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 ییبازجو، به صدا. دیپره به صورتش خورد، برق از چشمانش ک ینی سنگیلیس
م یفهم ی ما نمیردکال یخ. ، سوخته بودندیداده ک یتمام اطالعات! یلعنت: دیزمخت غر

  !؟ینکت بسوزند، بعد اعتراف ی تا قرارهایردکه تو صبر ک
بازجو . دیهوده دی را بی بازجو افتاد، هر پاسخی ه به چهره برافروختهکنگاهش 

  .اسه خون بودکچشمانش از خشم دو 
 وهم بَرت  وقتیک. ست بخورمک شییچ بازجویه من تا به حال در هکنشده ! نه«

  »؟ی قِسر در بروی و از دست من توانستی زرنگیلیه خکندارد 
: ستاد و ادامه دادیمر اک دست به یاش برخاست، در مقابل زندان ی صندلیاز رو

! گر تمام شده است؟ نهیز دی همه چیردکر کف... یردکر ک فیچ! ی جهرمیمیجناب سل«
 یارم را درست و حسابکه من هنوز کست ن ای ایاگر تا به حال زبانت باز نشده برا!... نه

  !میبله، ما هنوز اول راه هست... ام ردهکشروع ن
نه، اصالً به «: گارش زد و ادامه دادی به سکیرد و پکان اتاق شروع به قدم زدن یدر م

 بدنت را، از یبله، خودم تمام اعضا... خودم! ی بزنیست حرفیالزم ن! خودت زحمت نده
 یارک. ندیای زبانت بکمکه به کنم ک ی فرق سرت، وادارشان مت گرفته تایناخن پاها

  !یه بزنچَ هم چَیند و مثل بلبل براک شبه بشیکه آن قفل دهانت کنم ک یم
ه تنومندتر از خودش ک زود به همراه دو مرد یلیرون رفت و خیدرنگ از اتاق ب یو ب

ه در ک ییها  تسمهور شدند و با دو مرد به طرفش حمله. بودند به درون اتاق بازگشت
ن لحظات، یدر ا.  بستندی صندلی ش را به دستهیها دست داشتند به سرعت دست

 یها نجهکش. خواست بخوابد یدلش م. فرسا بود ش طاقتی برایا نجهکتحمل هر ش
حس .  رمقش را گرفته بودی  رر، ته ماندهک میها یخواب ی هر روزه و از همه بدتر بیمتوال

ن یاما او ا. اش دارند خواستند زنده نگه یمه به زحمت و اجبار ک را داشت یآدم محتضر
 دِلر را به برق ی دو شاخه. آسا را آرزو داشت ع و برقی مرگ سریکخواست و  یرا نم
دو مرد، . ردک بلند شروع به چرخش یی در مقابل چشمانش، به صدای فوالدی مته. زدند

مته . ن فشار دادندییا قدرت به پادستش قرار دادند و دلر را بف کان ی مته را مکنو
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 چوب یها ف دستش را مانند تراشهکچه و استخوان یع خود ماهیناگهان با چرخش سر
 رفت و یاهین وضع، چشمانش سیدن ایخود او با د. ختیرون رید و بید و تراشیتراش

 یصدا. ردک یه حسش نمک یا از دردید یشک یه از ترس نعره مکد ینفهم. دیشکنعره 
وفته ک بر سرش کده بود و مانند پتیچیش پیها  گوشی مستانه بازجو توی خنده

د و یشکرون ی بیان تسمه چرمی، دستش را با خشم از میت ناگهانک حریکبا . شد یم
. ب بودیاما عج. جاد شده بودیان دستش ای در می درشتی حفره. مقابل چشمانش گرفت

ها چه به  ین وحشیا ایخدا: دیالر لب نیز. رون نزده بودیان دستش بی از میچ خونیه
  ! مانده باشد و من حاال زنده باشم؟ی در بدنم باقیشود خون یاند؟ آخر مگر م سرم آورده

د یبرو. دهد ی نمیا جهین مورد نتی ایها رو وهین شینه ا: دیش را شنی بازجویصدا
رجه ن بستگان دیضعفشان هم ن نقطهیها مهمتر ین مذهبیا. دیاورینجا بیزنش را به ا
 یدش جلویاوریب... آره!... نجهک شیدش برایاوریزودتر آن زن را ب. اولشان است

  !زودتر... چشمانش
  .شد یشانده مکه به زور به درون اتاق کد ی را شنی زنیها  ضجهیبالفاصله صدا

ن یچطور چن! ه مجرد استکاو . رت شدیغرق ح.  زن نداشتی  از چهرهیچ تصوریه
 انگار به چشمانش یاسکن عیبرق فالش دورب. نور بود. بودن است؟ جرقه ک ممیاشتباه

رش یز دستگیرد، تازه همه چکبست و باز . ردکچشمانش را بست و باز . خورده باشد
. ن در نظرش افشا شده بودیفالش دورب بزرگ، به سرعت برق یراز دروغ. شده بود

رون پرتاب یغ به ب پر از دروین فضایاد بزند تا از ایش فریم گرفت با تمام قوایتصم
دروغ ... دروغ است«: اد زدیز ساخت و فرکش متمریش را در گلویرویتمام ن. بشود
  »!درروووغ... است

ان ید و از میرون جهیادش همراه به خرخر گلو از اعماق وجودش بی فریباالخره صدا
چند بار . شتابزده از جا برخاست و بر تخت نشست. اش خارج شد د شدهیلک یها دندان

 اتاق به گردش درآورد و یک تاریس از عرق را برهم زد و نگاهش را در فضایشمان خچ
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لعنت بر ... طانیلعنت بر ش: دی لرزان نالییزد، به صدا یه نفس نفس مک یدر حال
  !طانیش

به . ر آب رفتیر شیاز جا برخاست و به طرف آشپزخانه رفت و سر و صورتش را ز
ن خواب یه اکدانست  یم. نتوانست بخوابدرد، کهر چه .  تختخوابش بازگشتیسو

رد ک یه احساس مک بود یمدت. ن چند روزه استی، ماحصل اتفاقات نامطبوع اکدهشتنا
 یمطمئن نبود، اما حضور آن دو مرد در جاها. بش هستندیا دو مرد در تعقی و یک

ا ش رکشود، ش یاش م سی به محل تدریه منتهک یابانی شهر، خی مختلف مانند بازارچه
د، عقلش یشیاند یهر چه م. دید یها نم بین تعقی بر ایلیچ دلیخود او ه. قوت داده بود

. رده بودندکد یشور تبعک دور افتاده ی ن نقطهیآنها خود، او را به ا. برد ی راه نمییبه جا
  !ست؟ی چیزها برایب و گرین تعقیگر ایپس د
  

ر کف. بش استی در تعق باز قدم به قدمیسکرد کرون آمد، حس یه بکده کاز دانش
به سرعت . نندک یش نمیه به تهران آمده است، رهاک روز هفته را هم یکن یرد اک

ر ی نخ.ردکاضافه ش یها رد؛ او هم به سرعت قدمک یر اشتباه نمینخ. ردکش اضافه یها قدم
ش افزوده بود و انگار قصد داشت خود را به او یها رد؛ او هم به سرعت قدمک یاشتباه نم

خواست  ی نظر هم نمیک یه حتکزار بود ین افراد بیآن قدر از ا. تر سازدیک و نزدکینزد
. ش افزودیها باز هم به سرعت قدم. فتدی از آنها بیکیسر برگرداند تا مبادا چشمانش به 

 خود را به او رساند و ناگهان از پشت سر،  ننده،ک بیتعق. ر شده بودین بار دیاما انگار ا
 یها دست. خواست سر به عقب برگرداند یهنوز هم نم. نش انداختدست به دور بازوا

ستاد و یت بر جا اکسا.  چشمانش رفتینده شد و به سوکهمان مرد از دور بازوانش 
اش را  نندهک بیاران تعقک همیل و صدای اتومبیک ترمز یصدا. ابان خواباندیگوش به خ

 را از پس ی انفجاریا  خندهپخ پخِ ینها، ناگهان صدای ای  همهیاما به جا. دیشکانتظار 
  .دیسرش شن

  .نار زد و سر برگرداندکها از مقابل چشمانش به  زده دست رتیح
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  :ردکستاد و به دقت نگاهش ی متعجب ایلحظات
  »!؟ی خودت هستیراست راست... ییحسن تو«
  »ن؟یشتی هستم، حضرت انکی یردکال یپس خ«

نفس ! اش ی و نوجوانکیودک بود؛ دوست دوران یحسن ابرار. شد یباورش نم
  .دندیشکگر را در آغوش یدیکد و تنگ، یشک یراحت

  
 ی  در محلهیرو ادهی ساعت پیکپس از .  بودی، تابستان گرم46تابستان سال 

 و دلچسب بود و تفاوت کنجا هوا خنیا. ده بودندیوه رسک ی تهران، به دامنهدربند 
ه حاال کها را  ال انداخت و قدم به بایبر نگاهکا یعل.  شهر داشتی با هوایفاحش
تر، محمدحسن در  نیی پایپشت سرش، قدر. ندکش شده بودند، از جا یتر از پ نیسنگ
 بعد، هر یساعت. دیشک ینفس زدن افتاده بود، به زحمت خود را باال م ه به نفسک یحال

ع، از ن ارتفایدر ا. شان بودیر پایشهر ز. شاندندکوه ک یزان خود را بر بلندایر دو عرق
 از مه گم شده بود و یا وه در هالهک ی آن باالتر، قله.  نبودیان خبریمایپ وهکت یجمع

  !زیر و اسرارآمی دلپذیوتک؛ سوت بودکنجا تنها سیا
شدار کها را باال برد و بلند و  دست. ستادی بزرگ ای تخته سنگیمحمدحسن رو

  »!رتکش... ایخدااا«: اد زدیفر
 یسر برگرداند و نگاهش رو. ن انداختیان طنوهستک یش در فضای صداکپژوا
 چقدر یدان یبر، نمکا«: ان داد و ادامه دادکسر ت. بر آرام گرفتک ای علی چهره

  »!ردمکت یداینجا پیه اکنیخوشحالم از ا
  »!ن طوریمن هم هم«
ت یداین شهر بزرگ پی ای، آخرش هم توین، بعد از پانزده سال دورکرش را بکف«

  »!ردمک
  »! بودممن گم نشده«
  ».ام ردهکدا یام را پ ردهک من انگار گم یول«
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ه کام دار  م نگهکم، پس سفت و محیگو ی میکتبر«: بر لبخند زد و گفتکا یعل
  »!ینکدوباره مرا گم ن

  ».یها شوخ طبع هست هنوز هم مثل همان موقع«: د و گفتیمحمد حسن خند
  ».دکیتر ی مییها، دلم داشت از تنیدان یبر نمکا«: د و ادامه دادیشک یآه
ش را از یها هید و ریشک یقینفس عم. ردکله ی تخته سنگ یبر، خود را روک ایعل
ردم تا ک ین وضع عادت می من تازه داشتم به ایول«: وه انباشت و گفتک ک پایهوا

  ».دا شدیات پ لهکه تو سر و کنیا
  »؟!برک اینک ی میشوخ«
خواهد با دوست  یم نم از هم، دلین همه سال دوریبعد از ا! درست است«
  »! بزنمیام حرف جد ینوجوان

: د و گفتیشک یانداز شهر انداخت، آه  به چشمیوه نگاهک یمحمد حسن از باال
  »م، نه؟یا هر دو غربت زده«

  ».شنود یمان را نمی صدایسکنجا یا! می هستی باره بگو غربتیک! راحت باش«
  .هر دو به خنده افتادند

ها را در آب فرو  نار رودخانه نشستند و دستکخته سنگ،  تیرو. رودخانه پر آب بود
 ی روی  ماندهی باقیها ن برفیآخر.  آبیحس شد از سرد یشان سرخ و بیها دست. بردند

محمد حسن صورتش را .  آب شده بودند و رودخانه پر زور و متالطم بودیوه، به تازگک
 از یادیر، من خاطرات زبکا! یی چه روزها…آه «: د و گفتیشک یقیه آب زد، نفس عمک

ن را از ته دل یا. میه با هم بودکها بود  ام، همان سال ی نوجوانیها ن سالیبهتر. تو دارم
 آن یم و تویردک یتاب جمع مک محله، یها م در خانهیرفت یم! ادت هستی. میگو یم

ها جذب ما شده  م؟ چقدر بچهی بزرگ راه انداخته بودی تابخانهک یک  جهرمی امامزاده
  ».گرفتند یتاب مکآمدند و از ما  یدسته دسته م! بودند

 … ی مرا تنها گذاشتیه رفتکادت باشد، دانشسرا ی«: ان داد و ادامه دادکسر ت
  »!بت زد؟یمرتبه غیک و ی و رفتیگذاشت! دمتی جهرم ندیگر توی، از آن سال دیراست
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  »!؟یبعد از دانشسرا، معلم شدم، مگر خبر نداشت«: بر گفتک ا یعل
 ی خوب براین همه جاهایدم چرا از ای نفهمیه خبر داشتم، ولکن را یبله، ا«
  »!؟الر به شهرستان یس، رفتیتدر

ه کنیاز داشتند، و هم ای محروم بود و به شدت به معلم نی شهرستان الر منطقه«
  »!ر، دو نشانی تیکبا . گرفتم ی منطقه را میی و بد آب و هوایحق دور

  ».دیشکول  سال طیلیادم هست، خی«
  ». استی عمریک خودش یبرا.  الر بودمیهشت سال تو«
  »؟ی خود شهرستان الر بودیتو«
 ینه، تو«: رون آورد و داخل آب فرو برد و گفتیها ب فشکش را از یبر پاهاکا یعل

  »! دور افتادهینقاط دور و روستاها
  »؟ی تهران آمدکی«
  ».44 سال …ش یدو سال پ«
  »!ش آمدمی؟ من سال پیمن آمد سال زودتر از یکآه، پس «
و » .د برومیگر بایمن د! محمد حسن«:  به ساعتش انداخت و گفتیبر نگاهکا یعل

  .دیشکرون یپاها را از آب ب
  »!؟ هنوز شب نشدهین زودیجا به اک«
  ».دزفولد بروم یبا. راهم دور است«
  »!دزفول؟«
  »!د شدمیبله، تبع«

  »!؟ی چید؟ آخر برایتبع«: دیرد و پرسکمحمدحسن، متعجب نگاهش 
الس و کم تهران سر یآ ی روز میک یا هفته. ر شدمی تظاهرات معلمان دستگیتو«

  »!گردم دزفول یهمان روز برم
  »! سخت استیلیه خکن یا«: محمد حسن گفت

  »!؟ین را نگفتیم، این همه وقت با هم بودیپس چرا ا«: رد و ادامه دادک یرکف
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  »!نمکل یات را زا ی، نخواستم خوشی خوشحالیلیدم خید«
 حالم را … دلم سنگ شد یمرتبه تویک، انگار یه گفتک، االن ییگو یراست م«
  »!برک ایگرفت
م؛ درست بعد از ینیب یگر را می روز همدیک یا ن پس، هفتهیاز ا! ناراحت نباش«

  ».الس درسک
 ،یه هستکنجا یا! نیبب«: ن راه گفتیبر در حک ای عل.نییر شدند پایوه سرازکو از 
  »!ینداز و درست را بخوان تا به روزگار من گرفتار نشوین بیی آدم سرت را پای مثل بچه

 نداند، یسکه هر ک ییگو ین حرف را می ای جوریک«: د و گفتیمحمد حسن خند
  »!یا ردهک یتی و چه جنای هستیارکند تو چه خالفک یر مکف

تر و جرمش هم  ف خالیگریار دک از هر یاسیت سیت فعالکن مملی ایه توکفعال «
  ».تر است نیسنگ

: بر انداخت و نفس زنان گفتک ایق به علی دقیستاد، نگاهیمحمد حسن از رفتن ا
  »! دوستت دارمیلیبر جان، خکا«

  ».دیایرم نینال، اتوبوس گیرتر بروم، در ترمینم اگر دکر کف! طور نیمن هم هم«
  »!ات م بدرقهیآ ینال میتا ترم«
  ».ینک یمت یخودت را اذ! اینه، ن«
  ».نمک یگر به حرفت گوش می دی از دفعه! میاین دفعه را بگذار بیا«

  . دربند به راه افتادندی  محلهی خطیها یو هر دو به طرف سوار
  

 افراز، از جهرم به ی خانواده.  به او رسانده بود– منصوره –خبر را خواهر بزرگش 
نون در تهران هستند، کاش ا ه خالی د خانوادهی شنیوقت. رده بودندکان کتهران نقل م

 یگوش. ندک ی خواهرانش خداحافظیادش رفت با منصوره و باقی. دیهوش از سرش پر
  .دیرون دوی تلفن مخابرات بک از اتاقیرد و با خوشحالکرا قطع 
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 یساعت.  دزفول شدینال مسافربری ترمیش را بست و راهکد، سایه رسکبه خانه 
  .ش بودیها صد تهران، در دست به مقین شهریت اتوبوس بیبعد، بل

ن یداند ا یخدا م: ردکر ک درس خوانش فیها در طول راه، به خاله و دخترخاله
شان چقدر به پدرومادر خود فشار آورده  لی تحصی  ادامهیخوان برا  درسیها دخترخاله

 تهران یه دار و ندارشان را بفروشند و راهکرده بودند کشان  یبودند تا باالخره راض
  !دبشون

 خاله در دست داشت، ی ه از خانهک یا یبا نشان. دی ظهر به تهران رسیها طرف
 ی را با اتوبوس طی و مسافتیسک را با تایمسافت. ها راه افتاد ابانیپرسان پرسان در خ

ابان ی خیدر انتها. دی رستاجض یابان عریه به خک شده بود یسکن تایسوار بر دوم. ردک
  .اده شدی پیسک از تاینماز

ه باز شد، ک خانه یدر بزرگ آهن. ردکدا ید خاله را پی جدی زودتر از انتظار، خانه
محبوبه و ها،  پشت سر خاله، دختر خاله. دی به استقبالش دوخاله فاطمه

 خنده و یان صدایناهارش را در م. ش آمدند و خوشامد گفتندی به سوعهیالشر رحمت
  . خانواده خوردیشاد

ه ک یدر حال.  به سراغش آمدی چاینیاست، خاله با سه برخکاز خواب بعدازظهر 
 تهران یا ن همه راه را از دزفول آمدهیا! خاله جان«: لبخند بر لبانش نشسته بود، گفت

  »؟!ی برویخواه ین امروز هم میو هم
  ».د برومیبا!  ندارم خاله جانیا چاره«

 یخواه یعجله م و با یا ن قدر با عجله آمدهی ای چی برایخب، نگفت«: فاطمه گفت
  »؟یبرو

ه کن هفته، دانشگاه یحاال آخر هم. من اجازه ندارم تهران باشم! مجبورم خاله جان«
  »! رسم خدمتتانیم، باز هم میآ یم

 ماندن در تهران هم ی؟ مگر برایاجازه ندار«: دیرد و پرسکفاطمه، متعجب نگاهش 
  »!د اجازه گرفت؟ی بایسکاز 
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  ». استیلکن شیه اک من یبرا! بله خاله جان«
ن اجازه را به تو ید ایه باک است یسکن آدم قدرتمند چه ی؟ حاال ای چیعنی«

  »!بدهد؟
  »!ست خاله جانیآدم ن«: بر لبخند زد و گفتک ایعل

  .ستیخاله متعجب به او نگر
  »! استیارک ضد خرابک مشتری تهیمک«: بر گفتک ایعل
  ». استک منظورت ساوایعنی«
  ».یشهربان و کساوا! بله خاله جان«
  »ن اتفاق افتاد؟ی آخر ایاما چطور«
  ».ر شدمیومت به راه افتاد، دستگکه حیه بر علک تظاهرات معلمان یتو«
  »اند؟ ردهک حاال آزادت یعنی«
م تهران، یآ ی روز میک یا هفته. گذرانم یدم را می تبعی من االن دوره! نه خاله جان«

  ».گردم دزفول یرمبعد دوباره غروب ب. روم یالس دانشگاهم را مک
  »!ره، نگویات بم  خاله… ی یواا«
  ».شوم ین حرف را نزن خاله جان، ناراحت میا«

  ».ام ردهکن وضع عادت یراستش، من به ا«: د و ادامه دادیشک یو نفس راحت
 تهران و همان روز ییاین همه راه را هر هفته، از دزفول بی سخت است، ایلینه، خ«

  ».ماند ی تن آدم میه توک راه است یتگ؟ فقط خسی برگردیهم بخواه
ه شما به کن به بعد ی از ایول! بله، سخت بود خاله جان«: د و گفتیبر خندک ایعل

  ».ستیم سخت نیگر براید، دیا تهران آمده
  »؟ینک یار مک دزفول چیحاال تو«
ار ک چه یت، جز معلمکن مملی ایآخر از من و امثال من تو!  خاله جانیمعلم«

  »د؟یآ ی برمیگرید
  »!یزن ی رفعت را میها حرف«
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  »ند؟یآ ی مکی، رفعت و بهجت یراست«
صبح و . نندک یبه خودشان هم رحم نم. شود یشان میدای غروب پیها طرف«

  »!سیسره تدریکبعدازظهر، 
  »! دارم منیارک پریها  چه دختر خاله…احسنت «

جمع آن دو  هم به –عه ی محبوبه و رحمت الشر–ها  ن لحظه، دختر خالهیدر ا
د ییحاال بگو! زی عزیها خب دختر خاله«: رد و گفتکبر رو به آن دو ک ایعل. وستندیپ

  »ن شهر بزرگ؟ی اید توینک یشما چه م
  ».میخوان یدرس م. مینک ی نمیار مهمک، یچیه«: محبوبه گفت

تر از   مهمیارکچ ی، هی جوانیها ن سالی ایتو! ن حرف را نزنیا«: بر گفتکا یعل
  ».ستیدن ندرس خوان

طور  نیخواند ا ی مکیحاال خوب است پزش«: د و گفتیعه خندیرحمت الشر
  »!دیگو یم

  »!یردکن محبوبه، خوشحالم یآفر«: بر گفتکا یعل
ن دختر چقدر ین ایبب«: رد و گفتکعه ید و اشاره به رحمت الشریمحبوبه خند

  ».خواند ی مکیه خودش هم پزشک برساند ی جوریکخواهد  یم! بالست
ها  ل، شما دختر خالهی تمام فامیتو! ن خبریدن ای خوشحالم از شنیلیخ«: بر گفتکا یعل
  ».دوارمیتان ام ندهیه من به آکد یهست

ه همه کگرش افتاد ی دی و خواهرهاهیمرض و میمرر کر انداخت و به فیو سر به ز
  . نامعلوم در انتظارشان بودیا ندهیحاال در جهرم بودند و آ

ان ی می امتحانیها بر نشسته بود و برگهک ایعل. شلوغ و پرصدا بود دفتر مدرسه یفضا
مت شمرده و گرم ی، فرصت زنگ تنفس را غنیاران دزفولکهم. ردک یح میثلث را تصح
 یدر مواقع امتحانات ثلث، فرصت. طور بود نیشه همیهم.  و گپ زدن بودندیخوردن چا

. اغذ آورده بودک یاش را رو امه، برنیلیاز همان آغاز سال تحص.  استراحت نداشتیبرا
ن باعث یا. ندکح ی را در همان وقت مدرسه تصحی امتحانیها م گرفته بود، برگهیتصم
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حاال . ابدی بی دانشگاهیها  مطالعه و خواندن درسی برایشتریها فرصت ب ه شبکشد  یم
شه یهم.  مانده بودی باقی امتحانیها  از برگهیمیهنوز ن. ردک ی برنامه عمل میهم رو

 ی برایزیت، چیرد و در نهاک یح می را در زنگ تنفس آخر تصحی امتحانیها ن برگهیآخر
  .گذاشت ی نمیخانه باق

 یبی عجی تهکه ناگهان متوجه نک مانده بود یان زنگ تنفس باقی به پایقیهنوز دقا
 دو برگه از. ردکر و رو یز را زی می تلنبار شده رویها برگه.  شدی امتحانیها ن برگهیب

در هر دو برگه به . حدسش درست بود. گر گذاشتیدیکنار کالس را ک یک یها برگه
 یک هر دو برگه به یی امالیها  غلطیحت. ها نوشته شده بود ، پاسخ سئوالک سبیک

  .اندازه بودند
لمات کسد و در هر دو، از ی مضمون را بنویک هر دو برگه، یم گرفت رویتصم
 به دانش کین و متکشتر تالش یپسرم، ب«:  نوشت برگهیباال. ندک استفاده یمشابه

  »!خودت باش
  .لمات را نوشت و نمره دادکن ی دوم هم همی  برگهیرو

از خوردنش صرف .  سرد شده و از دهان افتاده بودیچا.  بردیان چاکدست به است
ه به حتم از ک مهربان ی به خاله فاطمه. ردکر که زد و به فردا فکی تیبه صندل. ردکنظر 

  .دیشک یاال انتظارش را مح
  

فاطمه با .  خاله بودی عصر، خانه.  خاله شدی  خانهیراست راهیکبعد از دانشگاه، 
  . به نزدش آمدی چاینیس

  ».اورمشان تهرانیام خانواده را ب م گرفتهیتصم! خاله جان«
  »ان؟کن نقل می است با ایحاال خواهرم هم راض!  استیر خوبکف«
نم خواهرها و برادرها ک کمکام  م گرفتهیتصم. ام ردهکاش  یه راضک است یمدت! بله«

  ».ل بدهندی دانشگاه تهران ادامه تحصیتو
  ». استیر خوبکف«
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  ».دمیخواستم نرس یه مک یزین شهر، به چی ایگرچه خودم تو«
  » خاله جان؟یدی نرسیبه چ«: ردکفاطمه متعجب نگاهش 

  »!ستیمهم ن«
  »!خواهم بدانم یم! نه بگو«
. ردندکام، ردم  یاسی سیها تی فعالی  به خاطر پروندهی قبول شدم، ولکیور، پزشکنک یتو«
  »! بخوانمیسیاند، مجبور شدم بروم زبان انگل  دانشگاه خواندهکام را ماموران ساوا دم پروندهیفهم

  »!ف شد خاله جانیچقدر ح«: د و گفتیفاطمه لبش را گز
ف یشان ضع هید، روحیی نگویزین بابت چیها از ا به بچه! ف شد خالهیبله، ح«

  ».شود یم
م ین برادر و خواهرهای نگران ایلی خاله جان؟ من خیدان یم«: رد و ادامه دادک یرکف

 ینجا جلویا.  نخواهند خوردیانکچ تی جهرم بمانند هیها اگر تو ن بچهیدانم ا یم. هستم
د یرا با یه چه راهکادشان برود یالت بشوند و کگذارم غرق مش ینم. چشمم هستند

  ».بروند
د درس بخوانند، ی بایلیخ. ستیدرس خواندن آن قدرها هم آسان ن! بر جانک ایول«

  ».شند تا بتوانند در دانشگاه قبول بشوندک بی سختیلیخ
شان   بفرستمیکی یکیدهم خودم  ی خاله جان، به شما قول م…دانم خاله یم«

  ». بماندیسواد باق مکا یسواد و  ی بیسکد ی نبایمی سلی  خانوادهیتو! دانشگاه
  ». بهتر استیلیم خی هم باشیکنزد! ری ما خانه بگیها ن طرفیا همیپس ب«
  ».می شما باشیکم است نزدیاز خدا! نم خاله جانک یار را مکن یحتماً هم«
  . ماندگار بر لبان فاطمه نشستیبر، لبخندکا یالم علکن یبا ا

 به ینگاه. بر نشستک اینار علک  به دست، آمد و دری چاینیبعد از شام، رفعت، س
  » تهران؟یگرد ی برمکی! بر آقاکا«: پسرخاله انداخت و گفت

  ».میاین امسال بار سفرم را ببندم و بینم از تابستان همکر کف«
  »؟ینکس ی تدریخواه یباز هم م«
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  »!دیآ ی برنمیگریار دکه کدختر خاله، از ما «
ارانت چه کن همیان ایاز م!  بگورفعت، راستش را«: دیرد و پرسکو حرف را عوض 

  »؟یشتر قبول داری را بیسک
  »از چه نظر؟«
 ی؛ آگاهی، اعتقادات سالم مذهبینیاز نظر روشن ب. یدان یه خودت مک ییها نیهم«

  »!یم فاسد پهلوین رژیاش با ا  مبارزهیی و توانایاسیس
ن یاول ا مبارزه به سرت زده؟ بگذار ی شده، دوباره هوایچ«: د و گفتیرفعت خند

  »!نکدت تمام بشود بعد شروع ی تبعی دوره
  » زندان رفتن دلت تنگ شده؟یند براکن«:  زد و ادامه دادیلبخند

 یکن روزها یخواهم بدانم ا یاصالً م. خواهم نظر تو را بدانم یم. میگو ی مینه جد«
  »ه زد؟کیرد و تکه بشود به آنها اعتماد کشوند  یدا می پییها ن آدمیچن

  ».شود یدا میم بله، خوبش هم پیگو ی، من میال جواب هستاگر دنب«
  »!؟ی، مطمئنیجد«:  گفت–ر ی متح–بر کا یعل

  »!البته! بله«: ان داد و قاطع گفتکرفعت سر ت
  » است؟یسک دوست دارم بدانم او چه یلیخب، خ«: اق گفتیبر با اشتکا یعل

  »!یی رجایآقا«: درنگ گفت یرفعت ب
  »!ییرجا«: ردکر لب زمزمه یبر زک ایعل

  »؟یسکگر چه یخب، د«: دیان داد و پرسکو سر ت
 یم آقایگو ی، باز هم می از من بخواهیگری اگر ده بار هم اسم د…یی رجایآقا«
  »!ییرجا

  »!نمی ببیکن آدم را از نزدی ایردکاوم کنجک یلین حرفت، خیبا ا! جالب است«
خواست تو  یه دلم مک بود چند وقت. یدیاتفاقاً خوب شد پرس«: رد و گفتک یرکرفعت ف
  ».نمکر آشنا ینظ ین مرد بیرا هم با ا
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 را اسم یی رجاین آقاین همه اسم، ایان ایچرا م! دخترخاله، راستش را بگو«
  »؟یبرد

  »!ن مرد خودش نامزد داردیاالت برت ندارد، ایخ«
ن مرد به عنوان یه از اک دارد یلیه چه دلکن است ین، منظورم ایر از ایغ! نه«
  »؟ین فرد اسم بردیربهت

ن روزگار ی ایراستش، تو.  آدم خودساخته استیکلمه، ک ی واقعی به معنییرجا«
 مبارزه را به عهده یاقت دارد رهبریه لک است یی مثل رجایسکوانفسا، به اعتقاد من، 

ر یج وقت از مسیه هکشود  یالش راحت می خیی مثل رجایآدم، با وجود مرد. ردیبگ
  ».دشو یدرست منحرف نم

  »، چقدر مطمئن است؟ییگو یه مکن یا«
 هم خوب یلیار؛ خی تمام عی مذهبیک.  استیآدم با تقوا و آگاه! ادی زیلیخ«

 ینیاهللا خم تیرو سرسخت حضرت آید، ارادتمند و پیمر. ندک ی مک را دریاسیمسائل س
  ».یخواه یه تو مک است یزیدرست همان چ. است) ره(

  »؟ین آدم آشنا شدی با احاال چطور شد!  استی عالیلیخ«
شان به یط آموزش و پرورش، ای محیتو. گذرد ی می چند سالیک ما ییاز آشنا«

 از یا ه عدهکن بود ی، ادبستان رفاهت یری مدیگشتند برا ی می آدم مذهبیکدنبال 
  ».شتر شدی بیی رجایاز همان وقت ارتباطم با آقا. ردندک یارانش من را به او معرفکهم

ن ید نسبت به ایه باک یراست. دانستم ین را نمیمن ا«:  گفتیخوشحالبر با ک ایعل
  »!م دختر خالهیگو ی می؛ جدین انتخاب به خودت ببالی و ایستگیشا

 ی  ادارهی ر به عهدهین مدییاما رفعت، مگر تع«: د و ادامه دادی به ذهنش رسیرکف
  »ست؟یآموزش و پرورش ن

 و کمکه دبستان رفاه با ک یدان یم. ندک یاش فرق م  دبستان رفاه مسئلهیول! چرا«
اناتش کچون ساختمان مدرسه و تمام ام. س شدیه تاسک بود یی رجای آقایها تیحما

ئت موسس ی و هیی رجایآقا.  ساخته شده بودی مذهبیها تی جمعی هیاز ابتدا با سرما
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 یا ن عدهیه از بکنیتا ا. گشتند ی می مذهبی آدمیکت دبستان دنبال یری مدیهم برا
  ».ر افتادیت در نظر گرفته بودند، قرعه به نام من حقین مسئولی ایه براک

  »؟ینک یر آشنا مینظ ی بین آقایخب، حاال چه وقت من را با ا«
ن مرد ی با چنی تو باشم در دوستیالبته من جا!  پسرخالهیهر وقت خودت بخواه«
  ».دهم ی روز را هم از دست نمیک یبزرگ

م به یده بروک بعد از دانش،میآ یه به تهران مک ی بعدی تههف. می بگذاریپس قرار«
، مشتاقم هر چه یه تو از او گفتک ییها فین تعریبا ا. می برسیی رجاین آقایخدمت ا
  »!نمشی ببیکن مرد را از نزدیزودتر ا

 ییها وجود آدم«: ش نقش بسته بود گفتیها ت بر لبیه لبخند رضاک یرفعت در حال
  ».ندک یدوار میم دلگرم و امی با رژیاسی سی ه مبارزه، آدم را بییمثل رجا

 دختر ی ق در چهرهی عمین لحظه، آرامشیدر ا. بر به رفعت چشم دوختکا یعل
امان آن را در  یبر تراوش بک ایه علک بود ین حس در او چنان قویا. ان بودیاش نما خاله

  .ردکز حس یوجود خود ن
  

. رده بودکفش یه رفعت توصکطور بود  همان ییرجا. اش شد فتهین برخورد، شیدر اول
ت یحضورش احساس امن.  بودیبی غری اما در نگاهش جاذبه.  داشتیوتاهکقد و قامت 

ر کشه فیه آدم همک است ییها از آن آدم: ردکر کبر فک ایعل.  به همراه داشتیخاطر
اش به  هچهر. افته استیاش را   گمگشتهییدارش تو گویده و با دی او را دییند جاک یم

ه ک یدر حال. زد یمت و مهر در صورتش موج میصم. ن بخش بودکی تسیزیآم نحو اغراق
: رد و گفتک دفتر اشاره یها یبا هر دو دست به صندل. رفت ینار نمکلبخند از لبانش 

  »!دینید بنشیینم، بفرماک یخواهش م«
  . دفتر نشستندی چوبیها ی صندلیش رفتند و رویبر و رفعت پک ایعل

 در دست، پا به ی چاینی بعد، سیقیرون رفت و دقای عذر خواست؛ از دفتر بییرجا
.  برداشتندیهر دو چا. بر و سپس رفعت گرفتک ای مقابل علی چاینیس. دفتر گذاشت
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 یآقا«: رفعت، متعجب گفت. بر نشستک اینار علکز گذاشت و در ی می را روینیس
  »!د؟ی آوردی نبودند، خودتان چارجب مش، مگر ییرجا

: دار مانده بود، گفتیدار، هنوز بر لبانش پای اول دی ه لبخند لحظهک  ی در حالییرجا
ه برود کردم کسالت داشت، مرخصش ک ی قدریکاما چون . چرا، صبح آمده بود«

  ».ندکاستراحت 
  »! نداردیرجب تا شما را دارد غم ن مدرسه، مشی ایتو! یی رجایآقا«: رفعت گفت

شود  ی مثل امروز باعث مییاتفاقاً روزها. نه«:  داد و گفتانکد و سر تی خندییرجا
 ی خودش چایس خودش براکاران، هر کامروز هم. میرجب را بدان شتر قدر مشیما ب
 ی خالیه جاک است ین جورید و ایشو یاش را م کیان نعلبکزد و خودش هم استیر یم

  ».شود یشتر احساس میرجب ب مش
ف ی من تعری برایلیخانم افراز از شما خ! یمی سلیقاآ«: بر، ادامه دادک ایرو به عل

  ».شوم یه با شما آشنا مک است کی من روز مبارین روز برایا. ردندک
: رد و گفتک یمنّ و من. دی پاسخ بگویالمکه با چه ک ماند یا بر لحظهک ایعل

ز  دختر خاله ایها فیتعر. گفتم ی شما می د دربارهیه من باک بود ین حرفیقتش، ایحق«
  ». نداشتیشما حد و مرز

ن گوهر یم اید بگویالبته در مورد خواهرمان افراز، با«: ان داد و گفتک، سر تییرجا
شتر از واقع، یت بی را با شفافی خوبیا ن قدر زالل است و ذرهیه اکوجود خودش است 

  ».تابانند یم
 شما به نارکن بار در یل دارند ای تمایلی خیمی سلیآقا! یی رجایآقا«: رفعت گفت

  ».شان ادامه بدهند یاسیت سابق سیفعال
ه خواهر افراز گفتند، شما االن کن طور یا«: رد و گفتکبر ک ای، رو به علییرجا
  »د؟یگذران یدتان را می تبعی دوره
  ».ام دهی آخرش رسیها بله، البته حاال به هفته«
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. ماند یاجر نم یها در نزد پروردگار ب ین سختیا. خدا بهتان اجر بدهد«:  گفتییرجا
  ».، نسبت به وضع بندگانش آگاه استیتیخدا در هر موقع

ها را  تین جور فعالیا.  ندارمیس چشم داشتکچ ین باره از هیبله، اما من در ا«
  ».دانم ی می و ملی انسانیا فهیوظ

دان ی خدا قدم به می رضاید، اگر برای بدانیول! یمی سلین درست است آقایا«
 در راه ی مبارزه. ندک یر مییز تغید، نگاهتان نسبت به همه چیذار بگیاسی سی مبارزه

ها،  یامک در نایها و حت یب راه، در سختیچ گاه آدم در فراز و نشیشود ه یخدا، باعث م
  ». دلمرده نشودیا حتیخسته، نگران، افسرده و 

رد ک یه م اشاریاتک به نییرجا. دیشن یها را م ن حرفیه اکبر انگار بار اول بود ک ایعل
ن منطق یسخت بود بر ا. رده بودکق آن را در درونش تجربه یه او بارها مفهوم عمک

 ین لحظه به خوبیاو در ا. ردک وارد یالکشه در اعتقاد به خدا داشت، اشیه رکم کمح
  .ها دچار نقصان بوده است ن سالی ایاش در ط یر مطالعاتیه در سکافت یدر

 تمام ی و روانین مرد، به آسانی ای شهیبدهد اندت بماند و اجازه کم گرفت سایتصم
  . شودیبر زبانش جار

ما همه . رامونش استی پیایر دنیوسته اسیه پک است ینوع جنس بشر، جور«
از . میلرز یاز سرما م. میپس نقص دار. مین عالم هستیط و محسوسات ایمحدود به مح

شوند و  یره میها بر ما چ یتواننا. میشو یمار میب. میشو یخسته م. میشو یتاب م یگرما ب
  .میشو یزار میز بیدر آخر، از همه چ

نها نه تنها از ما دور ی ای م، همهی متصل بشویسمان الهی به ریه وقتکن جاست یا
گر هدف ینند و دک یدا می پیمان معنیها زهیانگ. میریگ یه جان تازه مکشوند، بل یم

 است، چنان قداست و یتعالیر بایت خدایهدف چون رضا. ستیله نیگر وس هیتوج
ل ی از همن هدف مقدس تبدیا ا به جلوهین دنیز در ایه همه چک دارد یعظمت

  ».شود یم
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 از یا  نفوس، چون نشانهی ن عالم، همهیدر ا«: د و ادامه دادیشک ی نفس راحتییرجا
 را به یسکم یما حق ندار. ز استی برانگ شان احترام یخلقت هستند، وجودشان، هست

اما به خواست خداوند . ل را به قربانگاه بردیم، اسماعیابراه. مینکگر فدا ی دیسک خاطر
ه به دست اراده ک و نافرمان بود یطانین نفس شیا. شد ی میه قربانکل نبود ین اسماعیا

م و با یریگ یاد خداوند قوت میه با کط است ین شرایدر ا. مان به خدا به مسلخ رفتیو ا
 یهر چه باق. مینیب ی خودمان را نمیها گر ضعفیزال او، دیردن به قدرت الکر کف
ن یه اک به فضل و رحمت خداوند است یدواری استوار، استقامت و امی ماند، اراده یم

  ».ر استیان ناپذی نامحدود و پایکی
 یالم آن تا اعماق جان علکه آهنگ کشدند  ین ادا میوا و دلنشین سخنان، چنان شیا

نده است تا کجان . ده استیشک ی عمر سختیک: دیشیا خود انداو ب. ردکبر رسوب کا
 شبه به یکن مرد، انگار ین، حاال با مالقات اکنه وجودشان نفوذ کها را بشناسند و به  آدم
  .افته استیش دست یها  تمام تالشی ثمره

ز گفته بود و در آخر یده بود، و او از همه چیگر از احوالش پرسی در آخر، بار دییرجا
 زمان یماند تا پس از انقضا ی گفته بود منتظر مییرجا! دشی تبعی هیده بود به مرثیرس
با هم دست داده بودند و . سدی بنومالکرستان یدبست معلمان ید، نامش را در لیتبع

اش فاصله گرفته   و مدرسهیی از رجایاریبر مسافت بسک ایعل. رده بودندک یخداحافظ
  .ش هنوز با او بودین صدایرد و طنن می ای شهیر و اندکبود، اما ف

  
سنگفرش . ن نشسته بودی بر زمینی، برف سنگ47 زمستان سال ین روزهایدر اول

 درهم و ی از ردپاهایبا فوج. دپوش شده بودیرستان، سراسر سفیاط درندشت دبیح
اه یالس همه گرم سک یها بچه. ردکالس شروع به قدم زدن ک ساعت آخر، در .ندهکپرا
 شد یآموز ان، نگاهش متوجه دانشین میبر در اک ایعل.  امتحان بودندیها ردن برگهک
 گذاشته بود و به حالت استراحت، ینارکاش را به  ی امتحانی الس، برگهک یه در انتهاک

  .ش رفتیبر، متعجب به سوک ایعل. ه داده بودکیز تی میسر به رو
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  »!؟یسینو یا نمات ر  امتحان است، چرا برگهی ن جلسهیا!  پسرم… یاعتماد«
 یا چ عالقهیآقا، من به درس زبان ه«: ز برداشت و گفتی می، سر از رویاعتماد

  ».ندارم
  »اما آخر چرا؟«
  »!ن درسید از ایآ یبدم م«
  »!رونیا بیز بین میحاال از پشت ا.  خوبیلیخ«

د از جا بلند یبا ترد. ندکرونش یالس بکخواهد از  یبر مک ایرد علک تصور یاعتماد
ت یالس هداکاه یبر او را به طرف تخته سک ایعل. الس به راه افتادک به طرف در شد و

 ی رویسی، به انگلیه گفتک را ین حرفی گچ از آنجا بردار و همیکحاال «: رد و گفتک
  »!سیاه بنویتخته س

  »!سم آقا؟ی بنویچ«: دیرد و پرسک ناباور نگاهش یاعتماد
  »!دیآ ی بدم میسین از درس انگلم«! سی، بنویه االن گفتکن حرفت را یهم«

ده ی او چرخی به سوی امتحانیها  برگهیالس، از روک یها ن لحظات، نگاه بچهیدر ا
 یهر بار جا. ردک ک را نوشت و پاین معنی به همیک نزدیا  چند بار جملهیاعتماد. بود

 یرد و حرفک یت نگاهش مکبر، ساک ایعل. نوشت یفعل و فاعل و مفعول را اشتباه م
  نیداد ا یاش نشان م افهیق.  تخته نوشتی سالم به رویا  جملهیسرانجام اعتماد. زد یمن

  . استیاه راضی تخته سی روی بار از نوشته
  »!خب، چطور شد؟«: بر به حرف آمدک ایعل

آقا «: رد و گفتکبر ک ایاه انداخت و رو به علی دوباره به تخته سی نگاهیاعتماد
  »!م؟یدرست نوشت

  »!ن استیهم. یبله، درست نوشت«: نان گفتی اطمبر باک ایعل
بر چشم ک ایستاد و به علی بزند و فقط ایجان نتوانست حرفی از شدت هیاعتماد

  .دوخت
  »!سیات را بنو ن و برگهید، حاال برو بنشیآ یپس نگو بدم م«: بر گفتک ایعل
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  »!چشم آقا«:  لرزان گفتیی با صدایاعتماد
ش رو یاش را پ برگه.  خود نشستیت بر جاکمین یزش و به روید به طرف میو دو

 یها  برگهیالس به روک یها نگاه بچه.  بعد، گرم نوشتن شدیگذاشت و لحظات
الس ک یبر در فضاک ای علیها ت قدمکگر آهنگ حری بار دیکشان برگشت و  یامتحان

  .ن انداز شدیطن
مال، از کرستان یبگر دیران دیبر به همراه دبک ای، علیلیبا به صدا درآمدن زنگ تعط

ن و دفترداران در یران و معاونیدر مقابل ساختمان بزرگ مدرسه، دب. رون آمدیمدرسه ب
همه . دی بعد، اتوبوس از راه رسیقیدقا. دندیشک یس را انتظار میستاده و سرویرو ا ادهیپ

 یترهایت. هان بودکی اطالعات و ی  از معلمان، روزنامهی تعدادیها در دست. سوار شدند
.  بودیلی و ترور مخالفان در شیومت نظامک، اعالم حنوشهیپ ی هر دو روزنامه درباره

ه به راه افتاد، از جا برخاست و کس یسرو.  پشت سر راننده نشستیبر در صندلک ایعل
  !زیاران عزکقابل توجه هم«: رد و گفتکرو به معلمان 

شب به یران هم دی ای نوشهیان، پیآقا«: بر ادامه دادک ایعل. همه متوجه او شدند
  ».وطن برگشت

حضرت شاهنشاه یاعل: ز شدکگر روزنامه متمریتر دی تیها به سو ن حرف، نگاهیبا ا
  .مه شب گذشته به وطن بازگشتندیامهر، نیآر

نار که در ک یارکهم. دیچی اتوبوس پیاران در فضاکپچ هم  پچین لحظه، صدایاز ا
ن ی؟ ای بود زدین چه حرفیا«: ه گفتبر نشسته بود، دستش را فشرد و آهستک ایعل

  ». نداردیها عاقبت خوش حرف
  »م؟ی داریمگر حاال، حال و روز خوش«
ه ک یم، آخر سریگو یبه خاطر خودت م. ندک یرون درز میها به ب ن جور حرفیا«

  »م؟یند، چرا دستمال ببندک یدرد نم
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ت کاه مملیگار سن روزی نگاه به ایک! ندک یه تمام وجودم درد مکحرف از درد نگو «
ن، تو ی، خواب سنگینکر نک فیداریاگر به ب. ینکست فقط چشمانت را باز  یافک! ندازیب

  »!برد یشه با خودش میرا هم
  . نزدیت شد و حرفکگر سایبر، مرد دک این حرف علیبا ا
  

 زنگ خانه به یه صداکمه شب مانده بود ی به نی ساعت. بود51زمستان سرد سال 
ناگهان چهار مرد هجوم آوردند به . اط رفت و در را گشودیبر به حک ایعل. صدا درآمد
بر دستبند زدند و او را هل ک ای علیها  در، به دستی در همان آستانه. داخل خانه

  . مسلح، همه به وحشت افتادندی گانهیدن مردان بی خانه با دیاهال. دادند به داخل خانه
دند و در یها دو  از اتاقیکیه درون ، از ترس بمهیعظ و هیمرض، منصوره، معصومه

  .را پشت سر خود بستند
ه ک یمرد.  ماندندییرایم و پدر در پذین، محمد جواد، مریفقط محمد حس

  »!جاست؟کات  یتابخانه شخصک«: رد و گفتکبر ک ایه بود، رو به علیش بقیشاپیپ
 ی همهقه، ی دقیکمتر از کظرف . ردک  یی خود راهنماقبر آنان را به اتاک ایعل

 یک جلد، ین رویها را با خواندن عناو تابک. ختندیرون ریها ب ها را از درون قفسه تابک
ردند و کخته جدا ی هم ری رویها تابکان تل یتاب از مک یتعداد. ردندک ی وارسیکبه 

  .ارانشان دادندک از همیکیبه دست 
ه ی گری به دنبال آن، صداها را با خودشان بردند و تابکبر و ک ای بعد، علیقیچهار مرد، دقا

  .ن انداختی خانه طنیون بر فضایو ش
  

رون یتخت بی پایارک ضد خرابکته مشتریمک ی  از محوطهی سواریصبح، خودرو
 یگر از سر و صدای بعد، دیساعت. ت درآمدک شهر به حری اصلیها ابانیآمد و در خ
رون از شهر در ی بی ه در جادهکمعلوم بود .  نبودیها خبر لی بوق اتومبیتردد و صدا

. ردک را به طرف صورتش حس یت دستکبر، ناگهان حرک ایعل. ت هستندکحال حر
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د به سرعت به ینور خورش. نار رفتک چشمانش ی بعد، چشم بند از رویا لحظه
 بعد، یلحظات. چشمانش را بست تا از فشار آفتاب در امان باشد. ده شدیچشمانش پاش

ه سمت شاگرد نشسته ک را یبعد مرد. دیراننده را داول . ج چشمانش را گشودیبه تدر
  .ردکاش نگاه  ینار دستکبود و بعد سر برگرداند به مرد 

ه ک یمرد.  به صورت داشتندی آفتابکنیراوات بر تن و عکت و شلوار و کهر سه، 
گذارم تا  ی، می باشی خوبی ه بچهک یاگر قول بده«: نار دستش نشسته بود گفتک
  ».شمانت باز باشدطور چ نیراز همیش

ش هنوز از پشت سر با دستبند بسته بود و یها  حالش بهتر بود، اما دستیحاال قدر
 چوب یا هکرد عضالتش مانند تکاحساس . رده بودکش را به شدت خسته یها تفکن، یا

  .اند دهکیخش
 یا مذهبی یکینم؟ چریبب: ه سمت شاگرد نشسته بود؛ سر برگرداند و گفتک یمرد

  »؟یهست
  »! هستمیمذهب«: رد و گفتک یرکبر فک ایعل
خورد  یشتر می پشت لبت، بیها لیبا آن سب. خورد یها نم یات به مذهب افهی قیول«

  »!ی باشیکه چرک
خورد  یم اش  افهینه، اصالً ق«: م رخ به او انداخت و گفتی از نی نگاهینار دستکمرد 

  »!ن خودمان باشدیه عک
! دینکحاال نگاهش «: بر زد و گفتک ایشمان علش را از چشم درآورد و به چکنیو ع

  »!شد از خودمان است یراوات من هم تنش بود، آن وقت باورتان مکت و شلوار و کاگر 
ناگهان . ره شدینه به او خییرد، راننده هم از آکمرد سمت شاگرد برگشت و نگاهش 

مرد . ه رفتسیاش از خنده ر ینار دستکمرد .  بلند به خنده افتادندیهر سه به صدا
؟ بگو نظر ییگو ی نمیزیچرا چ«: د و برگشت و گفتیاش را بر سمت شاگرد خنده

  »ه؟یخودت چ
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من . ندیگو یشان درست میا«: رد و گفتکاش  یبر اشاره به مرد بغل دستک ایعل
  ».تان هستم هموطن. من برادرتان هستم. مثل خودتان هستم

 یاما تو االن راه«:  شاگرد گفتمرد سمت. ردکش کن حرف، ناگهان صداها فرویبا ا
  ».ن ماستی بیادیپس فرق ز! مینک تازه ییه هواکراز یم شیرو ی و ما هم میزندان هست

ه کشود  ین باعث نمینند، اما اک ی می به هم بدیبرادرها هم گاه«: بر گفتک ایعل
  ».ندکار کاش را ان یآدم نسبت برادر

نواخت خودرو در جاده و یکت کحر یصدا. ت بودندکگر، هر سه سای بار دیکحاال 
وت را کراننده س. شد ی حس مین، به راحتی ماشکوزش تندباد از پنجره به داخل اتاق

  »! استیه مذهبکد یگو ینه، معلوم شد راست م«: ست و گفتکش
. ان دادک فقط سر تیگریچ حرف دیه یه در سمت شاگرد نشسته بود، بک یمرد
نار دستش نشسته بود، دست به که ک یمرد. نیزستگاه پمپ بنی ایکد به یچیخودرو پ

  »! جلو خم شویبه سمت صندل«: بر انداخت و گفتک ای علی شانه
رد و کش باز یها د در دست، دستبند را از دستیلکمرد . ردکبر، خود را به جلو خم ک ایعل
  »!ینی راحت بنشیتوان یم«: گفت
ش را یها ، آرام آرام دستده بودندکین خشییتف به پاکش از یها ه دستکبر ک ایعل

  »!ممنون هستم«: در همان حال آهسته گفت. ردکجلو آورد و شروع به ماساژ دادنشان 
اج به یمن احت«: ه سمت شاگرد نشسته بود گفتک یمرد. ان دادکمرد فقط سر ت

  »!گردم ی برمینک را پر کتا با.  دارمییدستشو
اگر «: بر چشم دوخت و گفتکا یاده شدن، سر به عقب برگرداند و به علیدر حال پ

  »!ییای همراه من بیتوان ی می داریاج فوریاحت
  »!شوم یبله، ممنون م«: بر آهسته گفتک ایعل

مرد . اده شودی پیاده شد و اجازه داد تا زندانیاش از خودرو پ ینار دستکمرد 
ن ی به ایاجینه، احت«: ارش گفتکه همکش بزند یها گر دستبند بر دستیخواست بار د

  .ن به راه افتادندی پمپ بنزیی دستشویو هر سه به سو» !ستیار نک
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ارانش، پشت ک و همیرد و با بازگشت زندانکن پر ی را از بنزک بعد، راننده بایقیدقا
ن بار با یبر اک ایعل. خودرو در جاده سرعت گرفت. ت درآمدکفرمان نشست و به حر

مرد سمت . ه دادکی به پنجره ترد و سرکش رها ی پاهایش را به رویها ، دستیآسودگ
ما عادتمان است؛ معموالً «: بر انداخت و گفتک ای به علیم نگاهیرد و نکج کشاگرد، سر 

ط یل شرای به دلیها، زندان اغلب وقت. میخند یم و میگذار ی میان راه، سر به سر زندانیم
ا یند و ک یتن م شروع به ناسزا گفیرود و با پرخاش و تند یوره در مکه دارد، از ک یسخت

  ».ندک یوت مکه حداقل سکنیا
ه یتو انگار با بق. فتادین اتفاق نی در مورد تو ایول«: د و ادامه دادیشک ینفس راحت

  »!یفرق دار
 یها، از وقت ین مذهبی از همیکی بار، یک«: د و گفتیاش خند ینار دستکمرد 
تا . ردنکموعظه رد به ک، بسته شروع یها ها و چشم م، با همان دستیردکسوارش 

  ». بند حرف زدیکم به مقصد، یبرس
اش از خدا و  همه. مان منبر رفته بودیبرا. ادم آمدی! آره«: د و گفتیراننده خند

  .گفت یامت میغمبر و روز قیپ
 آخرش هم وقتی دید ما هیچ واکنش مثبتی ،جالب اینکه«: مرد سمت شاگرد گفت

  ».ه در رفتورکم، از یده یاش نشان نم نسبت به سخنرانی
 …دانم  ینم! ردک هم بارمان ییزهایآره، چه چ«: بر گفتک ای علینار دستکمرد 

  »… سنگ شده است…د، قلب شما قفل شده است یوردل هستکشما 
اه شما ی سیها گفت به دل ینه، م«: ردکن حرف او را اصالح یمرد سمت شاگرد، ا

  ».ندک ی نفوذ نمیچ حرف حقیطان قفل زده است، هیش
  »!ن سلطنتین مخالفی هستند اییها عجوبهاه عجب کواقعاً «: د و ادامه دادیدو خن

 یول. نندک یها با هم فرق م آدم. ستی نیگریه دی شبیچ آدمیه«: بر گفتک ایعل
 خودمان یم همه را به زور با الگویخواه یم و میدوز ی مییه الگوکن است یاشتباه ما ا
  ».مینکهم اندازه 



    26   پرنده ای که تبعید شد                                                                                               

مسئله ! نیآفر«: بر انداخت و گفتک ای به علیقی و نگاه دقمرد سمت شاگرد برگشت
ه ک هر وقت ی بودار است، اما تو اجازه داری قدریکن حرفت یهر چند ا! ن جاستیهم

  ».میشو یدام از ما ناراحت نمکچ یمطمئن باش ه. ی، حرف بزنیخواست
  »!من هم موافقم! بله«: راننده گفت

  .ان دادکحرف آن دو نفر، سر تد یی تای  هم به نشانهینار دستکمرد 
ز ی میک بعد، هر چهار نفر، دور یقیرد و دقاکن راه توقف ی رستوران بیکخودرو، در 

 رستوران منتظر ماندند ی پس از خوردن ناهار، سه مرد، پشت در نمازخانه. غذا خوردند
  .نندکت کبر نمازش را به آخر برساند و سپس حرک ایتا عل

 بعد، در مقابل ساختمان یقیراز شد و دقاید شهر ش عصر، خودرو واریها طرف
به دنبال آن . اده شدندیسه مرد از خودرو پ. ردک توقف یارک ضد خرابک مشتری تهیمک

م ین جا مجبوریا«: اش گفت ینار دستکمرد . ن آمدییز از خودرو پایبر نک ایسه، عل
  ».میلت بدهیم، بعد تحویت دستبند بزنیها د به دستیبا. مینکطبق مقررات عمل 

  »!دینکتان عمل  فهیباشد، به وظ«:  زد و گفتیبر لبخندک ایعل
 یف است مردانیح! ینم زودتر آزاد بشوک یقلباً آرزو م«: مرد سمت شاگرد گفت

  ».مانند تو در زندان بمانند
  »! شما دارمین آرزوها را برایمن هم بهتر«: بر همراه با لبخند گفتک ایعل

  . به راه افتادندیارکه ضد خرابتیمکو به طرف ساختمان 
  

و .  داده شدیزک مری تهیمکل ی بسته، تحویبر با چشمانک ای آن روز، علیفردا
 در، چشم بند را از چشمانش ی در آستانه.  شدعادل آباد زندان ی همان روز روانه

 خود حس ین نگهبان را به رویه به راه افتاد، نگاه سنگک زندان یدر راهرو. برداشتند
 خسته بود یبه قدر. اش داشته بودند ، از اول صبح سر پا نگهیزک مری تهیمکدر . ردک
راست به طرف تخت خواب رفت و تن یک، ردک ن به رفتار نگهبان داخل سلولییه اعتناک

  . آن انداختیاش را به رو خسته
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  »! استاد…استاد «: ن انداختی مبهم در گوشش طنییصبح، صدا
استاد «: رار شدکصدا ت. ندیب ی دارد خواب مدرسه را مایالس است و کرد سر کر کف
  »!یمی استاد سل…

!  آنجا افتادیکم تاری نی سلول و فضایوارهاینگاهش به د. ها را از هم گشود کپل
نجا ید؟ من ایدار شدیاستاد ب«: دیبازهم صدا را شن. ز به سرعت به خاطرش آمدیهمه چ
 سلول به او ی چهی جفت چشم از درکی. ده شدیشک در سلول ینگاهش به سو» !هستم

  .ره شده بودیخ
  »؟ی هستکیبله، تو «
  »!د؟یآور یاستاد، من را به جا نم«
  »!تو؟«

همان نگهبان . ق به او انداختی دقینگاه.  در رفتیمتعجب از جا برخاست و به سو
نه، شما را به خاطر «: ان داد و گفتکرد، سر تک یره نگاهش میه خک بود یروزید
  »!رمآو ینم

 سوم …الس سوم شماک شاگرد … هستمیمن رحمت! استاد«: نگهبان گفت
  »!دبستان
ادم ی ییزهای چیک حاال …بله «: رد و گفتکتر نگاهش  قین بار دقیبر اک ایعل

  »الس؟ک سر یآمد یر میشه دیه همک ی هستیتو همان رحمت! دیآ یم
  »!تادبله، درسته، خودم هستم اس«:  گفتیارک آشینگهبان با خوشحال

  »!ردهکر ییات تغ  چهرهیلی، خیبزرگ شد«:  زد و گفتیبر لبخندک ایعل
شما به ! دیردکر ییآقا، شما هم تغ«:  به خود گرفت و گفتینی اندوهگی  چهرهیرحمت

ست یمونک یکنم چطور ک یاما حاال تعجب م. دیداد یادمان میام کنماز و روزه و اح
  »!د؟یا شده
  » به تو زده؟ین حرفی چنکی«
  »ن است آقا؟یر از ایمگر غ«
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  »!ن استیر از ایه غکالبته «
ست یمونکآورند،  ین زندان میه هر روز به اک را یینهای آقا، به ما گفتند شما و ایول«
  »!دیهست
ه ک یینهای از ایلیمن و البد خ. ن حرف دروغ استینه، ا«: د و گفتیبر خندک ایعل

  ».می مسلمان هست،نجا هستندیا
خدا شاهد ! د استادیه گفتک ین حرفیچقدر خوشحالم از ا«: گفتد و ی خندیرحمت
  »!دیمرا ببخش! ردم آقاکر بد ک شما فی درباره.  ناراحت بودمیلیشب خیاست از د

  »! نداردیالکاش«: بر همراه با خنده گفتک ایعل
من االن ! د استادیببخش«: رد و گفتکش نگاه ین سو و آن سوی به ای با نگرانیرحمت

  ».گردم یباز هم برم.  بشوندکوکترسم مش یم. مد برویبا
  »!به امان خدا«
  

 استاد … استاد…استاد«: دی را شنی رحمتی آشنایصبح فردا، دوباره صدا
  . تخت برخاست و به سمت در رفتی از رو.»!یمیسل

  »!سالم استاد«
  »!یسالم رحمت«
  »!نمک یقه نمیمضا. دیید، بگویخواه ی از من مکیمکنجا هر یم ایآمدم بگو! استاد«
  »!یندازیخواهم خودت را به خاطر من به خطر ب ینه، نم«
فقط شما . دهم یتان انجام میه بتوانم براک یارکمن هر ! د استادیشما نگران نباش«
  »د؟یاج داری احتیزید به چه چییبگو

  ».ام  لو رفتهیقی من از چه طرینی و ببی مرا بخوانی  پروندهیخواهم برو یخب، م«
 خود انداخت و ی به دو سویو نگاه» .خوانم یم! باشد«: رد و گفتک یرک فیرحمت

  »د؟یخواه ی نمیگریز دین استاد؟ چیفقط هم«: گفت
  ». من مهمتر استی برایگریز دین مطلب از هر چیدن ایفهم«
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  »! خداحافظ…د ی منتظرم باش…چشم استاد «
  

  »!د؟یداری ب… استاد …استاد «: دی را شنی رحمتیدو روز بعد، صدا
  . در رفتی از جا برخاست و به سویصبر یبا ب

  »!تان را خواندم استاد باالخره پرونده«:  گفت ـ خندان ـیرحمت
  »! بگو…خب«
 را از قلم یزیه چکنی ایبرا«: چه به داخل سلول عبور داد و گفتی را از دریاغذک

  ».ام ردهکادداشت ینجا یندازم، همه را در این
 …فقط استاد«:  ادامه دادیرحمت. ذ را از دستش گرفتاغک یبر با خوشحالک ایعل

د به یه برش گردانکنیا ای! دشین ببرید، از بیادداشت را خواندیه کنیزحمت بعد از ا یب
  ».خودم
  ».نمکار کدانم چه  یمن م! نگران نباش«
  »!د استادیار داریاخت«

دم ی خواندم، فهمهکتان را  استاد، پرونده«:  بر لب نشاند و ادامه دادینیریلبخند ش
شتر یب. دیردک ی میاسی س– یت مذهبید، فعالیه بودکحق با شما بوده، شما تهران هم 
  ».هم در آموزش و پرورش و مدارس

  »!یممنونم رحمت«
مزاحم ! استاد«: ادداشت است، گفتیبر غرق خواندن ک اید، علی دی وقتیرحمت

  »!زنم، خداحافظ یمن باز هم به شما سر م. شوم ینم
  »!نونم، خداحافظمم«
  
 تخت انداخت و از یه به آخر رساند، خود را به روکادداشت را یبر، خواندن ک ایعل

ش یها  از او و رابطی هنوز اطالعات چندانکساوا. دیشک ی نفس راحتیسر آسودگ
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د و چه ید بگوی را باییزهای چه چییداند در اتاق بازجو یگر میحاال د: ردکر کف. نداشت
  .اوردید بر زبان بی را نباییزهایچ

ن اطالعات سوخته، ی، با اعتراف به اییدر بازجو: دیشیه زد و اندکیوار سلول تیبه د
ق، ین طریبه ا. داند، به خورد خودشان خواهد داد ی از او مکه ساواک را ییزهایتمام چ

  .ف قائل خواهند شدیرده و در جرمش تخفک الزم را یارک، او همکاز نظر ساوا
  »!ا ممنونمیخدا«: ر لب گفتیز

 را ی مثل رحمتیسکن مانند او، ی مبارزی اش همهکرد کو همان لحظه، در دل آرزو 
  .شدند ی نمک ساوایها نجهکدر زندان داشتند و مجبور به تحمل ش

  
 شما یسه ماه بعد، پسر عمو«: رون انداخت و گفتی به بیبر از پنجره نگاهک ایعل
به قول ! یه به عنوان ناجک، بلی به عنوان زندانالبته نه. ده شدیشکش به زندان یهم پا

 استان فارس یس شهربانییر. ندکتش سوء استفاده یه از موقعکخودش آمده بود تا بل
  .ت روبرو شودیرد با سازمان امنک یبود و صاحب نفوذ، اما جرئت نم

دانم  ینم«:  مبل نشست و ادامه دادی در دست، آمد رویان چاکبر، استک ایعل
 حرف زده بود؟ در تهران، به چند نفر از دوستانش در ییها فته بود، با چه مقامجاها رک

 یک آمدن و رفتنش، یلک باالخره بعد از …دانم  یز رو انداخته بود؟ نمک مریشهربان
من ! بر آقاکا«: گفت! میآمد یرون میه بکاز زندان !... ام آمد به زندان یم آزادکروز با ح

  »!یریگ ی را قلم میاسیت سی دور فعالید قول بدهیبا خواهم، ی خاطرت را میلیخ
  ».دیآ ی بدم میمن از بدقول! نه پسرعمو«: گفتم

  . نزدیگر حرفیمنظورم را متوجه شد و د
  »!میتان را بدانید قدر پسرعمویبا«: رفعت گفت

 یت نروی وقت به اعتبار پسرعمویکحاال «: ش را باال آورد و گفتیها بر دستکا یعل
  »شد؟ک یرونت می، بی زندان افتادینکال ی و خیبه آب بزنگدار   یب
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ه ک بوده، اگرنه، پسرعمو کات هم سب آنجا پرونده تو ! نه«: د و گفتیرفعت خند
  .شود یران نمی اک ساوایف ای هم حرمارشال دوگلسهل است، 

  
ن یدر طول ا. د، خودش را باختیه او را در اداره آموزش و پرورش دکن بار یاول
 یردن به زندگکر ک فی براییرده بود و جاکر مبارزه تمام اوقاتش را پر ک، فها سال
ش را ی دست و پایی زناشویه زندگکن بود یباورش ا.  نگذاشته بودیش باقی براکمشتر

ردن به کر ک فیحت.  مبارزه از او خواهد گرفتی  ادامهیاش را برا یخواهد بست و آزاد
ن راه به یا جانش را در ای به زندان برود و ی آزادیابره کن یچه رسد به ا.  راه همیآزاد

 بتواند یه دخترک از راه برسد یرد روزک یر نمکچ گاه فیه هکن بود یا. ندازدیمخاطره ب
  .ن اتفاق افتاده بودیاما به خالف انتظارش ا. قلب و ذهنش را به خودش مشغول بسازد

 یاملکحجاب . ده بودی غریریستاده بود و چون شی اینیارگزکز مسئول یدر مقابل م
 او گوش خوابانده بود، تازه متوجه شده بود ی به دعوایوقت. داشت؛ چادر و مقنعه

 یگفت و از حق یار خود در مدرسه مکاز هم. نبوده استنهمه غرش، به خاطر خودش یا
ن یزنشی پشت میها ن آدمیرد از اکر کف. ب بودیعج. ه به ناروا از او سلب شده بودک

د به جان بخرد تا راه به یه باکها  یرد، چه سختیآدم بخواهد حق خودش را بگپرمدعا، 
ه مستعد همه گونه ک ین ظاهر شرعین دختر با ایط، این شرای، در ا آن وقت.  بردییجا

ارش ک همی ل  شدهید و از حق زایهراس ی است، نمی و مخالف خوانیاسیبرچسب س
  .دیخروش یه مکگفت؛ نه گفتن،  یم

: اد زدیهمان لحظه در ذهنش فر. ردکگر نگاهش یسر برگرداند و بار دبر کا یعل
ش دارم یه در پک یرم نشود و بتواند مرا در راهیه غل و زنجک یدختر. خودش است

  .ن استیند، همکام  یهمراه
. نمکر که فکام  ام و نخواسته ردهکر نکها به خودم ف ن سالیمن در تمام ا: دیشیاند

.  استیبه دنبال دفاع از حق. دهد ین رفتار را از خود نشان مین دختر هم امروز همیا
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 ماست و کن وجه اشتراین مهمتریرد اکر کف.  خودشیآن هم نه حق خودش و نه برا
  .ک مشتریل زندگکی تشی برایلیخود دل

 ک پالی وچه را، خانه را، رنگ در و شمارهک. رده بودکبش یه دختر بفهمد، تعقکآن یب
بار . ه را به آن خانه فرستاده بودیبار اول، مادر و مرض. رده بودکثبت خانه را در ذهنش 

ه مقابلش ک جداگانه و فاطمه یدوم، مادر و معصومه را، و بار سوم خودش بود؛ در اتاق
 ی  اول، همهی در همان جلسه! ن نامیاش بود ا چقدر برازنده... فاطمه. نشسته بود

ه بود و فاطمه در مقابلش خاموش بود و تمام  خودش به فاطمه گفتی ها را درباره حرف
ن دختر یه چرا اکمتعجب ماند . زد ی نمیلحظات گوش به سخنان او داشت و خود حرف

  !زند؟ ی نمیحرف
  

ن روز ی سال از آن اولیکالفه بود کفاطمه چقدر . ردکنارش نشست و نگاهش کدر 
 ییها امروز حرف... ینوت طوالکاما امروز پس از آن س. گذشت یاش با فاطمه م ییآشنا

نظر ن مدت در یبه نظرش آمد ا.  داشتیش تازگید، برایشن یه از زبان فاطمه مک
ت ماند و گذاشت تا او ک سایقیدقا. د گذشته باشدی سال بایکش از ی بیلیفاطمه خ

  .اوردیامل بر زبان بکش را یها حرف
من . نمک ی مین خانه احساس ناتوایتو. نمیتوانم در خانه بنش یبر، نمک ایعل«
شتر از ی بیلیه توان من خک ین را تو بدانیخواهم ا یم. نمکار که کردم کل یتحص
مطمئن .  خودم را بشناسمیها خواهم ارزش ی، می بشویاگر تو راض.  استیدار خانه

ه چه کدانم  یمن م. میگو ی مین طورینها را همین اکر نکف. شوم یمان نمیباش پش
م نه از سر یگو یامل مک یر و آگاهک فیها را از رو ن حرفی ای همه. میگو یم
  »!ی زودگذر و آنیها میا تصمی و یحوصلگ یب

خب، حاال «: ان داد و گفتکبر سر تک ایعل. ت ماند و به همسرش چشم دوختکسا
  »؟ینک چه یخواه یم
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. یتو همسرم هست. ینکم کمکنم؟ انتظار دارم ک بیارکدانم، تو بگو من چه  ینم«
  ».ت و خواست تو باشدیز با رضایمه چخواهم ه یم

 من قائل یه براک ین همه توجه و احترامیممنونم از ا«: رد و گفتک یرکبر فک ایعل
ن یمن ا. میت بگویامل براکن طور شد، بگذار من نظرم را به طور یه اکحاال ! یهست

، نسبت به حق یاز طرف.  آن را قبول ندارمی نظام طاغوت و فرهنگ منحط غرب زده
ط ین در شرای همیبرا. ستمیاعتقاد ن ی آنها هم بی برابر شغلیها  زنان و فرصتیآزاد
اما آن هم فقط در . دانم یها م  خانمی برایط امنی، فقط آموزش و پرورش را محیفعل

  ». دارندیتر  سالمیها طیه محک ی از مدارسیسطح مدارس دخترانه و البته بعض
بر ک ایعل. د و به جنبش درآمدی لرزیبه شادها، لبانش  ن حرفیدن ایفاطمه با شن

ن مسئله را با دختر خاله یاما اول اجازه بده من ا«: ن حالت شد و ادامه دادیمتوجه ا
ن جا را یتر مطمئن هستم رفعت در آموزش و پرورش، مناسب. ان بگذارمیرفعت، در م

   ». تو در نظر خواهد گرفتیبرا
  »!یردک چقدر خوشحالم یدان یبر، نمک ایممنونم عل«:  تمام گفتیفاطمه با شاد

ت مهم است، ین اندازه براین مسئله ایدانستم ا یاگر م«: د و گفتیبر خندک ایعل
  ».افتادم یر مکن فیزودتر به ا

ن ی، من مطمئن نبودم تو با ایدان یآخر م! ؟ییگو ی میجد«: د و گفتیفاطمه خند
  » .ی من موافق باشی خواسته

  »! تازه استیریهر وقت از آب بگ را یب ندارد، ماهیع«
 یلی، خی خوب شد گفت… ی ی وایا«: فاطمه به صورتش چنگ انداخت و گفت

تا حاال خراب . خش آب بشودیه کام  رون گذاشتهی بیخی را از جایه ماهکوقت است 
  »!نشده باشد، خوب است

: فتان داد و گکنان سر تک بر خندهک ایعل. دید و به طرف آشپزخانه دویاز جا پر
م ی بخورینسرو ماهکد ین پس باینم از اکر ک، فیه بروکب ندارد، در عوض، مدرسه یع«

  »!مید بخوانی تازه را بای از ماهیو غزل خداحافظ
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ش گشود و گرم یش روی را پیعتی شریتر علکد، از فاطمه فاطمه استتاب کو 
  .خواندن شد

  
مال، زودتر از کن رستایزنگ تنفس دب.  بود52ز سال یی سرد پای از روزهایکی

ار یرون آمد؛ دوست و یالس بک از ی گچیها بر با دستک ایعل. شه به صدا درآمدیهم
د یدرنگ دستش را چسب یب. الس منتظرش بودکرون در ی ب– ییرایتک –اش  یمبارزات

  : دیبر، نگران پرسک ایعل! شاندش به داخل آبدارخانهکو 
   »! افتاده؟ی اتفاق… شده یچ«
  ». را گرفتند و بردندییرجا!  مدرسه بودی توک ساواش،ی ساعت پیک«
  »! خدا… ی یوا«: وفتکاش  یشانیبر به پک ایعل
 یخواه یحاال م. ندیایم سراغ تو هم بیما همه نگران بود«: ، هراسان گفتییرایتک
  »؟ینکچه 

  »!؟…من«: بر گفتک یعل
  ».نندکر ین حاال برگردند و تو را هم دستگین است همکبله، مم«
  ».رفتند یه آمده بودند، بدون من نمک ین راهین بود، ایاگر قرار بر ا. نمکر نک، فنه«
  » بزند؟ی حرفیی رجایترس ینم«
ن ی ایی رجای آقای درباره«: بر به عالمت هشدار، دستش را باال آورد و گفتکا یعل

 از شتری بیلی خییها و ارتباطات رجا تی، فعالیدر ثان.  استیاو مرد بزرگ! حرف را نزن
  »…فقط .  نداشتندیارکن او را گرفتند و با من ی همیمن بوده، برا

  »!؟یفقط چ«
   »…ام، رفعت افراز  دختر خاله«
 را با ین ارتباط مبارزاتیشتریاو ب. ن است سراغ او هم بروندک، ممیراست گفت«
  ». داشتییرجا
  .درنگ به راه افتاد یب
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  »؟یرو یجا مکحاال «: دی آهسته پرسیی به صداییرایتک
  ».ر بشودیه دکنینم، قبل از اکش یدایروم پ یم«
  »!خب، تلفن بزن و خبر بده«
  ».ستی مطمئن نین طورینه، ا«

  .رون زدیو شتابزده از مدرسه ب
ه شد، کاط یداخل ح. دی خاله رسی ه به خانهک از غروب آفتاب گذشته بود یساعات

 – فاطمه –اش  خاله. ان شد بعد داخل آپارتمیا لحظه. دی رفعت را پشت پرده دی هیسا
رفعت با . زد یشان موج م  در چهرهی ترس و نگران– بهجت و محبوبه –ها  و دختر خاله

  »؟یخبردار«: د و گفتیش دویبر، پک ایدن علید
جا با ک را گرفتند، اما تو از ییدانم، رجا یم«: ان داد و گفتکبر با اندوه سر تک ایعل

  »؟یخبر شد
  ».ردکرفاه و خبرم  از شاگردانش آمد یکی«

 ما لو یها ه ارتباطکن است یاش ا ین معنیبه نظرت، ا! بر آقاکا«: و نگران ادامه داد
  »رفته است؟

  ». را لو بدهدیسکه بخواهد کن حرفهاست یتر از ا ، مردتر و مقاومییرجا! نه«
 یام از بابت همان ارتباط ی مطمئنم؛ نگرانیی رجایمن از بابت آقا! نه«: رفعت گفت

  »!گر استی دیها منظورم رابط.  شده استیی رجای آقایریه منجر به دستگکست ا
  » هستند؟یسانکگرت چه ی دیها حاال رابط. ن استیمن هم نظرم هم«
ها  دامکست یاالن معلوم ن. رمیشان تماس بگ دامکچینم با هک یت نمأجر! توانم ینم«
  »اند؟ ر شدهیدستگ
ت را یها ن پس هم، تمام ارتباطیاز ا. یریاس بگد هم تمینبا. ینک ی میا ار عاقالنهک«

  »!نکت قطع یبا همه طرفها
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آرام، از پس .  پنجره رفتی به سوییرایاش گذاشت و در پذ یشانیرفعت، دست به پ
ن پرواز ین فردا با اولیهم. روم یران میاز ا«: برگشت  وگفت. رون چشم دواندیپرده به ب

  »!روم یم
  »؟ی برویخواه یجا مک«
 ک ساواین سازمان جهنمیه از دست اک یی هر جا… فرانسه …س یوم انگلر یم«

  ».بشود دور شد
، حواست یرو یه مک یشورک خوب، فقط به هر یلیخ«: رد و گفتک یرکبر فک ایعل

. ت داردی اهمیگریز دیشتر از هر چی بودن مبارزه، بی و اسالمینی ما دیجمع باشد برا
 و یری وقت در تنگنا قرار بگیکب، یشور غرک در اه مبادکم یگو ین را از آن بابت میا

  »!؟یفتی بیاسی منحرف سیها ها و گروه  از سازمانیکیرده به دام کخدانا
  »؟یردکال ی خی هستم، چییمن شاگرد رجا! الت راحت باشد پسر خالهینه، خ«
  ».نان گفتمی و اطمیادآورینها را از بابت یا«
 حرف یی رجایه مثل آقاک است یال مدت تو حایدان یچ میه! موافقم پسر خاله«

  »!؟یزن یم
ن را مرهون تو یطور است، ا نیخب، اگر ا«:  بر لب نشاند و گفتیبر لبخندک ایعل
  »!هستم

ه کافسوس !  مالقاتش به زندان برودیتوانست برا یاش مک. ردکر ک فییو به رجا
  .توانست ینم

  
 )ع(د حضرت ابوالفضل مسج شد و در مقابل ابان تاجیخ وارد یسکمه شب، تاین

باد . ر وقت بودید. اده شد و به سمت خانه به راه افتادی پیسکبر از تاک ایعل. ردکتوقف 
  .دن گرفته بودی وزیزییسرد پا
محمد حسن شد؛  یباورش نم.  افتادیی آشنای د، نگاهش به چهرهیچیه پکوچه کبه 
با ! یچ پالتو و باالپوشیه یب. درده بوکز که زده و از سرما کیوچه تکوار یبه د.  بودیابرار
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نده شد و با کاز جا . محمد حسن تازه متوجه او شد. ردکن وضع، قدم تند یدن اید
  .دندیشکرده و در آغوش کگر را بغل یدیک یهر دو، لحظات. دی به سمت او دویخوشحال
نقدر ی چرا ا… است ین چه وضعیا! محمد حسن«: دیبر، متعجب پرسک ایعل

  »!ست؟یالتو تنت ن چرا پ…یلرز یم
  »! استیاش طوالن قصه«
  »!م خانهیا برویب«
  » !د برومیبا... خواهم مزاحم بشوم ینم... ر وقت استید. میآ ینه، نم«
 دوش یرون آورد و انداخت رویش انداخت، آن را از تن بیبر دست به پالتوک ایعل

 بعد از .دمین بریمن از سازمان مجاهد! بر جانکا«: محمد حسن گفت. محمد حسن
. اورمین سازمان منحرف دوام بی ایتوانم تو یگر نمی، دلباف هیصمد و یف واقفیشر

ام را از   اسلحهینامردها حت. زم را گرفتندیر وضع من با خبر شدند، همه چییآنها از تغ
  »!دفاع هستم یامالً بکگر یاگر به من حمله بشود، من حاال د. من گرفتند

د و در یشکرون یش را بیها  انداخت، و پولب شلوارشیبر دست به جک ایعل
  . محمد حسن گذاشتیها دست

  »!ستیار درست نکن ی نه، ا…نه «: د و گفتیشکمحمد حسن خود را عقب 
ه کمن «: ها را در دستش گذاشت و گفت بر دستش را گرفت و با اصرار، پولک ایعل

! نک، پس تعارف نیاج دارین قدرش هم احتی و به همی داریدانم االن وضع بد یم
  »!ودتاگران سازمان دور شوکن ی از دم و دست ایتوان یفقط تا م

  »! اعتماد نداشتمیسکر از تو به ی، غیبخش یبر جان، مرا مکا«: محمد حسن گفت
  »!نجای ای آمدیردک یار خوبک«
  ». و مستقل استی و مواضعت مذهبیار هستک همیی رجایه با آقاکدانستم  یم«
، یف واقفی، شرف نژادیحنه ک، قبل از آنیی رجایآقا«: د و گفتیشک یبر آهک ایعل
 من یزها را برای چیلیخ. نها را خوانده بودید بشوند، دست ایها شه ه و لبافیصمد

دست به » .م بشودین حد وخیشد وضع تا ا ی آن موقع من باورم نمیول. رده بودکروشن 
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الت کین تشی از ایتوان ی، تا مر نشدهیحاال هم د«:  محمد حسن انداخت و گفتی شانه
  »!ریس بگی تدری را برای درسیکش خودم یا پی، بیاگر خواست! ریفاصله بگ

ر کف.  داشتمیادی زیها  سازمان، ارتباطیمن تو. رمیتوانم بگ ی نمیار دولتکنه، «
  ».رده استک درست یم پرونده مفصلی براکنم ساواک

  » خانه؟ییای بیخواه ی نمی حاال مطمئن هست…! پس مراقب خودت باش«
حاال تو هم بهتر است از من . ب باشمی تحت تعقکن است از طرف ساواکمم! بله«

  ».یدور بشو
بر دستش ک ایه علک دوش برداشته و بَرش گرداند یو دست انداخت تا پالتو را از رو

روم  یمن االن م! نک تنت ی، درست و حسابیگردان خواهد برش ینم«: را گرفت و گفت
  ».گر دارمی دی پالتویکن، یر از اینم غکر کفخانه، 

  »!خبر نگذار یمرا از حال و روزت ب«: ش را فشرد و گفتیو بازو
ن یخواهم ا یم! بر جانکممنون ا«: رد و گفتکامل به تنش کمحمد حسن پالتو را 

  ».ردمک یتر نگاه م  برادر بزرگیکشه من تو را به چشم یهم! یرا بدان
  »!در بزرگت سر بزناپس باز هم به بر «:د و گفتیبر خندک ایعل

  »! حتماً…چشم «: د و گفتیمحمد حسن خند
مراقب خودت «: ان داد و گفتکبر، پشت سرش دست تک ایعل. و به راه افتاد

  »! به امان خدا…باش
. د را به در انداخت و وارد خانه شدیلک بعد، یلحظات. ش گرفتیو راه خانه را در پ

 در، آمد و سالم گفت و یبه صدا. ار بودکزخانه مشغول  در آشپ– فاطمه –همسرش 
  »!ست؟یپس پالتوات چرا تنت ن«: بر چشم دوختک ایر به علیمتح

دم؛ همان دوست و بچه محل یمحمد حسن را د«:  زد و گفتیبر لبخندک ایعل
  ».ت گفته بودمیه از او براک یجهرم

  .ردکبازگو  او یش، ماجرا را مختصر برایها ردن لباسکن عوض یو در ح
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:  به همسرش انداخت و گفتیبر نگاهک ایه نشستند، علک شام ی بر سر سفره
  »…نم حاال وقت گفتنش است کر که فک است یمطلب! فاطمه«

وت به کافت و در سی ناشناخته در دل فاطمه راه ین حرف همسر، ناگاه هراسیاز ا
  .بر چشم دوختک ایعل

 ین امروز آقایهم. ار شده استک پر یلی خکن روزها، ساوایه اکن است یمطلب ا«
  » .…ردند و با خودشان بردندک را در مدرسه بازداشت ییرجا

هوده نگرانت یخواهم ب یمن نم«:  دوباره به فاطمه انداخت و گفتیبر نگاهک ایعل
ن یتو ا. فتدین است اتفاق بکم است، اما ممک یلیم، احتمالش خیگو یه مکن یا. نمک

  »… پرونده دارمک در ساوامن. یدان یموضوع را م
اما . ش سخت بودیشد، برا یم مکش رفته رفته مترایه در گلوک یدن فاطمه و بغضید
ش از گفتنش آزارش خواهد ید و نگفتن آن، بید بگویه باک است ین مطلبیا: دیشیاند
ن یم، اگر چنیخواستم بگو«: ز ساخت و ادامه دادکش را متمریرویه تمام نکن بود یا. داد
  »!ایدن من به زندان نی دیچ وقت برای من افتاد، تو هی برایاتفاق

 است ی من اطالع دارم مدت… من … یدان یآخر م«: رد و ادامه دادک یمنّ و من
شان  ی زندانینجه دادن روحک شی برایاسی مبارزان سی ان خانوادهیک از نزدکه ساواک

! ن را بدانیا.  تو برسد بهیا چ صدمهیخواهم ه یه من نمکن است یا. ندک یاستفاده م
  ».دیشتر صدمه خواهم دیشه بیفتد، من از همی تو بی برایرده اتفاقک ناییاگر خدا
  .دکی شام چی ز شد و بر سر سفرهی از چشمان فاطمه سررکن سخن آخر، اشیبا ا
  

 ی خودرو. گشته بود57 سال ی بهاریها وفهکنده از عطر شکها، آ ابانی خیفضا
 یت درآمد و در مقابل مدرسه مروک به حریمروم عرض ک ی وچهک شورلت، در یسوار

. ز پشت سر شورلت متوقف شدی نفایآ یون ارتشیامک یک بعد، یا قهیدق. ردکتوقف 
 دست، به ی با اشاره. اده شدیه در شورلت، سمت شاگرد نشسته بود، از خودرو پک یمرد
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 خود به همراه دو تن ه همان جا منتظر بمانند وکرد کون ارتش اشاره یامکنان یسرنش
  .ارانش به سمت مدرسه به راه افتادندکاز هم
دار یه سراکز نشسته و مشغول نوشتن بود یبر در دفتر مدرسه پشت مک ایعل
بدبخت ! یمی سلی آقا…یمی سلیآقا«: اد زدید و فریمه به داخل دفتر دویسراس
  » …نجا ی دارند ایارکنها چه ید اینید ببییایاند، ب ت آمدهی امنی از اداره! میشد

زش برخاست یو از پشت م» !خونسرد باش«: ش را باال برد و گفتیها بر دستک ایعل
  »جا هستند؟کاالن «: دیو پرس
  »!ند داخلیآ یاند، دارند م اط آمدهی حیتو«
ت و شلوار و کاط مدرسه انداخت؛ سه مرد، با ی به حی دفتر، نگاهی بر از پنجرهک ایعل

بر، رو به ک ایعل. ت بودندک دفتر مدرسه در حری، به سویاب آفتیها کنیراوات و عک
برو به .  استیکالس سوم ک در ییرایتک یاالن آقا! نکگوش «: رد و گفتکدار یسرا

صدا بفرستدشان  یروز در تظاهرات نقش داشتند، بیه دک را ییها شان بگو زودتر بچهیا
ترسم اگر  یجا بمان؛ م خودت هم همان – است ی انباری منظورم تو–ن یر زمی زیتو
  »!یری دهانت را بگی جلوی از تو بپرسند، نتوانیزیچ

  »!یمی سلیچشم آقا«
  »! برو…زودتر برو «

 یف، خود را به در ورودک همید و در راهرویرون دویو خود به سرعت از دفتر ب
  .ستادندیدن او، در مقابل در ایسه مرد با د. ساختمان رساند

ن یشما مسئول ا! آقا«: دیستاده بود، با خشم غریگر اید یه جلوتر از آن دوک یمرد
  »د؟یمدرسه هست

شان یبت ایمن معاون مدرسه هستم و در غ. ر مدرسه االن حضور ندارندیر، مدیخ«
  ». من استی ت مدرسه بر عهدهیمسئول
ه ک را یانی از شورشین حاال تعدادید همیبا. میا نجا آمدهیما با دستور بازداشت به ا«

  »!میاند با خودمان ببر ردهکن مدرسه النه یداخل ا
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  »!ستیر نیپذ انکن امیاما ا«
ر یپذ انکه امکد ید دیمشان، آن وقت خواهیم و بردیردکون یامک همه را سوار یوقت«
  ».است
  »! استیگریز دیبله، اما منظور من چ«
  »ست؟ید، منظورتان چییتر بگو روشن! دیه نرویآقا، حاش«
 شما، اتفاقات ی  است حق با شما باشد و از نظر ادارهنکمم! د حضرت آقاینیبب«

ده ی اقدامات نسنجین باره، بعضین مدرسه رخ داده باشد، اما در ای در ایندیناخوشا
  ».ر باشدیه جبران ناپذک به دنبال داشته باشد یمین است عواقب وخکمم

  »؟دیزن ی حرف مید از چییزودتر بگو! دیه نروی ما حاشیآقا، برا«: مرد گفت
ه شما کنیبه فرض ا. سبه و بازار هستندک یها نها بچهیا«: مت گفتیبر با مالک ایعل

اعتصاب و . دیآ ین میی بازار پایها رهکرکد، فردا تمام یها را امروز با خودتان برد ن بچهیا
ت کن روزها اوضاع مملید، ایدان یه خودتان هم مکطور  همان. شود یدتر میتظاهرات شد

ه به بحران دامن زده بشود و کن خواهد بود یرش این اقدام شما، تنها تاثی است؛ ایبحران
  ».شود یاوضاع بدتر از امروز م

نم مقامات از کر نکن صورت، فیدر ا«: د، ادامه دادیه دکوت مرد را کبر، سک ایعل
 من به عنوان معاون مدرسه، به من ی تجربه. ن حادثه خشنود بشوندی ایر منفیتاث
ن یین و مسئوالن پایرها به گردن معاونیالت، تقصک به هنگام بروز مششهید همیگو یم

ها  تیها و موفق یروزیفقط خوش دارند پ. اند ه آن باالها نشستهک ییآنها. افتد یدست م
س از بحران و دردسر کچ ی هم است، هیعی طب…. نندکرا به اسم خودشان تمام 

  ».ندک یاستقبال نم
 ی  مسئلهیشما دست رو! جناب«: اد و گفتان دکسپس سر ت. ردک یرکمرد ف

  ».رسد ی میتان به نظر منطقیها حرف. دی گذاشتیمهم
ارانم از کحاال من و هم«: رد و گفتکستاده بودند اشاره ینارش اکه کارش کبه دو هم

ه، کن یم و آن هم ای تمنا داریکفه شناس و با تجربه، یارمند وظک یکشما به عنوان 
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د و ین مدرسه باشیارانه در اک خرابید، خودتان مراقب رفتارهای هستیمیچون انسان فه
  ».دیایش بی پیا ل تازهکد مشیاجازه نده

  ».نمک ی خودم را میت سعیمن نها«:  بر لب نشاند و گفتیبر لبخندک ایعل
 مدرسه، سه مرد را یبر تا در ورودک ایعل. بر دست داد و به راه افتادک ایمرد، با عل

نده شدند و کت دنده عقب، از جا ک شورلت، با حری و سپس سوارونیامک. ردکبدرقه 
بر در بزرگ مدرسه را پشت ک ایعل. رون رفتندی بیم عرض مروک ی وچهک بعد، از یلحظات

  .دیشک یسر بست و سر باال برد و نفس راحت
  

ر به عقب یم قدم به قدم ناگزی، رژیابانی تظاهرات خیری، با اوج گ57در آبادان سال 
د ی آزاد بایاسی سیزندان«اد یت خروشان و فریل جمعیت مداوم سکحر. شد ینینش

 به یاسیان سیرد و زندانکرش خواست مردم یم را سرانجام وادار به پذیرژ» !گردد
  .ن انقالب بازگشتندی آزاد شده و به آغوش مبارزیگری پس از دیکیج، یتدر

 از معلمان یه همراه جمعبر بک ایعل. ن آزاد شدگان بودیان ای در میی رجایمحمدعل
 را قلمدوش ییف و رنجور رجایر نحیکپ. اش به استقبال رفتند یمبارز، به هنگام آزاد

  .ردندکاش  ی همراه یردند و تا منزل شخصکخود 
جان ی مردم به هیت انقالبک شور و شوق انقالب، از حرین روزهایبر در اک ایعل

ادت یا به عیگر، هر روز به استقبال و ین دیل مبارزی و خییرایتکاو به همراه . آمده بود
، یی رجای محمد علیها شهی اندکمکرفتند و به  ی آزاد شده میاسیان سی از زندانیکی
  .ردندک ی میزیر  مبارزه را طرحی بعدی روزهایها تکحر

 رهبر انقالب یس از سوی از پاریا  تازهیها امی هر روز حامل پیا رودار، عدهین گیدر ا
  .ه همه انتظارش را داشتندکشد  ی میرتر از آنیالب لحظه به لحظه فراگانق. بودند
  
شاگردان . بر مردم گشته بودک اهللا ایادهای شهر، آماج فریها ابانی خی، فضا57ز ییپا

. رده بودندکمال را قرق خود کرستان یاط دبی از جوانان محله، حیاریمدرسه و بس
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ردها و اکاط، انباشته از پالی حیا و آنجانجیا. اط مدرسه شلوغ و پر صدا بودی حیفضا
 آفتاب یاط پهن شده بودند تا گرمایه بر سنگفرش حک بود ییها پارچه نوشته

بر با ک ایعل. ها، دوان دوان خود را به دفتر مدرسه رساند انکد از پلیحم. اندشانکبخش
 یقا آ…آقا «: د نفس زنان گفتیحم.  دفتر برداشتیدن او در قاب در، سر از روید
  ».ند باالیاینم قصد دارند بکر کن هستند، فیی آمدند، االن پایی رجای آقا… یمیسل

ها  انکهنوز به پل. دیز برخاست و به طرف راهرو دوی از پشت میبر با خوشحالک ایعل
گر را در آغوش یدیکهر دو .  افتادییه در پاگرد راه پله، نگاهش به رجاکده بود ینرس
  .دندیشک

 از طرف آقا یا  تازهیها امیپ«: بر انداخت و گفتک ایدست عل، دست در ییرجا
  »!م دفتری برو…م یها دارم بگو  حرفیلیده؛ خیرس

  .هر دو، دست در دست هم به طرف دفتر به راه افتادند
 یقرار است، نفس راحت یدن سخنانش بید دوستش در تب و تاب شنی دی وقتییرجا

ه همه کن مسئله بود ید داشتند، اکیش تاین بار رویاه آقا ک یا تهکن نیتر مهم«: د و گفتیشک
م ید مراقب باشی بایلیخ. ت بشودیام مردم، درست هداین قیت، اکن حریم اید مراقب باشیبا

ان یها در م  گروهیها تکد مراقب حریبا. شانندکن ملت را به انحراف نیام ای، قک ناپایها دست
  ».میمردم باش

ت بودند و یان جمعی در می قبلیها ییمایها در راهپ ن گروهی ایول«: بر گفتک ایعل
  »امد؟یش نی هم پیلک مردم بودند و مشیهمه همپا

 البته به طور معدود – تظاهرات یدر بعض. ستیها ن ین سادگینه، به ا«:  گفتییرجا
 ی ن مطلب، انگشت اشارهیده شده؛ البته در مورد اینها دی از ای انحرافیها تک حریک –

ن سازمان ی ایکدئولوژیآقا هم از انحرافات ا.  بودنیسازمان مجاهدتوجه شتر میآقا ب
  ».امالً آگاه هستندک

  »ردند؟ک آقا در مورد سازمان به صراحت اعالم نظر یعنی«: بر گفتک ایعل



    44   پرنده ای که تبعید شد                                                                                               

ند آقا یگو یاند، م س آمدهیه از پارک یانین صراحت؛ آقایالبته نه به ا«:  گفتییرجا
  »!ن سازمانی ازای بود در دوریام هشداریشتر پیشان خطاب به جمع، بیها حرف

، یدان یه خودت مکطور  همان«: رون انداخت و ادامه دادی به بی از پنجره نگاهییرجا
گر مثل یوسعت تظاهرات، د. ردیگ یش دارد اوج میشتر از روز پیتظاهرات مردم هر روز ب

 یونیلی مییمایهپت تظاهرات و نظارت بر راین پس، هدایاز ا. ستی گذشته نیها ماه
  »…رده ک نایم، خدایاگر مراقب نباش.  نخواهد بودیار آسانکمردم شهر، 

  ». استی حتمیهی توجی  جلسهیکل کین وجود، ضرورت تشیبا ا«: بر گفتک ایعل
 جماعات و ی م و از همه ائمهید جلسه بگذارین فردا بای هم… ن طورهیبله، هم«

 باشند و اجازه کوک مشیها تکها مراقب حر ییمایه در راهپکم یها بخواه ئتیبزرگان ه
شان عوض ی بدهد و مردم ندانسته شعارهایت شعاریان جمعی سر خود از میسکندهند 

ه مراقب باشند شعارها فقط از بلندگوها گفته کم ینکد کیته تاکن نی اید رویبا. شود
  ».مید از مردم بخواهین مطلب را بای همیحت. بشود

ارا اعالم که آشکن است یتر ا بله، اصالً راه مطمئن«: مه دادرد و اداک یرک فییرجا
شود پاسخ  یها گفته م ئتی هیق بلندگوهایه از طرک ییه مردم فقط به شعارهاکم ینک

  ».بدهند
.  را برداشتیبر گوشک ایعل.  آنها را متوجه خود ساختی زنگ تلفن، هر دویصدا

  : بود–اش   دختر خاله–ز بهجت افرا. ان را شناختی گریهمان لحظه صاحب صدا
  »…! بر آقاک ا…! بر آقاکا«
  » شده؟ید چیی بگو… ینک یه می شده دختر خاله؟ چرا گریچ«
  »!شتندک محبوبه را … محبوبه…!بر آقاکا«
  »! خدا… یوا«: دیر لب نالیبر، دست بر سر گذاشت و زک ایعل

  :ن انداختی تلفن طنیگر در گوشی بهجت افراز، بار دیصدا
. ند ندارمیگو ی محبوبه می ه دربارهک را ییها ن حرفیدن ایمن طاقت شن! ابر آقکا«

  ».ن حرف دروغ استیه اکدانم  یرده، اما من مک یشکبه ما خبر دادند محبوبه خود
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  .ستی بلند گریو به صدا
  »!دختر خاله، به اعصابت مسلط باش«: بر گفتک ایعل

  »!قط خودت را برسانبر آقا، فکا«: ده شدی شنیان بهجت از گوشی گریصدا
  ».افتم یمن االن راه م«

  . او بودی به سویین رجاینگاه نگران و اندوهگ.  را گذاشتیو گوش
  »باز هم؟«
  »!ن بار محبوبهی اما ا…بله «: ان داد و گفتکبر سر تک ایعل

رون ین بید خودش را از سازمان مجاهدیشتند، محبوبه باکرفعت را «:  گفتییرجا
  ».دیشک یم

  »!چ وجه گردن نگرفتندیمردها قتل رفعت را به هن نایا«
 ،م آوردندیشته شدن رفعت را داخل زندان براک خبر یوقت«: د و گفتیشک ی آهییرجا

  ».ار سازمان بودهکن قتل، یمطمئن بودم ا
ن بود یبه نظرم تصورش ا. ردکن را باور نی محبوبه ایول«: بر، بغض آلود گفتک ایعل

 زودتر یلیار بوده، اگر نه خکن در یر از مجاهدی غیگرید یها ه در قتل رفعت، دستک
  ».ردک یراهش را از سازمان جدا م

د یین سازمان را تایچ گاه ایه آقا چرا هکفهمم  یحاال م«: د و گفتیشک ی آهییرجا
  »!ردندکن

.  شده بودکس از اشیه حاال خکبر ک ای صورت علیده شد به رویشکو نگاهش 
. ردکها پنهان  ان دستیرد و مستاصل، صورتش را مک خم زی میبر خود را روک ایعل

االن به وجودت ! پا شو برو«: اش گذاشت و گفت ش آمد و دست بر شانهی به سوییرجا
دش یه خانم افراز امکدانم  ین را میل جسد محبوبه؛ ایخودت برو دنبال تحو. از دارندین

  ».به توست
.  چشم دوختیین رجایاما اندوهگ پر مهر، ی بر سر باال آورد و به چهرهک ایعل
 و برادرها، ییرایتک ی آقاکمکمن خودم به ! ارها نباشکنگران «:  ادامه دادییرجا
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 شد، به من زنگ یس قطعیدر ضمن، اگر رفتن به پار. میده یارها را مک ی ب همهیترت
د یی و تای برسانینیت اهللا خمی انجمن را خدمت حضرت آی خواهم اساسنامه یم! بزن
  »!یریش را بگنظر

آخر . ابان ستارخانیخ دربست گرفت به مقصد یسکرون آمد، تایه بکاز مدرسه 
ه کداخل خانه .  بهجت افرازی د به طرف خانهیاده شد و دوی پیسک، از تایابان نمازیخ

ن یتا به حال، بهجت را ا. ختی در درونش فرو ریزیچ. ه خوردیکدن بهجت، یشد، با د
ش، دلش را به کس از اشیده و خیشمان سرخ و صورت رنگ پرچ. ده بودیطور آشفته ند

 همسر –محمد .  بهجت بلند شدی هی گریه آرام گرفت، تازه صداک مبل یرو. درد آورد
 یسی از دوستان پاریکیس در تماس بود؛ با ی در دستش بود و با پاری گوش–محبوبه 
 یمحمد لحظات. مام شوداش ت المهکبر منتظر ماند تا مک ایعل. ردک یالمه مکمحبوبه م
داند جسد  ی نمیسکچ یه«: بر انداخت و گفتک ای به علی را گذاشت و نگاهیبعد، گوش

ان بهجت از ی گریصدا» .ردهک یشکند خودیگو یدوستانش همه م. اند جا بردهکرا 
  .ده شدیآشپزخانه شن

  »!ندیگو ی دروغ م…دروغ است «
 حرف را یکشان  همه.  نداردیا دهیچ فایتماس با دوستانش ه«: بر گفتک ایعل

  »!یشکخود:  دهانشان گذاشتهیه سازمان توک یحرف. خواهند گفت
ل ی محبوبه را تحوی ه جنازهکن است یما حاال هدفمان ا«: د و ادامه دادیشک یآه

م قبل از هر یپس مجبور. میف مسئله ندارکیم و ک از یچ اطالعی، هیاز طرف. میریبگ
  ».میس را بگردی پاری قانونکیز پزشکاا مریها و  مارستانیز، بیچ

 را برداشت و شماره یز تلفن نشست، گوشینار مک ی صندلیاز جا برخاست و رو
ش ی آنها، پیها  تلفن س و شمارهی شهر پاریها مارستانی از بیستی بعد، لیقیدقا. گرفت

 یلع. ند و ناموفق بودکالمات، کم. ها آغاز شد مارستانی بیک یکتماس با . ش بودیرو
اغلب، در . دیشن یم، فرانسه می سیگفت و در پاسخ از آن سو ی میسیبر، به انگلکا
 ارتباط قطع ،ش بر زبان رانده باشندی بیا ه دو طرف جملهکنیا یالمه، بک می انهیم
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 آن ی جهیه نتکد ی انجامیسی انگلی المهکتنها دو ارتباط به م.  گذشتیساعت. شد یم
  . افراز نبودی  از محبوبهیمارستان هم، نامیست آن دو بی بود و در لیمنف

 را گذاشت یبر، گوشک ایعل.  آوردی آنها چاین فاصله خانم بهجت، سه بار برایدر ا
ن پرواز ین فردا با اولیمن هم.  نداردیا دهیچ فای هین طوریا«: ان داد و گفتکو سر ت

  ».سیروم پار یم
  »!دیآ یمحمد آقا هم با شما م«: بهجت گفت

نجا مقدمات یشما ا. نم تنها باشم بهتر استکر کنه، ف«: رد و گفتک یرکر فبک ایعل
 زودتر انجام ی سپارک جنازه را با خودم آوردم، مراسم خاید تا وقتینکا یار را مهک

  ».بشود
  . بودکس از اشیه هنوز خکده شد یشکاش  و نگاهش به صورت دختر خاله

  
 سالن یدر ورود. س نشستیدگاه پارن فروی، بر زمیزییان آفتاب پایما در میهواپ

راست به یکل بار گرفت و یش را از قسمت تحوکوچک ی دستکبر ساک ای، علیاصل
 فرودگاه به انتظار یف، در مقابل خروجیها به رد یسکتا.  به راه افتادیطرف خروج

لطفاً «:  به راننده گفتیسیو به انگل  شدیسکن تایش، سوار اولیش رویپ. ستاده بودندیا
  »!متی ارزان قی هتل معمولیک مقصد به

 پس از یسکتا. داند ی میسیه راننده داد، معلوم شد انگلک یخوشبختانه از پاسخ
در . ردک هتل توقف یکس، در مقابل ی شهر پاری هی، در حاشی طوالنیردن مسافتک یط

وارد .  نداشتی در پیچندان معطل. ستادیرش ایشخوان پذی هتل، مقابل پی طبقه
د و ی برداشت و نوشیخچال، آبیها و صورتش را شست، از  ه شد، دستکاتاقش 

رد و کخط را آزاد . اش را گشود یبیادداشت جی ی دفترچه.  تلفن رفتیدرنگ به سو یب
س مشغول یه در پارکاش  ی دوستان جهرمیکیم گرفته بود از یتصم. شماره گرفت

 شماره گرفت، یاپین بار پیچند. ردی بگکمک محبوبه ی افتن جنازهی یل بود، برایتحص
گر تماس یتا شب، چند بار د. ستی در خانه نیسکالبد : دیشیاند. دی نشنیاما پاسخ
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اش به سفر رفته  یا دوست جهرمیال دارد و کا خطر اشیرد کر کف. ده بودیفا یب. گرفت
د و آرام یشک یر، نفس راحتکن فیاز ا. افتی به سرش راه یا ر تازهکمه شب، فین. است
ن یتوانست به مدد آن، گره ا یه مک بود یش با رهبر انقالب، موهبتیدار فرداید. تگرف
  .ردکر کد و به فردا فیشک تخت دراز یطاقباز به رو. دیز از هم بگشایل را نکمش

  
ض شهر به راه ی در بلوار عریسکتا. نوفل لوشاتو گرفت به مقصد یسکصبح، تا

. ندیدار ببین دی را در همینیت اهللا خمیآه ک بشود یاش طورکرد کدر دل آرزو . افتاد
 به او دست داده بود تا بتواند رهبر انقالب را هم یت، فرصتین موقعیه اکخوشحال بود 

  . بودهیرانیها ا ونیلی می قلبین روزها، آرزویه اک یزیچ. ندی ببیکاز نزد
وارد . دی رسینیت اهللا خمی آی به در خانه.  نوفل لوشاتو بودی  بعد، در محلهیساعت

 در یادی زی عده.  اوضاع خانه شدیر عادی غیه شد، متوجه شلوغکاط خانه یح
 –دار با رهبر انقالب یرده بودند و در انتظار دکاط خانه تجمع ی پر درخت حی محوطه

حاج  – خانواده، سراغ فرزند رهبر انقالب یکاز افراد نزد.  بودند– ینیت اهللا خمیآ
 مجاور اتاق یها  از اتاقیکی بعد، حاج احمد آقا، او را به یقیدقا.  را گرفت– احمد آقا

  .ردکف ی او تعری ماجرا را برای بر همهک ایعل.  بردینیت اهللا خمیآ
م یگو یشان میبه ا. نجا هستندی االن اخانم دباغخوشبختانه «: حاج احمد آقا گفت

  ».ندیاین حاال آماده بشوند و همراه شما بیه همک
. خواهم خدمت آقا هم برسم یم. دیاگر شما اجازه بده! ج احمدحا«: بر گفتک ایعل

ام تا نظر   همراه آوردهیی رجای معلمان را از طرف آقای انجمن اسالمی اساسنامه
  ».رمیاش بگ د آقا را دربارهییا نظر تای و یاصالح
اند  گر آمدهی دی از تهران و جاهایادی زیا االن عده. اد استیار زکن ی ایفرصت برا«

. دییاید، بیردکدا ید را پیه جسد شهکنیشما بعد از ا. ندیه به آقا بگوک دارند ییها  حرفو
  ». باشدید فرصت بهتریآن موقع شا
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 بعد، به همراه یقیدقا. رون رفتین را گفت و از جا بلند شد و از اتاق بیحاج احمد ا
او رفعت را ه ک خانم دباغ معلوم شد یها از حرف. خانم دباغ به داخل اتاق بازگشت

  .ده بودی شنییزهایشناخته و از محبوبه هم چ یم
  

داخل . رون آمدندیبر به همراه خانم دباغ از نوفل لوشاتو بک ای بعد، علیساعت
  :ردک، خانم دباغ سر صحبت را باز یسکتا

  »ات است؟ حال مادرشان چطور است؛ منظورم خاله«
  »!به رحمت خدا رفتند«
  »!امرزدشانیخدا ب«
امرز داغ ی آن خدا بیاگر نه برا! ندین روزها را ببیه اک شد زنده نماند خوب! نه«

  ». بودیگریمحبوبه، طاقت فرساتر از هر داغ د
  »ردند؟کات چه وقت فوت  مرحومه خاله«
دو سال . مار شدندیدن خبر مرگ رفعت، به شدت بی سال بعد از شنیکخاله «

ف و رنجور شده بودند و عاقبت ی ضعیلین سال آخر عمر، خیا. دیشکشان طول  یماریب
  ».ردندکن سال قبل فوت یاوردند و همیهم تاب ن

ن یند؛ آن هم چنکتواند خبر از دست رفتن فرزندش را تحمل  ی نمیچ مادریه«
  »!یفرزندان
  
مارستان، سرپرستار را ی بیبر در راهروک ایعل. ردکمارستان توقف ی در مقابل بیسکتا

ن خانم یخواهم، من ا یعذر م«:  گفتیسیرد و به انگلکدباغ با دست، اشاره به خانم . دید
  ».نندک ییت آن دو جسد مجهول را شناسایام تا هو را همراهم آورده

 به خانم دباغ انداخت و سر ین حرف شد و نگاهیون امسرپرستار انگار متوجه مض
دور یرکر ه در دستش بود، دک را یلیو وسا» !دییایلطفاً همراه من ب«: ان داد و گفتکت

 از یکیدر . هر دو به دنبالش به راه افتادند. ش افتادیارش سپرد و پکبه پرستار هم
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بر ک ایعل. ها را گشود  از اتاقیکیسرپرستار در . اده شدندی از آسانسور پیطبقات فوقان
.  داخل بشودییخودش به تنهاه کرد کستاد و به خانم دباغ اشاره یپشت در اتاق ا

در پاسخ نگاه پرسشگر . رون آمدی دباغ به همراه سرپرستار از اتاق ب بعد، خانمیقیدقا
  »!نه«: ان داد و گفتکبر، سر تک ایعل

تا غروب . رون آمدندیمارستان بیردند و هر دو به سرعت از بکر کاز سرپرستار تش
 یا جهی نتی طوالنین جستجویر پا گذاشتند، اما ایگر را زیمارستان دیآفتاب، هفت ب

بازرس . س ختم شدیس شهر پاریز پلکق و تفحص به مریسرانجام تحق. تدربر نداش
. س بسپارند و با آنان در تماس باشندیز را به پلیه همه چکس از آنها خواست یپل

  .رون آمدندیس بیز پلک بعد، هر دو از ساختمان مریساعت
  
رون ی ببر را از دامان خوابک اید، علی گشوده اتاق به داخل وزی ه از پنجرهک یباد

ش از خواب، یه شب پکد چطور شد ینفهم. نگران از جا برخاست و بر بستر نشست. دیشک
رون ساختمان هتل چشم دواند؛ یاز پنجره به ب.  اتاقش را باز گذاشته بودی  پنجرهیال

. افتیدار با رهبر انقالب به ذهنش راه یر دکه خواند، فکنماز صبح را .  بودیکهنوز هوا تار
. دی انتقال جسد محبوبه چند روز به طول خواهد انجامیس برای پلیار ادارکدانست  ینم

ه به نوفل لوشاتو برود و موضوع اساسنامه را با ک است یرد حاال فرصت مناسبکر کاما ف
  .ان بگذاردیرهبر انقالب در م

باز . اده شد و به راه افتادی پیسک از تاینیت اهللا خمی آی  مقابل خانهیابان فرعیدر خ
. دار رهبر انقالب بودندیستاده بودند و در انتظار دی ایا اط خانه، عدهیم در داخل حه

اط ی حی ه رهبر انقالب به محوطهکمعلوم شد . رده بودندک از محوطه را فرش یقسمت
اط یه در حک یا ان عدهیاز م.  باز انجام خواهد گرفتیدارها در فضایخواهند آمد و د

دن آن یبا د.  را شناختترمفتحکاهللا د تیآ و یتربهشتکداهللا  تیآرده بودند، کتجمع 
نون ک از زندان، این مردان بزرگ را پس از آزادیه اکنیاز ا.  شدیز از شادیدو، قلبش لبر

به شوق صحبت با آنان، سر از پا . جان شدیرد، غرق هک ی رهبر انقالب مالقات می در خانه
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 آن بزرگان ید و با هر دوی به آن دو رساناط،ی حی انهیخود را در م. دیش دوینشناخت و پ
شته شدن ک یر شد ماجراید و او ناگزی از علت آمدنش پرسیتر بهشتکد. ردک یروبوس

  .ن خبر متاثر شدندیدن ای آنان از شنیهر دو. محبوبه را شرح دهد
همه به گردش حلقه زدند و تا .  بعد، رهبر انقالب وارد محوطه شدندیلحظات
اش  ینندگان فرش شده بود، قدم به قدم همراهکداری نشستن دیه براک یا محوطه

. ن نشستندی بعد، جمع آرام و قرار گرفتند و در مقابل رهبر انقالب بر زمیلحظات. ردندک
د و در مقابل یش دویمت شمرد، از جا برخاست و پیفرصت را غن. اوردیبر تاب نک ایعل

 ینیت اهللا خمیآ. ردکش دراز یبه سواز ین نشست و دست نیرهبر انقالب، دو زانو بر زم
 یعل» !چقدر دستت سرد است«:  آهسته گفتییدستش را در دست گرفت و به صدا

ت حضور شما در کن پس به بریاهللا وجودم از ا آقا، انشاء«:  لرزان گفتییبر به صداکا
  ».ران گرم خواهد شدیا

آقا، از «: رنگ گفتد یبر بک ایعل. ردک بر لب نشاند و نگاهش یرهبر انقالب لبخند
 دو ماه یکین یشان در همیمن و ا.  سالم مخصوص خدمتشان دارمیی رجایطرف آقا

ل داشتند ی تمایی رجایآقا. میا ردهکس ی معلمان تاسی به نام انجمن اسالمیر، انجمنیاخ
  »!دیی انجمن اعالم بفرمای تان را درباره اساسنامهکشما نظر مبار

به «: رد و گفتک تامل یا رهبر انقالب لحظه.  گذاشت رهبریها اساسنامه را در دست
نند و خود ک باهنر مراجعه ین باره به آقاید در ایید و بگوی سالم مرا برسانیی رجایآقا
  ».ن باره نظر خواهند دادیشان در ایا

ه او آنها را ک یگرین لحظه، مردان دیدر ا. بر بازگرداندک ایاساسنامه را به دست عل
 یبر، براک ایعل. ن نشستندی آمدند و در مقابل رهبر انقالب بر زمشیشناخت، پ ینم
. ستادیند، از جا برخاست و عقب اک ی آنان با رهبر انقالب خالی گفتگویه جا را براکآن

 بازگشت رهبر ی ها درباره  صحبتی  سرسبز خانه، همهی در محوطه.  گذشتیساعات
 به ینی و دیاسی سیها تی وقت، جمعدر تمام.  بودی آتیها  هفتهیهن، طیانقالب به م

گر در حال داخل شدن ی دیا رفتند و عده ی میا عده. ن خانه در حال آمد و شد بودندیا
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اما . رون برودی رهبر انقالب بی آمد از خانه یبر دلش نمک ایعل.  خانه بودندی به محوطه
  .گشت ید به هتل باز میشامگاه بود و با

  
 بازرس را یبر صداک ایعل. ا هتل تماس گرفته شدس بیز پلکسه روز بعد، از مر

  .زد ی با او حرف میسیه به انگلکشناخت 
ران اقدام یل جسد و انتقالش به ای تحوید فردا برایتوان یشما م! یمی سلیآقا«

  ».دینک
  »!ممنونم جناب بازرس«
 پا برداشته یل از جلوکن مشیردم تا موانع حل اک خودم را یت سعیمن نها«
  ».بشود
  »!د، جناب بازرسیل هستی اصی فرانسویکشما «
ش یم گرفتم بیردم و تصمک کمن وضع شما را در! ستیها ن شین ستای به ایازین«

  ».نمکام عمل  ی انسانی فهیز به وظیاز هر چ
  »!برم جناب بازرس یاد نمین شما را از یمن وجود نازن«
  »!ریروز بخ«
  »!ریروز شما هم بخ«

  .دیشک یاحت را گذاشت و نفس ریو گوش
  

س گرفت تا به ی، مجوز انتقال جسد را از پلی قانونکی پزشکصبح فردا، همراه مدار
  .ندکن فرودگاه ارائه یمسئول

  .ران به پرواز درآمدیما به مقصد ایروز بعد، هواپ
  

ع ییبا شروع مراسم تش. رده بودکتوته ی در دل آسمان تهران بیاز آغاز صبح، ابر بهار
ر یجسد محبوبه داخل تابوت، ز. دن گرفتی باری شد و ابر بهارکیجنازه، آسمان تار
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. ع شدیی بهشت زهرا تشی محل به سویان و اهالیکد باران، بر دوش نزدیبارش شد
رستان ی از معلمان دبیاری بسی  و عدهییرایتک و ییبر، رجاک ایت، علیش جمعیشاپیپ
  .مال و دبستان رفاه قرار گرفته بودندک

. ده شدی قبر پاشی به روکحبوبه درون قبر قرار گرفت و تل خا بعد، جسد میساعت
رون زده بود گرفت و ی چشمانش بی  را از گوشهکی، قطره اشیی قبر، رجایدر چند قدم

  »!میردک یع میین طور تشیشد جسد رفعت را هم هم یاش مک«: گفت
ن یا. لوم بود مظیلیرفعت خ! یمی سلیآقا«: رد و ادامه دادکبر کا ید و رو به علیشک یآه

 یها دست! افسوس.  بودی بزرگی  شهی داشت، اما صاحب مغز و اندکیوچک ی زن، جثه
  ». ببرندین زن پی ایها یین، مهلت ندادند تا مردم به توانایآفر مرگ
 از کل اشیست و ناگاه سکش شیها، بغض گلو ن حرفیدن ایبر با شنک ایعل

اران مبارز در ک حضور دوستان و همن لحظات غمبار، چقدریدر ا. ر شدیچشمانش سراز
 یها  بود بر زخمی مرهمییرایتک و ییان همه، حضور رجایاز م. نارش شفابخش بودک

  !دلش
بر ک ای، چشم به علی به هنگام خداحافظیید، رجایه به اتمام رسک یسپارکمراسم خا

  تا جسد محبوبه را به تهران انتقالیدیشک ی سختیلیه خکدانم  یم«: دوخت و گفت
، به یه توانستکنیخواهم به محض ا ی، اما از شما میا ه خستهکدانم  ین را هم می؛ ایبده

تر از هر زمان   انقالب، روشنیروزین روزها، افق پیا. می داریادی زیارهاک. مدرسه برگرد
  ». استیگرید

  . گفته بود و رفته بودی خداحافظیی بعد، رجایا لحظه
  

ن ی حامل امام، در فرودگاه مهرآباد بر زمیمایواپه. دیان رسیعاقبت، انتظار به پا
اد یبر و فرک اهللا ایصدا. ما ظاهر شدندی هواپیها انک بعد، امام بر فراز پلیقیدقا. نشست
بر چشم به ک ایع فرودگاه، علی وسی در محوطه. ن به هوا برخاستی حاضریخوشحال

  .دیرون رود، فرشته درآیو چو بید: دیشیامام دوخت و اند
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ملت . امام آمد: ردکتر درشت اعالم یشور، در تکراژ ی پر تی  ساعت، روزنامههمان
  .دندی نامینی را از همان لحظه امام خمینیت اهللا خمیران، آیا

 استقبال از امام ی تهیمکد رنگ یان سفیکرون آمدند، سوار بر پیه بکاز فرودگاه 
 یلیاط مدرسه، خی حی طهدر محو.  مدرسه رفاه به راه افتادندیم به سویشدند و مستق

شتر به نظر یه صدا به گوش همه برسد، بک آنیبر، براک ایعل. زود همه گرد هم آمدند
  :زند یاد مید فریرس یم

  »! به مدرسه، آماده استینی امام خمییف فرمای تشریز برایامروز همه چ! برادرا«
  .ن به هوا برخاستی صلوات حاضریصدا
ت ی و حفظ امنیگر، هماهنگی دی من و برادرهای نگراناما تمام«: بر ادامه دادک ایعل

ن مدرسه اقامت دارند، یه امام در اک ید در تمام مدتی با!برادرا. امام و همراهانش است
اناً یگر را بشناسند تا احینند خوب همدک ی برادرا سع…انشان باشند یمراقب اطراف

مدت اقامت امام در برادرا . نندک استقبال نفوذ نی تهیمکان یرون، در می از بیگریافراد د
توانند به من  یاج به مشورت داشته باشد، میه احتک یا نجا، در خصوص هر مسئلهیدر ا
  ».نندک رجوع ییرایتک یا آقای و یی رجایو آقا
اط مدرسه ی از محوطه حیگری دی ه در گوشهک ییها  به خانمیبر نگاهک ایعل

 استقبال هم توجه داشته ی تهیمکمحترم خواهران «: ستاده بودند، انداخت و گفتیا
من از خواهران . آورند یف مینجا تشریم به ایباشند، امام بعد از بهشت زهرا، مستق

  ».نندک امام را آماده ی ش خانوادهیل آسایمحترم تمنا دارم از حاال، وسا
ر صلوات کحاال از برادرا و خواهرا تمنا دارم با ذ«: د و ادامه دادیشک ینفس راحت

  »!رمک متش…! شان بروند ف محولهی، به دنبال انجام وظاینی امام خمی سالمتیبرا
نده ک صلوات، پرای استقبال از امام، همراه با صدای تهیمکت ین حرف آخر، جمعیبا ا

  . رفتندی به سمتیکشدند و هر 
اروان امام به گوش کت ک حریبر، صداک اهللا ایادهای بعد، همزمان با فریساعات

ت شد و امام و همراهانش ی و مدرسه رفاه، غرق جمعیابان اصلی بعد، خیقیادق. دیرس
ان ک پلیبر از بلنداک این حال، علیدر ا. ت وارد مدرسه رفاه شدندیل جمعیان سیدر م
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ن ساختمان مدرسه، کدر بال. ختیر ی مکوسته اشیمدرسه، چشم به امام دوخته بود و پ
بر با ک ایعل. ستاده بودندیش به انتظار ورود امام ایها پ  از خواهران مبارز از ساعتیا عده
 ینجا خالیت ایچقدر امروز جا! رفعت: دیشیاد رفعت افتاد و اندیدن آنها، ناگهان به ید

 به مدرسه رفاه یه پاک ینین ملت را ببی امروز محبوب اییجاک!  رفعت…! است
  .ادش گذاشته شدی بنیی تو و رجاکمکه به ک یا گذارد؟ مدرسه یم

  
نده از عطر خوش کشور، آک سراسر یدان به ثمر نشست و فضاینه روز بعد، خون شه

  . انقالب شدیروزیپ
، خود را در ییش، همراه با رجای پیادش آمد ماههای.  آنها بودیر هر دوکن فیا

 معلمان را به دقت یاسی سیها  پروندهیک یکردند و ک ی می وزارتخانه زندانیگانیبا
ه کبارها شده بود .  را به همراه داشتیج خوب و موفقیار نتاکن یا. ردندک یمطالعه م

 شاه ی م سرنگون شدهیشان در زندان رژ ی جوانیها ه سالک را یمعلمان مسلمان مبارز
 وزارتخانه به ی زود از سویلیرده بودند و خک ییق شناساین طری شده بود، از ایسپر
 یکی سپرده شدن ینع از به فراموشب، ماین ترتیآنها به ا.  دعوت شده بودندیارکهم
 یها  از طرحیکیت، ین فعالیا.  مبارز و وفادار به انقالب شده بودندیروهایگر از نید

ر آموزش و ی در سمت وزییحاال رجا.  و او بودیین رجای بک مشتری اعالم نشده
  .شتدا ین راه قدم برمی در اییر به تنهایافته بود و او ناگزی یاش فزون پرورش، مشغله

رده ک وزارتخانه حبس یگانی، خود را در بایان وقت اداریبر در پاک ایآن روز هم، عل
 خواندن ی برایمترک ی  آخر، پروندهین روزهایا. ها بود بود و مشغول خواندن پرونده

 دفترش یه منشکها بود  ف پروندهین ردیبر در حال خواندن آخرک ایعل.  مانده بودیباق
د، یبخش یم! یمی سلیجناب آقا«:  شد و گفتیگانیت باگر داخل قسمی بار دیک
ل یار را تعطکد یم ندارید، خواستم بدانم تصمیا شتر ماندهیشه بیروقت است، از همید
  »د؟ینک
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ه ک را ی آخریها ن پروندهی نمانده، ایزیچ«:  سر باال آورد و گفتیا بر لحظهک ایعل
  ».شود یبخوانم، تمام م

ر لب یز.  برخوردییها، به نام آشنا  پروندهی نگاهش در روه آورد، ناگاهکن ییو سر پا
ش یها  دستیا با خواندن نام رفعت، لحظه! خانم رفعت افراز:  لرزان خواندییبه صدا

 پوشه را از هم گشود و یاش حبس شده بود، به تند نهیه نفس در سک یدر حال. دیلرز
ات پرونده، بر شدت ضربان یوبا خواندن هر جمله از محت. ردکشروع به خواندن پرونده 

بر سر باال آورد و به ک ایعل. ش را گرفتی بعد، بغض راه گلویقیدقا. شد یقلبش افزوده م
 و شروع به »!یران بروی از ایتو حق داشت!  رفعت…رفعت «: دی محزون نالییصدا
شتر یب! دانست ین زن نمیه از اکزها ی چه چکساوا: دیشیدر آن حال، اند. ردکستن یگر
 اطالعات و اخبار از او در کند، ساواکرش را بکگر فی دیسکا هر یه رفعت و کز آنچه ا

  .دیافت و دی آنها را ی شد همه ین پرونده میدست داشت و امروز در ا
دن حال نزار و ین بار با دی شد، اما ایگانیگر داخل بخش بای بار دیک دفتر، یمنش

صدا  یاورد و خاموش و بی بر زبان بیرد حرفکت نأبر، جرک ای علی هی گریدن صدایشن
  .از او دور شد

  
دانست پدر و مادر،  یم. د انداخت به در و داخل خانه شدیلکه کمه شب بود ین

آهسته . اند ه به خواب رفتهک است یاند و حاال البد ساعات اش بوده همان خانهیامشب م
ه کروشن بود و معلوم بود  هال  چراغ خواب.  آرام به راه افتادییها در را بست و با قدم
ش داشت، تا ی در برداشتن قدمهایشتریاط بین، احتی همیبرا. همه خواب هستند

  .زدی برنخییناخواسته صدا
  »!؟یردکر ین قدر دیچرا ا! برکا«: دی پدر را شنیناگهان صدا

  .ستاده بود و نگاهش به او بودی اتاق خواب ایپدرش در درگاه. برگشت
  »؟یاردیهنوز ب! ابسالم با«
  »!م السالمیکعل«
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ش را از تن یها ه لباسک ید، در همان حالی پدر را منتظر پاسخ دیبر، وقتک ایعل
 یارم در وزارتخانه، امشب توکراستش بابا، بعد از «:  آهسته گفتییند، به صداک یم

  ».می بودی بهشتیخدمت آقا. میدفتر حزب جلسه داشت
  :د و ادامه دادیشک ینفس راحت

ن یش آدم را از ایها حرف! زند یبا و عارفانه حرف مین مرد چقدر زید ایاند ینم! پدر«
  ».یگری عالم دیکبرد به  یشد و با خودش مک یرون میا بیدن

  »!؟ی بهشتیگفتند آقا ی میمگر چ«
شان و ی ایها صحبت.  معراج حرف زدی  دربارهی بهشتیآخر جلسه، آقا«
ه من در آن کق بود ین و دقیا، دلنشبیشان از معراج و جهان آخرت، آنقدر ز فیتوص
رون آمده و همراه با یانگار روحم از تنم ب. دمید یوت مکق، خودم را در عالم ملیدقا
  ».ندک یر میشان، در معراج سی ای آسمانیها واژه

قه هم خواب به ی دقیکردم، کدر عوض، من امشب هر چه ! خوشا به حالت«
  »!م نرفتیها چشم
  »!بان باکخواب را فراموش «
  »زان؟ی من هم مثل خودت بشوم؟ از خواب و استراحت گریخواه یم! هیچ«
ام استفاده  یداری بیها هید از ثانیها با ن سالی وقت دارم، ایلی خواب خیمن برا! بابا«

اند،  شان را از دست دادهیها ه پدر و برادر و جگرگوشهک ین مردمی خدمت به اینم؛ براک
  ». از راه برسدی خدمت و سازندگین روزهاید، تا انین انقالب به ثمر بنشیتا ا

لم یها را تحو ن حرفی خانه و ایا ن موقع شب آمدهیا«:  گفتیحوصلگ یپدر با ب
  ».روم بخوابم ی؟ من میده یم

ه کحاال . ر آمدن من بودیات به خاطر د یخواب یدانم، ب یم«: د و گفتیبر خندک ایعل
  »!یه بخوابک یرو یالت راحت شده و می، خیدیمرا د

، ی ناراحتیلیخ. ستین طورها هم نینه، ا«: ستاد و گفتی در ای پدر در آستانه
  »!ی برگردیتوان یم
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  »!امان از دست تو بابا«: د و گفتیبر خندک ایعل
  . خواب شدی  بعد، آمادهیقیو دقا

  
، زبان محمد خوشر، یدر ساختمان وزارت آموزش و پرورش، در دفتر معاون وز

  »!ت در حزب استی، فرم عضویمی سلیآقا«: زش گذاشت و گفتی میو را ریا برگه
ن عضو حزب و یتر جوان. شناخت ی انقالب میروزیزبان را از زمان پ محمد خوش
 ی ن چند هفتهی هم در ایت رسمیرد بدون عضوکر کف.  بودیتر بهشتکمورد اعتماد د

ت، با ی عضوی  برنامهن فرم ویب، این ترتیبا ا. ر در جلسات حزب حضور داشته استیاخ
: د، ادامه دادیدش را دیه تردکمحمد .  نداردیهیه او داشت، چندان توجک یطیشرا

  »د؟یمتوجه عرضم نشد! یمی سلیآقا«
  ». استی اسالمیحزب جمهورت در ین فرم عضویا. چرا، متوجه شدم«
  ».ن فرم را به شما بدهمیه اک گفتند ی بهشتیآقا«
توانم عضو حزب  ی من نمیول«: ت و متعجب گفت به فرم انداخیبر نگاهک ایعل
  ». دارمیآخر من پست دولت. بشوم
 داشت، از شما دعوت یال جدکخب، اگر اش. دانند ین را می ای بهشتیآقا«

  »!تی عضویردند براک ینم
ه یمفادش شب. ام ردهک حزب را مطالعه ی من اساسنامه. ه داردکال کنه، اش«

 ی انجمن اسالمی انقالب، برایروزیش از پی، پییرجا یه من و آقاک است یا اساسنامه
 یه، افرادکنی بر ای است مبنی بندیک حزب هم ی در اساسنامه. میردکن یمعلمان تدو

ل یآن هم به دل. ت داشته باشندیتوانند در حزب عضو ی دارند، نمیومتکه پست حک
ج استقالل ی تدرومت باشد و بهکگر اعمال ح هیه حزب، توجکن خطر وجود دارد یه اکنیا

  ».خودش را از دست بدهد
  ».دانستم ین مطلب را نمیمن ا«
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شان یا. دییشان بگوین مطلب را به اید و همیری تماس بگی بهشتین جا با آقایشما از هم«
  ».نندک ید میین حرف مرا تایخودشان ا

بر ک ای را به دست علی بعد، گوشیقی را برداشت و شماره گرفت و دقایمحمد، گوش
  ».خواهند با شما حرف بزنند ی خودشان می بهشتیآقا«: د و گفتسپر

  . را به دست گرفت و سالم گفتیبر گوشک ایعل
  :ن انداختی تلفن طنی در گوشیتر بهشتک دیصدا

  »حال شما چطور است؟! یمی سلیم آقایکسالم عل«
  »!ر خداک، خوب هستم شی بهشتیسالم آقا«
ثر کچون ا. میده یرش میین بند اساسنامه را تغیاد، اما ما یشما درست گفت! یمی سلیآقا«
  ».ت شما را دارندی حزب وضعیاعضا
د یه شما موسس آن هستک یمال افتخار، مثل گذشته در حزبکمن با ! ی بهشتیآقا«
ه ک یلیرد، اما به همان دلکت خواهم کالبته در جلسات حزب هم شر. نمک یت مکشر

  »!ی عضو رسمیکو نه به عنوان  یومتک عضو حیکردم، فقط به عنوان کعرض 
  ».ت شما در جلسات حزب استک و شریارکمهم هم!  نداردیالکاش«
 من ی قلبی د، عالقهین را بدانیل دارم ایم. ال گرفتمکد اشیبخش یمرا م! ی بهشتیآقا«
  ».ه در جوار شما باشمکن بوده یشه ایهم

  »! امان اهللای ف…ق بدهدیخدا به شما توف«
  »!خدا نگهدار«

ن پرسش فرم، توجهش را یاول.  به فرم انداختیا  را گذاشت و نگاه دوبارهیگوش
  ».دیی، مرقوم بفرمای از خود و سوابق مبارزاتیوتاهک یوگرافیب«: ردکجلب 
د و شروع به یشکرون یت بکب یسش را از جیخود نو.  جابجا شدی صندلیرو

  :ردکنوشتن 
  ، شهرستان جهرم1317متولد سال 

  … ـ، تهران 1353سال : ازدواج
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ه ک را محمدرضا. ندیاید بیه به خرکش آمده بود ی پیها باالخره فرصت بعد از مدت
در . رون زده بودندی دو ماهه بود، نزد مادر بزرگش گذاشته بودند و از خانه بینوزاد

رد داخل ک ین مییه تعکن فاطمه بود یا. ها بود ن مغازهیتری ویرو، نگاهشان به سو ادهیپ
ن است حاال کمم«: رد و گفتکبر رو به فاطمه ک ایان راه، علیم. ه برونددام مغازک

  »!نکه ین بازار تهی امروز از همیخواه ی میم، هر چیاید بینم خرکحاالها فرصت ن
 یخواهم تا برا ی پارچه خوب میکخواهم؛ فقط  ی نمیادیز زیچ«: فاطمه گفت

ه خود را به چادرش کاش  الهن، به دختر سه سییو نگاهش به پا» . لباس بدوزمنهیثم
  .شانده شدکخته بود، یآو

 واجب شد، حتماً یلیخب، پس خ«: د و گفتیشکنه ی بر سر ثمیبر، دستک ایعل
  »!بخر

ن بار خود را به پدر ید و ای به صورتش دوین حرف، موج شادیدن اینه از شنیثم
 یها  طاقهیوها همه به س نگاه.  شدندی بزازی  مغازهیک جلوتر، وارد یقدر. ختیآو

ه دست در دست پدر داشت، نگاه جستجوگرش را به باال ک ینه در حالیثم. پارچه بود
نار هم صف ک پشت سر بزار، یها ف در قفسهیه ردک پارچه دوخت یها سر، به طاقه

درنگ طاقه را از قفسه  یرد و بزاز بکها اشاره   از طاقهیکی یفاطمه به سو. ده بودندیشک
 ی پارچه را گرفت و طاقه را گشود رویشخوان گذاشت و تایپ ید و رویشکرون یب
 یها ها، طاقه ن انتخاب مادر، هنوز چشمانش در قفسهیتوجه به ا ینه، بیاما ثم! شخوانیپ

  !دیاوک یپارچه را م
: بر انداخت و گفتک ای به علیم نگاهیرد، نک یه پارچه را لمس مک یفاطمه در حال

  »به نظرت چطور است؟«
 است، اما باز ی خوش رنگ و خوبی به نظرم پارچه«: ان داد و گفتکسر تبر ک ایعل

  »!م آخر با خود توستیهم تصم
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  »! خوش رنگ استیلیدم، خیه همان اول پسندکمن «: فاطمه گفت
  »!خواهم ین را نمیمن ا! نه«

 ینه با دست، اشاره به سویثم. دینه چرخی ثمیها همه به سو ن حرف، نگاهیبا ا
  »!خواهم یاش را م یمن آن رنگ«: رد و گفتکچه  پاریها طاقه

نه ی به ثمیم نگاهیه نک ید، در حالیبر و همسرش را دک ایوت علک سیبزاز، وقت
اد یدن فری پارچه عبور داد و باالخره با شنیها  طاقهی رویداشت، دستش را به آرام

  پارچهیها  از طاقهیکی ینه، انگشتش رویثم» ن استی هم…ن است یهم «یشاد
.  اول از هم گشودی نار طاقهکد و آن را در یشکرون یبزاز طاقه را از قفسه ب. متوقف شد

 به یکین یا.  متفاوت بودیلک اول به ی ن پارچه با طاقهیپارچه همان جنس بود اما ا
ن یا! نه جانیثم«: د و گفتیشکدنش ابرو در هم یفاطمه با د. رنگ بنفش روشن بود

  ».شود ی نمیکین ی ایمش به قشنگ بدوزیست؛ وقتیرنگش خوب ن
  »!خواهم ین را مینه، من هم«
  »!دیآ ین رنگ به تو نمی آخر ایول«
و رو به » !نیید پایاورین پارچه را بینه آقا، هم«: رد و گفتکبر اشاره به بزاز ک ایعل

ن حق را ینه ایثم! رده است، مانعش نشوکه خودش انتخاب کحاال «: رد و گفتکفاطمه 
  »!ندکاش را انتخاب  دش رنگ پارچهه خوکدارد 

  .ردکوت کد و سیبر، لب به دندان گزک این حرف علیفاطمه با ا
رو  ادهیش از فاطمه خوشحال بود و در پینه بیثم. رون آمدندی بیاز پارچه فروش

آثار .  فاطمه انداختی  به چهرهیم رخ نگاهیبر از نک ایعل. دیپر ین مییوسته باال و پایپ
د و با دست، یشک یبر آهک ایعل. دا بودیاش پ د هنوز در چهرهین خری اد از بابتیترد

شتر از نفس ی بیلی ارزشش خیروزین حس پی و این شادیا«: رد و گفتکنه یاشاره به ثم
  »! پارچه استیکد یخر

 فاطمه؟ یدان یم«: نه گرفت و ادامه دادی ثمی  شادمانهیزهایوخ نگاهش را از جست
  »! ماندگارتر استیلین پارچه خن حالت، از آیبه نظرم ا
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ت بر لبانش ی بعد، لبخند رضایر فرو رفت و لحظاتکن حرف، به فیدن ایفاطمه با شن
  .دیشک ین لبخند، نفس راحتیدن ایبر با دک ایعل. نشست
بر ک ایابان افتاد و رو به علی خی آن سوی  جلوتر، فاطمه نگاهش به داروخانهیمک

اش تمام شده  م، قطرهی قطره بخریکگوش محمد رضا  ید برای، بایراست«: رد و گفتک
  ».خوابد یزم، راحت نمین بچه قطره نریدر گوش ا. است

. شه بودیداروخانه به خالف انتظار، خلوت تر از هم. ابان رفتندی خیهر سه به آن سو
 یتر داروخانه به سوکد. ردک درخواست دارو یچ ش رفت و از داروخانهیفاطمه پ

: رد و گفتکبر رو به فاطمه ک ایعل. درنگ قطره در دست برگشت ی رفت و بیا قفسه
  »م؟ی بخریکین جا یه همکنیا ایم یان دارک، منزل قطره چیراست«

رد و ک یرکفاطمه ف. ستادیدن پاسخ فاطمه ای زد و منتظر شنیتر داروخانه لبخندکد
  ».می را دارینه، هنوز همان قبل«: گفت
ه همچنان لبخند بر لب ک یا برگرداند و در حال پول دارو ریتر داروخانه، باقکد

 را به شما عرض ید مطلبیده یآقا، اجازه م«: بر انداخت و گفتک ای به علیداشت، نگاه
  »نم؟ک

  »!دیینم، بفرماک یخواهش م«: بر گفتک ایعل
ان ما ینجا مشترید آقا، ایدان ی آخر م…!دی هستیشیق و دوراندیآقا، شما پدر دق«

م یده یلشان میلون تحویه ما در ناک یی نگاه هم به داروهایک یشترشان حتیب
  »!اندازند ینم

به هر .  آنها گرفتار نباشمی د من به اندازهیشا! نمک یخواهش م«: بر گفتک ایعل
  »!د، خداحافظ شمایحال شما لطف دار

ن یا«: بر انداخت و گفتک ای به علیان راه، فاطمه نگاهیم. رون آمدندیاز داروخانه ب
د بودند، چه ی خری بودند و شاهد آن ماجرای بزازی تر اگر در آن مغازهک دیآقا
  »گفتند؟ یم

  .دیز از غرور خندیبر انداخت و لبرک ای دوباره به علینگاه
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 ی درسیها تابک ییر محتوایی تغی برایدی جدیها ر، برنامهی اخیها ن ماهی ایط
 یه طک یا اما مسئله. غ شده بود مربوطه ابالی اجرا، به نهادهاین شده بود و برایتدو

 را در دوران وزارتش در آموزش و پرورش، به ییر رجاکش از او، فیر او و پکها ف ن ماهیا
 یاتیشد به عمل یگر، مربوط میرات دیی تغیارین مسئله بسیخود مشغول ساخته بود؛ ا

ه کـ  یتی مانند نهاد امور ترب– آموزش و پرورش ی جنبی نهادهایها ردن اساسنامهک
  .گرفت ی صورت میشتریار بک آن مطالعات و ی بندهاید رویال بود و باکهنوز دچار اش

 دفتر ی منشیصدا. ه زنگ تلفن به صدا در آمدک گذشته بود ی از وقت اداریساعت
  :دیرا شن
  ».اند ر تماس گرفتهی نخست وزی، آقایریاز دفتر نخست وز! یمی سلیآقا«
  »!دینکممنونم، لطفاً وصلش «

  :دی را شنیی رجایی آشنایصدا
  »!یمی سلیم، آقایکسالم عل«
  »!دیردک، مرا شرمنده یی رجایسالم آقا«
  »!ه احوالتان خوب است، دوست مبارز ماکانشاء اهللا «
  »د انشاءاهللا؟یه خوب هستکشما هم ! بله، الحمدهللا«
  ».شوم ینم، بهتر از حاال مکدا یق پین ملت بزرگ توفی به ایاگر در خدمتگزار«
  »!ندکن مردم حفظ ی ایخدا شما را برا«

ن طور ین صحبت امروز، حتماً همیالبته با ا! شتر بدهدیق خدمت بیخدا به شما توف
  .خواهد شد

  »!یی رجایمن در خدمتتان هستم آقا«
از شما ! یمی سلی آقا…نم ک ین تماس را خدمتتان عرض می از ایغرض اصل«

ل کر یم دبک االن ح…! دینکآماده د، خودتان را یت جدی مسئولیخواهم برا یم
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ن یهم. ه به نام شما نوشته شده، در دست من استک شورک یسازمان امور استخدام
  ».رسد ینم، فردا رسماً به دستتان مک یم را امضا مکحاال ح

ن ی زمیم رویها  از برنامهیلی خیت فعلین مسئولی، من هنوز در ایی رجایاما آقا«
  »؟د انجامش بدهمیه باکمانده 
ه ک را یریی، هر تغی درسیها تابکن ی ایشما تا حاال برا«:  گفتییرجا

 یوقت. از استی مورد نیتر ار مهمک یحاال وجودتان برا. دیا د انجام دادهیخواست یم
الت ک حل مشیار براکن یت ایاهم. نمک یم، خدمتتان عرض مینیگر را ببی همدیحضور

  ».اد استیالعاده ز شور فوقک
ن امروز خدمتتان ید، روشن بشوم، همیت جدین مسئولیه با اکنیا یپس من برا«

  ».رسم یم
  »!یمی سلیمنتظرتان هستم آقا«
  »!نمک ی میعجالتاً خداحافظ«
  »!خداحافظ شما«

 مربوط به وزارتخانه و یارهاکد ی مانده، بایرد در مدت باقکر ک را گذاشت و فیگوش
شود سرپرست  ین باعث میا. د را سامان بدهی درسیزیر سازمان پژوهش و برنامه

  .ردی سازمان را به دست بگیها  طرحیشتر، اجرای بید، با راحتیجد
  
رد، که عوض کها را  لباس. ها خواب بودند د، بچهیه رسکبه خانه . ر وقت بودید
ر نگاهشان ی خاموش ماند و سیلحظات. ها نشست  سر بچهیها را شست و آمد باال دست

 را پشت یه چهار سالگکنه یشتر نداشت و سپس به ثمیاه به نه مکبه محمدرضا . ردک
روند، چقدر  یها به خواب م  بچهی، وقتیبه راست: دیشیاند. گذاشت یسر م
  !شود ی و ملموس مینیشان ع تیمعصوم

.  محمدرضا بوسه زدی نه و سپس بر گونهی ثمیشانیرد و بر پکنرم و آهسته، سر خم 
 یامروز آقا«: رد و گفتکه در آشپزخانه بود کطمه ه نشست، رو به فاکبر سر سفره شام 
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. زد یت فرزندان حرف می نقش مادر در تربی م، دربارهیه داشتک یا  جلسهی توییرجا
  ». از نقش مادر گفتندی ارزشمندیها تهک نیلیخ

: فاطمه، ظرف ساالد در دست، آمد و بر سر سفره نشست و خود را مشتاق نشان داد
  » گفتند؟یخب، چ«

ا مرگ، ید به وقت فراق ی صاحب فرزند باشیی زناشویاگر در زندگ«:  گفتندیی رجایآقا
جا از دست داده یک اگر مادر برود، انگار بچه پدر و مادرش را یاگر پدر برود فقط پدر رفته، ول

  ».است
  »!ی گوهرباریها چه حرف«: ان داد و گفتکفاطمه سر ت

  »؟یا حاال بگو تو چقدر آماده! فاطمه«: بر، چشم به فاطمه دوخت و گفتک ایعل
  »!؟ی چی آماده«
ن ی ایه براکن ی ای آماده«: رد و گفتکن و محمد رضا ی به ثمیا بر اشارهک ایعل
  » و هم مادر؟یم، هم پدر باشیها بچه

  ».ه اصالً خوش ندارم بشنومکها نزن  ن حرفیاز ا«
 از یرین خبر تصویولدن ایبر در انتظار دک ایعل. ون آغاز شدیزی اخبار تلوی برنامه

 مجلس، فرمان رهبر ی علنی  در جلسه. ون دوختیزی تلوی مجلس، چشم به صفحه
در . شد ی، خوانده میاست جمهوری از مقام رصدر یابوالحسن بن بر عزل یانقالب مبن

  .ن انداختی مجلس طنین در فضایر حاضریبکاد تیان قرائت فرمان رهبر انقالب، فریپا
  .ر گفتکها را باال برد و خدا را ش  شام، دستی فرهنار سکبر در ک ایعل
  

مه شب، هر چه ی از نیتا پاس. رانه خواند و به بستر رفتکعت نماز شکشب، دو ر
ش از گذشته بر دوش خود حس یت را بی مسئولینین بار، سنگیا. رد، نتوانست بخوابدک
رد، دفتر کوشن ارش رفت، چراغ مطالعه را رکاز رختخواب برخاست، به اتاق . ردک یم
 ید بودند و از البالیاش را برداشت؛ صفحات دفتر همه سف د روزانهیادداشت جدی

 نخست دفتر را گشود و شروع به ی صفحه.  دفتر به مشامش خوردی تازگیها، بو برگه
  :ردکنوشتن 
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  میاهللا الرحمن الرح بسم
ش آن به خاطر ریه تنها پذکردم ک نیت تعهدین مسئولیه در برابر اک یدان یا میخدا

. ت دارمیت و حماید هدای تنها دوست من امیتعهدم در برابر تو بود و لذا فقط از تو ا
ه کن تو و بندگان تو یز خود را به دی خدمت ناچیین تا در حد تواناک یاریمرا 

ان بر یخ طاغوتیزم هستند و بار سالها ستم تارین و هموطنان عزیمترکهمنوعان من 
ر ی خیه دعاکباشد . اهمک از بار آنها را بیا م و ذرهیم نماید تقدننک یپشت خود حمل م

  .آنان موجب آمرزشم شود
ه اگر هم کنم کت کاد تو و به خاطر تو حری فقط با ی و فعلیرکن در هر فکم یاری

 را ی را حق و حقین تا ناحقکم کمک. دی بخشیناً مرا خواهیقی ،ردمک یندانسته خطائ
در گوشم است و خالصه مرا در پناه خود نگهدار و از » عملیفمن  «یاه آوکنم کناحق ن

  .مند سازم لطف خود بهره
  1دوار تویبنده ام

  
 یار چندانکگذشت، اما هنوز در آغاز راه بود و  ی ماه میکد، یت جدیاز قبول مسئول

زش بود و او گرم مطالعه ی میق رویئت تحقیه هی اولیها گزارش. ش نبرده بودیاز پ
در اتاق باز شد » !دییبفرما«: رد و گفتکسر بلند . دی آهسته شنیی اتاقش صدااز در. آنها

رون آمد یز بیدن او از جا برخاست، از پشت میبر با دک ایعل.  به اتاق پا گذاشتییو رجا
ها  د، سر زده به وزارتخانهیس جمهور جدیه رئکده بود یشن. گر دست دادندیدیکو با 
 به سر وقت او یس جمهوری رئین زودی نداشت به اند، اما انتظارش راک ی میشکسر

  .دیایهم ب
ه از اوضاع کنینمت و هم ای ببیکام هم از نزد آمده«:  خندان گفتیی با روییرجا

  ».رمی بگیارها سراغک

                                                 
  در آغاز دفتر ثبت وقایع روزانه» شهید علی اکبر سلیمی جهرمی«ی   متن نوشته.1
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! یی رجایآقا«: بر گفتک ایعل.  اتاق نشستندی  گوشهیها ی صندلیهر دو به رو
. نمیب ین سازمان می در ایادیالت زکمش.  دارمن سازمان در نظری ای برایادی زیها برنامه

 قابل تحمل یت فعلیوضع. د متحول بشودی سازمان بایراسکن نظام بوروی اول، ای در وهله
ن اگر یا. م استکشور حاکن ی ای بر نظام اداری و شاهنشاهیهنوز فرهنگ غرب. ستین

رش باز ی مسی شود و از ادامه یند مک ی مدتیکت انقالب بعد از کند، حرکر نییتغ
  ».ستدیا یم

  »!موافقم«: ان داد و گفتک سر تییرجا
 دستورات یه بر مبناکام  ل دادهکی تشیقاتی گروه تحقیک«: بر ادامه دادک ایعل

د ماحصل تالشش، ین گروه بایا. نندکن یشور را تدوک ی و استخدامیاسالم، قانون ادار
ن ی ای  حقوق از دست رفتهیفای و استیها، تحقق عدالت اجتماع  برنامهیپس از اجرا
  ».مردم باشد

راً ینم اخیب یچه خبر است؟ م! یمی سلیآقا«: ان داد و گفتکسر ت.  لبخند زدییرجا
  »؟ینک یت نمک ما حری، همپاینک یت مکزپا حریبا اسب ت

توانم انجامش  یه مک ییارهاک از یلیفاف ندهد و خکترسم عمرم  یم! یی رجایآقا«
  ».فتدیبدهم به عقب ب

خالصه مراقب «: بر انداخت و گفتک ای علی دست بر شانه.  از جا برخاستییرجا
  »!ی به مردم، ما را جا نگذارین ماراتن خدمت رسانیباش در ا
 یبر به دنبالش به راه افتاد تا براک ایعل. رون رفتیاش را فشرد و از اتاق ب شانه

  .ندکاش  یشور، همراهک ی و استخدمیگر سازمان امور اداری دیها د از بخشیبازد
  

: بر انداخت و گفتک ایق به علی دقید، نگاهیه چک صبحانه را ی صبح، فاطمه سفره
  »؟یدید ی خواب م…ده بود، ی، رنگت پریس عرق بودیشب خید«

  »! همی چه خواب…دم یخواب د! بله«: ان داد و گفتکبر سر تک ایعل
  »!نکف یتعر«: ز بر سر سفره نشست و گفتیفاطمه خود ن
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ل ین چمن دانشگاه، هفت فینار زمکابان، ی سنگفرش خی نماز جمعه، رویتو«
ها متالطم شده و  لیت فکن حریمردم از ا. ردندک یت مکبزرگ داشتند به جلو حر

ن ی شده بودند؛ مثل همین بندی آذیاء فلزیها سرتاسر با اش لیف. ناراحت بودند
د ینور خورش. بندند ین می براق آذیها را با فلزها لیشان فیها ه موقع جشنک ییهندوها
ل نظرم را به خودش جلب ین فیاول. داد ید و چشمم را آزار میتاب ی فلزات براق میبه رو

ه کل اول ی فیبه رو. بدنم داغ شد. دی تنم دوی تویی طاقت فرسایمرتبه گرمایک. ردک
ش چندشم ا از خنده. دیخند یصدر نشسته بود و م یگر بود، بنی دیها لیتر از ف بزرگ
ه به چشمانم فشار کد بود ی شدی شده به قدرین بندی آذیاس نور از فلزهاکانع. شد
  »…نم ی را نبیزیگر چی هم فشار بدهم تا دیم را رویها کرد پلک یآورد و مجبورم م یم

ه کن است یاش به خاطر ا  نها همهیا! ر استیه خکانشاءاهللا «: د و گفتیفاطمه خند
حاال . رده بودکتان را به خودش مشغول  ش، ذهن همهیارهاکن ی ان روزها باین مرد، ایا
 وجود ی ناراحتی برایلید، پس دلیآ ی از دستش برنمیارکه از قدرت عزل شده و ک

  ».ندارد
ن مدت وجود یچطور در ا. سوزد ی میی رجایدلم برا«: د و گفتیشک یبر آهک ایعل

. ندکاش   را لهییخواست رجا یبرش مکن مرد با نخوت و تیا. ردکن مرد را تحمل یا
 به یوقع. داد ی نمیتیچ اهمیرش هیه به نظرات و اعتقادات نخست وزک یس جمهوریرئ

  »!نار شدهکرد، حاال خودش از قدرت برک یرش میگذاشت و در عوض، مدام تحق یاو نم
نند کش ی روز مردم رهایکرد ک یر نمکه فکآنقدر به خودش مغرور بود «: فاطمه گفت

  ».مان رهبرشان گوش بسپارندو به فر
ن مرد، حاال دستش را در یا! ر بگذراندیا به خیخدا«: د و گفتیشک یبر آهک ایعل

ه کخته است ین ری بر زمیادی زیها ه از روز اول، خونک گذاشته است یسکدست 
  ». بودندیف واقفیف نژاد و شریشان، حن نیاول

  .بر چشم دوختکا ی به علی سر باال آورد و با نگرانیا فاطمه لحظه
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 ی اسالمی حزب جمهوری  جلسهیه خواندند، به طرف محل برگزارکنماز جماعت را 
بر ک ایعل. ها قرار گرفتند ی صندلیز، به رویه همه پشت مکد یشک نیطول. به راه افتادند

رد، ک یهر چه م. ان بودی در اعماق ذهنش در غلیزیچ.  داشتیگریاما امشب حال د
ق شروع یدر تمام دقا. ندکز کاش را بر موضوع جلسه متمر یرکف یرویتوانست ن ینم

 نماز …لی هفت ف…. ردندک یل بزرگ از مقابل چشمانش عبور میجلسه، هفت ف
ه ک امروز ی راست… نماز جمعه …ن چمن دانشگاه تهران ینار زمکابان ی خ…جمعه

  !شنبه بودیک
. متوقف شد یواری ساعت دید و به روی سالن جلسات چرخینگاهش در فضا

 یگر باقیتا جمعه، چهار روز د. فردا دوشنبه بود.  از ساعت نه شب گذشته بودیقیدقا
اش کد یرش رسکبه ف. ردک یه همچنان صحبت مک افتاد ی بهشتینگاهش به آقا. است
: دیشیاند! ردک یف می تعری بهشتی آقایشب را برایش آمده بود و خواب دی پیفرصت

ر یعه دارد، به حتم، تعبیالطب ه در بحث معراج و ماوراءک یا یرگی با آن چی بهشتیآقا
  .ن خوابش داشتی ای برایدرست

گر ی بار دیک بعد، ییها هیاما ثان. ندکز جلسه کرد ذهنش را متمرکگر تالش یبار د
ن یچرا ا! ایآه خدا. ردندکل سوار، از مقابل چشمانش عبور یل بزرگ، هفت فیهفت ف

 …ل سوار یل، هفت فیهفت ف. ردک یش نمیحس رهان لحظات یشان، در ایخواب پر
 چه ی براست… نهفته است؟ یزین عدد چه چیدر وجود ا. امل استکهفت از اعداد 

 دو … یسی به انگلیروزی پی لمهک، مانند حرف اول یروزیعالمت پ!  بله… یزیچ
  و ملموسینی را در ذهن، عیروزیرود و شعار پ یل عدد هفت باال مکه به شک یانگشت

 یه به دعا به سوک ییها  دست…. د باشدی باز هم، باز هم با…هفت، هفت . ندک یم
 ی، برای رستگاریبرا!  اجابتی برایی دعا…هفت، هفت . شوند یآسمان بلند م

گر چه ی د…!  اعمالیجواز قبول!  صدور جواز ورود به جهان آخرتی براییدعا! بخشش
  ماند؟ یم
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ن حد یه تعدادشان تا اک است یا ن تنها جلسهیا. دیارانش چرخک همینگاهش به رو
ب ده ی با ضر… باز هم هفت، یعنی …! هفتاد نفر؟. شوند ی میهفتاد نفر. اد استیز

 …یک هفتاد و … هفتاد … شصت…ردکاران جلسه را شمارش ک نظر، همیک با …
.  به تنش هجوم آوردیادی زی احساس گرما…رد با خودش هفتاد و دو کر کو ف

 ی، مقابل آقایزی میم رویناگهان نگاهش بر تقو. گاهش را به هر سو چرخاندسردرگم، ن
تمام مدت در . ب بودیعج! رماه سال شصتی هفتم ت…عدد هفت .  متوقف شدیبهشت

اش  یشانی پیرطوبت عرق را رو.  تنش افزوده شدیبر شدت گرما. مقابل چشمانش بود
د یشن ی نم…گفت؟  یه مچ. زد ی حرف می بهشتی آقا…! هفت هفت هفت. ردکحس 

ما  «… ی بهشتی آقایا صدای ذهنش است و ین صداید ای نفهم…د ی اما شن…
  »… م ماندیخ خواهی تاری راست قامتان، جاودانه

 ین فلزیه از آذک یدیاس نور شدکننده، مانند انعکره یرومند و خی نیناگهان نور
 یینور؛ گرما. دیپاشرده بود، بر چشمانش کره یل اول برخاسته و چشمانش را خیف

د و در جهت عدد هفت، همه یرون جهیر پا بیم، از زی عظییرویب، نی مهیینده، صدایفزا
 باز شده بود به یان عدد هفت، راهی نور، از میآن سو. ز را از دو سو، به هوا پاشاندیچ

 ی، آبید، بعد آبیاول قرمز، بعد سف. ردک یوسته رنگ عوض میه پک یراه!  آسمانیسو
معلق در . وزن ی و بک سبییان فضایها در م  از رنگیمانکن ید، بعد رنگی بعد سف،یآب

  !ری از جنس حریآسمان، سوار بر ابر
گر ی بار دیک بعد، ییها هیاما ثان. ندکز جلسه کرد ذهنش را متمرکگر تالش یو بار د

ن یچرا ا! ایآه خدا. ردندکسوار از مقابل چشمانش عبور  لیل بزرگ، هفت فیهفت ف
... سوار لیل، هفت فیهفت ف. ردک یش نمین لحظات حساس رهایشان، در ایخواب پر

 چه یبراست...  نهفته استیزین عدد چه چیدر وجود ا. امل استکهفت از اعداد 
ه ک یدو انگشت... یسی به انگلیروزیلمه پک مانند حرف اول یروزیعالمت پ! بله... یزیچ

. ندک ی و ملموسش مینی را در ذهن، عیروزیرود و شعار پ یل عدد هفت باال مکبه ش
 آسمان بلند یه به دعا به سوک ییها دست... . د باشدیباز هم، باز هم با... هفت، هفت
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 ی براییدعا!  بخششی، برای رستگاریبرا!  اجابتی براییدعا... هفت، هفت. شوند یم
نگاهش به . دمان یگر چه مید!...  اعمالیجواز قبول! صدور جواز ورود به جهان آخرت

هفتاد . اد استین حد زیه تعدادشان اک است یا ن تنها جلسهیا. دیارانش چرخک همیرو
اران ک نظر همیکبا ... ب دهیبا ضر...  باز هم هفت، یعنی!... هفتاد نفر؟. شوند ی مینفر

... رد با خودش هفتاد و دوکر ک و فیکهفتاد و ... هفتاد... شصت... ردکجلسه را شمارش 
. سردرگم، نگاهش را به هر سو چرخاند.  به تنش هجوم آوردیادی زیگرمااحساس 

هفتم ... عدد هفت.  متوقف شدی بهشتی، مقابل آقایزی میم رویناگهان، نگاهش بر تقو
 یبر شدت گرما. تمام مدت در مقابل چشمانش بود. ب بودیعج! رماه سال شصتیت

 یآقا! ... هفت هفت هفت. درکاش حس  یشانی پیرطوبت عرق را رو. تنش افزوده شد
 ذهنش ین صداید اینفهم... دیاما شن... دیشن ینم... گفت یچه م. زد ی حرف میبهشت

  ...م ماندیخ خواهیما راست قامتان، جاودانه تار... ی بهشتی آقایا صدایاست و 
عادگاه ی می خروشان به سویا ر هفتاد و دو تن، بر دوش رودخانهیکصبح هشتم، پ

  .ت بودک در حر سرخیها الله


