام شده بودی ظاهراً جلسه. بودند

  . شد؛ بعد از نماز مغرب و عشاء یها برگزار م شنبهیک حزب هر هفته ی جلسه
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. ردندک ی روز صحبت میاسی راجع به مسائل سال هم بودند وک از وزرا و ویا عده
 همه را سر شوق ک خنیمینس. رده بودندکاط دفتر را فرش یطبق معمول هر هفته، ح

  .آورده بود
 یتر قندکد. نار ساختمان حزبک راه افتادند طرف سالن یه تمام شد، همگکنماز 

 ـ یتر قندکارش ـ دکدن همیبا د  ـ روینر ی ـ وزعباسپور. ر گفتن بودکدر حال ذ
 یقند. اش رو شانهد، دست گذاشت ی به او رسیوقت.  زد و به طرفش رفتیلبخند

  »دار؟یمشتاق د... ترک دییجاک«: د و گفتیعباسپور خنددن یبرگشت، با د
  »!دیر داشتیخأ شما تید ولیببخش«
  ».انیبرکا یزاده و عل با مهندس نعمت... الس بودمک«
  »زاده؟ و نعمتکپس «
  ».رسانم یه تمام شد، خودم را مکگفت .  جلسه داشتندیی رجایبا آقا«

ردند و به ک ی خوش و بشییتا سه. دی هم سر رسیالنترکن حال، مهندس یدر هم
  .طرف سالن رفتند

 رفتند جلو و در یالنترکتر عباسپور و مهندس ک با دیتر قندکد. باً پر بودیسالن تقر
ت یجمع به ینگاه.  وارد شد همیتر بهشتکن حال، دیدر هم. ف دوم نشستندیرد

  .س جلسه بودییاو ر. بونیانداخت و رفت پشت تر
 از یکیقبل از شروع جلسه، .  دستور جلسه را خواند؛ موضوع نفت و اقتصادیبهشت

بعد از جا بلند شد و . ندک سالن، اجازه خواست تا صحبت یندگان مجلس، از انتهاینما
ن جلسه یم و در اینار بگذارکحث را ن بیاگر حضار محترم صالح بدانند، ا«: گفت

  »م؟ینکنده صحبت یس جمهور آییرامون ریپ
 خودش بحث یتر بهشتکد. ردکصدا موافقت خود را اعالم یکت رو برگرداند و یجمع
د یما با! زیبرادران عز«: گفت یه مک بود ی حواسش به بهشتیتر قندکد. ردکرا آغاز 

  »... نباشدییایک آمری  مهرهیکس جمهور ما ییم رینک یارک
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همه ...  شد و بعد ناتمام ماندیبی انفجار مهی صدای، ابتدا قاطیتر بهشتک دیصدا
، سقف سالن یمال ناباورک بعد، در یلحظات. دید ی نمیزی چیسک. جا آتش و دود شد

  ...ت افتادی جمعینده شد و روک
» لفضلا ابوای«و » نیا حسی«ت، یجمع. دندی انفجار به طرف سالن دویملت با صدا

ن سقف یر ای زیه چه مردانکن یغافل از ا. داشتند یگفتند و با دست آوارها را برم یم
شتر یتالش مردم ب. شد یمده ی شنیا  عدهی  نالهینار صداکاز گوشه و . اند دهی خوابیبتن
  ...شد

. دی زنگ تلفن از خواب پریبا صدا. خوابش برده بودون یزینار تلوکن یمیس
آرام به . قه بودی و پنج دقیده و س. ردک نگاه یواریبه ساعت دد و یچشمانش را مال

  : را برداشتیطرف تلفن رفت و گوش
  ».دییبفرما... الو«
  »ف دارند؟یتر تشرک دیآقا! یسالم خانم قند«
امشب تو حزب . ف ندارندیر تشریخن... دیببخش. س جمهوریی ریم آقایکسالم عل«

  ».ندیآ یرتر می دیمک. جلسه دارند
ها خوبند؟ سالم ما را  خانم بچه«:  گفتکین هول هولیمیس. ردک یثک مییرجا
  »!دیبرسان

 یتماسد ییتر آمدند، بفرماک دی آقایوقت !  ممنونیلیخ«:  به خود آمد و گفتییرجا
  ».رندیبا من بگ

بلند شد و رفت طرف .  را گذاشتیرد و گوشک یجمهور عذرخواه سییرن از یمیس
حزب زنگ  به ییرد چرا رجاکر کن با خود فیمیس.  گاز بودیغذا رو. آشپزخانه

  ...زند؟ ینم
رد و کم کگاز را  ر اجاقی زیتند. ن را به خود آوردیمی زنگ تلفن، سی  دوبارهیصدا

با .  از دوستانش بودیکی! اما نه. د محمود باشدیرد شاکر کف. د طرف تلفنیدو
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ش یپاها. لفن نشستنار تک را گذاشت و همان جا یبعد گوش.  جواب دادیعذرخواه
  .سست شده بود

  .انیبرکا ی را برداشت و زنگ زد به مهندس علین بار خودش گوشیا
  »!دییبفرما... الو«
  » هستم، احوال شما خوب است؟ی قندیمن خانم آقا.  مهندسیسالم آقا«
با . رد خود را خونسرد نشان بدهدک یاورد و سعی خودش نیبه روان یبرکا یعل

  »در خدمتم؟. ما چه طور استحال ش«: آرامش گفت
  ».دیتر با شماست؟ آخر شما با هم جلسه داشتک دینم آقایخواستم بب«
م حتماً با شما یگو ینم و مک یش میدایمن االن پ. ش آمدی پیارک من یاما برا! بله«

  ».رندیتماس بگ
. ندکمرتب  را گذاشت و بلند شد تا خانه را یگوش. الش راحت شدیخ یمکن، یمیس

 یکی.  را برداشتی گوشیبا نگران. اما تلفن مجال نداد. شد ی سرش هم گرم میرن طویا
  :مقدمه گفت ید، بین را شنیمی سیتا صدا. شان بود از اقوام

  »محمود خانه است؟«
  »چه طور؟... نه«
  »الو؟... الو...  ازیاند، گفتم سراغ ن بمب گذاشتهینار درِ حزب، منافقکظاهراً «

اد شب ی. دیا دور سرش چرخیدن. دی نشنیزیگر چیتاد و دن افیمی از دست سیگوش
رد و با سوز کن رو یمیمحمود به س آن روز بعد از مراسم هفت، . تر چمران افتادکهفت د
  »...ب ما هم بشودیه نصکند کشهادت، سعادت دارد؛ خدا «: گفت
  ...د وی نفهمیزیگر چین دیمیس
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ن یترس از ا. جا هستمکادم رفت ی یا  لحظهیه براکت شده بود کالس آن قدر ساک
 یسکصدا هم از . نمک بپراند، اجازه نداد سرم را بلند کیا ضرب متلیه رضا شوت ک

  .یومرثکی ی از آقایآمد؛ حت یدرنم
. چشمان رضا افتاددانم چرا ناخودآگاه اول چشمانم به  ینم. ردمکآرام سرم را بلند 

ن یع. ه داده بودکیاش را به آنها ت نهرده و چاکدستانش را ستون . الس نشسته بودکته 
ت کد سای دیرضا وقت. اهیره شده بود به تخته سیها، چشمانش باز مانده و خ مرده
را ش یها رد و بعد ابتدا دستک یکش را به هم نزدیها دست. ردکام، سرش را بلند  شده

 ید آقا خویردند به دست زدن؛ حتک بعد، همه با او شروع ی چند لحظه. آرام به هم زد
  !یومرثکی

 از ی، قسمتیه چند روزک یارک. ارم موفق شدمکباالخره من در ! بله. داغ شدم
ه همه کگر، نه تنها من، بلیحاال د. زها از آن آموختمی چیلیام شد و خ یزندگ

م مثل یتوان ی ما هم میعنی! ید قندیشه: اند مان را گذاشته دانستند چرا اسم مدرسه یم
  .مید بخواهی فقط باه نه،کم؟ چرا یاو شو
  
  

  :نمکد از اول شروع یبا. نم به نوشتنک یشروع م
 جالب یلینم اولش ماجرا خیب یسم، میز را از روز اول بنویخواهم همه چ یه مکحاال 

تازه زنگ . ندکدا یخ پین قدر بیار اکه کردم ک یرش راهم نمکراستش اصالً ف. شروع شد
ماتم .  بودیومرثکی یآقاالس کساعت . میالس نشسته بودکخورده بود و همه سر 

 یکخواهد  یرسد و م ی سر میومرثکی یه االن آقاکردم ک یر مکگرفته و داشتم ف
  ...د و آخر سر همیز و همه جا بگوی از همه چ.ندک یمان سخنرانیساعت برا

  


