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  شنبه
ان هـم  یـ  غفوریاتمـان آقـا  یبـا معلـم ادب   ! توانم  یه من م  کتمام امروز با خودم گفتم      

نامه یه نوشتن زندگکگفت . توانم ینم، حتماً م که اگر اراده    کاو هم گفت    . ردمکمشورت  
ه دل کـ ست، امـا مـن   یاد سخت نی ز– وجود نداشته باشد یافک اگر اطالعات خوب و  –
  !فقط دو هفته.  ندارمیادیوقت ز! ستی دلم نیتو

ــه ــل، ی هفتـــ ــ قبـــ ــوع کـــ ــود موضـــ ــرار بـــ ــرایه قـــ ــتن،  نوی بـــ   شـــ
م، مـن   ینـ ک انتخـاب    –شـد     یه در سـطح منطقـه برگـزار مـ         کـ   ی جهت مسابقات ادب   -

ر نفـت  یـ او وز. ردمکـ ، او را انتخـاب  انیمحمدجواد تنـدگو د یدن نام شه یناخودآگاه با د  
او در  . شتر بـدانم  یـ ه در مـوردش ب    ک جالب بود    یلیم خ یبرا. ران بود ی ا ی اسالم یجمهور

.  دشمن بعث عراق به اسارت آنها درآمـده بـود     یوهاری ن یکی، در نزد  یلیآغاز جنگ تحم  
  ه به اسارت آنها درآمده بود؟ک بود یک دشمن نزدیروهایر چقدر به نین وزیمگر ا
ان را  یمحمـدجواد تنـدگو    ی اطالعـات زنـدگ    ی خواهد همه   یدلم م .  دلهره دارم  یمک
 یمـ کم یارهـا که کـ جان باعث شـده  ین عجله و هیهم. سمینم و آن را بنو  کجا جمع   یک
 یشورک و  یسم حتماً در مسابقات استان    ینو  یه م ک یتابکخواهد    یدلم م . ش برود یند پ ک

  ! داشتمیشتریاش وقت بک. اوردین مقام را بیبهتر
نامه، به او ین زندگیدم در نوشتن ایام  ی همه.  ناراحت شدمیمکامروز از دست پدرم 

توانـست    یم. نگار است   مهروزنا. سنده است یاو نو . شه سرش شلوغ است   یاما مثل هم  ! بود
از یـ ه بـه او ن    کن روزها   ی، درست هم  یاما از بدشانس  ! ندک یآور  م اطالعات جمع  ی برا یلک

  !روقت در دفتر روزنامه بماندید تا دیداشتم، آقا با
روقـت در دفتـر   ینند و او مجبور اسـت تـا د  کار کنامه  ژهیخواهند چند و ید م یگو  یم

  .روزنامه بماند
زد  ی حرف مـ   یطور. می داشت یا   دوستانه ین موضوع، بگومگو  یمامشب با پدرم سر ه    

ه شـما را    ک یین روزها ید درست هم  یچرا با «: گفتم!  نگرفته بود  یارم را جد  که انگار     ک
  »!د؟یالزم دارم، نباش
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  »!؟یگر مرا الزم نداری دی روزهایعنی؟ ی چیعنی«: گفت
 در یلـ کد یتوانـست  یمـ .  شـما را الزم داشـتم     یلـ یه خ کن بود   یمنظورم ا ! نه«: گفتم
م یو روزنامـه بـرا  یاز آرشـ . دینکم جمع   یاطالعات برا . دینکم  کمکنامه  ین زندگ ینوشتن ا 
  »...دیاد بدهیراه و روش نوشتن را به من . دینکدا یمطلب پ

! یپس خودت چـ   ! سمیت بنو یار را برا  کن  یه من خودم ا   ک باره بگو    یک«: پدرم گفت 
 ییاگر راهنما. ید انجام بده  یار را تو با   کاصل  .  باشد د با برنامه  ی حتماً با  یقیار تحق ک یک

  »!، من هستمیخواست
  »!روقت منتظر آمدن شما بمانمیتوانم تا د یه نمکمن ! دیستیه نکشما «: گفتم

ن ی چنـ  ی نامـه ینوشتن زندگ ! یتوان  ی، م یاگر بخواه ! نک همت   یمک یک«: پدرگفت
 مـن هـم حـساب       کمک یه رو البت. یشک ب یادیه زحمت ز  کن را دارد    ی ارزش ا  یدیشه
  »!نک

 انجـام  ییار را خودم بـه تنهـا     کن  ید ا یبا.  از دست پدرم ناراحتم    یخودیه ب کدانم    یم
  .بدهم
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  شنبهشنبهیکیک
 مـسجد  ی تابخانـه کرستان برگـشتم، رفـتم   یه از دبکعصر  .  افتاد یبیامروز اتفاق عج  

ر ی تصو یکد آن،    جل یرو. ردمکدا  یان پ ید تندگو ی در مورد شه   کوچکتاب  ک یک. محله
ن یر ا ک ف یرفتم تو !  است ی جور یکنگاهش  . ب بود یر عج یتصو.  او بود  ی امل از چهره  ک
 یزیـ انداخت به چـه چ  یس را مکن عیه اک یا ان در لحظهیبا خودم گفتم تندگو  . سکع
ر شدنش؟ یا به وزیرد؟ به پدر و مادرش؟ به خواهرش، به دوستانش، همسرش          ک یر م کف

  !ب زنده و ماندگار بودی هر چه بود، نگاهش عج،...به انقالب، امام
م گذاشتم و بـا     یس را روبرو  کع. ای لحظه رفتم به عالم رو     یکه  کدانم چطور شد      ینم

ات را    نامهی زندگ یه من و شما با هم، دو نفر       کشد    یچقدر خوب م  «: گفتم! او حرف زدم  
  »!دمیپرس یآمد، از شما م یش می پیلکه مشکنوشتم و هرجا  ی من میعنی! میسیبنو

محمـد  . دمیشن  یاش را از زبان خودش م       یات زندگ یخواست تمام جزئ    ی دلم م  یلیخ
 یجـوان ! بـاً دوازده سـال بزرگتـر از مـن    یتقر. ر شد یه وز ک ساله بود    یان س یجواد تندگو 

  . یار سرزنده و باسواد و پرانرژیبس
ند و با من    ک ن حاال لبانش را از هم باز      یه اگر هم  کاش آنقدر زنده است       ر چهره یتصو

  !نمک یحرف بزند، تعجب نم
ارآمد، مثل که از سر  کامروز غروب، پدر    . افتد  ی اتفاق م  یبیها حوادث عج     وقت یگاه

 صفحه از آن را یک  -ند ک یار مکه درآن ک یا   روزنامه-شه در دستش روزنامه بود     یهم
ا یـ مـروز از دن   ان ا ید تنـدگو  یه پدر شـه   ک یا  حتماً باخبر شده  «: به من نشان داد و گفت     

  »!رفت؟
د از پدر و مادر و تولد او شـروع  ینامه، بای نوشتن زندگیبرا. من مات و مبهوت ماندم   

 -ان  ی حـاج جعفـر تنـدگو      یعنـ ی -ان  ید تندگو یه پدر شه  کقبال خوانده بودم    . ردمک یم
ازده سـال اسـارت و      یـ او چطـور توانـست      .  به تنها پسرش داشـت     یادیار ز ی بس ی عالقه

نـار  ک در   یدانم چرا وقت    ینم...  بدون جواد  یها  ند؟ سال کرزندش را تحمل     از ف  یخبر  یب
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بـا خـودم   . م را گرفـت ی گلـو  یدی بغض شد  یا  ن خبر را بخوانم، لحظه    یپدرم نشستم تا ا   
  !ردندک یدا می پیر دشمن بودم، پدر و مادرم چه حالی هفته اسیک اگر یمن حت: گفتم

ن در طول عمر هشتاد و سه ساله خودش، ایحاج جعفر تندگو... «: روزنامه نوشته بود
ـ ی او عالقـه .  خداوند گام برداشت   یشه در راه بندگ   یهم ت یـ  بـه قـرآن و اهـل ب   ی فراوان

، بـه تـالوت     ی زندگ ی نار امور روزمره  کاش، در     ر عمر هشتادوسه ساله   یاو در مس  . داشت
ر کـ  حـال ذ شه دریه همکاند   او گفتهی درباره... م آن مشغول بود یدن مفاه یقرآن و فهم  

ازمنـدان غافـل   یردن به نک کمکوقت از   چیت رسول خدا، ه   ی اهل ب  ی وهیبه ش ... دعا بود 
بـا تمـام    . اش بـود    یت فراوان و شوخ طبعـ     یمیصم     ی دهنده   با او نشان   یصحبت  هم. نبود
  »... شد یان مردم، شاد و خندان ظاهر میشه در میه در دلش داشت، همک ییها غصه
 دور یهـا  ان، مـر بـه سـال   ی حاج جعفر تندگویخبر سفر ابده کدانم چطور شد     ینم

ه آنقـدر   کـ  یردم پـدر  کـ ه احساس   کن خاطر بود    ید به ا  یشا. وند زد یتولد محمدجواد پ  
ن یـ  دارم به ا   یبیاحساس عج . نار او آرام گرفته است    کپسرش را دوست داشت، حاال در       

ن خود یری تلخ  و شیاه ، گذشتهید حاال آن دو بعد از آن همه سال دوریشا. پدر و پسر
  .نندک یرا مرور م

آبـاد    ی خـان  یهـا    از محله  یکی ، در    1329ست و ششم خرداد سال      یمحمدجواد در ب  
نم درآن روز   کـ  یه احساس مـ   ک است   یبین چه حس عج   یدانم ا   ینم. ا آمد یتهران به دن  

امـا  . ه باران ببـارد   کد  یآ  یش م یه در خردادماه به ندرت پ     کدانم    یم! آمده است   یباران م 
  .دیبار ید هم واقعاً آن روز باران میشا!  باشدیام باران خواهد اول نوشته یدلم م

بـاران   «: سم و نوشـتم   یان را بنو  یآخر شب، خواستم داستان تولد محمدجواد تندگو      
د و بـه سـرعت      یبه شدت بار  . ه ابر آرام آرام از دوردست آسمان آمد       ک ت یک.  بود یبیعج

ه انگار کها  ک گنجشیک جیک جیه جا پر شد از صداهم. بعد همه جا روشن شد    . رفت
  ...زده  بارانیها وچهک خوب یاز عطر باران ذوق زده شده بودند و بو
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، یفاشـ کفاش بـود و     کجعفرآقا  . خسته بود . دیجعفر آقا، بعد از رفتن باران از راه رس        
 یندیاد و خوشـ یقرار بود اتفاق جد. اما دلش شاد بود. ردک یش را خسته میدست و بازو 

  .دیایا بین فرزندش به دنیقرار بود اول. فتدیاش ب در خانه
ر لـب دعـا     یـ دائم ز .  نگران بود  یمک. زد  یقلبش م . ستادید ا یه رس کجعفرآقا جلو در    

آهسته . دیایا بیه بچه، سالم به دن  کخواست    یاز خداوند م  . فرستاد  یخواند و صلوات م     یم
ه بـرق  کـ  یرد و در حـال کـ ل در را بـاز  یم فا یها   از زن  یکید تا   یشک طول   یمدت. در زد 
ا آمـده   یـ د، نوزاد بـه دن    ی بده یمژدگان! جعفرآقا: د، گفت یدرخش  ی در چشمانش م   یشاد
  ... باشدک شما مباریه قدمش براکشاءاهللا  ان. پسر است. است

 یجعفرآقا دستمال. د تا آمدن جعفرآقا را خبر بدهدیو بعد، زن به سرعت به داخل دو
ا یـ رده کـ دانـست عـرق    ینمـ . ردکـ  کاش را پـا    یشانیـ  پ ی رو یسی خ ب درآورد و  یاز ج 

خداونـدا،  : رد و گفت  کدستانش را به آسمان بلند      . س است یاش هنوز از باران خ      یشانیپ
 ...رم و بخشش باشدکشه اهل   یخواهم هم   یم.  خواهم گذاشت  محمدجوادنامش را   ! رکش
«  

  بخوانـد و نظـرش را   -اتمان ی معلم ادب-ان ی غفور ین مطلب را آقا   ید فردا بدهم ا   یبا
  .بدهد
ه کـ   ی گنـاه یآن  هـم بـرا  ! ن قـدر ناراحـت هـستم   یدانم  چرا از دست پدرم ا   ینم
 دفتـر  یروقـت تـو  یاز فـردا شـب، تـا د      . ستیه دست او ن   کدانم    یم! ب نشده است  کمرت

صـبح هـم قبـل از    . د ، من خواب هـستم  یآ  ی به خانه م   ی وقت یعنی. روزنامه خواهد ماند  
و چند ید به آرشیفردا با. م یبرد یش میارها را خوب پ   کاگر بود، با هم     . رود  یمرفتن من   

ا یـ رم  یان بگ ید تندگو ی شه ی در مورد زندگ   یتوانم اطالعات   یا م ینم آ یبب. روزنامه سر بزنم  
. ار به سرانجام خـواهم رسـاند  کن  یه ا کدهد      ی م یاما قلبم گواه  .  دلشوره دارم  یمکنه؟  

نم کـ ه  یالبد اگر از او گال    . ه از دست او ناراحت باشم     کاعث شده    پدرم ب  یالیخ  یاگرچه ب 
ه مـن   کـ ست  یقرار ن ! یشکرون ب یم خودت را ازآب ب    یخواهم خودت گل    یم: خواهد گفت 

  !سمیار را بنوکن یا
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  .ندکم کمکه کنم ک ید  او را راضیبا. نمکد با پدرم صحبت یفردا با
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  دوشنبهدوشنبه
بعـد ،   . مینماز صـبح را بـا هـم خوانـد         .  شدم داریامروز صبح زودتر از پدر از خواب ب       

ر کـ دانـم چـرا دائـم بـه ف     ینم. میم و به قول پدرم مثل دو تا مرد با هم حرف زد   ینشست
ل دوره  یـ  اوا یعنـ ی -سـن و سـال مـن بـود            ه هـم  کـ  یزمان.  بودم انیمحمدجواد تندگو 

  .ردک یزد و درد دل م ینشست و با پدرش حرف م ی می حتماً او هم گاه-رستان یدب
سنده یـ شـما نو . ردمکـ نامـه را انتخـاب   ین زندگیـ د شما ایمن به ام  «: به پدرم گفتم  

ه موقـع   کـ حـاال   . دیـ نک کمکد به من    یتوان  یبهتر از همه م   . دی هست ید، مطبوعات یهست
نامـه درآوردن اسـت؟ مـن         ژهیحاال وقت و  ! ار دارم ک ییگو  یده، فقط م  یردن رس ک کمک

  »!!دیآ ید، پدرم درمینک نکمکفقط دوهفته وقت دارم، اگر شما 
 یتـو . نمک ی نم کمک، نگفتم   یدر ثان ! دیآ  یه پدرت درنم  کاوالً  «: گفت. دیپدرم خند 

 هفتـه   یکن  یا. مینکنامه  چاپ      ژهیقرار است چند تا و    . دفتر روزنامه سرمان شلوغ است    
د یـ تازه، خـودت با   . وقت ندارم ! رسم  یبه خدا نم  . رت هم هستم  کنو! ه تمام شد، چشم   ک

بـرو بگـرد حتمـاً      ! تابخانـه کن همـه    یـ ا. یستیـ ه ن کبچه  . یار را انجام بده   کن  ی ا یبتوان
نترنت بـزن،  ی ای چرخ تویک. یه دارکوتر هم   یامپکتازه،  . ینک اطالعات جمع    یتوان  یم

  »...ینکدا ی پییزهای درآن جا هم چید بتوانیشا
شه یم من هماما به قول پدر.ار داردکه چقدر کردم ک یامال حس مک. حق با پدرم بود

  !م داشتی برای جور لذت خاصیک یارکن طلبیار بودم، و اکاز او طلب
ان ید تندگوی شهیدانست من در مورد زندگ یه مک از دوستانم یکیامروز در مدرسه، 

 یگفـت سـال قبـل، آن را بـرا     یمـ . م آوردی او بـرا کیودکـ  در مـورد    یسم، مطلب ینو  یم
دام کدانست  از      ینم. رده بود که  یه بودند، ته  ردکار  ک مدرسه   یه برا ک یواری د ی روزنامه

 ی  خـاطره یـک . خـورد  ی به درد من میلیا مجله بود اما هرچه بود، خ      یا روزنامه   یتاب  ک
  :ان بودید تندگویوتاه از زبان مادر شهک

شه نگـران  یمن هم. شد یض مین بهانه مریمترکبا .  داشتیفی ضعی جواد من جثه  «
 یمکه  ک یوقت... ستی نبوده و ن   یسکزتر از جواد    یا عز یدنن  ی من در ا   یبرا. حال او بودم  
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 همان موقع -آمد  یه به خانه مکاز مدرسه . ردک یم مکمکارها کشه در یبزرگتر شد، هم
 بـار  یـک  سه روز -شد، هر دو  یه م کزمستان  . سوخت  ی من م  ی دلش برا  -ه بچه بود    ک
ش را خـرج    یهـا   پـول . ده بود مـن لبـو دوسـت دارم        یفهم. ده است یه لبو خر  کدم  ید  یم
ت را خـرج    یـ ها  چرا پـول  ! مادر! جواد:  بار به او گفتم    یک.  من لبو بخرد   یرد تا برا  ک ینم
  ؟ینک ینم

  ....نکت را خرج خودت یها پول.  من لبو نخریگر براید: گفتم.  نگفتیزیچ
 ی بچـه . میمثل دو تا دوسـت بـود  .  نبودی مادر و فرزندی  من و جواد، رابطه  ی رابطه

دنش یـ هـا از د  آن موقـع . نشستم ی سرش میه بچه بود، صبح باالکها  آن وقت . داولم بو 
ند افتاده  کن! دیای سرش ب  ییند جواد من بال   که ن کدم  یپر  ی از خواب م   یه. شدم  یر نم یس

 یه سـ کـ گفـت    ی به من م   یسکها    اگر آن موقع  ... ندکرده خفه شود، ن   ک نا یباشد و خدا  
  »...یمان یخبر م ی سال از او بازدهیشود و  یر میسال بعد جواد تو اس
ان را مجـسم    یمحمـدجواد تنـدگو    کیودکـ  ذهـنم    یالس، دائم تو  کتمام امروز، سر    

  . ردمک یم
ه جواد درآن ک یا  همان خانهیتو. آباد ی خانیها وچهک پس -وچه ک یذهنم رفت تو

 مادر جواد حتماً هنوز هم در ذهنش تمـام آن روزهـا را            : با خودم گفتم  . بزرگ شده بود  
 آن زمـان را     یها  یی محمدجوادش الال  کیودکاد  ی به   ید هنوز هم گاه   یشا.ندک یمرور م 
  ... .ندکزمزمه 
خواسـت از   یدلـم مـ  .  نوشـتن داشـتم  ی بـرا یبیه از مدرسه آمدم، شوق عج ک یوقت

او .  هم داشـت؛ پدرپـدرش     یمحمدجواد، پدر بزرگ  ه  کدانستم    یم. سمی جواد بنو  کیودک
 بـه   یـک نزد... البالغه و     قرآن و نهج  . تاب بود کاش پر از      د و خانه  نانوا بو .  بود ینیمرد نازن 

 و دعاهـا را  یث مـذهب یـ ت و احادیـ ات قـرآن و روا ین آیجواد اول. تاب داشتکصد جلد  
خواند و پدربزرگش     ی بلند م  یها را با صدا     تابکپدرش  . ش پدر و پدربزرگش آموخت    یپ

 یرد و بـرا   کـ  یومنـدش ضـبط مـ     ری ن ی د در حافظـه   یشن  یه م کداد و آنچه را       یگوش م 
  .آموخت ی از مطالب را میاریق بسین طریجواد هم از هم. ردک یدوستان خود بازگو م
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. رفـت  ی میینایبگرفت و به مسجد  ی مهربان پدربزرگ را م ی ها  جواد هر شب دست   
بست و به خواندن نماز مـشغول         ینار پدربزرگ اقامه م   کوچولو در مسجد،    کمحمدجواد  

  ...شد یم
ا یـ دانـم آ    ینمـ . نمیـ  روز بروم آن جا و همان مـسجد را بب          یکخواهد    ی دلم م  یلیخ

توانستند حرف بزننـد، در مـورد         یوار مسجد م  یدانم اگر در و د        یا نه؟ نم  یرده  ک یرییتغ
ه هر روز، اول غروب به همراه پـدر بـزرگ بـه            کوچولو  ک پسر   یک!  گفتند  یجواد  چه م   

  ...زدند یرف مافتادند و با هم ح یطرف مسجد راه م
 خاطره درمورد اتفاق    یکام،    ردهک محمدجواد جمع    کیودکه از   ک یان اطالعات یدر م 

  :ن مسجد افتاده بود، دارمی شب در ایکه ک یجالب
فقـط  . مردم در حال خواندن نماز جماعت بودند    ! تکت سا کمسجد شلوغ بود، اما سا    

نار پدربزرگش  ک جواد در    .ردک ی حمد را قرائت م    ی ه سوره کآمد    ی امام جماعت م   یصدا
ه ناگهـان بـرق     کـ  مانـده بـود      یعت آخر نماز بـاق    کهنوز دو ر  . ستاده بود یدر صف نماز ا   

امـام  . شـد   یها قطـع مـ      ه برق محله  کافتاد    یار اتفاق م  یها بس   آن موقع . مسجد قطع شد  
شه یـ هم. ه تمام شد، نمازگزاران بلنـد شـدند      کنماز  . ردکجماعت با آرامش نماز را تمام       

آن شب، شب جمعـه     . ردندک ی م کشد، مردم زودتر مسجد را تر       یه برق قطع م   ک یوقت
  . مسجد بودندکاما حاال مردم در حال تر. ل خوانده شودیمک یقرار بود دعا. بود

 شروع بـه خوانـدن      یا  انهکودک ی صدا یکیان تار ی از مسجد، در م    یا  ناگهان از گوشه  
ه همه را به    کبخش بود     ف و آرامش  یصدا آنقدر لط  . ت شدند کهمه سا ! ردکل  یمک یدعا

  .شاندکطرف خود 
همـه دور جـواد   . رده بودکل یمک یاش شروع به خواندن دعا     انهکودک یجواد با صدا  

. ردنـد ک یخواند و مردم زمزمه م      ی دعا م  ییبای و ز  ک بلند و سوزنا   ینشستند و او با صدا    
ز هـر شـب بـه    رتـر ا  یآن شب مردم با وجود نبودن برق در مـسجد، د          .  بود یبیشب عج 

   ... شسته بودی همه را حسابی ها ش دلیجواد، با سوز دعا. شان رفتندیها خانه
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پدر و .  از دعاها را از حفظ بلد بودیاریجواد در آن هنگام فقط ده سالش بود، اما بس      
  .اد داده بودندیپدربزرگش آنها را به او 

م در ذهـنم    کـ  مکـ ارم  ه از او د   کـ  ین اطالعات ی جواد، با هم   ی و نوجوان  کیودکدوران  
سـن و     ان هـم  یـ  داشـت و در م     یاریه شوق آموختن بـس    ک الغر   کیپسر. ردیگ  یل م کش

  ...ردک یساالنش مثل بزرگترها رفتار م
 را در ییجـواد دوران ابتـدا  . رده بـود کـ  جـواد پـر      یهـا   کیودکـ تمام امروز ذهنم را     

. دانـست   یمـ او قبل از رفتن به مدرسـه، خوانـدن و نوشـتن             .  گذراند یدبستان اسالم 
وتـاه  کات یشتر آیه بکار باهوش را یف اما بسین طفل ضعی دبستان، ا یها  ران و معلم  یمد

 را در   یی ابتـدا  ی ن سـال دوره   یجواد تا آخر  .  دوست داشتند  یلیقرآن را از حفظ بود، خ     
  .ن مدرسه خواندیهم

  : جواد از قول خواهرش خواندمی وتاه و قشنگ دربارهک ی  خاطرهیکامروز غروب، 
ن خلق خوش از همـان  یا.  رئوف و مهربان برخوردار بودیف و قلبی لطیواد از روح ج

نـار  کهـا    سـاعت یگـاه . مند بود اه و سبزه و گل عالقه   یعت و گ  یبه طب .  با او بود   کیودک
. ردک یاشته بود، نگاه مکه در باغچه ک ییها نشست و به گل ی منزلمان مکوچک ی باغچه

 مـا دو درخـت   ی اط خانـه یـ در ح. نـد ک ینها صحبت مـ  آ یک یکه با   کد  یرس  یبه نظر م  
 یاس بزرگـ  یـ خانه، گلـدان      نار حوض ک. دیرس  یه جواد به آنها م    کتوت وجود داشت      شاه
ا یداد و     ین گلدان را آب م    یه ا کهر زمان   .  به آن داشت   یادی ز ی ه جواد عالقه  کم  یداشت

  :ردک ی زمزمه میزیگذشت، با لحن غم انگ ینارش مکاز 
  رمان یاس پین یتالش هم از یمن حت

  ختیوفه رکه امسال هم بر فرق خود شک
  »!نمک یاحساس شرم م

بـا  . ردکـ قدر ذهن مرا به خـودش مـشغول           نین خاطره ا  یردن ا کدانم چرا مرور      ینم
گفت؟ از  یش میها یها و ناخوش یاز خوش! گفت ی جواد با باغچه چه میعنی: خودم گفتم

  ش افتاده بود؟ از چه؟یمدرسه براه آن روز در ک یز و درشتیاتفاقات ر
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. رستان شـد  ی ورود به دب   ی رد و آماده  ک را تمام    یی ابتدا ی ست، دوره یجواد با معدل ب   
رسـتان،  یل در دبی، و از دبستان تا هنگام تحـص ی و نوجوان کیودک جواد از دوران     یزندگ
 را به   یب و عر  یسیرستان، زبان انگل  یل در دب  یجواد همزمان با تحص   .  از رفاه نداشت   یرنگ
اش   ی، زنـدگ  یاضی و ر  ی و عرب  یسی زبان انگل  یس خصوص یاو از راه تدر   . اد گرفت ی یخوب

  .ردک ین میرا تام
حـاال  . سمینو  یان را م  ید محمد جواد تندگو   ی شه ی نامهیه بدانم، دارم زندگ   کنیبدون ا 

 رستان، دانشگاه، حوادث مربوط به    یاز دوران دب  .خواهم  ی م یشتری او اطالعات ب   یاز زندگ 
ه کـ  جالب اسـت     یلیم خ یبرا.  اسارت او  یدن جواد و دوران طوالن    یانقالب، به وزارت رس   

 در جنـوب شـهر،      یا  ار فراوان، از محله   کساله چطور توانسته با پشت      ی جوان س  یکبدانم  
  !ران شودی ای اسالمیر نفت جمهوریوز

م کـ مکد یـ نـد، او با ک ی نمـ یجهـت، فرقـ   ا بـا یجهت    یب. هنوز از دست پدرم ناراحتم    
 در مـورد محمـد جـواد       یادیشان اطالعات ز    تابخانهکو روزنامه و    یحتماً در آرش  . ردک یم

ق دوسـتان   یتواند از طر    یم.  او دارد  ی  درباره یخود او هم حتماً اطالعات    . ان دارند یتندگو
 یلیه پدر خ  ک است   ییها  امشب از آن شب   . ندک جمع   یادیم اطالعات ز  یاش برا   سندهینو
  .دیآ یر به خانه مید

وتر هـم   یامپکدر خانه   «: ه گفت ک آخر پدرم افتادم     یها  اد صحبت ی لحظه،   یک یبرا
 بـه دسـت     ی در آنجا هـم اطالعـات      ید بتوان ینترنت بزن شا  ی به ا  ی سر یکبرو  . میه دار ک
  »...یاوریب

.  اطالعـات بـودم   یآور   جمـع  ی اما تشنه . آمد  یخوابم م . ردمکار را   کن  یآخر شب هم  
  اما با وقـت      - نفر مثل پدرم     یکخواست    یدلم م . نمکبت   صح یسکخواست با     یدلم م 
جـور احـساس      یـک چـون   . میش ببر یار را پ  ک هم   کمکه با   ک وجود داشته باشد     -! آزاد
  .ردمک ی مییتنها

. وگـو شـدم     تـاالر گفـت    یـک هـا وارد      تی از سـا   یکـی  یه تـو  کـ دانم چطور شد      ینم
د مـن  یـ آ ی اصالً خوشش نمـ پدرم.  استیمعن یوگوها پوچ و ب  ه اغلب گفت  کدانستم    یم
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اج یـ احت. امـا واقعـاً دلـم گرفتـه بـود         .  داشتم ی جور احساس بد   یک. جور جاها بروم    نیا
ه بـه پـدرم   کـ ن اسـت  یار اکن یدم بهتریردم و دکر کف. نمک صحبت  یسکه با   کداشتم  

  .ان بگذارمیزنگ بزنم و ماجرا را با او در م
طبـق  .  دفتر روزنامه شـلوغ بـود  . را برداشتیپدرم خودش گوش  . ردمکار را   کن  یهم

ه مـن وارد    کـ ل نبود   ی ما یلیخ.ردم و بعد ماجرا را به او گفتم       که  ی از او گال   یمکمعمول  
ند و بـاز هـم   ک یآور  اطالعات جمعیمکم یه براکقول داد . وگو شوم   گفت ین تاالرها یا

  .یجه برسانیار را به نتکن ی و با تالش خودت اینکد همت یه تو خود باکگفت 
م، بـا آن    کانات  کان از جنوب شهر، با آن ام      ی مثل محمد جواد تندگو    یشخص«: تگف

 یخـواه   ید؛ حاال تو نم   یران رس ی ا ی اسالم یوشش به وزارت نفت جمهور    کهمه تالش و    
  »!؟یسی او را بنوی نامهیه زندگک ینک و تالش ینک حوصله یمک

تابخانـه  کمـه و چنـد    مدرسه به دفتر چند روزنایلیه از فردا، بعد از تعط    کقول دادم   
. ت را از مـن گرفـت      یه پـدرم آدرس آن سـا      کـ نم  ک را قطع    یخواستم گوش   یم. سربزنم

خواب . ردمک یامل به او دادم و خداحافظکآدرس را .  حساس استیلیه خکدانستم   یم
تاب بود، زل زده بود بـه  ک جلد یه روکان یر محمد جواد تندگو یتصو. ده بود یاز سرم پر  

زد و مـن      یاش تـا صـبح حـرف مـ        کـ زد؛    یاش بـا مـن حـرف مـ        ک: با خودم گفتم  . من
  ...نوشتم یم

 یمعن ی پوچ و بیها اش حرف همه. وگو ت و قسمت گفتیدوباره رفتم سراغ همان سا
  .نمکها صحبت  ن آدمی از ایکیشد با  یاش مکبا خودم گفتم . بود

د یشـه ه در مـورد     کنجا هست   ی ا یسک«:  نوشتم یا زدم و با حروف درشت     یدل به در  
  » بداند؟یزیان چیمحمد جواد تندگو

دِ یر نفـت شـه    یه او وز  کچند نفر فقط جواب دادند      . دوباره نوشتم .  نداد ی جواب یسک
  .ران بوده استی ای اسالمیجمهور
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 دنبـال اطالعـات   یگـر ی دید جـا یـ با. ام گرفـت  ه انجام داده بودم، خنـده     ک یارکاز  
 نفـر   یـک !  افتـاد  یبـ یهان اتفاق عج  ه ناگ کنم  کوتر را خاموش    یامپکخواستم  . گشتم  یم

  »!دانم یسالم، من م«: نوشت
دانم دوست مـن، پـس چـرا جـواب            یمن م «: دوباره نوشت .  نگرفتم یحرفش را جد  

  »؟یده ینم
  .امد جواب سالمش را ندهمیاما دلم ن. ندک ی میردم شوخکگمان 
  »؟یدان ی میزیواقعاً چ! سالم آقا«: گفتم
د محمـد جـواد    ی شـه  یش در مـورد زنـدگ     یپـ  یمـدت . سنده هـستم  یـ من نو «: گفت
ار شـما   یـ تـوانم اطالعـاتم را در اخت        ی مـ  یاگر بخـواه  . ام   انجام داده  یقاتیان تحق یتندگو
  ».بگذارم
ه مـن از    کـ نیان نداشـت؛ ا   ک ام ین اتفاق یچن.  بود یم در حد شوخ   یار، برا ک ینجایتا ا 

دا یـ  نفر پیک ین راحتیان بخواهم و به هم ی در مورد محمد جواد تندگو     ی اطالعات یسک
  .ن مورد داشته باشد و بخواهد آن را به من بدهدی در ایه اطالعاتکشود 

  »د؟یدان ی در مورد او مییزهایمثالً چه چ«: گفتم
امل کز را یه همه چک بودم یمنتظر فرصت. نده استکاطالعاتم پرا«: م نوشتیفوراً برا
ن یـ  در ایتـاب ک یخواه ی واقعاً مه توکحاال اگر بدانم  . ردمکدا ن یاما فرصت پ  . انجام بدهم 

تازه اگر بتوانم، اطالعات . دهم یار شما قرار می، با جان و دل همه را در اختیسیمورد بنو
  ».نمک ی میآور ت جمعی هم برایدتریجد

 از خـودم خجالـت   یمـ ک. نـد ک ی مـ یه او شـوخ کگر واقعاً باورم شد ین حرف، د  یبا ا 
نم کـ ه امتحانش   کنی ا یبرا. ردمکاو را باور     یها  ه حرف کنقدر ساده هستم    یه ا کدم  یشک

اگر راست . ام ردهکه ی تهییها ادداشتیاش  ی و نوجوانکیودک دوران ی من درباره«: گفتم
  »! دیسیم بنوی او برای در مورد دوران جوانیمکد، ییگو یم

  ».ت بفرستمیه فعالً دارم براک ییزهایات را بده تا چ یکیترونکآدرس پست ال«: نوشت
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وتر را یامپکـ م و یردکـ  یاز هـم خـداحافظ    . آدرسم را نوشتم  .  ندارد یردم ضرر کر  کف
د و آن وقت شـب  یرس یاگر او از راه م   . امده بود یپدر هنوز ن  . روقت بود ید. ردمکخاموش  

  . رفت ی هم میالهمان توک ید، حتماً به قول خودش حسابید یوتر میامپک یمرا پا
. ام  دهین اتفاقات را در خواب د     ی ا ی ه همه کن بود   یدم، مثل ا  یشکم دراز   ی سرجا یوقت
د یـ فـردا صـبح با  .  هـم بـه او نداشـتم   یدیـ چ امیهـ ! ده بـودم ی اسم او را نپرس یمن حت 
 نشان بدهم و بعدازظهر هم      -اتمان  ی معلم ادب  -ان  ی غفور ی مختصرم را به آقا    یها  نوشته
  .تابخانه سربزنمکو چند روزنامه و مجله و چند یبه آرش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    16    پرنده ای که با قفس پرواز کرد                                                                                     

 

  شنبهشنبه  سهسه
ــاً روز پر  ــروز واقعـ ــامـ ــتمیارکـ ــا .  داشـ ــا آقـ ــ غفوریبـ ــتهیـ ــا ان نوشـ   م یهـ

  
 نوشـته از روزنامـه هـا هـم          یتـاب و تعـداد    کچند  . دوار شدم ی ام یلیخ. میردکرا مرور   

 ی نامـه یم نوشتن زندگک مک پازل، یک یها هکنم مثل تک یاحساس م. ام ردهک یآور  جمع
  .ردیگ یل مکان سر و شید تندگویشه

. ده بـود  یـ خـواب از سـرم پر     . ردمکـ رده بـودم را مـرور       ک شب، همه آنچه جمع      آخر
ار سـراغ   یاخت  یب. شب افتادم ی د یاد ماجرا یه ناگهان   کنم  کم را مرتب    یها  خواستم نوشته 

 مفصل، سرجا   ی  نامه یکدن  یردم و ناگهان با د    کام را باز      یصندوق پست . وتر رفتم یامپک
م یامـل بـرا   ک مـتن    یـک  مـن،    ی بـه ی و غر  یشبیـ دوست د .  نبود یردنکباور  . م زد کخش

  :آرام و با حوصله آن را خواندم! فرستاده بود
امـا  . یا  ردهکـ ن نامـه حتمـاً تعجـب        یـ دانم از ا    یم!  من ی آشنا ی بهیسالم دوست غر  

. ینکاد تعجب   یب ز یه از افتادن اتفاقات عج    کست  یا آنقدر بزرگ ن   ین دن یا. تعجب ندارد 
چـون  . مک مکالبته به مرور و     . سمینو  یت م یدانم برا   یممن هر آنچه در مورد محمدجواد     

اگـر مطالـب بـه      . یخواهم با حوصله و دقت آن را بخـوان          یه م کنیار دارم و هم ا    ک یلیخ
ها و نـوع   یبند  در جمله  یتوان  یم. نک از آن استفاده     یخواه  یه م کدردت خورد، هرطور    

ان یت محمدجوادتنـدگو  یص من هم از شخـ     یراستش را بخواه  . ی بده یراتییها تغ   نوشته
ت فرسـتادم   ین برا ی ا ین نامه را برا   یا.  داشته است  یبیار عج کپشت. دیآ  ی خوشم م  یلیخ
سنده یمنظورم نو . ت گفتم راست بوده است    یشب برا یه د ک ییها   حرف یه مطمئن شو  ک

ل یـ مـال م  کمـن بـا     . ان دارم ی از محمدجوادتنـدگو   یه اطالعات خـوب   کنیبودنم است و ا   
مـن  . میسیـ نو  ی هم مـ   کمکتاب را به    کن  یمن و تو در واقع ا     . نمک کمکحاضرم به تو    

ه از  ک یشب گفت ید. نمک کمک مثل تو    ی جوان ی سندهیه بتوانم به نو   ک خوشحالم   یلیخ
ن، من در مورد دوران دانشگاه      یبنابرا. یدان  ی م ییزهای محمد جواد، چ   ی و نوجوان  کیودک

محمـدجواد  «:  خـودت ی ب به عهدهن مطالیردن اکمرتب  . سمینو  ی م ییزهایت چ یاو برا 
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 ی ، بــا همــه1347او در ســال . ت پــشت ســر گذاشــتیــرســتان را بــا موفقی دبی دوره
ور کـ نکرد و در امتحانـات      یـ  بگ یاضیپلم ر ی داشت، توانست د   یه در زندگ  ک ییها  یسخت
از هر صد نفر، فقط شش نفر شـانس         . اد بود ی ز یلیها خ   نندهک تکتعداد شر . ندکت  کشر
ده کراز، تهـران و دانـش     یدانشگاه ش ن وجود، محمدجواددر سه     یبا ا .  داشتند یقبول

راز به نفرات اول تا سـوم، هـزار تومـان           یدر آن زمان دانشگاه ش    .  قبول شد  نفت آبادان 
زه شـامل حـال جـواد    ین جایا.  بودیار خوبین پول در آن زمان مبلغ بس      یا.داد  یزه م یجا

گفـت تحمـل      یه م کو مخصوصاً مادرش    اما جواد به خاطر مخالفت خانواده       . شد  یهم م 
ور، کنکشدگان در  ان قبولی از می ملکدر آن زمان بان. راز نرفتی او را ندارد، به شیدور

ان یـ  بعد قـرار بـود از م       ی در مرحله . ردک یه انتخاب م  ی نفر را به عنوان سهم     200تعداد  
 ی تخصـص یهـا  ه گذرانـدن دور یها را انتخاب و برا نیست نفر، هفت نفر از بهتر    ین دو یا

ن یـ قـرار شـد از ا  . ن هفت نفر انتخاب شـد یجواد هم جزو ا. ندک به اروپا اعزام  یدارکبان
 ید جـواد، جـوان  یـ ه فهمکـ  یننـده وقتـ  ک  مصاحبه انجام شود اما مصاحبه     یکهفت نفر   

  ! ستیار نکن یه جواد مناسب اک است، بعد از جروبحث فراوان با او، گفت یمذهب
 تهـران درس بخوانـد     ی مهندس ی دهکه جواد در دانش   کشتند   خانواده اصرار دا   ی همه

ه اصـرار  کـ  یجـواد وقتـ  .  نفـت آبـادان بـرود   ی دهکخواست بـه دانـش    یاما جواد دلش م   
 نفـت آبـادان     ی دهکل در دانـش   ی به تحص  یدی شد ی من عالقه «: د گفت یاش را د    خانواده

ه کـ د  یـ نم اما بدان  ک ید قبول م  یشان بگو یست، هرچه ا  یه مادرم موافق ن   ک یاما وقت . دارم
  »...دینک ی مرا خراب می ندهیبا مخالفت خودتان، آ

ند تـا در  ک جواد را تحمل     یه چند سال دور   ک شد   یاو راض . مادر جواد، عاشق او بود    
انجمن  نفت آبادان،    ی دهکدر آن زمان دانش   . ه به آن عالقه دارد درس بخواند      ک یا  رشته
توانـست در آنجـا بـا         یاو مـ  . خوشحال بـود   یلین بابت خ  یجواد از ا  . هم داشت  یاسالم
. ن طـور هـم شـد      یهمـ . نار آنها باشد  ک دوست شود و در      ی خوب انجمن اسالم   یها  بچه

 زود دوسـتان  یلـ یه داشـت خ کـ  یادیـ  زیده شد، با خونگرم  که وارد دانش  ک یجواد وقت 
  .ردکدا ی پی در انجمن اسالمیار خوبیبس
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 ی از استادان آنجا خارجیاریبس. ود مهم بیلیومت شاه خک حیدر آن زمان، نفت برا
ر یـ ار شـوند ز   که قرار بود در صنعت نفت مشغول        ک را   یم شاه به شدت افراد    یرژ. بودند

 معلوم  ی انقالب اسالم  یروزیبعد از پ  . م شوند ی باعث دردسر رژ   ینظر داشت تا مبادا روز    
 یهـا    خوابگـاه  یارهاک از خـدمت   ی بعـض  یده تا دربان آنجا و حتـ      کس دانش ییه از ر  کشد  

 مـاموران   یا بـرا  ی بودند و    -م شاه یت رژ ی سازمان امن  یعنی-کساواا عضو   یان،  یدانشجو
ان را بـه    یات و رفتـار و گفتـار دانـشجو        کـ آنها تمـام حر   . ردندک ی م ینیم شاه خبرچ  یرژ

  .ردندک یماموران شاه گزارش م
ت یده نفت شد و بـه عـضو  ک وارد دانشیار سختیط بسین شرای چن یکمحمدجواددر  

  . آنجا درآمدی اسالمانجمن
 محمـد جـواد     ین نوشته را تا آخـر زنـدگ       ی ا ی خواست دوست ناشناسم همه       یدلم م 
  : رده بود و نوشته بودکاش را تمام  ن جا نامهیه او در همکاما افسوس . داد یادامه م

. نوشـتم   یت مـ  یخواهد باز هم برا     یه دلت م  کدانم    یم!  من ی سندهیدوست جوان نو  «
ن مطالـب بـه   یـ دوارم ایـ ام. سمینو یت میفردا شب باز هم برا   . غ است  شلو یمکاما سرم   

ده نفت آبادان داشـته     ک را در دانش   یفعالً محمدجوادجوان پرشور و پرانرژ    . دردت بخورد 
  ...باش تا فردا
 محمد جواد حرف    یی در مورد دوران دانشجو    -اتمان  ی معلم ادب  -ان  ی غفور یقبالً آقا 

امـل  کآمـد و آن را        یمـ   ه او گفته بود جـور در      ک ییزهای چ ن اطالعات با  یتمام ا . زده بود 
زها را ین چید این آدم ناشناس چرا با ی ا یعنی. ال به سرم زد   یر و خ  کهزار جور ف  . ردک یم
!  به دادم برسدین جوریشناسم ا یه او را نم   ک یه آدم ک داشت   یلیسد؟ چه دل  یم بنو یبرا

انگار خـواب   . ب بود ی عج یلیم خ یبرا. ردمکادداشت  یمو    ها را موبه    هرچه بود تمام نوشته   
 نفت و   ی دهک دانش یردم فضا ک یسع. ل گرفتن بود  کآرام در حال ش     تابم آرام ک. دمید  یم

سو  ن سو و آنیه دائم اکمحمد جواد جوان : نمک آنجا را در ذهنم مجسم یانجمن اسالم
  .ندکانات جور کده امک دانشی انجمن اسالمیدود تا برا یم
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 را از او    یزیـ توانـستم چ    ینمـ . گفـتم   یدوست ناشناس را به پدرم م     ن  ید موضوع ا  یبا
  .نمکپنهان 

ردم و منتظـر آمـدن پـدرم        کـ م را مرتب    یها  ادداشتی. دار ماندم یروقت ب یامشب تا د  
: ش فرسـتادم  ی دوست ناشناسم نوشتم و بـرا      یادداشت هم برا  ی یکن فاصله،   یدر ا .شدم

. دیم مطلـب بفرسـت    یاش باز هم برا   ک. زارماندازه سپاسگ   یاز مطالب خوبتان ب   ! سالم آقا «
  »...نمکر ک از شما تشیدانم چطور ینم

 از یاو حت. دانستم حال حرف زدن ندارد یه مکآنقدر خسته . ه آمد، خسته بودکپدر 
ه توانـستم  کـ در حال دندان شـستن بـود   . ردکدار ماندن من تا آن وقت شب تعجب ن  یب

: گفـتم . ردکـ  ینه نگاهم می آین بود و از توپشتش به م. نمک با او صحبت یا  لمهکچند  
  »!ها بهیه رفتم سراغ غرکد یردکم نکمکاز بس «

  »!ستیبه نیگر غریند، دک کمکه بتواند به آدم ک یا بهیغر«: گفت
. دیـ خند. ردمکـ ف  یـ ش تعر یاز بـرا  یر تا پ  ی ماجرا را س   ی همه. اورمینتوانستم طاقت ب  

: د و گفـت   یشکـ  سرم   ی رو یدست. برگرداندش را به طرفم     یرو. ردکه باور ن  کدانستم    یم
 و  یوقـت خـستگ     نم، آن کـ  ی مـ  یارکـ  من اضـافه  . یتر از من هست     ه تو خسته  کنیمثل ا «
  »ماند؟ ی تو میاش برا یجیگ

رد و  کردم حرفم را باور ن    که احساس   کنیاما از ا  . دوستش داشتم . ش مهربان بود  یصدا
ش مهـم   یگـذرد، بـرا     یت بـاد مـ    ه دارد به سـرع    ک یار من و فرصت   کدم اصالً   یه د کنیاز ا 
  .ندکم کمکتواند  یدانستم م یم. او سرشار از اطالعات بود. ست، حرصم درآمدین

ها بمانـد     ن حرف یا. برو بخواب ! نگران نباش «: رم را خوانده باشد، گفت    که ف کنیمثل ا 
  ».نمک یت مکمکمن .  بعدیبرا

ار را کن یند، حتماً اک یم مکمکد یگو ینان مین اطمی با ا یدانستم وقت   یم. خسته بود 
  ؟کیاما . ردکخواهد 
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  چهارشنبهچهارشنبه
ف یارها خود به خود ردک ی ر باشد، همهیت آدم خیه نک ید وقتیگو یشه میپدرم هم

 یخواستم بـه مدرسـه بـروم رو       یه م کصبح  . ن موضوع بودم  یمن امروز شاهد ا   . شود  یم
متـر  کرد و بخواند و     احمد آقا بردا  «:  آن نوشته شده بود    یرو. دمیت د ک پا یک یفشکجا

  »!ندکسر من غرغر 
ت را برداشـتم و  کـ پا. ر شده بودیام د مدرسه.  من گذاشته بودیت را برا  کپدرم آن پا  

 یـک پـدرم   . ردمکـ ت را بـاز     کـ ه به مدرسه برسـم، پا     ک یا  ، تا فاصله  یسک تا یتو. دمیدو
  :م نوشته بودیادداشت برای

دوارم نمازت قـضا    یام. نمکدارت  یبامد  یدلم ن . ی خواب ناز بود   یتو! سالم احمد آقا  «
ه کـ م یت بگویادم رفت برایه ک یردک و اخم یردک یقدر بداخالق  شب آن ید. نشده باشد 

نها خاطرات دو نفر از   یا. ام  ردهکدا  یان پ ید تندگو ی شه یت چند مطلب در مورد زندگ     یبرا
دا یـ ت پ یـ و روزنامه برا  یه از آرش  ک اوست   ییدوستان خوب محمد جواد در زمان دانشجو      

  »!نمک یت نمکمک نگو من یبخوان و ه. خورد یه به دردت مکمطمئن هستم . ردمک
ن حال به یبا ا.  روزنامه استیارهاک گرفتار یلیدانستم خ یم.  پدرم سوختیدلم برا

  .ر من بودکف
 خواندن آن   ی تشنه.  بودم تا مطالب را بخوانم     ی مدرسه، دنبال فرصت   یتمام امروز تو  

الس را از معلم ورزش     کم ساعت آخر    ین. میساعت آخر، ورزش داشت   امروز  . مطالب بودم 
  :تابخانه رفتم و مشغول خواندن شدمکاجازه گرفتم و به 

 –  اصغر لوحیعلده نفت آبادان با ک دانشی ورود به انجمن اسالم یجواد در ابتدا  ... 
ن یـ  بـستند و ا یآنهـا بـا هـم عهـد بـرادر     .  آشنا شد–ده  کن دانش یان ا ی از دانشجو  یکی
 درآمـد   ی متجـاوز بعثـ    یروهایه جواد به اسارت ن    ک یین روزها ی تا آخر  یدلیک و   یدوست

از همان «: سدینو ین می خود با جواد چنی آغاز دوستی مهندس لوح درباره. ادامه داشت
 یان مـذهب ی، دانـشجو یاسیم، به علت اوضاع و جو سیده شدکه وارد دانش  ک ین روز یاول
م یدر همان ابتدا متوجه شد    ... ردم  کدا  یمن هم جواد را پ    . ردندک یدا م یگر را زود پ   یدیک
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 انجمـن بحـث     یهـا   ها با بچـه     ساعت.  ندارد ییارآکر فعال است و     ی غ یه انجمن اسالم  ک
ن خـصوص  یـ ت جواد در ا   یفعال. د دگرگون شود  ی با یب انجمن اسالم  کیه تر کم  یردک یم
ه قـرار بـود در   کـ  یبـه خـاطر دارم روز    ... میر بود و بـاالخره موفـق شـد        ی چشمگ یلیخ

م طـاغوت خفقـان     یـ رژ.  بـود  1351 بگذارنـد، سـال      یسـور   ده، جشن چهارشنبه  کدانش
 نشان دادن مخالفت خودمان با یه براکرد کشنهاد  یجواد پ .  به وجود آورده بود    یدیشد
  .میده شوکن مراسم در دانشی اید مانع برگزاریومت شاه، باکح

ه از طـرف مـسئوالن      ک یی تمام فشارها  رفتند و با وجود   ی پذ ی انجمن اسالم  یها  بچه
ل یـ ان را بـا دل ی وجود داشت، دانشجوک ساوایروهایان و نی از دانشجویده و بعض کدانش
هـا    تیـ ن فعال یالبته نقش جواد در ا    .  برگزار نشد  یسور  م و جشن چهارشنبه   یردک یراض
  »...ر نظر داشتیرده بود و زک ییامالً شناساک او را ک بود و ساوایاصل

ر یاو هنگام اسـ   .  است ی مهندس بهروز بوشهر    سرافراز، ی گر جواد، آزاده  یدوست د 
 خود با محمـدجواد،     ی آغاز دوست  ی او درباره . نار او و همراه او بود     کشدن محمدجواددر   

ل شـدم، در  یالتحـص  ده نفت آبادان فارغک از دانش1346ه در سال   کنیپس از ا  : سدینو  یم
ده گرفتم و تماس خود را    ک دانش یک در نزد  یا  انهخ.ار شدم کشگاه آبادان مشغول به     یپاال

ه تـازه وارد    کـ ه بـا جـواد      کـ ن زمان بود    یدر هم .ردمکده قطع ن  ک دانش یبا انجمن اسالم  
زد و  یدگانش بـرق مـ  ید.  بودی دوست داشتن یلیجواد خ . ده شده بود، آشنا شدم    کدانش

از . دیرسـ  یش مـ  نو و تازه بـه ذهـن       یرکهر لحظه ف  . ن و بلندپرواز بود   یزبیمثل عقاب، ت  
 بزرگ یتیشور، شخصک ی ندهی آیه براکده، نشان داد ک اول ورود به دانشیهمان روزها
  »...خواهد شد

نم امـا او    کـ ر  که از او تـش    کـ ل شد، با پدرم تماس گرفتم       یه مدرسه تعط  کبعدازظهر  
به . دی به ذهنم رس   یر خاص کف. رون رفته بود  ی روزنامه، ب  ی برا ی گزارش ی هی ته یبرا. نبود

د ی شـه  ی از زندگ  یردن اطالعات کدا  ی پ یخواهم برا   یه م کبه مادرم گفتم    .خانه زنگ زدم  
  .گفت فقط زود برگردم! من و وزارت نفت. ان به وزارت نفت برومیتندگو
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. رمیــ بگیتــوانم از محمــد جـواد ســراغ  یجــا مـ  ردم حتمــاً در آنکـ ر کــبـا خــودم ف 
ردم، کـ دا  یـ  وزارت نفـت را پ     هـا، بـاالخره سـاختمان       ابـان ی خ ی شلوغ یپرسان تو   پرسان

ه بـه  ک یوقت! ارمندان هستمک از یکیرد پسر کال ینگهبان خ. م و بزرگ  ی عظ یساختمان
 یا برگـه . ردکـ  تعجـب  یلـ یسم، خیـ نو یان را مید تندگوی شهی نامهیاو گفتم دارم زندگ 

  .ردک ییتابخانه راهنماکدستم داد و مرا به طرف 
ر یان، وزی محمد جواد تندگوی روز یکبد  ه شدم، با خودم گفتم ال     کداخل ساختمان   

ن راهروهـا قـدم     یـ  ا یتو. ن در وارد شده است    یران، از ا  ی ا ی اسالم ی جمهور ی  ساله یس
احـساس  . له زده اسـت کالت سـرو ک از مـش ی اتاقش نشـسته و بـا انبـوه      یتو. زده است 

ن راهروهـا و    یـ ا: هکـ ردم  کـ ر  کـ بعد با خـودم ف    . جا حضور دارد    نیردم هنوز او در ا    ک یم
 محمـد جـواد چطـور از خـط اول     یجا؟ راسـت ک جنگ یها  جا و جبهه  ک مرتب   یها  اتاق

 از یشک سریه محمد جواد براکدانستم  یر دشمن شود؟ میه اسکدرآورده بود  جنگ سر
م بعث عراق چظـور    یشور شده بود، اما در اوج حمالت رژ       کز عازم جنوب    یخ  مناطق نفت 

   را انجام دهد؟کار خطرناکن یتوانست ا یم
اد ی زی د، با حوصلهیق را فهمی موضوع تحقیتابدار وقتکخانم .  بودی مرتبی تابخانهک

مثـل  . ردکـ هـا بـا مـن رفتـار           او مثـل آدم بـزرگ     . ردکوجو    وتر شروع به جست   یامپکبا  
بعد از چنـد  .  اطالعات هستند یآور   و جمع  یبردار  شیه دنبال ف  ک یا   حرفه یها  سندهینو
. ه در دست داشـت برگـشت  ک یتابک نوشت و رفت و با       یاغذک ی را رو  یا  قه، شماره یدق
تاب را ک نشستم و یا در گوشه. انی بود در مورد بزرگداشت محمد جواد تندگویا ادنامهی

خواست تمـام   یدلم م. زده شده بودم جانی هیمک.  داشت ی خوب یلیمطالب خ . ورق زدم 
تـاب را بـه   کواهم خـ  یه مـ کـ تابدار گفتم کبه خانم .  ذهنم بسپارم  یتاب را تو  کمطالب  

به عـالوه، مـن   . تواند امانت بدهد یتاب را نمکن یرد و گفت ا   ک یاو عذرخواه .امانت ببرم 
  .نمکه ی تهیپک یه الزم دارک ییها توانم از قسمت  یه مکگفت . تابخانه نبودمکعضو 
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توانـستم از آن      نمی. ترسیدم مادرم در خانـــه نگـــران شود       می. کمی دیر شده بود   
مطالب . ی دانشجویی محمد جواد     رفتم ســراغ مطالب مربوط به  دوره      .  بکنم کتاب دل 

  .آن را کپی گرفتم و از آنجا بیرون آمدم
با زحمت و تالش خودم توانسته بـودم ایـن اطالعـات را بـه               .  احساس خوبی داشتم  

که به خانه رسیدم کارهای  خواست وقتی دلم می. کردم احساس آرامش می. دست بیاورم
ام را انجام  بدهم، نماز بخوانم، شام بخورم و فارغ از همه چیز و همه جا، بنشینم                   درسی

  .و این مطالب را بخوانم
هایی که گرفته بودم را آرام و با        در سکوت مطلق شب ، کپی     . همین کار را هم کردم    

  :دقت خواندم
. ی رفت التحصیل شد به سرباز     ی نفت آبادان فارغ     که از دانشکده    محمدجواد همین ... 

ای ،بـه    هفتـه24ی  ها، بعد از گذراندن یک دوره ی دانشکده   در آن زمان شاگردان نمونه    
جواد همیشه دلش پیش دوسـتانش      . شدند  مناطقی که به وجود آنها  نیاز بود، اعزام می         

رفت و به دوستانش  کرد به آبادان می او در هر فرصتی که پیدا می. و انجمن اسالمی بود
  .یکی از روزهای آخر هفته که به دانشکده رفته بود ، اتفاقی افتاددر . می زد سر

. های ظلم و ستم حکومت شاه بـود  ـ اوج سال1350در آن زمان ـ یعنی حدود سال  
کم موج نـا      کم. گفتند  روحانیون بر فراز منبرها و مساجد برضد حکومت فساد سخن می          

ـ . ها در کشور شدت گرفته بود      آرامی شجویان سراسـر کـشور هـم آرام    در این میان ، دان
  . نبودند

ــشکده ــود   در دان ــایی شــده ب ــم غوغ ــادان ه ــری  . ی نفــت آب ــه رهب ــشجویان، ب دان
 گفتنـد   ی این اعتـصاب ایـن بـود کـه مـی             بهانه. محمدجواددست به اعتصاب زده بودند    

های معروف را به فرمان شاه و بـدون             دختر یکی از ساواکی     - رییس دانشکده    - کُرمی
  !عنوان دانشجو پذیرفته استکنکور، به 
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نیروهای . کُرمی، ورود جواد را به دانشکده، به ساواک اطالع  داد  . دانشکده شلوغ شد  
ای از  ساواک به دانشکده حمله کردند و بعد از یک هفته، با دستگیری و کتک زدن عده              
  .نددانشجویان و غارت کتابخانه و بستن انجمن  اسالمی، در ظاهر اوضاع  را آرام  کرد

ی آموزش را تمام کرده بـود و در پاالیـشگاه نفـت تهـران          در این زمان ، جواد  دوره      
  .مشغول به کار بود

  . باالخره ساواک محمدجوادرا دستگیر کرد
 روز قبـل از دسـتگیری، هنگـام عـصر، جـواد بـا  شـتاب از                 ": گفت  خواهر جواد می  

ود کتابخانـه و اتـاق هـا را    بیـا خیلـی ز   ! فاطمـه : پاالیشگاه به منزل آمد و به من گفـت        
  .چون امروز یک خبرهایی بود. پاکسازی کنیم
هـای سیاسـی را  کـه  مـدرک جـرم       ای که جواد داشـت، تمـام  کتـاب          با هوشیاری 

شد، در زنبیل ریختیم و به منزل پدربزرگم که در نزدیکی منزل مـا بـود ،                   محسوب می 
و عکـس  ) ره(ی امام خمینی  رسالههـا،    در بین  کتاب   . بردیم و در آنجا مخفی کردیم     

جالـب بـود کـه      . بود که از منزل بیرون بردیم     ) ره(زیبایی از دوران جوانی حضرت امام       
هـای  دیگـر کـه     های سیاسی را قبالً به درخواست جواد، با جلد  کتاب        بسیاری از کتاب  

. خطر بود صحافی کـرده بـودیم و بـه دلیـل کمبـود وقـت، آنهـا را بـاقی گذاشـتیم                        بی
ها توجه داشتند، به محتوای آن پـی          انه ماموران ساواک که فقط به ظاهرکتاب      خوشبخت

  ".نبردند و در بازدید از منزل، بدون هیچ مدرک جرمی بیرون رفتند
هـا      هـم  از خـاطرات آن  سـال   - همسر شهید تند گویـان     - برهان اشکوری خانم  

گذشـت و     لی او مـی   التحـصی   وقتی که با همسرم آشنا شدم، یک سال از فارغ         «: گوید  می
او هنگام کـار، فعالیـت سیاسـی هـم           . جواد در پاالیشگاه نفت تهران مشغول به کار بود        

. همیشه  در مـسجد بـود      . کرد  را پخش  می   ) ره(های امام خمینی      مثالً اعالمیه . کرد  می
شرکت در مراسم دعای کمیل و جلسات سخنرانی و  فعالیت بـر ضـد حکومـت شـاه از         

دید بـه     هر کتابی را که مناسب می     . جواد عاشق مطالعه بود   . ی او بود  های همیشگ   برنامه
از همان روزهای اول که حرف ازدواج مـا بـود، بـه     . داد تا آن را بخوانند      دیگران هم  می   
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ی   بـه خـاطر همـین ، بایـد آمـاده          . ممکن است به زودی مرا دسـتگیر کننـد        : من گفت 
  . رویارویی با چنین احتماًلی باشی

ی   های دانشکده   ز ازدواج ما گذشته بود که سفری به آبادان کرد تا به بچه            چهار ماه ا  
وقتی که بـه تهـران      ... گفتند که تندگویان به قصد خرابکاری آمده است       ... نفت سر بزند  

ی دیگـری از دوسـتان جـواد هـم            عـده . بازگشت، در همان محل کارش دسـتگیر شـد        
اوانی که شده بـود، چیـزی بـر زبـان            های فر   جواد با وجود شکنجه   .  دستگیر شده بودند  

  .او به عنوان رهبر گروه دستگیر شده بود و به یک سال زندان محکوم شد. نیاورده بود
مـا بـرایش کتـاب مـی        . خوانـد   توانـست کتـاب مـی        جواد در زندان تا آنجا که مـی       

شدند  کـه      مأموران شاه  هم متوجه نمی     . هایی که عنوانشان  مشخص  نبود        کتاب.بردیم
هــای   در زنـدان، درس عربــی و حتـی  درس  . هـا در مــورد چـه موضــوعی اسـت    تـاب ک

  »...ها و زندانیان می داد دبیرستانی به زندانبان
  :ی روزهای اسارت برادرش نوشته است خواهر شهید تندگویان درباره

محمدجوادرا در شکنجه ، چنـدین مرتبـه پیـشانی و نقـاط  حـساس بـدن او را          ... «
هایی  کـه      یکی  از عالمت   . ی برقی، پایش را سوراخ کرده بودند         با مته  .شوک داده بودند  

بعد از گذشت هفت ماه، وقتی ... بعدها باعث شناسایی بدن مطهرش شد، همین آثار بود        
ای دیـدیم  کـه بیـشتر شـبیه        که به همراه مادرم برای مالقات او رفتیم، او را بـه گونـه             

هایش را از نگـاه مـادرم         او دائم دست  .  الغر اسکلت بود؛ رنگ پریده، صورت استخوانی و      
  » ...اش را نبیند های کشیده شده کرد تا او جای ناخن پنهان می

وقتی که جواد  من دستگیر شد، موقع  ... «: اما مادر محمدجوادهمه چیز را دیده بود      
اگر امروز ناهار نیامدم، منتظـر      « : رفتن، در نهایت آرامش و لبخند بر لب، به من گفت            

در تمام این مدت جوادِ من با       . اما همان رفتن در حدود یک سال طول کشید        » ! نباش  
هفت ماه  . های ساواک، مردانه مقاومت کرد و اسم کسی را بر زبان نیاورد             تحمل شکنجه 

چند بار برای مالقات با او رفتیم، اما هر بار مأمورهای شـاه بـا               . برای مالقات ممنوع بود   
وقتـی  . بعد از هفت ماه، وقت مالقـات دادنـد  . ما را دورکردندتهدید و فحش های زشت  
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گونه ضعیف  وقتی که جواد را آن. وارد محل مالقات شدیم، جواد را با چشم بسته آوردند
های او مشاهده کردم، دلـم بـه درد    و رنجور دیدم و آثار شکنجه را روی صورت و دست          

 الی در   ":لبخنـدی زد و گفـت       هایش را پرسیدم،      وقتی علت زخم و سیاهی ناخن     . آمد
مالقات ما پـنج دقیقـه      . ی لطیف و مهربانش مرا بوسید        و بعد با آن روحیه     "!مانده است 
ی برقی و شـوک الکتریکـی    جواد مرا با مته. تر از آهی که از دل برآید      کوتاه. بیشتر نبود 

. ه بـود  های کابل برای همیشه در کف پـای او بـاقی مانـد              آثار ضربه . شکنجه داده بودند  
امـا در   . ی نماز جماعت، او را واژگون از سـقف آویـزان کـرده بودنـد                بارها به دلیل اقامه   

آورد شکر خداوند بود که آمیخته با لبخنـد و کالمـی       هایش آنچه که بر زبان می       مالقات
  ».سرشار از اطمینان بود

دازظهر ای با خودم فکرکردم اگر همین امروز بعـ      با خواندن این خاطرات، برای لحظه     
. کردم ی اطالعات از زندگی محمد جواد به وزارت نفت رفتم، کمی دیر می که برای تهیه

او که تحمل   ! شد؟ پس مادر محمد جواد چقدر سختی کشیده است          مادرم چه حالی می   
یک سال زندانی شدن او را نداشت، چطور توانست یازده سال دوری محمـد جـوادش را    

  ...مخوف صدامهای  آن هم درزندان. تحمل کند
تا همین یک هفته پیش، از شخـصیت محمـد    . تا دیر وقت خواب به چشمانم  نیامد       

آرام آنقدر به او نزدیک شده بودم کـه           اما حاال آرام  . جواد تندگویان هیچ تصوری نداشتم    
خواسـت بـه فـصل     دلم نمی. حالت عجیبی داشتم . دیدم و حس می کردم      انگار او را می   

امـا دلـم    . ی عجیبـی بـود      انـم، شـاید خیلـی احـساس کودکانـه         د  نمـی . اسارت او برسم  
ی این پر شروشوری و مهربانی و باهوشی و شجاعتش،  خواست محمد جواد را با همه می

محمد جواد وقتی به زندان حکومت شـاه        : گویم  با خودم می  ! تا آخر این کتاب نگه دارم     
  . سال داشت23افتاد فقط در حدود 

ل آن همه رفتارهای مردانه داشت، حتماً لیاقت و کارایی آن سا و جوانی که با این سن
گویم او    با خودم می  . را داشت که در سی سالگی وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران شود           

ی محمد جـواد      خواستم زندگینامه   اوایل که می  . ترین وزیر، حتی در تمام دنیا بود        جوان
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طول زندگی کوتاهش مگـر چقـدر   را بنویسم، با خود فکر کردم یک جوان سی ساله در      
بیـنم اگـر فرصـت       حادثه دارد که بتوان در مورد آن، یک کتاب نوشـت؟ امـا حـاال مـی                

  . ی او بنویسم توانستم چند کتاب درباره بیشتری داشتم می
خواهد زودتر پـدرم از سـرکار         دلم می . اما اصالً کسل نیستم   . ام  خواب شده   باز هم بی  

  . ام م که امروز چقدر مطلب جمع کردهخواستم به او بگوی می. بیاید
! ای داد بیداد. ام افتادم   دانم چرا با آمدن پدرم، ناگهان به فکر دوست کامپیوتری           نمی

امشب قراربود با هم . امشب آنقدر غرق خواندن مطالب بودم که پاک او را فراموش کردم
. اشـته بـودیم  دیشب با هـم قرارگذ . خیلی ناراحت بودم. بدقول شده بودم. صحبت کنیم 

دانـستم محـال    امـا مـی  . توانستم همین امشب از او عذرخواهی کنم      خواست می   دلم می 
  . است که پدرم اجازه بدهد این وقت شب سراغ کامپیوتر بروم

شود که با وجـود آن همـه     باورم نمی . امشب پدرم را بیشتر از همیشه دوست داشتم       
  .کاری که دارد، برای من مطلب پیدا کرده باشد

نشستیم و توی فضای نیمه تاریک اتاق،       . خندید  اما چشمهایش می  . درم خسته بود  پ
وقتی ماجرای امروز و رفتنم به وزارت نفت را بـه او گفـتم، اول     . کمی با هم حرف زدیم    

لبخنـدی  . ی آنها را نگاه کرد ها را به او نشان دادم، با دقت همه     اما وقتی کپی  . باور نکرد 
ات   خیال کردم از آن دوست نامرئی کامپیوتری      «: ا  کنایه گفت   بعد ب . از روی رضایت زد   

  »!ای گرفته
  »!ام آن بیچاره را پاک فراموش کرده! نه بابا«: گفتم
  »!حتماً منتظرت مانده است! ای رفیق نیمه راه شده«: گفت

امـا او واقیـت   . کنـد  ام را باور نمی احساس کردم که هنوز ماجرای دوست کامپیوتری      
  ! خواست زودتر فردا شود تا ببینم برایم چیزی فرستاده است یا نه دلم می. داشت
: خواستم بخوابم که یک دفعه پدرم مثل اینکه چیزی یادش افتاده باشـد، گفـت                می

کـنم     فکر مـی  . ام  ها کپی کرده    یک مطلب کامل برایت از آرشیو یکی از روزنامه        ! راستی«
ای   انی شـدن محمـد جـواد رسـیده        مخصوصاً حاال که به بخش زنـد      . برایت جالب  باشد   
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از بس سرم شلوغ است دیشب یادم رفت آن را همـراه   . خورد  حتماً و حتماً به دردت می     
  ».دیگر مطالب برایت کنار بگذارم
  .با حوصله چند ورق کاغذ بیرون آورد و آن را به من داد. بعد پدرم کیفش را باز کرد

بایـد  . امـا دیـر وقـت بـود       . خیلی دلم می خواسـت همـین حـاال مطلـب را بخـوانم             
خاطرات دکتر احمد پور : نوشته بود. فقط توانستم تیتر مطلب را بخوانم  . خوابیدیم  می

  ....نجاتی
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  شنبه شنبه   پنجپنج
از این بـه  . در طول این یک هفته کارهایم خیلی خوب پیش رفته بود . شد  باورم نمی 

هایی بود که پدرم دیشب بـه         گهی فکر و ذکرم پیش بر       همه. بعدش هم خدا کریم است    
کمی هم به فکر دوست     . اما فرصتی نبود  .  خواستم آن را زودتر بخوانم      می. من داده بود  
هایم بروم، حتماً پـر   به دلم افتاده بود که وقتی به سراغ صندوق نامه    . ام بودم   کامپیوتری

ام  و اصـالً       هنگران بودم که نکند او خیال کند که من شوخی کـرد           . از نوشته خواهد بود   
  .ی شهید تندگویان در کار نیست نوشتن زندگینامه

های خاطرات دکتر احمد پورنجاتی از دورانی که  با  محمد جواد هم سلول بود                برگه
. بردم تا مگر فرصتی پیدا کنم و آن را بخـوانم            سو می   سو و آن    را با خودم در مدرسه این     

او داشـت   . سیار جدی و سخت گیر بـود      معلم تاریخ  ب   . ساعت سوم، درس تاریخ داشتیم    
 بـود بـردم و       سرم را نزدیک دوستم که کنارم نشسته      . من طاقت نیاوردم  . درس می داد  

او در جریـان کـار مـن        . خواستم او هم بشنود     می. آرام شروع به خواندن خاطرات کردم     
ا من ام. دوستم چند بار اشاره کرد که ممکن است معلم تاریخ ببیند و عصبانی شود. بود

اتفـاقی کـه نبایـد    . خوانم تا نظر او را هم بدانم خوانم و فقط چند خط می   گفتم آرام می  
معلم تاریخ، درس را قطع کـرده بـود و زل     . ناگهان کالس غرق سکوت شد    ! بیفتد، افتاد 

اند و ما دو نفر را که در آخر  احساس کردم تمام کالس برگشته! زده بود به من و دوستم
خجالـت  . از کاری کـه کـرده بـودم پـشیمان شـدم           . کنند  م نگاه می  کالس نشسته بودی  

  : خواستم عذرخواهی کنم که ناگهان معلم تاریخ با صدای خشنی گفت. کشیدم
  »! کنید؟ی شما چی در گوش دوستتان زمزمه! عربلوآقای «

داشـتیم یـک مطلـب بـرای دوسـتمان      . ببخشید! آقا«: گفتم. بیشتر خجالت کشیدم 
  » .خواندیم می

بعد کتـابی را کـه   . لم تاریخ از باالی عینکش نگاهی از روی تعجب به من انداخت      مع
هـیچ  «: سینه نشست و با کنایه گفت به آن را کناری گذاشت، دست.در دستش بود بست 

شما تشریف بیاورید اینجا    ! اصال بهتر است یک کار دیگر بکنیم      ... بخوانید. اشکالی ندارد 
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های   اگرمطلب شما از حرف   .  برای کل کالس بخوانید    جای بنده بنشینید و آن مطلب را      
  »  !دهیم امروز من بهتر بود، همه به آن گوش می

امـا او کـاری از   . با  اشاره به دوستم گفتم که کاری بکند. بدجوری گرفتار شده بودم 
خواست به  البد با  این کارش می    . دبیر تاریخ، آدمی بسیار جدی بود     .  آمد  دستش برنمی 

خواهی کـنم   خواستم دوباره  معذرت. توجهی به درس خیلی بد است      د که بی  من بفهمان 
حـاال شـما   «: گفـت . ی سنگین دبیر تاریخ را باالی سرم احساس کـردم     که ناگهان سایه  

  »!دهم نشینم و گوش می بنده هم جای شما می. بفرمایید جای بنده مطلبتان را بخوانید
  :ها کردم  برگهرفتم جلو و شروع به خواندن. ای نبود چاره

وقتـی وارد شـدم، احـساس تنهـایی         . اولین بار در زندان قصر با جواد آشنا شدم        ... «
ها باخبر شـوم و ببیـنم آشـنایی پیـدا             توی بند چرخی زدم تا از وضعیت زندانی       .  کردم
مثـل  . کنم یا نه؟ وقتی جواد را دیدم، احـساس کـردم ایـن آدم، آرام و قـرار نـدارد                     می

دیـدم آدم عجیبـی     . کرد و با همه مهربـان بـود         جا سرکشی می     به همه  ای بود که    پرنده
گذاشت و سرزنده  ی او می شد، دستش را روی شانه وقتی  با کسی هم صحبت می. است

به دلم افتاد که این آدم، همان کسی  است که من دنبالش . کرد و با حرارت صحبت می    
از او پرسیدم  که جـرمش  . فتیمرفتم به سراغش و خیلی راحت با هم گرم گر        . گردم  می

دانـم کـه بـرای چـه          خـودم  هـم  نمـی       . ام   نکرده یگناهم  کار    من بی «: چیست؟ گفت 
  ».ام دستگیر شده

شد به راحتی به کسی       در زندان نمی  . کند  دانستم که جانب احتیاط را رعایت می        می
هم  گرم   خالصه، حسابی با    . داد  ترین اشتباهی، کار دست آدم می       کوچک. اطمینان کرد 

تر شدیم و بیشتر هـم او را شـناختم و             هرچه روزهای بیشتری گذشت صمیمی    . گرفتیم
ی   های سیاسی در دانشکده     دانستم که به خاطر فعالیت    . با افکار و اعتقاداتش آشنا شدم     
هـیچ وقـت ندیـدم کـه بـه          ... گرمی بود   جواد آدم خون  . نفت آبادان، دستگیر شده است    
بعد از نماز صبح، خیلـی از       .به شدت اهل نظم بود    .  بزند کسی پرخاش کند و بلند حرف     

بـرای هـر   . کـرد  خوابیدند ولی جواد تا وقتی صبحانه می آورند، ورزش مـی         ها می   زندانی
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ای   دیـدی کـه در گوشـه        در ساعت بـه خـصوصی مـی       . روز برنامه داشت    ساعت از شبانه  
هـوای مـرا هـم      . نـد خوا  یا در ساعت دیگری قرآن می     . البالغه است   مشغول خواندن نهج  

تر بودم و به من گفتـه بـود هرکـاری  دارم  بـه او          چهار سال از او کوچک    . خیلی داشت 
با . همیشه لبخندی بر لبانش نقش بسته بود      . اصالً آدم خشک و بد اخالقی نبود      . بگویم

  .زد محبت حرف می دیگران نرم و آهسته و با
او حکایت از این داشت که مدت کم محکومیت . جواد به یک سال زندان محکوم شد

از آن زمـان کـه      . اند اطالعات و اعترافات زیادی از او بگیرنـد          دژخیمان ساواک نتوانسته  
کرد، در واقع زنـدگی او بـه عنـوان زنـدانی آغـاز                دادگاه حکم زندان هر نفر را صادر می       

 های شخصیتی و رفتاری خـود را بیـشتر    جواد پس از بازگشت از دادگاه، ویژگی      . شد  می
ی   ای متوسط، اما بسیار مذهبی و معتقد، در محلـه           ی خانواده   او تربیت شده  . آشکار کرد 

های جنوب شهر را داشت؛ از جمله، صداقت  های بچه تمامی خصلت. آباد تهران بود خانی
  .و جوانمردی، صراحت و فروتنی و پافشاری بر مواضع اعتقادی

ویژه آشـنایی بـا تفـسیر قـرآن و            ه  ب  -ی مسائل اسالمی      مطالعات وسیع او در زمینه    
 توانایی خاصی در بحث بـه او بخـشیده          -البالغه و آثار برخی از دانشمندان مسلمان        نهج
حتـی از اینکـه   . جواد نسبت به سرسری گرفتن مسائل اعتقادی  بسیار حساس بود   . بود

م بـه یـاد دار    .شـد   برخی از دوستان عبادات را بدون توجه انجام می دهند، برآشفته مـی            
 -هنگامی که مشاهده کرد یکی از دوستان زندانی، پس از نماز، تسبیحات حضرت زهرا               

اهللا   چرا  اینقدر عجوالنه؟ به جای سـبحان       «: کند ، گفت     می   را شتابزده ادا   -علیهاالسالم  
  »!اگر قرار است این طور ادا کنی ، بهتر است ذکر نگویی... سوباال، سوباال :گویی می

تقریبـاَ تمـام وقـت او بـا         . کـرد   ت خود، خیلی هنرمندانه عمل مـی      در استفاده از وق   
ی  کتاب، قرائـت قـرآن و نهـج البالغـه، آمـوزش زبـان                  مطالعه .های مفید پر بود     برنامه

  .ی او بود های مذهبی زندان و ورزش ، از کارهای روزمره انگلیسی به سایر بچه
ها روزه گرفتن در      ، آن سال  دار بود   ، روزه 1353در روزهای بسیاری در تابستان سال       

دادنـد بـرای خـوردن        زیرا مأموران زندان به زندانیان اجازه نمـی       . زندان کار آسانی نبود   
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افتاد که جـواد و برخـی دیگـر از زنـدانیان              رو، بسیار اتفاق می     این  سحری بیدار شوند، از   
 در حالـت  ی نان و پنیری را که از شب، زیر بالش خود قـرار داده بودنـد،     مسلمان، لقمه 
  . گرفتند خوردند و روزه می خوابیده می

از ایـن پـس تنهـا    « : س زنـدان اعـالم شـد   یدر یکی از روزهای تابستان، از سوی ری 
  »! سال باشد45ی نماز صبح برخیزند که سن آنها باالتر از  کسانی حق دارند برای اقامه

مـسلمان قـرار    توانست مورد توجه زنـدانیان        طبیعی بود که این دستور مسخره نمی      
  .گیرد

کردند کـه جـز افـراد         یای غیرعادی مواظبت م     بامداد روز بعد، نگهبانان بند به گونه      
  .ی نماز صبح برنخیزند مسن، دیگران برای اقامه

جواد یکی از نخستین کسانی بود که از جابرخاست و برای گرفتن وضـو  بـه سـوی                   
 او را پرسید و به او تذکر داد اسم. واکنش مأمور زندان خیلی سریع بود. دستشویی رفت 

سـایر  . اعتنا به راه خود ادامـه داد       جواد نام خود را گفت و بی      . که نباید از خواب برخیزد    
ای را نوشتند، یکی دو       مأموران اسم عده  . زندانیان مسلمان نیز برخاستند و نماز خواندند      

  . ر بین آنها بودای را اعالم کرد که جواد نیز د ساعت بعد، بلندگوی زندان نام عده
های آنهـا     این عده را به نگهبانی بردند و بعد از کتک مفصلی که به آنها زدند، دست               

ها در همان حال رهایـشان        ی آهنی سالن مالقات زندانیان بستند و تا ساعت          را  به میله   
غروب آن روز، جواد و دیگران در حالی که به شدت اذیت شده بودند، به داخـل                 . کردند
  .هدف رییس زندان از این کار، زهرچشم گرفتن از دیگران بود. شتندبند برگ

رسید که رییس زندان در تصمیم خود جدی است و برای روزهـای دیگـر    به نظر می  
  .نیز تصمیم دارد به این کار ادامه دهد

جواد، آن شب پیشنهاد کرد برای اینکه این طرح عملی نشود، باید تمامی زنـدانیان،            
  . همراه با هم از جای برخیزند تا مأموران نتوانند اسم کسی را بنویسند
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. خواندند  ی زیادی از زندانیان، مذهبی نبودند، نماز نمی         مشکل اصلی آن بود که عده     
تواننـد بـه عنـوان        خوانند مـی    ه  اگر نماز نمی    جواد گفت ما باید با آنها صحبت کنیم  ک         

  . کافی است یک روز این کار صورت گیرد. وضو گرفتن از جا برخیزند
ای  ولوله. صبح روز بعد، تقریباً تمامی زندانیان در یک زمان معین از خواب برخاستند

نفـر را   اسم چند   . دانستند چه باید بکنند     مأموران زندان جاخورده بودند و نمی     . برپا شد 
ی  ی جلـوگیری از اقامـه   یادداشت کردند اما بعد اقدام  خاصی صورت نگرفـت و مـسئله     

  ...نماز صبح، از بین رفت
اش خیلـی   جـواد پـس از مالقـات بـا خـانواده        . در یکی از روزهای مـاه شـعبان بـود         

بابا «: جواب داد» چه شده خیلی خوشحالی؟«: از او پرسیدم . رسید خوشحال به نظر می
  ».مهدی«: گفت»  ای؟ اسمش را چه گذاشته» :گفتم. ما شده

. ، به همه زندانیان شربت آبلیمـو داد  )ع(روز نیمه شعبان به مناسبت تولد امام زمان         
  .تر شده بود نشاط جواد پس از تولد پسرش خیلی سرحال و با

جواد در واپسین روز زندان، ساعت مچـی خـود را         . سرانجام زمان آزادی او فرا رسید     
  . حدود دو سال بعد از جواد از زندان آزاد شدم. یادگار به من دادبه 

 پـارس توشـیبا   او در شرکت    . چند روز پس از آزادی از زندان به سراغ جواد رفتم          
دیدار اول خیلی مختصر برگزار شـد  . با او قرار مالقاتی گذاشتم . مشغول به کار شده بود    

کمی طـوالنی شـد و   . دی را گذاشتیم قرار بع . و بیشتر به پرسیدن حال و احوال گذشت       
بیشتر به تحوالت سیاسی داخل زندان گذشـت و البتـه جـواد نیـز از اوضـاع و احـوا ل                

او برای من گفت که در ایـن مـدت بـه            . شخصی و خانوادگی خود برای من تعریف کرد       
  .خانواده اش خیلی سخت گذشــته و حتــی همسرش مدتی دچار بیماری بوده است

در .  با اتومبیل پیکان آلبالویی رنگ دست دوم خود، به مقـصدرساند           سپس جواد مرا  
چند شاخه گل خرید و بعد از مـن         . مسیر حرکت ،در مقابل یک گل فروشی توقف کرد        

من که در آن روزهـا در چنـین حـال و    » اسم مناسب برای دختر سراغ داری؟   «: پرسید
:  بالفاصـله جـواب داد     جـواد » خـواهی؟   برای چی مـی   «: هوایی نبودم با تعجب پرسیدم    
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من » .روم  امروز خدا به من دختری داده و االن برای عیادت همسرم به بیمارستان می             «
  .به او نام هاجر و سمیه را پیشنهاد کردم

یـک بـار پـس از بازگـشت از     . پس از آن، چندین بار دیگر نیز جواد را مالقات کردم          
 مـن یـک دسـتگاه رادیـو ضـبط         سفر ژاپن که از طرف شرکت اعزام شده  بود  و  برای             

جریان نهضت اسالمی مردم به رهبـری امـام راحـل           .  سوغات آورد که هنوز آن را دارم      
از آن پـس، تقـدیر   .  شرایط جدیدی را ایجاد کرد و من مدتی از تهـران دور بـودم           ) ره(

دیـدار  . چنین خواست که دیگر جواد را ندیدم؛ هیچ گاه، حتی پس از پیـروزی انقـالب               
 و جــواد در بهــشت زهــرا بــود؛ آن روز کــه پیکــر پــاک او را از حرامیــان  آخــرین مــن

  » .بازستاندند
جورکردم و به دبیر تـاریخ چـشم دوخـتم  کـه       و  ها را جمع    مطلب که تمام شد، ورقه    

حالـت  . داد  بغـض گلـویم را فـشار مـی        . کالس غرق در سکوت شده بود     ! یعنی تمام شد  
  .ین خاطرات را می خواندمخودم هم برای اولین بار ا. عجیبی داشتم

بـرو  «: دستی به سر و روی مـن کـشید و آرام و مهربـان گفـت      . دبیر تاریخ جلو آمد   
چه درسـی   ! خواستی برای ما بخوانی؟     چرا مطلب به این خوبی را نمی      ! بشین پسر خوب  

 شهید محمد   ی بهتر از این؟ اصالً چقدر خوب است که کالس امروز را به صحبت درباره             
  »...ان اختصاص بدهیم جواد تندگوی

ی محمد جواد و سالی که صدام جنگ برعلیه ایران            و بعد، دبیر تاریخ هرآنچه درباره     
مهندس محمدجواد تنـدگویان در     «: دانست، گفت و در آخر هم گفت        را آغاز کرد را می    

، صدام جنگ تحمیلی را علیه      1359زمانی که در سال     . ترین زمان وزیر نفت شد      سخت
رد، بخش مهمی از تأسیسات نفتی ما که در جنوب ایران واقع شده است در ایران آغاز ک

. پاالیشگاه، کنار اروندرود بود و آن سوی رودخانه، خاک عراق بـود     . ها بود   تیررس عراقی 
توانستند  به سمت پاالیشگاه ایران شلیک کننـد، چـه    ها هم می ترین سالح  آنها با سبک  

خواست صنعت نفت ایـران را فلـج        عراق می ! نگینهای س   برسد به توپ و تانک و اسلحه      
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در آن زمان اداره کـردن وزارت نفـت کـار هـر کـسی       . کند تا اقتصاد ایران ضربه بخورد   
  »....نبود 

کـردم کـه محمـد جـواد بعـد از       کرد و من در ذهنم فکر مـی   دبیر تاریخ صحبت می   
  یعنـی سـال   -د از آن آزادی از زندان رژیم  شاه، تا موقع انقالب اسالمی و دو سال بعـ           

ی اینهـا را   همـه . کرده است   کجا  بوده و چه کار می       - که  به وزارت نفت رسید        1359
افسوس که کتاب . ی نفت گرفته بودم، نوشته بودم در همان کتابی که دیروز از کتابخانه    

  !را به من امانت ندادند
. بخانـه بـزنم  از مدرسه که تعطیل شدم، تصمیم گرفتم دوبـاره سـری بـه همـان کتا         

هایم کمی سنگین بود و ماجرایی  که امروز توی کالس تاریخ اتفـاق                درس. خسته بودم 
. به پدرم تلفـن زدم کـه از او اجـازه بگیـرم    . افتاد ، مثل یک خواب، دائم توی ذهنم بود   

دیـروز هـم کـه رفتـه بـودی،        . ها خیلی شـلوغ اسـت       خیابان«:  برخالف  انتظارم  گفت    
  »!رویم فعالً نرو، اگر خیلی الزم شد، یک روز با هم می.  شده بودحسابی مادرت نگرانت

خداوکیلی فقـط   «: گفتم. جهت از دست پدرم عصبانی شدم       باز هم مثل همیشه، بی    
مثالً نویسنده هستید؛ اهل تحقیقات هستید؛ بـه مـا کـه رسـید،     ! اید به کارتان    چسبیده

خیال کردید با دو  !  کار است  شدید یک پدر کارمند که از شش صبح تا دوازده شب، سر           
ام   تازه رسـیده  . تا مطلب که برایم آوردید همه چیز تمام شد؟ اصل کار باقی مانده است             

دانم بعد از آزادی محمد جـواد از زنـدان، تـا زمـان                من نمی . به اول وزارت محمد جواد    
ت از کجا مطلب بیـاورم و بنویـسم؟ دوسـ     . انقالب و وزیر شدنش چه اتفاقی افتاده است       

ایـد،    ام هم دو تا مطلب برایم فرستاده، شما هم دو تا مطلب برایم تهیه کرده                کامپیوتری
  »!خدا وکیلی پس چه فرقی بین شما و آن غریبه است؟

. دانستم چرا اینقدر عصبی شده بودم       نمی. هایم را شنید    ی حرف   پدرم با حوصله همه   
 فـصل اسـارت محمـدجواد       خواستم بـه    نمی.  دوباره همان حس توی وجودم افتاده بود      

گفت که محمدجواد فقط در حدود چهل روز وزیر بود و بعد به  دبیر تاریخمان می. برسم
  .اسارت دشمن درآمد
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او خیلی زود حـاالتم     . طور بود   همیشه همین . پدرم بغض توی گلویم را احساس کرد      
 .مثل همیشه خواسـت بـا یـک شـوخی مـرا از آن حـال و هـوا دربیـاورد                    . فهمید  را می 
: خندیـد و گفـت    . ام اسـت    ای که دارد، موضوع دوست کـامپیوتری        دانستم تنها بهانه    می

خدا را شکر که اگر من گرفتارم، خداوند از عالم غیب یک نفر را با کامپیوتر بـرای تـو                    «
نکند او هم تو خالی از آب درآمده که با ما دعوا می کنی؟ این یک هفتـه هـم                    ! فرستاد

حاال برو خانه و اگر آقای کـامپیوتری     . رسانم  ن  خودم را می    دندان روی جگر بگذاری، م    
  »!را دیدی، سالم مرا هم به او برسان

  ».روم سراغ او حاال که این طور است، همین االن می«: توی دلم گفتم
توی راه، محمد جواد    . مسیر مدرسه تا خانه را پیاده آمدم      . از پدرم خداحافظی کردم   

کمی از پدرم گالیه کردم که آن طـور         . داشت  ن قدم بر می   کردم  که کنار م      را تصور می  
پدرت حتماً کمکـت    «: گفت. کردم  من او را احساس می    . کند  که باید و شاید کمکم نمی     

  ».کنند پدرها همگی پسرهایشان را کمک می. کند می
خواست از ایـن رؤیـای شـیرین بیـرون      دلم نمی. خواست زود به خانه برسم دلم نمی 

خواست به او بگویم که عبور از این فصل زندگی محمدجواد تندگویان و               میدلم  ... بیایم
اما او در خیـالم فقـط آرام مـی          . رسیدن به فصل اسارت و شهادت او برایم سخت است         

  ...خندید
. هایم را باز کردم با اشتیاق، نامه. به خانه که رسیدم، یکراست به سراغ کامپیوتر رفتم

ای از بد قولی من نکـرده   او هیچ گالیه. ام برایم رسیده بود سه نامه از دوست کامپیوتری 
هایش را نداده بودم؟ دو نامه اولش مطالبی بود کـه             من که پاسخ هیچ کدام از نامه      . بود

ی سـومش     اما نامـه  . ی نفت پیدا کرده بودم      پدرم برایم آورده بود و یا خودم از کتابخانه        
  : وشته بودن. خواستم دقیقاً همان چیزی بود که من می

بـودم هـر روز یـک         رود؟ تصمیم گرفتـه       کارهایت خوب پیش می   !  سالم دوست من  
چـون فـردا جمعـه اسـت،        . اما خودت هم باید حتماً  تالش کنی       . مطلب برایت بفرستم  

  !ام مطالب فردا را امروز برایت فرستاده
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بایـد بـه   جواد پس از آزادی از زندان، به خاطر اینکه از شرکت نفت اخراج شده بود،   
ی سـرباز     او با اینکه زن و بچه داشت، بـه سـربازی رفـت و بـا درجـه                 . رفت  سربازی می 

او همیشه از طرف مأموران حکومـت شـاه   . معمولی ، باقی خدمتش را گذراند و برگشت    
اما با فـشار سـاواک مجبـور بـه          .  کاری پیدا کرد   شرکت بوتان مدتی را در    . زیرنظر بود 
شد با ماشینی که از یکی از دوستانش به امانت گرفته بـود،  او مدتی مجبور    . استعفا شد 

ی جالبی دارد که بد نیـست آن   یکی از دوستانش از این دوران خاطره     ! مسافرکشی کند 
  : را بخوانی

 اسـتادیوم آزادی  اول رفتیم   .یک بار با هم رفتیم مسافرکشی؛ با یک وانت نیسان         «
بعد از تمام   .  رزمی خیلی عالقه داشت    های  جواد به ورزش  .برای تماشای مسابقات کاراته   

مدتی ! پشت وانت پر شد از آدم  . های شهرمسافر زدیم    شدن مسابقه، برای یکی از میدان     
پیاده کـه شـدم ،    » !ها را جمع کن     برو کرایه «: جواد به من گفت   . بعد به میدان رسیدیم   

 مانده بـه  آنها در پشت چراغ قرمز قبلی، کمی! دیدم یک نفرهم پشت وانت نمانده است      
  . میدان، همگی پیاده شده و رفته بودند

آهن مـسافر     این بار برای  میدان راه     . عیبی ندارد «: جواد گفت ! هر دو کلی خندیدیم   
هـا را جمـع    ولی قبل از رسیدن به میدان، نگـه مـی داریـم و تـو کرایـه              . کنیم  سوار می 

  »!کنی می
تیم راه  بیفتیم ، یک جوان       همین که خواس  . دوباره پشت ماشین را پر از آدم کردیم       

  »دهید من جلو بنشینم؟ اجازه می«: پوش گفت شیک
راه که افتادیم، او سرصحبت     . خودم را کنار جواد کشیدم و او بغل دست من نشست          

خالصه حـسابی   ... خواند و   دندانپزشکی می . از دانشگاه گفت، که دانشجو است     . را بازکرد 
پاس و از     و  ه انگار ما دو نفر، دو تا آدم  آس         طوری حرف می زد ک    . از خودش تعریف کرد   

. مـا در جـوابش چیـزی نگفتـیم        ! خبر هستیم کـه شـغلمان مسافرکـشی اسـت           دنیا بی 
مـن  . نزدیک میدان، جواد ماشین را نگه داشـت       .  گذاشتیم هر چه دلش خواست بگوید     
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. وقتی که برگشتم، دیدم که جوان دانـشجو رفتـه اسـت           . ها را جمع کردم     رفتم و کرایه  

  » جواد دوستمان کجا رفت؟«: گفتم
بـه  . زند  تر از دهانش حرف می      تو که رفتی، دیدم خیلی گُنده     «: جواد خندید و گفت   

  : او گفتم
پزشـک   ها را جمع کند، خـودش دکتـر دنـدان    آن کسی که رفته کرایه    ! ببین داداش 

ایـن  ! ی نفـت آبـادان      بینی مهنـدس نفـت هـستم از دانـشکده           من را هم  که می     ! است
  » !هایی که زدی بگذار در کوزه و آبش را بخور حرف

اش را گذاشـت و آرام        هیچ حرفـی کرایـه      ی خدا بی    بنده«: جواد لبخندی زد و گفت    
  »  ...پیاده شد و رفت پی کارش

پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، محمدجوادبه مـدیریت کارخانـه برگزیـده       
پس .  خواند دانشگاه مدیریت عالی   در   ها مدیریت صنعتی را هم      او در همین سال   .شد

هـای    از گذشت حدود یازده ماه از پیروزی انقالب اسالمی، وزارت نفت با بررسی پرونده             
گذشته و با شناختی که از جواد تندگویان وجود داشـت، او را بـه کـار در وزارت نفـت                     

  . دعوت کرد
ان از جانـب شـهید   ی خداوند بر این قرار گرفت که محمدجوادتندگوی سر انجام اراده 

. رجایی که نخست وزیر بود، به عنوان وزیر نفت جمهوری اسالمی ایـران انتخـاب شـود              
  :متن کامل معرفی محمدجوادتندگویان به مجلس شورای اسالمی این بود

.  در تهـران متولـد شـدند       1329برادرمان آقای مهندس جواد تنـدگویان در سـال          «
دبیرسـتان  ایـشان شـاگرد     . ران گذراندنـد  دوران دبستان و دبیرسـتان خـود را در تهـ          

به دانشکده نفـت آبـادان وارد شـدند و از همـان زمـان               1347 بودند، در سا ل      جعفری
ی همکاری خـود را بـا     فعالیت خود را در انجمن اسالمی شروع کردند و به تدریج دامنه      

ا و هـای اسـالمی اروپـ      های صنعتی تهران، شـیراز و انجمـن         های اسالمی دانشگاه    انجمن
، در پاالیـشگاه تهــران  1352 آبــان 13در . کانـادا و کـشورهای غربــی گـسترش دادنـد    
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 از زندان آزاد شدند و      1353در آبان ماه    . دستگیر و به یک سال زندان محکوم گردیدند       
سپس در شرکتی شروع به کار نمودند . ی   سرباز صفر، به شیراز اعزام گردیدند         با درجه 

لیل نقص پرونـده اخـراج شـدند و مـدتی را بـه راننـدگی                که پس ازمدت کوتاهی، به د     
در .  مشغول بودند1356ی پارس توشیبا استخدام و تا سال  سپس در کارخانه. گذراندند

ی    وارد و از آنجـا در رشـته        -هـاروارد بـه       وابـسته   -مـدیریت     ی  این سال به مدرسـه    
در . ع به کار کردنـد لیسانس گرفتند و مجدداً در شرکت پارس توشیبا شرو      مدیریت فوق 

بـه شـرکت نفـت رفتـه و بـه عنـوان             فر    مهندس معین ، به دعوت آقای     1358آذر ماه   
، بـه   1359درتیرمـاه   . ی قائم مقام وزیر نفـت، در آبـادان شـروع بـه کارکردنـد                نماینده

مـشغول بـه کـار       خیز منصوب و تا امروز در همین سـمت          سرپرستی موقت مناطق نفت   
های تخصصی نفت، کار چشمگیری دارند که مورد       در فعالیت  ایشان به خصوص  . اند  بوده

ها است که تا آنجایی کـه         توجه محافل  بین المللی هم بوده و آن، مهار گاز یکی از چاه             
دیگران برای من تعریف کردند، کارِ بسیار جالبی بوده و ظاهراً در مطبوعات خارجی هم      

  » ... منعکس شده است
ــس از بحــث  ــان، پ ــای م در پای ــانه ــان و مخالف ــد  ، رای وافق ــل آم ــه عم ــری ب . گی

رای ممتنع، مـورد تاییـد      18 رای مخالف و     3رای موافق، و    155محمدجوادتندگویان با   
در شرایطی که چهار روز قبل از وزارت او،    . نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرارگرفت    

  . ای را علیه ایران اسالمی آغاز کرده بود صدام کافر تهاجم گسترده
  :گوید اهر جواد در مورد دوران کوتاه وزارت او میخو
داشت تـا بـا    آمد ، مادرم با اسرار او را نگه می گاهی اوقات که به منزل پدرمان می   ... 

، راننده و محافظان خود را بـه خانـه دعـوت              قبل از اینکه لب به غذا بزند       .ما غذا بخورد  
کردند،  آمدن به داخل خانه خودداری میهرگاه که آنها از . خورد کرد و با آنها غذا می می

تصور آن لحظات که وزیر     .  خورد  برد و با آنها غذا می       برادرم غذا را به داخل اتومبیل می      
نفت یک مملکت در داخل اتومبیل ، همراه راننده و محافظان خود در داخل کوچه غذا                

مادرمان زنبیـل بـه     گاهی اوقات، همراه    ... ! می خورد، بسیار جالب و به یادماندنی است       
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هـای   در مقابـل حـرف    . رفـت   گرفت و برای خرید از این مغازه به آن مغازه می            دست می 
شما حاال دیگر وزیر هستید، نباید زنبیل به   ! آقا جواد «: گفتند  مردم کوچه و بازار که می     
مگر وزیـر   «: گفت  خندید و به شوخی می      ، می »آباد قدم بزنید    دست برای خرید در خانی    

  »!خرید کند؟نباید 
هـای    شد و به خاطراینکـه از حـال کاسـب           ها تنگ می    او همیشه دلش برای همسایه    

همیشه . شد رفت و از حالشان با خبر می ها باخبر باشد، به دیدن آنها می محل و همسایه
گرایـی و     ازتجمـل . کرد مانند  کارمندان و کارگران وزارت نفـت زنـدگی کنـد              سعی می 

شد  ی اموال جواد، تنها چیزی که به عنوان تجمل می          مجموعهدر  . کرد  اسراف دوری می  
 متری بود که قبل از ازدواجش، آن را به صورت      12روی آن انگشت گذاشت، یک فرش       

قسطی خریده بود و یک نیمکت ساده که خودش آن را ساخته بود و نـام مبـل بـه آن                     
  »  !فرمایید روی مبلب«: کرد که هایش اصرار می داده بود و همیشه با خنده به میهمان

اوایل وزارت ... «: گوید رییس دفتر محمدجوادکه از دوستان دوران کودکی او بود می         
یک روز به علتی راننده بـه        . شناختند  ی  کارمندان او را نمی       محمدجوادبود و هنوز همه   

بـه خـاطر همـین، آقـای تنـدگویان بـا موتـوری کـه متعلـق بـه                    . دنبال او نرفتـه بـود     
محافظان بـه محـض پیـاده شـدن ایـشان احتـرام             . ان بود به اداره آمدند    شوهرخواهرش

  ! چه خبر شده: ها که متوجه این صحنه شده بودند، سئوال کردند بعضی.کردند
  » .آنها وقتی شنیدند شخصی که از موتور پیاده شده، وزیر نفت است، تعجب کردند

 از من خواسته بود آنچه      . جا مطلب را تمام  کرده بود        ام در همین    دوست کامپیوتری 
من . مثل اینکه از تمام زندگی محمدجواد  اطالع داشت. خواهم برایش بنویسم را که می

صبرانه منتظر بودم که پدرم       بی. فردا جمعه بود  . خواستم بیشتر در مورد جواد  بدانم        می
ول داده پدرم قـ . ی اطالعاتی که داریم را مرتب کنیم   توانستیم با هم همه     فردا می . بیاید

  ! بود که به قول خودش جمعه در خدمت من باشد
. خواسـت او را ببیـنم       دلم می . ای سراسر تشکر نوشتم     ام نامه   برای دوست کامپیوتری  

نوشـتم  . ی پدرم هم گفـتم    داند؟ به او در باره      نوشتم که این همه اطالعات را از کجا می        
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بـه او گفـتم کـه       . مکم کند تواند ک   که او هم نویسنده است اما سرش شلوغ است و نمی          
  . دلم می خواهد یک بار همراه با پدرم به دیدن او برویم

ی شـروع جنـگ و وزارت محمـدجواد           فاصله. بعد، نشستم و کمی با خودم فکرکردم      
: با خودم تصویری از آن روزهـا در ذهـنم مجـسم کـردم             . تندگویان، فقط چهار روز بود    

تأسیسات نفتی ایران بیـشتر در      .  کرده است  دشمن ناجوانمردانه به ایران اسالمی حمله     
زمـان بـه  سـرعت بـرای     . جنوب کشور و در تیررس مستقیم نیروهای دشمن قرار دارد     

کارهای بسیاری وجود دارد که باید، هم برای حفظ کارمندان و کارکنان  . گذرد  جواد می 
ن مهـم   ها برای ایـن وزیـر جـوا         حتی لحظه . و هم مراقبت از تأسیسات نفتی انجام شود       

  . های بزرگ گرفته شود باید تصمیم. است
دیگر حتی فرصت سرکشی به خانواده و پدر        . کند  محمد جواد  شب و روز تالش می       

ترین خطر در طول تاریخ صنعت    بزرگ. صنعت نفت ایران در خطر است     . و مادر را ندارد   
. بـود ی وحـشیانه از طـرف دشـمن متجـاوز ن            ی این حمله    نفت ایران؛ چون کشور آماده    
. کار در این تأسیسات بـسیارخطرناک اسـت  . ی دفاعی ندارد  تأسیسات نفتی هیچ وسیله   

  .  محمد جواد با وجود دانستن تمام این شرایط بسیار سخت، وزارت نفت را پذیرفته است
سـاله در یـک چنـین شـرایط سـختی،             کنم وقتی یک جـوان سـی        با خودم فکر می   

، فقط به خاطر عشق و عالقه و ایمـان بـه کـار       کند  مسئولیتی به این مهمی را قبول می      
ی  آدم باید یک جور شجاعت و اعتماد به نفس خیلی باالیی داشته باشد که همه   ! نیست

ها را ببیند و آگاهانه به استقبال خطر بـرود و وزارت نفـت را سـر و سـامان                      این سختی 
یط را مرتـب  هایی که دشمن به وجـود آورده اسـت، شـرا    ی خرابی   بدهد و با وجود همه    

  . های جدید ارائه بدهد کند و طرح
: دهم  ی دقیق انجام می     نشینم و یک محاسبه     می. او حاال یک لحظه آرام و قرار ندارد       

در سی و یکم شهریور ماه، جنگ تحمیلی شروع شده بود و تا روز هشتم آبان مـاه کـه                    
رفتن به . ه بود روز فاصل38محمد جواد و دوستانش اسیر متجاوزان عراقی  شدند، فقط           

مناطق جنگی در یک چنین شرایطی بسیارسخت بود، اما جـواد در همـین فاصـله سـه      
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خواست هم به نیروهای  او با این کار می. خیز جنوب سفر کرده بود مرتبه به مناطق نفت
  . زده آگاه شود خیز و جنگ صنعت نفت روحیه بدهد و هم از وضع و اوضاع مناطق نفت

بایـد  . باید انقالبـی کـار کـرد      «: ه بودم که محمد جواد گفته بود      دانم کجا خواند    نمی
  » .چند ماهه، کار چند ساله را انجام داد

  به آبـادان، در جـواب سـئوال          - بعد از انتخاب شدن به وزارت      -او در اولین سفرش     
به ... «: کنید، گفته بود خبرنگار که پرسیده بود از سفر به آبادان چه اهدافی را دنبال می

شود اوضاع را فهمید و شـاید هـم    تر است و بهتر می ها نزدیک لت اینکه اینجا به جبهه ع
من از اینجا دور نبودم کـه بـه         ... بهتر بتوانیم اگر کمکی از دستمان برآید انجام بدهیم          

شد به  ی  پیش به خاطر مسائلی که مربوط به وزارت من می    هفته. اینجا سفرکرده باشم  
لیت رفت و برگشت داشتم که به علت شروع جنگ، پروازهـا قطـع              تهران رفته بودم و ب    

از آن به بعد، دائماً منتظر بازگشت به آبادان بودم و از ارتش هم . شد و نتوانستم برگردم
پس از اینکه شرایط امنیتـی فـراهم        . ای در اختیار ما بگذارد      تقاضا کرده بودم که وسیله    

خیز بودم    به تهران بروم، سرپرست مناطق نفت     من قبل از این که      . شد، به آبادان آمدیم   
ام  بنابراین، به اینجا نیامده. و در این شش روزی که در تهران بودم، درواقع غیبت داشتم

  » ...ام که کارم را ادامه بدهم  که سرکشی کنم، آمده
من جنـگ را    .  بودم  تمام اینها را در کتابی که بخشی از آن را کپی کرده بودم، دیده             

هایی از جنگ تحمیلی را دیده      ها و تصاویر مستند تلویزیونی، گوشه       در فیلم .  بودم ندیده
وقتی که رفتم بخوابم، سعی کردم تصویری از آن روزهـا و آن لحظـات در ذهـنم                . بودم

ای را علیـه خـاک        نیروهای متجاوز بعثی از زمین و هوا حمـالت وحـشیانه          : مجسم کنم 
در یـک   . اند  جا را به آتش و خون کشیده        آنها همه . اند  جمهوری اسالمی ایران آغاز کرده    

چنین شرایطی، محمد جواد تندگویان به همراه چند نفر از معاونان و همراهان خود بـه       
  ...روند  زده می سمت مناطق جنگ

توانم کـارم را   ی پیش چقدر اضطراب داشتم که آیا می     هفته. خواستن توانستن است  
مـاجرای دوسـت    . جـور کـرده بـودم       و  ه مطلـب جمـع    حـاال ایـن همـ     ! انجام بدهم یا نه   
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آنکـه مـرا     مگر امکان داشـت کـه  یـک نفـر بـی            . ام عجیب و باورنکردنی بود      کامپیوتری
بشناسد، آنهمه  کمکم  کند و آنهمه اطالعات مهم و خواندنی در اختیارم  بگذارد؟ شب        

اما .  نوشتن بودمپر از احساس خوبِ. قبل، وقتی پدرم به خانه آمده بود، من خواب بودم
خواهـد    مثل یـک فـیلم سـینمایی کـه آدم  دلـش نمـی             . داد  یک چیزی هنوز آزارم می    

قهرمان داستانش آسیبی ببیند یا اسیر دشمن شود، من هم نگران حـال محمـد جـواد                 
  ! تندگویان بودم

ی آنچه کـه از       همه! امروز پدرم قول داده بود که بنشینیم و مثل دو تا مرد نویسنده            
پدرم قول داده بود که از . ام، با  هم مرتب کنیم  محمدجواد تندگویان جمع کردهزندگی

  . همین هفته در خدمت من باشد که کار را تمام کنیم
بعیـد بـود تـا      . فکر کردم که خسته اسـت و خوابیـده اسـت          . اما خبری از پدرم نبود    

پـدرت  «: فـت وقتی سراغ او را از مادرم گرفتم در کمـال تعجـب گ            . نزدیک ظهر بخوابد  
  »  !نماز صبح را که خواند رفت. نیست

یعنی او به همین راحتـی      .  دلم گرفت . احساس تنهایی عجیبی کردم   . شد  باورم نمی 
  زیر قولش زده بود؟ 

  » ...یعنی چی که رفت؟ کجا رفت؟ مگر به من قول نداده بود که امروز«: پرسیدم
  . آید ر هم نمیی دیگ تا یک هفته.  پدرت رفت مأموریت، به شهرستان-

مأموریت  بـه شهرسـتان؟ امـا مـن اینهمـه زحمـت              . انگار دنیا روی سرم خراب شد     
ای  ناراحت و غمگین در گوشه   . دادم  ی بعد باید کار را تحویل می        یک هفته . کشیده بودم 

  »!هیچی نگفت؟ حرفی، پیغامی، چیزی؟«: از مادرم پرسیدم. نشستم
این پاکت را داد کـه بـه تـو          «:  داد و گفت   آن را به من   . مادرم یک پاکت بزرگ آورد    

  ».بدهم
مقدار زیادی مطلب بود و یک یادداشت مفصل که پدرم           . به سرعت پاکت را بازکردم    

  :برایم نوشته بود
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صـبح دلـم   . دانم که االن ممکن است از دست من عـصبانی باشـی      می! سالم پسرم «
از دو  . مجبور شـدم بـروم    من یک مأموریت مهم برایم پیش آمد که         . نیامد بیدارت کنم  

ی زیاد تو برای نوشتن   اما شور و عالقه   . خواستم این موضوع را به تو بگویم        روز پیش می  
ی شهید محمدجواد تندگویان، باعث شده بود که نتوانم به تو بگویم که مـن                 زندگینامه

یعنی درست زمانی کـه تـو بایـد کـارت را تمـام               . ی آینده نیستم    از این جمعه تا جمعه    
شدم که کمکت کنم و کمک        من خوشحال می  . خواستی که من کمکت کنم      تو می .کنی

خواست خودت به این احساس قشنگ برسی کـه نوشـتن و تحقیـق                دلم می ! هم کردم 
در این چند روزه، احساس کردم که چقدر بـه ایـن شخـصیت پـاک و        . چقدر لذت دارد  
خـواهی    روز اول که گفتی می    اگر یادت باشد  . ای  مند شده   داشتنی عالقه   پرشور و دوست  

ی شـهید     یک کار تحقیقـی انجـام بـدهی، خـود مـن پیـشنهاد کـردم کـه زندگینامـه                   
هیچ از خودت پرسیدی که چرا من این شخصیت    . محمدجواد تندگویان را انتخاب کنی    

گویی چون خودم هم در زمان دفاع مقدس چند مـاهی             را به توپیشنهاد کردم؟ البد می     
حقیقتش را بخواهی، از مدتی     ! ها آشنایی دارم، نه     به فضای آن موقع   ها بودم و      در جبهه 

ی شـهید   قبل یک قرارداد با بنیاد شهید انقـالب اسـالمی داشـتم کـه بایـد زندگینامـه             
دانـی    مـی . آوری اطالعات بودم    من هم مثل تو کمی نگران جمع      . نوشتم  تندگویان را می  

له دنبال کار را گرفتم و توانـستم در   اما با حوص  . که توی روزنامه خیلی سرم شلوغ است      
دنبال فرصتی برای نوشتن بـودم امـا از   . مورد این شهید عزیز مطالب خوبی را پیدا کنم   

من برای  نوشتن این کار خیلی       . بد حادثه به شلوغی کارهایم در دفتر روزنامه برخوردم        
و اسـتان پـیش   تا اینکه ناگهان موضوع مسابقات ادبی تو در سطح منطقه . عالقه داشتم 

وقتی شور . دیدم بهترین کار این است که با کمک هم، این کار را به انجام برسانیم         . آمد
ی فراوان تو، ایـن کـار حتمـاً           ی تو را دیدم فهمیدم که با نیروی جوانی و عالقه            و عالقه 

اما چه کنم که متاسفانه درست در اوج کارهای من موضوع مـسابقات     . انجام خواهد شد  
 قراربود من خانه باشم تـا بـرای سـفر امـروز آمـاده       -شنبه   پنج -دیروز. یش آمد تو هم پ  

وجـور    خاطر گلِ روی تو، رفتم دفتر روزنامه، هرچه اطالعـات داشـتم جمـع               اما به . شوم
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به نظرم مرتب است اما اگرخواستی . کردم و آن را داخل این پاکت گذاشتم تا تو بخوانی
  .خواهی تغییر بدهی  بیان آن را هرطور که میی خودت زبان و توانی به سلیقه می

اصالً دیگر برای ! ات نباش توی این یک هفته، دیگر منتظر دوست کامپیوتری! راستی
خـواهی بـروی از    راستش را بخواهی آن شب که تو گفتـی مـی    . همیشه منتظر او نباش   

 در دانـستم کـه   های کامپیوتری هستند کمک بگیری، من مـی  هایی که توی  سایت  آدم
. شـود   پـال و بـی پایـه و اسـاس، حـرف دیگـری زده نمـی                  و  هـای پـرت     آنجا به جزحرف  

ات برای    ربط ، روحیه    های بی   خواستم خدای  ناکرده آن جا بروی و با شنیدن حرف            نمی
  .   این بود که فکر خاصی به سرم زد. انجام دادن کارخراب شود

عاتی  که داشتم را به تـو بـدهم          خواستم اطال   می. گفتم بیایم آنجا و با تو حرف بزنم       
دانم فکرم درسـت بـود یـا نـه، امـا              نمی. ی بیشتری پیدا کنی     شاید برای نوشتن، انگیزه   
حاال این تو و این مطـالبی       . ی خوبی به تو داده باشم       کنم انگیزه   هرچه که بود خیال می    

آوری ایـن مطالـب زحمـت         برای جمـع  ! دانم به شدت مشتاق خواندن آن هستی        که می 
جـواد   ی ورود و آخرین سفر محمد تقریباً مرتب و منظم است؛ از لحظه. ام  یادی کشیده ز

ی اینهـا را      همـه . هـایش در دوران اسـارت       عزیز به آبادان و ماجرای اسارت او و تنهـایی         
  »...بخوان و مرا هم دعا کن. ام وجور کرده برایت جمع

 این بود که همه چیز را در مثل. دانستم ناراحتم یا خوشحال نمی. زده شده بودم بهت
پـس در تمـام ایـن مـدت او در کنـار مـن بـود و مـن                    ! پدر نازنین من  . دیدم  خواب می 

  . دانستم نمی
. خواستم در آرامش کامل بخوانم می. خواستم که مطالب را با دقت بخوانم خلوتی می

ه ی گـل یاسـی کـ    رفتم توی حیاط، کنار باغچه نشستم و همراه بوته. غروب سردی بود  
  :زودتر از بهار سرسبز شده بود، شروع به خواندن کردم

چند نفری به . خواست به آبادان برود؛ پاالیشگاه نفت آبادان   می. محمدجواد اهواز بود  
جـا در تیـررس دشـمن         او گفتند آقای وزیر، رفتن شما به پاالیشگاه خطرناک است، آن          
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اگرخطـری هـست    . ان بمانم شود در تهر    نمی«: گفت. ولی محمدجواد قبول نکرد   ... است
  ».باید بروم و از نزدیک اوضاع را ببینم. برای همه هست

اصـرار اطرافیـان   . تمام تالش محمدجواداین بود کـه پاالیـشگاه آبـادان سـرپا بمانـد       
  » .افتیم فردا صبح راه می«: محمدجوادگفت. ای نکرد فایده

من باید به جنوب    ! رماد: جواد روز عید غدیر به من گفت      «: گوید  مادر محمدجوادمی 
  . بروم

: او لبخنـدی زد و گفـت      . او را دعا کردم و سفارش کردم که مواظب خـودش باشـد            
  » !شما هم آماده باشید. ی شهید شدن هستم آماده«

ی مـن   پسرم یک ساعت قبل از آخرین سفرش، به مغـازه   «: گوید  پدر محمدجواد می  
  ».خواستم خداحافظی کنم می. روم پدر من دارم به جنوب می«: تلفن زد و گفت

  ».مواظب خودش باشد«: گفتم
» حسودی؟ از چه بابـت؟  «: پرسیدم» کنی پدر؟   به من حسودی می   «: خندید و گفت  

  »!برای این که ممکن است شهید شوم«: گفت
محمدجوادتندگویان چند ساعت بعد از حرکت، در همـان روز بـه اسـارت نیروهـای             

 اطالع  شهید چمران وادو همراهانش را به     ماجرای اسارت محمدج  . دشمن بعثی درآمد  
از زمـان  : بعـد پرسـید  . او با آرامش نشست و با دقت جریان واقعه را گـوش کـرد       . دادند

چمران فوراً یکی از یاران خـود را صـدا   .  ساعت25حدود  : گذرد؟ گفتند   واقعه چقدر می  
اً بـا پنجـاه   ی کوتاه، داستان را به او گفـت و از او خواسـت کـه فـور             زد و در چند جمله    

خدا کند تا این ساعت، آنهـا       : چریک به دنبال محمدجوادو همراهانش بروند و بعد گفت        
ی عملیـاتی دور نکـرده باشـند، اگـر چنـین نکننـد، حتمـاً آن را گرفتـه و                       را از منطقه  

  .بازخواهیم آورد
  . اما افسوس که دشمن به سرعت آنها را از منطقه دور کرده بود

از کارمندان وزارت نفت کـه در آن روز همـراه جـواد بـود و          - اسماعیل ابوفاضلی 
تندگویان جریان سفرمان را بـا      «: گوید   می -دربرد  توانسته بود از آن حادثه جان سالم به       
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 شادگاناز جاده     . گفتند اشکالی ندارد و راه باز است      . مقامات مسئول درمیان  گذاشت    
. ، محلـی اسـت پردرخـت   آبادانماهشهری   به جادهشادگان از تقاطع . حرکت کردیم 

  . آن جا توقفی کردیم و از مسئوالن ارتش اجازه گرفتیم و به طرف آبادان حرکت کردیم
در . رفتیم ی خاکی می دوازده کیلومتر از جاده، اصلی بود، بعد از آن باید به یک جاده

روی ای بـار      ها و پیرها که هر یک بـسته         ها و بچه    زن. های عجیبی دیدم    طول راه صحنه  
رفتیم، تعـداد     هر چه جلوتر می   ! کردند  ها حرکت می    سرشان بود، پای پیاده در نخلستان     

خـاک آن  ! کردنـد  ی زیادی تشنه بودند و تقاضای آب می   عده. شد  مردم آواره بیشتر می   
در ! روی متـری فـرو مـی    جا مثل موم نرم است؛ آن قدر نرم که پا، روی آن بگذاری، نیم 

. دیدیم که در گوشه و کنار ریخته بود         ها را می     و اجساد عراقی   ها  طول راه، قطعات میگ   
کنار رودخانه رسیده بودیم که دیدیم جلوی ما        . ما با سه اتومبیل در حال حرکت بودیم       

چنـد سـرباز بـا لبـاس سـربازان ایرانـی و تجهیـزات ایرانـی، بـا            . اند  دو اتومبیل ایستاده  
اولین اتومبیل، حامـل    . ا توقف کردیم  ما پشت سرآنه  . سرنشینان آنها صحبت می کردند    

یکی از محافظان پیـاده     . آقای تندگویان و همراهان ایشان و دو نفراز محافظان وزیر بود          
ایـن شـخص یـک      . شد که به سربازها بگوید سرنشین این اتومبیـل، وزیـر نفـت اسـت              

ی اصـلی، یـک خـاکریز بـرای جلـوگیری از       کنار جاده.  در دست داشتیوزیی   اسلحه
شان به اسلحه افتاد، پریدند پـشت خـاکریز و            سربازها تا چشم  . درست کرده بودند  سیل  

خواست پنـاه بگیـرد و از طرفـی هـم راننـده،       آن محافظ می  . شروع به تیراندازی کردند   
این دو کار باعث شد که  تیراندازی شدید بشود و مـا فهمیـدیم               . اتومبیل را حرکت داد   
بین ما و آقای تندگویان بود، حامـل وزیـر بهـداری       اتومبیلی که   . که نباید حرکت کنیم   

. ی او از فضای خالی که ایجاد شده بود، استفاده کرد و به سـرعت دور زد                  بود که راننده  
ی ما هم ماشین  راننده. ها توپی شلیک کردند که خوشبختانه به  آنها اصابت نکرد  عراقی

دانـستم    تا آن موقع هنـوز نمـی     .را به آرامی به عقب راند تا به  یک دیوار نزدیک شدیم            
و تنها کاری که توانست بکند این       » !پیاده شوید «: راننده به ما گفت   . آنها عراقی هستند  

بـست   ها  که دیده بودند ما در بن ظاهراً عراقی. بود که ماشین را پشت دیوار مخفی کرد       
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هایـشان    سـت د. سرنشینان ماشین را پیـاده  کردنـد       . هستیم، موقتاً با ما کاری نداشتند     
هـا و   از صـحبت .ها که سنگرشان بـود، بردنـد   آنها را پشت همان خاک .پشت سرشان بود  

چند بار سربازان عراقی ما را صدا زدند . کشیدند فهمیدیم عراقی هستند ای که می هلهله
مان که بومی بود، زرنگـی        از طرف دیگر، راننده   . جا ماندیم   ولی ما اعتنایی نکرده و همان     

نـه، مـن    «: ها رفت و هر چه به او گفتند که تو راننده هستی، گفـت               راقیکرد و پیش ع   
اطـراف مـا     . به این ترتیب توانسته بود تا حدی موقعیت را بررسی کنـد           » !محلی هستم 
فـرار کنیـد، آنهـا دنبـال شـما          «: راننده خودش را به مـا رسـاند و گفـت          . نخلستان بود 

  »!هستند
بل، جاده در دست نیروهای خودمان بوده       وجو کردیم، فهمیدیم تا شب ق       وقتی پرس 

است اما صبح زود، قبل از رسیدن ما یک گروه زرهی ارتش عراق آمده و جاده را گرفته             
  . است

ولی این صحیح نیست، زیرا اگر آنها ! ها از قبل خبر داشتند گفتند عراقی ها می   بعضی
میدان عملیات آنان شویم    توانستند جلوی عبور ما را نگیرند، تا ما وارد            خبر داشتند، می  

آنها دیده  بودنـد مـا چنـد اتومبیـل     . شان بیفتیم   و بعد جاده را ببندند تا ما در محاصره        
دهد که خبر نداشتند و اگر  این نشان می. پشت  سرهم هستیم و جلوی ما را سد کردند

  . شدند که ما چه کسانی هستیم محافظ مسلح نبود، اصالً متوجه نمی
سـاعت  : اقی هم در خاطراتش درباره دستگیری جواد نوشته اسـت         یکی از اسرای عر   

رفته بودم  به مقر فرماندهی تیپ شش تـا چنـد برگـه              . ونیم بعدازظهر بود    یک الی یک  
داخل مقر، چهار نفر کـه لبـاس شخـصی پوشـیده            . مرخصی برای افراد واحدمان بیاورم    

. تعجب کردم . ب آنها بودند  بودند، در حال خوردن ناهار بودند و چند نفر افسر هم  مراق            
ی تیپ جایی نبود که افـراد غیرارتـشی اجـازه داشـته باشـند در آنجـا غـذا                   مقرفرمانده

  .   داد از اسرا هستند خصوصاً اینکه  ظاهرشان نشان می. بخورند
  »اینها کی هستند؟«: از یکی از افسران سئوال کردم

  » !وزیر نفت ایران است«: افسر با خوشحالی پاسخ داد



    49    پرنده ای که با قفس پرواز کرد                                                                                     
 

  »  !وزیر نفت؟«: پرسیدم
امـروز  . اند  این یکی وزیر نفت است و آن  سه نفر هم همراه او بوده             ! بله«: افسر گفت 

  ».اند صبح نیروهای ما آنها را اسیر کرده
تک آنها نگاه کردم؛ همه ریش داشتند و آرام و ساکت دور یـک میـز                ی تک   به چهره 

فرنگی، سـبزی خـوردن و نـان، روی     چند تکه کباب، گوجه   . مشغول خوردن ناهار بودند   
میز و صندلی از اموال صدا و سـیمای آبـادان بـود کـه بـه                 . خورد  میز آنان به چشم می    
وزیر نفت حـالش خیلـی عـادی بـود و مـن در سـیمای جـوان و                ! غنیمت گرفته بودیم  

با خیال راحـت مـشغول خـوردن ناهـار     . داشتنی او آثار نگرانی یا اضطراب ندیدم   دوست
یک جفت از . کفش نداشت، اما جوراب داشت. از ناهار به طرف دستشویی رفت    بعد  . بود

  .یک ساعت به دستش بود که توجهم را جلب کرد. های ما پای او بود دمپایی
ی مـا   این منطقه که وزیر نفت و همراهـان او در آن بودنـد، در واقـع  پـشت جبهـه       

ن پیـراهن زرد و دو نفـر دیگـر          یکی از آنا  . اسرا لباس معمولی برتن داشتند    . بود) عراق(
راستش من تا به حال وزیـری را بـا ایـن شـکل و شـمایل                 . اورکت و بلوز پوشیده بودند    

  ! ندیده بودم
بعـد بـا     . خیلی ساده لباس پوشیده بود، آنان تـا سـاعت سـه و نـیم در مقـر بودنـد                   

 از تنومهی  به اتفاق  چند محافظ مسلح به مقر لشکر شش منطقه(لندکروز سفیدرنگی 
  . اعزام شدند) بصرهنواحی 

ام که استوار است، در دستگیری وزیـر نفـت ایـران و همراهـان او شـرکت         پسر خاله 
: ام به پشت جبهـه آمـده بـود، از او پرسـیدم              بعد از چند روز که پسر خاله      . داشته است 

  » چطور وزیر نفت ایران و همراهان او را دستگیر کردی؟«
: ام گفـت  پسرخاله. گویم رد و حاال من عیناً برای شما می او واقعه را برای ما تعریف ک      

هـا   یکـی از اتومبیـل    .  صبح، دو اتومبیل به موضـع مـا آمدنـد          8 دقیقه یا    30/7ساعت  «
به سوی آنان شلیک کردند    ) عراق(نیروهای ما   . شورلت سبزرنگ و دیگری جیپ لندرور     

ولی شورلت  . ت فرار کند  در این میان جیپ لندرور توانس     . و از طرف آنان نیز شلیک شد      
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ما به طرف شورلت هجوم بردیم و چهار نفر را که داخل آن بودند بـه اسـارت                  . نتوانست
فهمیـدیم یکـی از سرنـشینان شـورلت       . چند گلوله به شورلت اصابت کرده بود      . گرفتیم

او همـان کـسی     . اما کدامیک؟ بعدها معلوم شد وزیر نفت ایران اسـت         . مقام مهمی دارد  
شما متجاوز «: ی اسارت، با عصبانیت به سربازان ما پرخاش کرد و گفت لحظهبود که در 

شما حق ندارید پایتان را در      . شما در خاک ما چه می کنید؟ این خاک ما است          ! هستید
  »خاک ما بگذارید؟

از آنجـا بـا مقـر فرمانـدهی تیـپ           .  آوردیم گردانِ المقداد اسرا را به مقر فرماندهی      
ها دستور دادند فوراً وزیر نفت ایران را به پشت جبهـه منتقـل              شش، تماس گرفتیم و آن    

  .کنند
: ی محل دستگیری آنان سئوال کردم، گفتند        گفت، درباره   ام می   گونه که پسرخاله    آن

آبادان منحرف شده و ندانسته  به موضع گردانِ یک همـین            شیخ بدیر   ی      آنها از جاده  
ل به طرف آنهـا تیرانـدازی و متوقفـشان          افراد با دیدن آن دو اتومبی     . تیپ نزدیک شدند  

و افرادش به اسارت    ... کند اما اتومیبل وزیر نفت، خیر       جیپ لندرور فرار می   . کرده بودند 
شورلت سبزرنگ وزیر نفت و همراهان او را، صدام به عنـوان هدیـه بـه            . شوند  گرفته می 

. را شکنجه کننـد   من ندیدم که وزیر نفت را و یا همراهان او           !  ی تیپ شش داد     فرمانده
 وزیـر نفـت پخـش کـرد و عکـس او بـر               ی خبری دربـاره  ) بغداد(اما وقتی تلویزیون ما     

یکـی از دکترهـای    . ای بیمار و زردگونـه دارد       ی تلویزیون بود، متوجه شدم چهره       صفحه
 اردوگاه که خودش  نیز در اینجا اسیر است، به ما گفت کـه یکـی از دوسـتانش کـه در       

 است،  به او گفته است که وزیر ایران را برای عمل جراحـی         دادبیمارستان الرشید بغ  
جـسمی خـوبی      بر اثر شکنجه، طحـال او ترکیـده بـود و اوضـاع            . به بیمارستان آوردند  

   »... نداشت
 معاون محمد جواد تندگویان که همراه او اسیر شده بـود و     -مهندس بهروز بوشهری  

جواد واقعاً ایثارگر «: گوید   می-بازگشت  های اسارت به ایران اسالمی        بعد از تحمل سال   
ما به جنوب . به خاطر  اعتقادش اسیر شد و به خاطر ایثارش شناسایی و شهید شد            . بود
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وقتی اسیرشـدیم،   . رفتیم که همکارانمان احساس تنهایی نکنند و کارشان را رها نکنند          
م مـدارک   تمـا . تصمیم گرفته بودیم تن به مـرگ بـدهیم  امـا خـود را معرفـی نکنـیم                  

کردیم، مانند سایر اسـرا      اگر خود را معرفی نمی    . شناسایی خود را بین راه معدوم کردیم      
شـدیم و بـا    رفتیم ، از نعمت نوشتن نامه به عزیزان خود برخوردار مـی  به اردوگاه ها می   

پرسید چـرا؟     می. اما خود را معرفی کردیم    . گشتیم    بازمی  -خواست      اگر خدا می    -بقیه  
. گور کردن مـا را دارنـد        به  طه، ما را به گودالی بردند، تصور کردیم  قصد زنده          در یک  نق   

هـای مـا را از پـشت     دسـت . حدود یکصد نفر غیرنظامی، در اطراف گودال نشسته بودند    
ناگهان صدای ...  اشیای ما را گرفتند؛ پول، انگشتر و        . های ما را هم بستند      چشم. بستند

جوانی نزدیک  . اند  اس کردیم شروع به کشتن اسرا کرده      احس. ای شنیده شد    رگبار گلوله 
جعفـر  ! بلـه : داد ای؟ یکی جـواب مـی    اکبر هنوز زنده  : زد  ما بود، با هر بار رگبار، صدا می       

  . ام زنده
: جـواد، غیـرت نـشان داد و گفـت      . ها بین اکبر و جواد تکـرار شـد          چندبار این حرف  

بهتـر اسـت خـودم را       . کـشند   هان را مـی   گنا  ی این بی    بهروز، االن این ناجوانمردان همه    
  "!شندکرند و مردم را نی هم با ما اسیگرینند مقامات دکال ینها خیشاید ا. معرفی کنم

شته کـ ن مرز و بوم یرد و باعث شد حداقل صد نفر از جوانان ا         ک یجواد خود را معرف   
 رگبارها قطع یان ما بردند، صدایرد، او را از مک یه جواد خود را معرفکنیبعد از ا. نشوند
  ».شته نشدک یسکشد و 
 شـده و بعـدها   یر دشـمن بعثـ   یه همراه محمد جواد اسـ     ک - یویحید محسن   یس

: دیـ گو  ی اسـارت مـ    ی روزهـا  ی  درباره - وطن بازگشت  کهمراه با آزادگان سرافراز به خا     
ه کـ  یدر طول مدت  . ت عراق بردند  ی هفته بعد از اسارت، ما را به سازمان امن         یکحدود  «

مـا را بـه صـورت       . دمیشـن   یش را مـ   یدن جواد نشدم، امـا صـدا      یم، موفق به د   یدآنجا بو 
 بـود  یک تاریها به قدر  سلول. رده بودند ک محبوس   یک تنگ و تار   یها   در سلول  یانفراد

گر یدیکـ ر تماس بـا     ک بعد به ف   یمدت. می بدن خودمان هم نبود    یدن اعضا یه قادر به د   ک
م و ینـ کگر تمـاس برقـرار   یدیکـ م بـا  ی توانستم مورس،ی عال ی لهیباالخره به وس  ! میافتاد



    52    پرنده ای که با قفس پرواز کرد                                                                                     

 

م یدیـ ه تازه به آن زندان مخوف منتقل شـده بودنـد، فهم  کگر ی د یسرانجام توسط اسرا  
دهند و دولت عـراق   یان نشان می زنده ماندن تندگو ی رو یارید بس کی تا یرانیمسئوالن ا 

  .دانند یفتد، می او بیه براک یرا مسئول هر اتفاق
سـمت  .  شـده بـود    یگـذار   م زوج و فرد شماره    یردک ی م یزندگه در آن    ک ییها  سلول

ان ید تنـدگو  یشـه .  زوج قرار گرفته بود    یها   فرد و سمت راست، شماره     یها  چپ، شماره 
 هـم بـود و بـه    ی من و جـواد روبـرو  یها سلول. در سلول زوج و من در سلول فرد بودم   

تر بود و ضخامت درها ن راهرو حدود سه میعرض ا. تر بودم یکه به او نزدی از بقیلکطور
ا چهـار   یـ از سـه    . گر برسد نبود  یدیک ما به    یه صدا کنیان ا کمتر و ام    یست سانت یحدود ب 
ه کـ  داشـت  کوچک پنجره یکها  سلول. ردندک یها استفاده م  بستن در سلول یقفل، برا 

ها محبوس  ه من در آن سلولک یرد و در تمام مدتک ید از آن نفوذ نمی نور خورشیا ذره
هـا و     بردنـد، چـشم     ی مـ  یی بـازجو  یه مـا را بـرا     کـ  یزمـان . دمید را ند  یور خورش بودم، ن 
مـن و جـواد را      . گرداندنـد   ین وضع بـه سـلول بـازم       یبستند و با هم     یمان را م  یها  دست

گر را یدیکـ مـان  یها ل بـسته بـودن چـشم   یـ بردند، امـا بـه دل   ی میی بازجو یهمزمان برا 
شه یـ پاسخ جواد هم  . ردندک ی م یی بازجو ی و عرب  یان ما به زبان فارس    یبازجو. میدید  ینم

 یر نفت جمهور  یان وز یان، محمدجواد تندگو  یمن اسمم تندگو  «: گفت  یم. ز بود ی چ یک
  »!چه گفتم ندارم ر از آنی غیا ز تازهیچ چیه. ران هستمی ایاسالم
 ی لهیرد و آنهـا بـه وسـ       ک یرار م ک ت ی و عرب  یسی، انگل ین مطلب را چندبار به فارس     یا
 چهـار  ی نجهکها بـه خـاطر شـ      یبار به عراق    یک. ردندک ینجه م ک، ما را ش   یرق ب یها  باتوم

 ی نجهکمحـل شـ   . ن بردنـد  ییه پـا  یـ  تنب یمـا را بـرا    . میردک اعتراض   یرانیر ا یخواهر اس 
  نجهکداً شـ  ی شـد  ی برقـ  یهـا    بـاتوم  ی لهین بود و به وسـ     یرزمیت عراق در ز   یسازمان امن 

. مانـد  ی بـدن انـسان مـ   یا دو سـال رو ی یک ن باتوم به مدتیم اثرات ا  ید بگو یبا. ردندک
. ندیتوانـست بنـش     یها نم   ه تا مدت  ک یا  به گونه . ردندکنجه  که ش یدتر از بق  یجواد را شد  
امـا در مـدت دو   . بردند یف مک همی  به طبقهیی بازجویا چهار بار ما را برا    یهر ماه سه    
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 یز بـرا  یـ  بـار ن   یـک .  بردنـد  یی بازجو یه من در آنجا بودم، جواد را شش بار برا         ک یسال
  . تر بردندکدرمان دندان او را به د

ست حـصر  کـ  خبـر ش یوقتـ . ق مورس بـود یگر از طر یدیک ارتباط ما با     ی لهیتنها وس 
 را  یز خبـر  یـ  بار ن  یک.  خود را با قرائت قرآن نشان داد       یم، خوشحال یآبادان را به او داد    

ـ یاه مـسئوالن    کده بود،   یر به ما رس   ی از خلبانان اس   یکیه توسط   ک  او ی آزادی در پـ  یران
ن راه را   یـ ا. ستمیـ نجـا ناراحـت ن    یمـن ا  «: جواد پاسـخ داد   . هستند، به اطالع او رساندم    

  ».ستمیا یام و تا آخر م ردهکآگاهانه انتخاب 
نـار او  که مـن در  ک یدر مدت.  برخوردار بودیی باالی هینم جواد از روحکد اعتراف  یبا

 و بعـد بـه      38بار اول به سلول     .ردندکا عوض   بودم، در طول دو سال، چند بار سلولش ر        
 ین نوع زندان  یحدوداً تعداد ا  .  عراق بود  یبعثاوان  یجواد جزو زندان  .  منتقل شد  4سلول  

ر از دو نگهبـان مخـصوص،   یـ المالقات بودند و غ    ن افراد ممنوع  یا. دیرس  یبه پانزده نفر م   
ر یرد وز ک عراق اعالم    یقتو. ا تماس با آنان را نداشت     یردن در سلول    ک باز   ی  اجازه یسک

 هشتم اسـارتم، خبـر      -را تا سال هفتم   یز! ردمکرت  ید شده است، من ح    یران شه ینفت ا 
هـا    مخصوص را از بچـه   یها  یه خاطر جمع باشم، نشان    کنی ا یبرا. زنده بودن او را داشتم    

ردنـد،  ک ی م یاوکنجکه در مورد جواد     ک از اسرا    یاما در مقابل سؤاالت بعض    . دمیپرس  یم
رسـاندند و     یهـا مـ     یه خبرهـا را بـه عراقـ       کـ  بودنـد    یسانکـ . رفـتم   یپاسخ طفـره مـ    از  

ر نفـت بـود و      یان وز یتندگو«: ن بود یگفتم ا   یه م ک یتنها خبر . ردندک ی م یخدمت  خوش
  ».ها شد یر عراقیاس

ن موجب شـد  ی بودند و ایها به شدت عصبان    ی آبادان، عراق  ی ست محاصره کبعد از ش  
هـا را بـاز        سـلول  ی ازده شـب بـه بعـد، پنجـره        یاز ساعت   . دهند ب یشتریه ما را آزار ب    ک
؟ چنـد   یه؟ زن دار  کیـ ه؟ پـدرت    یاسمت چ «: ردندک ی م یا  ردند و سؤاالت مسخره   ک یم

  »...ه؟ و ی؟ شغلت چیبچه دار
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: اد زد یـ ردنـد فر  ک ی مـ  ییرده و از او بازجو    ک سلول جواد را باز      ی ه پنجره ک شب   یک
. ان هـستم ی؟ مـن محمدجوادتنـدگو  یه چـ کـ د یـ نک ید؟ هر شب سؤال م   یودنکچقدر  «

  »!ها احمق! دینکفراموش ن
ه زنـده  کـ رساند  یر اسرا م  یزد و به سا     یاد م ی فر ی، جواد به زبان فارس    ییضمن بازجو 

ه هـم   یـ د بـه بق   یها منتقل شد    اگر به اردوگاه  . دینکعات توجه ن  یبه شا «: گفت  یاست و م  
مـن هنـوز   . دی من هم خبر بدهی ه خانوادهد بیسینو یران می به ا  یا  اگر نامه ! دیخبر بده 

ام و تا     ردهکن راه را انتخاب     یخودم ا . برم  یحالم خوب است و در اسارت به سر م        . ام  زنده
  ».ستمیا یآخر م

 یـک بعد از . رده بودندکدا ی معده پیها ناراحت ثر بچهکه اک بد بود    یوضع غذا به قدر   
ـ     شـستن   ی اسـرا، بـرا    ی هیـ و بق ان  ید تنـدگو  ی شـ  یهـا   م، بـه خـاطر اعتـراض      یسال و ن

  . به ما دادندک نمیمکمان  یها دندان
بار بـه مـن اجـازه     یکده بودم، هر سه ماه یه رنگ آفتاب را ندکم  یون   سال یکبعد از   

امـا  . نمکـ ت عراق استفاده    یبام سازمان امن     پشت ی آزاد رو  ی از هوا  یا  قهیدادند چند دق  
گر یدیکـ نـار  که در کـ  در طول دو سـال  .ا نهیبرند    ی م یمتوجه نشدم جواد هم هواخور    

 یی بـازجو یدم بـرا یـ اما نفهم. رون بردندیم، چند بار در سلول او باز شد و جواد را ب  یبود
نـار  که  کـ  یدر مـدت  . برد  یضمناً او در زمان اسارت از درد معده رنج م         ! یا هواخور یبود  

  .رسانمآورم به او ب یه به دست مک را یردم اخبارک ی میسلول جواد بودم، سع
ه ک یزمان. ار خوشحال شدیده است، بسی رسیاست جمهوری به رییرجاد ی شنیوقت

را » میبـدبخت شـد    «ی ، بـه او دادم، جملـه      د باهنر یشه را همراه    ییخبر شهادت رجا  
هـا   ی آنان توسط عراقیماهایه هواپک ییها ق خلبان ین خبرها معموالً از طر    یا. ردکرار  کت

  .دیرس یفت به ما مگر یمورد اصابت گلوله قرار م
 ین اسرا، گروه  یان ا یدر م . بردند  ی به سر م   بی ابوغر  ما در زندان   ی عده از اسرا   یک
 داشتند و از اخبار روز      یو دسترس ین اسرا به راد   ی از ا  یدار باال بودند و بعض      ا درجه یافسر  

ت یـ ه به زندان سـازمان امن     ی و تنب  یی بازجو ی از آنان را برا    ی بعض یوقت. شدند  یباخبر م 
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ن اسـرا از چـشم سـازمان        یـ ضـمناً ا  . دیرس  یق آنها، اخبار به ما هم م      یآوردند، از طر    یم
ادم هـست   یـ .  از وجود آنان مطلع نبـود      یسکشدند و     یب سرخ پنهان نگه داشته م     یصل
خواندنـد و   ی اوقـات دعـا مـ      ی ما بودند، گـاه    ینارکه آن چهار خواهر در سلول       ک یمدت

شـد و مـن    یز با آنان هـم صـدا مـ   یواندند، جواد نخ یل میمک یه دعا ک یخصوصاً موقع 
ن چهـار   یـ ه ا کـ  یموقع. دمیشن  یشان را با توجه به ضخامت درِ سلول م        ین ا ی حز یصدا

زد و همه را دعـوت بـه اعتـصاب            یاد م یگرفتند، او فر    یخواهر مورد ضرب و شتم قرار م      
  ».د قرار دهندت و آزاین مورد اذید خواهران ما را چنیاجازه نده«: گفت یرد و مک یم

ن خواهران  ی از ا  یکیردند، از سر    ک ینجه م که خواهران را ش   ک روز   یکخاطرم هست   
 نگهبان مخصوص زندان باال آمد      .الموت لصدام د و او با خون نوشته بود؛        کیچ  یخون م 
  د؟یا ردهکار کن یچرا ا: د، گفتی او را دی و نوشته

د، ما را نزد هموطنانمـان      یا   داشته جا نگه   نیه چرا ما را ا    کاعتراض خواهران بلند شد     
  . استیر قانونین عمل شما غیا. دیبازگردان
م، مـا   یروزیـ ما پ «: زد  یاد م یرد و فر  ک یز اعتراض م  یاد خواهران، جواد ن   یصدا با فر    هم

  »!میروزیپ
شه در سلول و در اسارت، قرآن تالوت یه همکن است یار مهم بود، ایه بس ک یزیو چ 

 جمعـه،   یه روزهـا  کـ دم  یشـن   یف مـ  ی او را هرچند ضـع     یصدامن خود شخصاً    . ردک یم
 بودن زندان   یکبا توجه به تار   . خواند  یل م یمک یشبه، دعا    پنج ی جمعه و روزها   ی سوره

ن قـرآن  یدر هر حال صوت حز    .خواند  یتاب دعا همراه نداشت، از حفظ م      که جواد   کنیو ا 
اعتماد به نفـس و صـبر و        ه و   یها، روح   یط دشوار، در اسارت عراق    ی او در آن شرا    یو دعا 

  ».میبرد ی باال لذت می هین روحیآورد و ما از ا ی ما به ارمغان میل براکتو
  
  

ـ ین مدت، مسئوالن ا   یدر تمام ا    محمـد جـواد   ی آزاد ی بـرا  یادیـ  ز یهـا    تـالش  یران
ردن کـ  مختلف بـا آزاد      یها  ان انجام دادند اما هر بار دولت متجاوز عراق به بهانه          یتندگو
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 دشمن متجاوز در یها نجهکران در اثر شیر نفت ایجان وز. ردک یالفت م محمد جواد مخ  
  . خطر قرار داشت

 یروهـا ین. ازده سال گذشت  ی...  سال، نه دو سال، نه سه سال       یکها گذشت؛ نه      سال
اسـرا  . رون راندنـد  یـ  ب یران اسـالم  یـ  مقـدس ا   ک دشـمن متجـاوز را از خـا        یرانیدالور ا 
 یها یبعث! امدیجواد ن. ه نشدک نشد ی از جواد خبر وطن برگشتند اماکگروه به خا گروه

  . جان سپرده استییه جواد در غربت و تنهاکرده بودند کمتجاوز اعالم 
  . موضوع به عراق بروندی بررسیران برای ای اسالمی از طرف جمهوریئتیقرار شد ه

ه ک آنقدر. رده بودند کنجه  کانه ش یز را در تمام مدت اسارت، وحش      یها جواد عز    یعراق
 ی  از جنازه  ییها  سکها ع   یعراق. ده بود یاورده بود و به شهادت رس     یتن رنجورش طاقت ن   

ه محمـدجواد ده سـال      کردند  ک یآنها ادعا م  .  گروه نشان دادند   یمحمد جواد را به اعضا    
ز یـ  چ ی  ها نشان دهنده    سک ع یول.  سال بعد از اسارت    یک یعنی. ا رفته است  یقبل از دن  

ازده یـ او  . ر شده بود  ی پ یلیجواد خ . سته و رنجور شده بود    کاد ش  جو ی چهره.  بود یگرید
ن چند سال قبل آزاد شده بودنـد، گفتـه          یه در هم  ک یاریران بس یاس. ر شده بود  یسال پ 
گفتـه  . ن اواخر جنگ زنده بـوده اسـت       یه او تا هم   کگفته بودند   . اند  دهیه او را د   کبودند  
  .وت قرآن بودثر اوقات در سلول خود مشغول تالکه او اکبودند 

 و چند نفـر      و هالل احمر   یب سرخ جهان  یصل به همراه افراد     یرانیئت ا ی ه یاعضا
ها گفتند جواد در آنجا دفن شده است؛  یه عراقک رفتند ی، به قبرستانیاز مسئوالن عراق

 ی در آهنیک محافظ مسلح و یا   بلند و عده   یوارهایت، با د  ک و سا  یمی گورستان قد  یک
 صدام، مظلومانـه بـه شـهادت    ی توسط جالدها یت چه افراد مظلوم   دانس  یخدا م . بزرگ

  .  سپرده شده بودندکن قبرستان به خایده و در ایرس
آنها آمده بودند تا بعد از گذشت       .  نبود یرانیئت ا ی ه یدام از اعضا  ک چی دل ه  یدل تو 

نـار  کر نند و او را با خود ببرند و د      یان را بب  یچهار هزار و هشتاد روز، محمد جواد تندگو       
.  بسپارند ک در بهشت زهرا به خا     -ید انقالب اسالم  یشه جاو یدان هم ی شه -ارانشیگر  ید

خ شـهادت   یامـا تـار   .  به اسارت دشمن درآمـد     1359ان در نهم آبان     یمحمدجواد تندگو 
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ه آنـان هـم مهـر       کـ دانستند    یفقط جالدان صدام م   . دانست  ی نم یسک او را    ی مظلومانه
  .وت بر لب زده بودندکس

ت ی هدایا  دور افتادهی ها را به نقطه یرانیها، ا یعراق. ن گورستان گشوده شد  یهندرِ آ 
ـ   ک خـش  یا   و تنها در محوطـه     ک قبر، ت  یک. ردندک . ه قـرار داشـت    یدرخـت و سـا      ی و ب

ر نفت سـابق  ینجا مزار وزیا«: رده و گفتک، با دست به قبر اشاره   ی گروه عراق  ی ردهکسر
  »!ان استیران، جواد تندگویا

  .نام و نشان ین، زل زده بودند به آن قبر بیزده و خاموش و غمگ ها، بهت یرانیا
 یـک ندند تـا بـه    کندند؛ آنقدر   کار شدند و قبر را      کها دست به      ی سه نفر از عراق    -دو

  .ستاده بودیت اکها از حر یرانیانگار قلب ا. دندیتابوت رس
 یلتکده شد و ناگهان اس   بعد، درِ تابوت گشو    یلحظات. تابوت را از داخل قبر درآوردند     

  ! دگان همه ظاهر شد؛ بلندقد در حدود دو متر قدیدر برابر د
  ! ستی جواد نی ن جنازهیا. ره شده بودندیها با تعجب به هم خ یرانیا

امالً معلوم  ک. ردندکنه  یلت را معا  ک بودند، با دقت اس    یرانیئت ا یه همراه ه  ک یانکپزش
دام از کـ  چیتـر بـود و هـ    کوچکقد او . ستیان نی محمد جواد تندگوی ن جنازه یه ا کبود  
 جـواد در زمـان    یاسـتخوان پـا   . شد  یده نم یه مربوط به جواد بود در آن د       ک ییها  نشانه
لت کن اس ی ا ی سوراخ شده بود، اما استخوان پا      ی برق ی م شاه، با مته   ی شدن در رژ   یزندان

  . سالم بود
رده کر  ی جواد را تعم   یها  داناو دن .  محمد جواد بود   یک از دوستان نزد   یتر اعتماد کد
 یـک  پـس از     یتـر اعتمـاد   کد. امالً سالم بـود   کلت  کن اس ی ا یها  ه دندان ک یدر حال . بود
ن یـ ه ا کـ ان نـدارد    کارد هم ام  یلی در م  یک یه حت کرد  کق اعالم   ی و دق  ی طوالن یِ  نهیمعا
  ...لت مربوط به جواد ما باشدکاس

ردنـد  ک ید مـ  یها را تهد    یها عراق   ینرایا.  باال گرفت  ی و عراق  یرانیئت ا ین ه یبگومگو ب 
ب ین رفتار عجی از ایالملل  نیم و  به مراجع ب     ینک ی م ک عراق را تر   ک خا یما به زود  : هک
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ان به مـا نـشان      ی را به نام محمد جواد تندگو      ینام و نشان    یلت ب که اس ک عراق   یرانسانیغ
  .ردکم یت خواهیاکاند ش داده

ها داده بودند، حق را       یرانیه ا ک یاسناد ی ، پس از مطالعه   یب سرخ جهان  ی صل یاعضا
رفتن اشتباه خود یار شده بود، مجبور به پذکه دروغشان آشکها  یعراق. ها دادند یرانیبه ا 

  .نندکه حاضر هستند اشتباه خود را جبران کردند کشدند و اعالم 
هـا   یعراق. نام و نشان به راه افتادند       یروز بعد، دوباره همه به سمت همان قبرستان ب        

جـا    نیا«: ردند و گفتند  ک بود اشاره    یروزینار همان قبر د   که در   ک یگرین بار به قبر د    یا
  »!می را اشتباه نشانتان دادیروزیان است ما قبر دیمزار جواد تندگو

، دوباره دل   یماموران عراق ! نده بودند کروز آن را    ین د یانگار هم ! ن قبر، تازه بود   یاما ا 
اند و دوباره     ندهکن قبر را چند ساعت قبل       یه ا ک معلوم بود    امالًک. افتندکره را ش  ی ت کخا

 تر  یها  شد و شاخه    یل برداشته م  ی با ب  یامالً نرم بود و به راحت     ک کخا. اند  ردهکآن را پر    
  . قبر بودک خایال  درختان البهی و تازه

 محمـد جـواد   کر پـا یکـ در آن بـاز شـد و پ       .  خارج شـد   کسرانجام تابوت از دل خا    
 بر لـب    یارا لبخند کده بود و آش   یمحمد جواد، آرام در تابوت خواب     . ان شد یماان ن یتندگو
ز خودش یالم گرم و طنزآمکزد و با یه برخکه االن است کنیمثل ا. انگار زنده بود . داشت

  .دیبه همه خوشامد بگو
ه از مقاومت کها  یعراق.  محمدجواد مشخص بودکر پایک پینجه بر روکهنوز آثار ش 

رت محمدجواد سخت بـه خـشم آمـده بودنـد، تـا حـد شـهادت او را                   و شجاعت و جسا   
  .نجه داده بودندکش

 یامـا بـه خـاطر نـاراحت    .  به عراق آمده بـود یرانیت ا یپدر محمد جواد هم همراه هئ     
ه محمـد جـوادش   کـ رد کـ  ین لحظات تصور میاو تا آخر. امده بودیفراوان به گورستان ن   

تمام غـم عـالم بـه    ... اد را به پدرش دادند    ن دو نماز خبر شهادت جو     یشب، ب . زنده است 
از خداونـد تقاضـا     .  تنها پسرم را نـدارم     ی بانهیمن توان شهادت غر   «: گفت. ختیدلش ر 
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. شورم بتوانم آرام باشـم کند تا در مقابل دشمنان اسالم و کت یه به من صبر عنا  کد  ینک
  ».خواهم جلو دشمن از خودم ضعف نشان بدهم ینم

پدر محمد جواد در تمـام  . ردکت  ین پدر داغدار عنا   یم را به ا   ین صبر عظ  یو خداوند ا  
او جلـو   . ردنـد کن  یه دوست و دشمن او را تحـس       ک از خود نشان داد      یمدت چنان صبر  

هن گذاشت، ی مک پاکه قدم به خاک یاما وقت. ختی هم نر ک قطره اش  یک یدشمن حت 
سـخت اسـت؛     یلـ یخ. ستیـ ز از درد و غـم گر      ی لبر یش روان شد و با وجود     کل اش یس

! ینـ ک و نالـه ن یزت را بشنوید، خبر شهادت عزیازده سال انتظار و امیه بعد از  ک! سخت
ر یـ ان وزی محمـدجواد تنـدگو  کر پـا یکه پکرده بودند کها قبول  یرانیها با اصرار ا     یعراق

ـ ربال و سامرا و     کن و   یرالمومنیران در حرم مطهر ام    ی ا ی اسالم ینفت جمهور   نیاظمک
  .طواف داده شود

ع یین مراسم تشیارانش، با بهتری یها  دستی دشمن، روکران، در خایردار دالور اس
ر یـ  وزی دهینجه دک شی ن جنازهیه ا کدند  یارت آمده بودند، فهم   ی ز یه برا ک یمردم. شد

. ها شده است یرانیل ایازده سال، تحویه حاال بعد از کران است ی ای اسالمینفت جمهور
ان و یـ ان انـدوه فـراوان اطراف  یـ ان در میواد تنـدگو د محمـدج ی شـه  کر پـا  یکسرانجام پ 
 آرام یید رجاینار مزار شهکزهرا و در   بازگشت و در بهشت   یهن اسالم یاش، به م    خانواده
  .گرفت
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  شنبهشنبه
ه شـب خـوابش را    کـ شب تا آخر وقت غرق در خاطرات محمـد جـواد بـودم              یاز بس د  

 سـال  55د در حدود   یه االن با  کنستم  دا  یدر خواب م  .  بود یجوان و شاداب و پرانرژ    . دمید
ات و رفتـارش درسـت مثـل دوران         کـ امالً جوان بود و حر    کاش    اما چهره . سن داشته باشد  

  . نفت آبادان بودی دهکاش در دانش ییدانشجو
. ه معلمش را دوست دارد    ک یدرست مثل شاگرد  .  داشتم ینسبت به او احساس خوب    

دن دشـمن   یـ شان با د  یها  لیاتومب. ده بود  نش یر دشمن متجاوز بعث   یدر خواب من، او اس    
 یـک فقـط   . زد  یفقط لبخند م  ! اما جواد زنده بود و نبود     .  دور زده و برگشته بودند     یبعث

  ».ردمکه خودم آن را آگاهانه انتخاب ک بود ین راهیا«: جمله گفت
ه بـه   کـ آنقـدر   . شـد   یتـر مـ     رفت بزرگ   یهرچه م . ان داد و رفت   کم دست ت  یبعد، برا 

  ...ام آسمان شد تمی اندازه
مرنـگ  ک. ده بودم در وجودم بودیه دک ی خواب ینیریدار شدم، ش  یه از خواب ب   کصبح  

  .نمکتوانستم عطر حضور او را حس  یشده بود، اما م
 بـا او حـرف بـزنم و         ینم و حساب  ینار مزارش بنش  ک. زهرا  خواست بروم بهشت    یدلم م 
نم و با هم بر سر ک یوجور م  جمعم رایها ت برگردد، نوشتهیه از مأمورکپدر . نمکدرددل 

  ...میرو یان میمزار محمدجواد تندگو


