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 فصل اول    

 
 داشتم خودم را براى نوشتن رمان بعدى یا به عبارتى سيزدهمين و  

 گوشى . آردم آه ناگهان تلفن زنگ زد پانزدهمين تأليفم آماده مى: خالصه 
 :داد مردى از آن سوى خط خود را معرفى آرد و ادامه . را برداشتم

 .زنم، با آقاى خادم آار داشتم ــ بنده از بنياد شهيد زنگ مى 
 .ــ خودمم بفرمائيد 
 . . .ــ مشتِا دیدار حال شما چطوره 
 .بفرمائيد! ــ خوبم 
 گيرم، معاونت پژوهشى بنياد در نظر داره به مناسبت  ــ وقتتونو نمى 

 ك ویژه سالگرد شهادت شهيد گرانقدر جناب آقاى محمدعلى رجایى ی
 .اى به صورت آتاب منتشر آنه نامه
 نامه نشه، منظورم از همون  ــ آار خوبيه به شرطى آه شهادت 

 اندرآارهاى تهيه آن نيز، حوصله خواندن  هایى است آه خود دست یادنامه
 .آن را ندارند

 آنيم به آمك شما و سایر برادرها  آه نميشه، سعى مى. . . انشاءا. ــ نه 
 .خور شأن ایشان تهيه بشهیه آار در 

 تونم بكنم؟ بنده چه آمكى مى. . . ــ خوبه انشاءا 
 ما شنيدیم چند ! جنابعالى صاحب قلم هستيد. چه عرض آنم. . . ــ وا 

 برادرى به ما پيشنهاد دادند با شما هم براى چاپ . تا آتاب هم چاپ آردید
 .این اثر مشورتى بكنيم

 حاال آتاب در چه مرحله ایست؟... تمبنده در خدم. آنم ــ خواهش مى 
 در ضمن فرصت ما خيلى آمه چيزى به سالگرد . . . ــ آتاب آماده شده 

 فرستيم براتون  اگر از نظر شما مانعى نداره ما این آتاب رو مى. . . نمونده
 .بعد اعالم نظر آنيد. . . یه نگاهى بهش بندازید

 .ــ اشكالى نداره بفرستيد 
 .خداحافظ. . . فرستيم همين فردا براتون مى. ــ خيلى ممنون 
 .ــ خدانگهدار 
 چقدر . گوشى تلفن را سر جایش گذاشتم و نفس راحتى آشيدم 
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 خوشحال هستم از این آه شهيدى به استقبالم آمده و پيشنهاد همكارى 
 !رجایى; دهد، آن هم چه الماس درخشانى مى
 را » الحوادث«ن رماِن در حال حاضر نوشت. به خودم گفتم عيبى ندارد 

 نگاه آردن به یك آتاب ظاهرًا آم . شود گذارم تا بعد ببينم چه مى آنار مى
 در این فاصله یك روزه بهتر است باز هم به . گيرد حجم وقت زیادى نمى

 داستانى آه سوژه آن را حوادث ناگوار، . آورى حوادث جهان بپردازم جمع
 شيوه . سازد دنياى شگفت مىمرگ دیگران و اتفاقات عجيب در این 

 حوادث و اتفاقات برجسته و بعضًا : نوشتن این رمان بدین صورت است 
 سازم  آورى و به روش خاصى آنها را در هم ترآيب مى غيرمعمول را جمع

 براى » الحوادث«عنوان . آشم و از شكم این معجون یك رمان بيرون مى
ه نو و تازه را در دو ُرمان من این شيو. این آار در نظر گرفته شده است

 در «
 ام و از آن راضى هستم و  تجربه آرده» مرد طلسم شده«و » همسایگى ما

 آنم اجراى موفق آن اثر عميقى بر روح و روان مخاطب خود  فكر مى
 ...خواهد گذاشت

 آنم تا مدتها فكر  اى برخورد مى بر طبق عادت، هر وقت با موضوع تازه 
 پيشنهاد . اش همين زنگ تلفن نمونه. سازد شغول مىو خيالم را به خود م

 چشمگيرى به من نشده بود اما آن قدر جاذبه داشت آه فكرم را به دنبال 
 طور مواقع من با دید و نگاه خاصى به موضوع پيش آمده  این. خود ببرد

 مثًال پيش خودم فكر آردم تلفن هنگامى به صدا در آمد آه من . نگرم مى
 شدم، با شروعى آه هميشه  مى» الحوادث«نوشتن رمان آم آماده  آم

 اما زنگ تلفن و پيام آن فكرم را در هم ریخت و مرا . سخت و دشوار است
 و این رقم آنقدر . وادار آرد آمى به عقب برگردم و دقيقًا پانزده سال پيش

 در خود جاذبه و اسرار داشت آه موفق شد یكبار دیگر صداى زنگى را به 
 آورد و این بار همه فكر و خيالم با این طنين پرمعنا از خوابى صدا در 

 خيالى آثارم را در ذهنم مرور  قبل از زنگ تلفن با بى. سنگين برخاست
 . آردم و دیدم این پانزدهمين اثرى است آه قصد دارم نوشتنش را آغاز آنم

 مين در دفتر نخستوزیرى را به پانزده» فاجعه انفجار«توانم زمان  آیا مى
اى بين این اثرى آه هنوز آارش سر نگرفته و  اثرم پيوند بزنم؟ آیا رابطه

 تنها 
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 وجود ندارد؟ » پانزده سال خاموشى«عنوانى براى خود برگزیده، با این 
 حتى اگر پانزدهمين اثر، رمانى باشد در رابطه با شهيد رجایى، این الماِس 

 !این الماس سوخته. . . درخشان
 در حالى آه : شود   حوادث جهان دوباره آغاز مىآورى آار جمع 

 گرم است و از » حسنك آجایى«فرزندان ما در مدارس سرشان به قصه 
 ترین شرور  معروف» حسنك«برند، در شِر آشور  خواندن آن لذت مى

ميرد  ترین مرد جهان مى سنگين وزن. رسد منطقه ایرانشهر به هالآت مى
 و 

  در تایلند با خود به دیار عدم رهسپار سيالبهاى موسمى چند نفر را
 سازد و در آن شِر دور همان هنگام آه در چين دزدان را اعدام  مى
 آردند، در آن سوى زمين بر فراز قطب سرد شمال، پرنده آهنين روسى  مى

 نشاند و در آن  صد و چهل و سه سرنشين خود را بر سر سفره مرگ مى
 .سازد دور دستهاى سپيد و یخى منجمد مى

 آن را گشودم، . فرداى همان روز پاآت نسبتًا آوچكى به دستم رسيد 
 روى آن با مداد . جزوه باریكى به قطع آتاب در برابر چشمانم ظاهر شد

 همه جزوه را یك روزه . ها رجایى، مردى از تبار پابرهنه: نوشته شده بود 
 . گردید چيزى حدود هفتاد صفحه آه به قطعه شعرى ختم مى. مرور آردم

 آشد،  شهيد رجایى این شعر را از زندانى آه نام باشكوه قصر را یدك مى
 .براى همسرش فرستاده بود

 اى با نگاهى به وسعت دریا و  در این سروده صد و بيست آلمه 
 وجودى همچون قطره، در عين حال آه از آشته شدن در راه خدا با پيكرى 

 .آند در دل دریا بميرد ىبرد، با این حال آرزو م خونين لذت مى
 اى است آه براى به ثمر  تنها نقطه مثبت این جزوه تالش صادقانه 

 آار به سرعت انجام پذیرفته، اما در شأن . رساندن آن صرف شده است
 با این حال قرار بر این شد آه همين آار اصالح . این شهيد گرانقدر نيست

  همان روز آار اصالحات و فرداى. شود و در آنارش نظراتم را اعالم آنم
 .نوشتن پيشنهادات انجام گرفت و تماس با صاحب آار برقرار شد

 ــ آتاب رو دیدید؟ 
 .ــ بله دیدم 
 ــ نظرتون چيه؟ 
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 .ترم من اینطورى راحت. دید رك و صریح صحبت آنم ــ اجازه مى 
 .آنم، شما بفرمائيد هرطور راحتيد ــ خواهش مى 
 یه آارى صورت گرفته و . آنم این آار و تأئيد نمىبنده . . . ــ بهتر شد 

 مهم اینه آه با شور و شِو و نيت پاك انجام شده، اما به دليل پراآندگى 
 تونه آار موفقى  هاى معمول هر ساله، نمى موضوع و تكرار حرفها و گفته

و اصًال چه ضرورتى داره در این فرصت آم این آتاب رو به زیر . بشه
 چاپ 

 .سئوالى دارم. . . ر حالى آه یك ویراستارى فنى و دقيق نياز دارهببرید، د
 .ــ بفرمائيد 
 ؟. . ــ ببخشيد مگه شما اجبار دارید این آار ضعيف رو منتشر آنيد 
 دید؟ شما چى پيشنهاد مى. . . هيچ اجبارى نداریم. ــ نه 
 خواهيد آلى هزینه آنيد، وقت بگذارید،  مى. . . ــ حاال خوب شد 
 رژى مصرف آنيد اون هم براى آارى آه هيچ بازدهى مفيد و مؤثرى ان

 بهتر نيست اصًال از انجام این آار فعًال صرف نظر بشه تا با . . . نداره
 .حوصله و وقت آافى، تصميم درستى گرفته بشه

 پيشنهاد؟. ــ موافقيم 
  ــ اگه تصميم گرفتيد همين آار و منتشر آنيد، بنده اصالحات رو انجام 

 ام، اما اگه منصرف شدید،  داده و پيشنهادات خود را ضميمه آتاب آرده
 پيشنهاد من اینه آه سرگذشت آقاى رجایى به صورت یك رمان جذاب و 

 . . . دم آار خوبى بشه قول مى. خواندنى در بياد
 و دقيقًا وقتى . با پيشنهاد بنده موافقت شد و من آمى متعجب شدم 

 . ام ستقبال روبرو شد احساس آردم در تنگنا واقع شدهپيشنهاد دوم نيز با ا
 پيشنهاد دوم این بود آه رمان از ابتداى زندگى تا مقطع پيروزى انقالب 

 .باشد
 آار تنظيم قرارداد آغاز گردید و من ماندم از آجا شروع آنم؟ پيش  

 خودم تخمين زدم این رمان چيزى حدود پانصد الى ششصد صفحه را در 
 داد اطالعات اندآى آن  ، در حالى آه مطالعات ابتدایى نشان مىگيرد برمى

 تنها نقطه اميدوارى آه مرا به انجام . هم بطور پراآنده از ایشان وجود دارد
 آرد، خاطراتى است در حجم ده الى  این آار پيچيده و سخت اميدوار مى
  آن اى آه مرا به انجام تنها روزنه. پانزده صفحه آن هم از زبان خودش

 تواند چهارچوب اصلى داستان و  این مى. ساخت تشویق و دلگرم مى
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 .شيوه نگارش در این اثر هم باشد
 بيان و (حدود یك هفته فكر آردم تا مطمئن بشوم این شيوه نگارش  

 در طول این . بهترین انتخاب است) شرح داستانى از زبان قهرمان آن
 ه بود و پياپى از خودم سئوال ساعات روان و اعصابم تحت فشار قرار گرفت

 آخر چطورى حداآثر از بيست صفحه خاطرات یك رمان : آردم  مى
 شدم  اى بيرون بكشم؟ آم آم داشتم از قبول آار منصرف مى پانصد صفحه

 اما فشار مالى و قرض و گرفتاریها از یك طرف و مظلوميت و تنهایى 
 این حال خودم را نيز با . آوردند رجایى از سوى دیگر به سمتم هجوم مى

 آار سختى است آه به . . . دادم آردم آه نباید چنين قولى مى سرزنش مى
 به همين . دليل عدم منابع و اسناد دقيق ممكن است در نيمه راه بماند

 دالیل در حالى آه شدیدًا مایل به انجام آار بودم، از سوى دیگر آرزو 
 . به فراموشى سپرده شودآردم دیگر با من تماس نگيرند و موضوع مى
 از ترجمه آتاب . آردم به هر طریق آه ممكن بود خودم را سرگرم مى 

آورى حوادث جهان  گرفته تا جمع» اند ها موقتى همه خوشبختى«فرانسوى 
: 

 پس از سالها غيبت، در حالى آه شهداى جنگ پيروزمندانه به ميهن  
 هگين و گریان عبور اسالمى خود بازگشته و از برابر سيل جمعيت اندو

 آردند، در ایالت بيهار هند سيل ویرانگر دهها تن را با خود برد و حتى  مى
 انفجار بمب مهيبى در یك سالن سينما در چين آه بيش از صد آشته 

 و هندوهاى سوگوار . ها را از خواب مرگ بيدار سازد گرفت نتوانست آن
 ش نكرده بودند پيش از آن هاى زندگى خود را فرامو آه هنوز اندوه ویرانى

 آه قربانى تب دنگ گردند، ناگهان گرفتار مرگى دیگر شدند و این بار 
 و در حالى آه . عفونت معده و روده صد و چهل تن را به آام آتش فرستاد

 بقایاى جنگ خليج هنوز به خوبى از در و دیوار شهر بغداد پاك نشده بود، 
  آمریكایى شد و پيش از آن آه در هاى ناگهان شهر بار دیگر طعمه موشك

 هاى مرگ و مواد مخدر، به واسطه هجوم طالبان ـ آابل به  سرزمين آاروان
 شهر ارواح تبدیل گردد و دشمن آشى جاى خود را به برادرآشى بدهد، 

 یلتسين حاآم روسيه به دليل بيمارى آليه، در راه بيمارستان اسرار 
 سپارد تا اگر موفق به بازگشت نشد،  تسليحات اتمى را به جانشين خود مى

 اما هيچ یك از این حوادث و . روحش در آرامش ابدى به خواب برود
 حتى آشف بيش از پنج هزار آيلو انواع مواد مخدر در نه شهر آشور 
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 اى  نتوانست از حيرت مردم بكاهد، آن زمانى آه خبر یافتند آودك ده ساله
 .آرده و سالم مانده استاى سقوط  از بام ساختمان پنج طبقه

 هاى قبل از ميالد تا مدتى  آشف یك مجموعه عتيقه متعلق به هزاره 
 انگيز  این آشف به قدرى برایم شگفت. فكر مرا به خود مشغول ساخت

 اى آه در اسپانيا سالمندان را  اى به بيمارى ناشناخته بود آه حتى لحظه
 ت و با خود برد، اندیشه آند و یا سيل در سودان صد نفر را آش شكار مى
 آردم آه چه  با آسودگى به این مجموعه گنجينه باستانى فكر مى. نكردم
 هایى به یكدیگر پيوند خورد و چقدر فكر و انرژى به آار رفت تا  دست

 .این گنج بزرگ را سرقت آرده و به چنگ آورند
 آور آن  هاى سرگيجه فكر و خيال درباره حوادث جهان و پيچيدگى 
 اى انداخت آه با صدایى اساطيرى  العاده گهان مرا به یاد ترانه خاِرنا

 صدایى عجيب آه گویى به دنياى باستان تعلق دارد و . سروده شده است
 و چه معناى عجيبى . آشاند تو را با خود تا سواحل دوردست رویاها مى

 گذرى از  تفاوت مى تو بى: چيزى شبيه به در دل دریا مردن است . دارد
 .ماجراهاى این دنيا

 ;تو پذیرفتى در سایه زندگى آنى 
 !ترى زنده بمانى براى اینكه زمان طوالنى 
 انگيز حوادث سير آنم تا  با خودم فكر آردم بهتر است در دنياى خيال 

 آن . مجبور نشوم از مردى سخن بگویم آه گویى تنها نامى از او مانده است
 هاى سرسختانه او چه تاثيرى  قاومتتازه مگر مبارزات و م! هم به سختى

 بر جامعه و مردم باقى گذاشته است؟ این مردم غِر در انواع تبليغات 
 آورند، آیا  آاالها آن هم به شيوه غربى آه به سختى نان شب خود را در مى

 آنند تا دقایقى به این اسوه صبر و استقامت، به این مرد  اصًال وقتى پيدا مى
 بياندیشند؟ آیا نوشتن یك رمان درباره او مشكل را خاموش و پر اسرار 

 آند؟ آیا او نيازمند این قدردانى است؟ او از این طوفان حوادث و  حل مى
 هاى شيطانى به سالمت عبور آرده  زار زندگى و این دریاى فتنه از این لجن

 . . .آرى بهتر است قولم را پس بگيرم. . . و هيچ نيازى به ما ندارد
 طور  سازد و من همين دانم چرا فكر این مرد مظلوم رهایم نمى ىاما نم 

 اى از  رفتم ناگهان چشمم به گوشه آه سرگردان به دنبال حوادث جهان مى
 »ارزید هایى آه به عالمى مى دست«اى افتاد آه نوشته بود  روزنامه

 :در این قطعه آوچك و خواندنى آمده است  
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 وطلبانه روى سيم خاردارها هنوز پيكرهاى مجروحى را آه دا« 
 ایم، پيكرهاى مقدسى آه موانع آودآانه  خوابيده بودند، فراموش نكرده

 .آردند دشمن را تحقير مى
 یادش بخير دو آوهه، قرارگاه . یادش بخير عمليات آربالى پنج 
 .داد قراران، آنجا آه بوى عاشقى مردان خدا را مى بى
 هاى شِو  از عمليات و گریهو یاد جماران به خير، روزهاى بعد  

 بسيجيان پيش پاى امام و آن دستهاى آرام و نوازشگر آه غبار خستگى و 
 ».ارزید هایى آه به عالمى مى آرد، دست اندوه شهادت عزیزان را پاك مى

چقدر امام را ... دوباره این مرد جسور و عجيب فكرم را مشغول آرد 
 دوست 
افتادم،عصبانىوآالفه  اومى وایمانیادقناعتوصبورى به هروقت... داشت
 . شدم مى

توانستم مثل او  آه نمى شد براى آن گاهى نيزحسادت خفيفى درمن ایجاد مى
 باشم 
 !آرد بهتراست فراموشش آنى تكرار مى دانم چه بودآه مدام در من و نمى

آالیش و ساده  آیا آسى دیگر صداى او را خواهد شنيد، صداى صاف و بى 
 او 

 خواند؟ گفت و همه را به مدرسه مكتب فرا مى مانه سخن مىرا آه صمي
از این فكر وخيال آمى متأثر شدم و همين باعث گردید نظرم دوباره تغيير  
 :آند
 باید دوباره از نو بخوانيم و رفتار و اعمال او را . باید این رمان را بنویسم 

 !مرور آنيم تا ببينم آجاى حكایت بيراهه رفته است
 باید .  شب تصميم گرفتم رد آثار او را هر طور آه شده بيابماز همان 

 سيماى ساده و پاك او را یكبار دیگر ترسيم آرد و حكایت عجيب او را 
 باید هر طور آه شده رد این الماس . دوباره به رشته تحریر در آورد

 درخشان را گرفت و به سالهاى دور رفت و ذره ذره آثار او را از دل غبار 
 وشى زمان و روزگار مصلحت اندیش بيرون آشاند و این خورشيد فرام

 .فروزان را بار دیگر به نمایش گذاشت
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 فصل دوم
 

 پانزده سال بعد از فاجعه انفجار، زنگ تلفن خانه آقاى رجایى را به  
 .چند بار زنگ خورد تا آن آه گوشى تلفن برداشته شد. صدا در آوردم

 .ــ الو 
 .ــ سالم عليكم 
 . سالم عليكم بفرمائيدــ 
 .ــ منزل آقاى رجایى 
 .ــ بله 
 .خواهم با سرآار خانم رجایى صحبت آنم ــ ببخشيد بنده مى 
 .بفرمائيد. ــ خودم هستم 
 ــ با عرض معذرت 
 .شما. . . آنم ــ خواهش مى 
 اند در ارتباط با آقاى رجایى داستانى  از من خواسته. ــ من خادم هستم 

 .بنویسم
 .خوب موفق باشيد. . . از بنياد تماس گرفتند. بلهــ  
 .ــ خيلى ممنون 
 فقط خيلى مواظب . دم ــ هر آمكى از دستم بربياد براتون انجام مى 

 خواهيد بنویسيد اون طور نشه آه مثل بعضى از آقایون  باشيد، آتابى آه مى
 آشند تا براى خودشون  موقع سخنرانى، حرف آقاى رجایى رو پيش مى

 !بليغى بشهت
 اصًال علت اینكه با شما تماس . خيالتون راحت باشه. ام ــ بله متوجه 

 .گرفتم اینه آه واقعيت نوشته بشه
 .ــ خدا آنه همينطور بشه 
 .ــ شما مطمئن باشيد 
 شما لطف آنيد تلفونتونو بدید، من . ــ به هر حال بنده در خدمتم 

 .گيرم ميهمان دارم خودم خدمتتون تماس مى
 . . .ــ یادداشت آنيد 
 .گيرم به زودى تماس مى. موفق باشيد. ــ خيلى متشكرم 
 سر آار تلفنى، آدرسى . شد بخشيد داشت فراموشم مى ــ راستى مى 
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 از برادر آقاى رجایى دارید؟
 . . .یادداشت آنيد شماره شونو. ــ بله 
 .ــ خيلى ممنون 
 .ــ خدا نگهدار 
 چند لحظه . شماره برادر ایشان را گرفتمهمين آه ارتباطمان قطع شد  

 .بعد خانمى گوشى تلفن را برداشت
 .ــ بله، بفرمائيد 
 .ــ منزل آقاى رجایى 
 .ــ بله 
 .ــ تشریف دارند 
 .ــ نخير 
 ــ آى زنگ بزنم؟ 
 .شب ميان منزل. ــ شب 
 .خدانگهدار. زنم زنگ مى. ــ بسيار خب 
 فورًا موضوع را با او در ميان . دبعدازظهر یكى از دوستان به دیدنم آم 

 .گفت. گذاشتم
 .ــ احتماًال آقاى گنابادى با آقاى رجایى ارتباط داشتند 
 ــ آقاى گنابادى؟ 
 دونم االن آجاست باید  نمى. . . ــ اوائل انقالب وزیر مسكن بودند 

 در . . . آقاى صابرى هم شاید بتونه آمكت آنه. . . بگردى پيداش آنى
 .عسگرى راد یه آتابى نوشته بودن راجع به آقاى رجایىضمن آقاى 

 .ــ جدى، چه خوب 
 .ــ اگه بتونى باهاش تماس بگيرى خيلى ميتونه آمكت آنه 
 تونم پيداش آنم؟ ــ آجا مى 
 مطمئن نيستم تماس . . . ــ تو آموزش و پرورشه ظاهرًا مسئول المپيادِه 

 .آنى بگير پيداش مى
 بيشتر از همه فكرم .  آه آرام و قرار نداشتمچنان اميدوار شده بودم 

 به احتمال زیاد . متوجه آتابى بود آه راجع به ایشان به چاپ رسيده است
 همين فكر و خيال باعث شد . اطالعات مورد نيازم در آن آتاب جمع است

 .با آسودگى بقيه آار را دنبال آنم
 گل آقا را بيرون هاى مجله  از البالى مجالت و آتابها، یكى از شماره 
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 .آشيدم و فورًا با دفتر مجله تماس گرفتم
 سالم عليكم ببخشيد با آقاى صابرى آار داشتم، سردبير . . . ــ الو 

 .مجله
 .شما. ــ آقاى صابرى تشریف ندارند 
 خودم را معرفى آردم و خواهش آردم اگر ممكن است با من تماس  

 .بگيرد
 .قول داد پيغام مرا برساند 
 ى پيدا آردن آقاى مهندس گنابادى ابتدا از وزارت مسكن شروع برا 

 خانه وزیر بوده  هرحال با توجه به این آه یك روزى در آن وزارت به. آردم
 .است حتمًا به یك نحوى با آنجا ارتباط دارد

 .با دفتر وزیر مسكن تماس گرفتم 
 .خواستم با آقاى مهندس گنابادى صحبت آنم ــ ببخشيد مى 
 خواهيد؟ آجارو مى. اشتباه گرفتيد. آقاى گنابادى؟ نداریمــ  
 ــ اونجا مگه وزارت مسكن نيست؟ 
 .ــ چرا ولى ما آقاى گنابادى نداریم 
 .اند ایشان قبًال وزیر مسكن بوده. ــ مهندس گنابادى 
 .آنند این جا آار نمى. شناسم ــ نه نمى 
 .تلفنى ازش باشهممكنه . ــ ممكنه دفتر تلفونتو یه نگاهى بكنيد 
 .تماسى با ایشان نداریم. آنم ــ نخير دفتر تلفونو روزى صد بار باز مى 
 .تونم پيداشون آنم آجا مى. . . ــ پس 
 .چى بگم... ــ وا 
 .ببخشيد. ــ ُخب 
 .آنم ــ خواهش مى 
 گرفتم، نتيجه را با عالمتى  در دفتر یادداشتم با هر آسى تماس مى 

 با قسمت . راد بود نوبت یافتن آقاى عسگرىحاال . آردم مشخص مى
 .المپياد آموزش و پرورش تماس گرفتم

 .ــ ببخشيد ایشون دیگه اینجا نيستند 
 ــ پس آجا هستند؟ 
 این شماره تلفونو . به گمونم تهران نباشند. دونم ــ درست نمى 

  با اونا بيشتر ارتباط. با قسمت المپياد شيمى تماس بگيرید. یادداشت آنيد
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 .داشت
 دفتر المپياد شيمى اطالعات آافى داشت و با اطمينان گفتند ایشان به  

 .اند مشهد منتقل شده
 بدون هيچ پرسشى، به راحتى تلفن منزل نامبرده را به من داد و برایم  

 !آرزوى موفقيت آرد
 این . زد اما ظاهرًا آسى خانه نبود تلفن زنگ مى. با مشهد تماس گرفتم 

 یك ساعت بعد . اى در برنداشت  بود آه تا این لحظه نتيجهسومين تماسى
 . دوباره با دفتر مجله تماس گرفتم. دوباره هواى آقاى صابرى به سرم زد
 :خودم را معرفى آردم و گفت . خود آقاى صابرى گوشى را برداشت

 .خواستم با شما تماس بگيرم ــ اتفاقًا همين االن مى 
 .ــ خيلى ممنون 
 .هر امرى هست بفرمائيد. امًال در خدمت شما هستمــ بنده آ 
 بعد از آن آه برایش توضيح آافى دادم آه بنياد شهيد چه تصميمى  

 :گرفته، گفت 
 خواد انجام بده؟ ــ این آارو آى مى 
 !ــ خودم 
 ــ شما؟ 
 مگه اشكالى داره؟. ــ بله 
 شما قبًال تو زمينه داستان آارى انجام دادید؟. ــ نه 
 تا حاال چند تا رمان و . بنده صاحب چندین تاليف هستم. هى تقریبًاــ  

 .مجموعه داستان چاپ آردم
 !ــ اسم چند تاشو نام ببرید ببينم 
 غار آسمان، سوسك پرنده، دروازه مغرب، اقيانوس . . . ــ مانعى نداره 

 .سوم، خنجر برهنه، طاعون زمين، آب تلخ بازم بگم یا آافيه
 . . . نم آافيه پس چطور من تا حاال ندیدم این آتابهاروآ ــ خواهش مى 

 .گفتيد اسمتون چيه
 .ــ یكبار دیگر خودم را معرفى آردم 
 !اصًال نشنيدم. ــ نه 
 !ــ آم لطفى از مطبوعاته 
 اندیشند و  اند، مصلحتى مى مطبوعات ما سياسى شده; آمدم بگویم 
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 اند و  یك جناحى را گرفتههر آدام طرفدار . خورند نان را به نرخ روز مى
با این اوضاع قمر در . آنند همه انرژى خود را در همان راه خرج مى

 عقرب 
 اش در انحصار از ما بهتران است، براى چه بيایند  فرهنگى و هنرى آه همه

 آنند با تيراژ ده هزار  مثل باران آتاب چاپ مى. آتابهاى بنده را معرفى آنند
 زنند و  خيال و آسوده قلم مى بى. اه، وضعشان توپزندگيشان روبر. به باال

 براى آن آه خود را با آالس و روشنفكر و آگاه معرفى آنند گاهى هم از 
 توضيح . . . خالصه اینكه. نویسند بورخس و مارآزو باخ و گوته و نيچه مى

 چون برایم اهميت زیادى ندارد خصوصًا آن آه شخصًا ترجيح . ندادم
ها و مسئولين فرهنگى  چى  مطرح نباشم و حتمًا مطبوعاتگاه دهم هيچ مى

 و هنرى 
 .اند از اعمِا وجود بنده آگاهى حاصل آرده و لذا خيال مرا هم راحت آرده

 :آقاى صابرى حرف جالب دیگرى زد  
 نویسى آشنا هستيد؟ بگيد ببينم آتاب چى خوندید؟ ــ شما با اصول داستان 
 . حرف را عوض آنمحوصلگى سعى آردم با تعجب و بى 
 خواستم بدونم شما ميتونيد در  فقط مى. . . ــ یه چيزهایى خوندم 

 .ارتباط با این موضوع آمكى آنيد
 ببينيد اون اوائل انقالب و پس از شهادت آقاى . تونم ــ البته آه مى 

 رجایى هر آارى  آه در رابطه با ایشان انجام گرفت، تقریبًا ضرب االجلى 
 آردیم و در مطبوعات  یه چيزى تهيه مى. ت زیادى نداشتيمچون فرص. بود

 آنم حدودًا باید  آردیم اما حاال شما فرصت آافى دارید و فكر مى چاپ مى
 . . .یه یك سالى مطالعه و تحقيق آنيد

 . . .ــ به عقيده شما از آجا شروع آنم بهتره 
  مطالعه شما باید مطبوعات اون دوره را خوب. ببينيد. ــ االن ميگم 
 ضمنًا با آقاى . قطعًا موضوعات و مطالب مفيدى بدست ميارید. آنيد

 حتمًا با سرآار خانم رجایى ارتباط مستمر . راد تماس بگيرید عسگرى
 رجایى نخستوزیر تهران «من خودم مطلبى تحت عنوان . داشته باشيد

  من به البته. . . در روزنامه اطالعات در چند شماره به چاپ رسوندم» نبود
رو باز آنه و  هاى رجایى سپارم آه اگه زنگ زدید پرونده همكارم مى

 هرچى 
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 . . .آه به درد شما بخوره در اختيارتون بگذاره
 .ــ خيلى ممنون 
شما . حتمًا مطالعه آنيد. پس شما حتمًا تماس بگيرید. آنم ــ خواهش مى 

 باید 
 ...ابها بيرون بكشيدبتونيد آاراآتر و پرسناژ ایشان را از توى این آت

 به ! منظور آقاى آيومرث صابرى شخصيت و منش آقاى رجایى بود 
 .ایشان اطمينان دادم چاره دیگرى ندارم

 راننده . دم دماى غروب با سرویس اداره به سمت منزل به راه افتادم 
 .حالم را پرسيد و سئوال آرد

 .اى حوصله بى. چيه. . . ــ دمغى 
 .فكرم مشغوله. ــ نه 
 . . .ــ خدا بد نده 
 .آنم تو فكر نوشتن مطلبى هستم، دارم روش فكر مى. ــ طورى نيست 
 !ــ آخر یه آتاب به ما ندادى 
 .بعدًا ميدم. ــ باشه چشم 
تونيم  امامى داریم گى درسته ماسيكل ردى ــ دهساله دارى همينو مى 

 ...بخونيم
 :به سمت آزادى پيچيد و گفت  
 ولش آن . . . اهى بنویسى آه اینقدر رفتى تو فكر؟خو ــ حاال چى مى 
 آنه، اینطور بگم تا پارتى نداشته باشى  گرونى رو ببين داره بيداد مى. . . بابا

 دارى یا ندارى؟. یا پول یا پارتى این شده وضع ما. . . آارت گيره
 ــ چى؟ 
 .پسر مثل اینكه تو خط نيستى. پارتى ميگه چى. ــ پول 
 .ينهــ مشكلم هم 
 آنم خدا شاهده  از صبح تا شب جون مى. مثل من! ــ پس ول معطلى 

 حاال . . . آخه این شد زندگى. هام رنگ گوشت رو ندیدن بيست روزه بچه
 دارم اولش  به خدا لقمه آه برمى. . . آنم خودم تو اداره یه چيزى آوفت مى

 . . .گذارم  مىانگار یه تيكه سنگ از گلوم ميره پائين بعد لقمه رو تو دهنم
 ــ اى بابا ـ چرا؟ 
 ها آه خدا خيرشون  روزنامه. آنيد پس شما چى آار مى. . . آد ــ دلم نمى 
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 . . .اصًال انگار نه انگار. . . بده
انصافى  بى. نویسند ها مطلب مى ــ ولى راجع به گرونى بعضى روزنامه 
 .نكن
 ده آه چرا گرون شده، آقاى فالن وزیر مياد براى ما توضيح مي. ــ اى بابا 

 . . . بابا گرونى هم حدى داره. مثل اینكه مردم منتظر توضيح آقا هستن
 بخشيد به درد  قلم شما هم مى. . . خوان خوان توضيح نمى مردم نون مى

 ببين جانم وقتى قلم . زنم من رك حرف مى. ها ناراحت نشى. . . خوره نمى
. . رد مردم نگه، صنار ارزش ندارهتو نتونه مشكله مردم رو حل آنه یا از د

. 
 .ــ چى آار آنم بگو شما 
 خواهى بنویسى؟ حاال چى مى. خواد بكن هر آارى دلت مى. ــ هيچى بابا 
 .ــ راجع به آقاى رجایى 
 بابا مرد . . . ــ رجایى؟ خدا رحمتش آنه، حالل باد اون شيرى آه خورد 
 اتفاقًا یكى از دوستانم . . . ها زدن آشتنش پدرسوخته. نظير نداشت. . . بود

 آرد  آنه، چند سال پيش برام تعریف مى آه تو نخستوزیرى آار مى
 .گفت، یه روزى زندانباِن آقاى رجایى اومده بود دیدنش مى
 ــ دیدن آى؟ 
 گفت آقاى رجایى خدا بيامرز همين  مى. . . ــ دیدن آقاى رجایى دیگه 

 :و گفت آه زندانباِن خودشو دید، اونو بوسيد 
 من خودم رو . بسيار مرد محترمى است. ــ این آقا زندانبان من بود 

 .خيلى آمكم آرد. دونم مدیون ایشون مى
 .ــ مثًال 
 گذاشته و  گفت این آقا پيام آقاى رجایى رو زیر زبونش مى ــ مى 
 . . .داده برده بيرون تحویل صاحبش مى مى
 .ــ خب دیگه چى 
 .همينو بنویس. همين خودش خيليه. . . ــ دیگه همين دیگه 
 .ميشه پيداش آرد. ــ اون زندانبان االن آجاست 
 .ــ چرا آه نميشه 
 ــ آدرسشو دارى؟ 
 .آنم ولى برات پيدا مى. ــ من ندارم 
 .باید باهاش صحبت آنم. ــ حتمًا 
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 .اونش با من. ــ خيالت راحت باشه 
*  *  * 
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 فصل سوم
 

 از . منزل برادر آقاى رجایى برقرار آردمهمان شب تماس مجدد را با  
 .آن سوى خط صداى آرام و خونسرد مردى به گوشم رسيد

 .ــ بفرمائيد 
 .ــ منزل حاج آقا رجایى 
 .ــ بله بفرمائيد 
 .ــ تشریف دارن 
 .ــ خودم هستم 
 آمى به هيجان آمدم و از این آه صداى برادر این شهيد گرانقدر را  
 : گفتم شنيدم با ناباورى مى
 ــ حال شما خوبه؟ 
 .شما. . . ــ خيلى ممنون 
 با . معطلى خودم را معرفى آردم و علت مزاحمت را توضيح دادم بى 

 همان خونسردى و بدون هيچ هيجانى و انگار از آارهاى معمول و روزانه 
 :شود، گفت  صحبت مى

  تا ــ مانعى نداره شما دوشنبه قبل از ساعت هشت با من تماس بگيرید 
 .بگم چى آار باید آرد

 ــ ساعت هشت شب؟ 
 .ــ نخير هشت صبح قبل از این آه از منزل خارج بشم 
 .خدانگهدار. خوشحال شدم. ــ باشه چشم 
 صبرى  قرارى و بى اصًال با بى. گوشى را گذاشتم و سكوت برقرار شد 

  با خودم فكر آردم طبيعتًا دیگران با آن سرعتى آه. من هماهنگى نداشت
 حتمًا گرفتارى دارد و . توانند همراه شوند ام، نمى من در پيش گرفته

 .خالصه علتى دارد آه آن روز را انتخاب آرده است
 راد در مشهد  در آمتر از یك دقيقه ارتباطم با منزل آقاى عسگرى 

 . خودم را معرفى آردم و با گرمى استقبال آرد. خودش بود. برقرار گردید
 :سم با خبر شد گفت وقتى از علت تما

 متاسفم از این آه یك همچين شخصيتى رو از دست . ــ خيلى خوب آاریه 
 ام اما خب خاطراتم رو به صورت آتابى  من ادعا ندارم آه نویسنده... دادیم
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 .خبر بمونن حيف بود دیگران از رفتار و اخِال ایشون بى. در آوردم
 خواستم بدونم آجا  مى. . . فتمــ اتفاقًا براى همين با جنابعالى تماس گر 
 .تونم این آتاب رو تهيه آنم مى
 !آنم بتونيد تهيه آنيد ــ فكر نمى 
 ــ چطور؟ 
 . دم حاال من شماره تلفنى به شما مى. ــ چاپ سومش هم تموم شد 

 باهاشون تماس بگير . تلفِن دفتر انتشاراتى آه چاپ سوم رو به عهده گرفته
 اگه داشته باشن یه نسخه . ه این آتاب نياز دارمبگو ب. و سالم منم برسون
 گذارن اگه موفق نشدى دوباره با من تماس بگير من خودم  در اختيارت مى
 .آنم بعدًا یكى شو به آدرست پست مى. دو سه نسخه دارم

 .ــ جدًا لطف دارید 
 یك ساعت بعد آتاب روى . شماره تلفن انتشارات مربوطه را گرفتم 

 .خاطراتى از شهيد رجایى: ميز آارم بود 
 حدس . براى خواندن آتاب چنان شور و شوقى داشتم آه حد نداشت 
 اما این حدس . زدم با مطالعه آن سفرى به قبل از انقالب خواهم داشت مى

 دویست و بيست و دو صفحه آتاب را خوب . آامًال اشتباه از آب درآمد
  و دو خط نتوانستم از آن مطالعه آردم اما متأسفانه حتى به اندازه بيست

 .استفاده آنم
 رجایى درد دین : آنيم  بطور خالصه عناوین آتاب را با هم مرور مى 

 به آرامت . الگوى ایمان به خدا بود. شهيد رجایى ناشناخته بود. داشت
 . داد آارها را براى خدا و با توآل به او انجام مى. انسانى توجه داشت
 نمونه آامل اخِال اسالمى . آرد الیمات را تحمل مىنام. اعتماد به نفس داشت

 خود را نخستوزیر . خورد غذاى ساده مى. او درد مكتب داشت. بود
 در . تجسم عينى عدالت اسالمى بود. دانست ستمدیدگان و محرومان مى

 . از مال دنيا به حداقل قانع بود. جو بود المال بسيار صرفه استفاده از بيت
 به نماز اول وقت .   امام و طرفدار نظم و تشكيالت بودو... ا عاشق حزب

 .اهتمام عجيبى داشت
 گویى در خانه . العاده است جدًا آه خاِر. انگيز نيست آیا شگفت 

 باز شده و او به عنوان فرستاده و شاگرد صدیق آن امام ) ع(حضرت على 
 ه بازار بزرگوار به چهارده قرن بعد و به عصر انقالب اسالمى در این جمع
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 به اندازه نویسنده آتاب آه حيرت و تعجب . انسانها قدم گذاشته است
 نمونه آامل یك انسان تمام و . آرد، متعجب مانده بودم خود را پنهان نمى

 همان چيزى آه همه خلقت و انبوه پيامبران براى به ثمر رساندن این . متقى
 .از جان خود مایه گذاشته بودند» نمونه عالى«

 ب فِو، فقط دریافتن خصوصيات اخالقى و رفتارى او اندآى مرا آتا 
مطالعات بعدى نيز آم و بيش به همين موارد اشاره داشت بدون . آمك آرد

 آن آه 
 .حتى اطالعات اندآى مربوط به سالهاى قبل از انقالب ارائه دهند

 چند روز پس از مطالعه آتاب، هنگام نماز مغرب بود آه تماسى با  
 احساسم را از . اتفاقًا در منزل حضور داشت. ه آتاب گرفتمنویسند

 آقاى راد تشكر آرد و من یكبار دیگر . خواندن آتاب با او در ميان گذاشتم
 منظور من خاطراتى است آه مربوط به قبل از : برایش توضيح دادم آه 

 با این حال گویا اطالعات چندانى از آن زمان . انقالب و ایام جوانى است
 . . .ر اختيار نداریدد

 ها فكرى به خاطرم رسيد و با توجه به فسادى آه همچون  همان لحظه 
 خورد،  موریانه در شهر و ادارات دولتى ِرخنه آرده و همه چيز را مى

 :پرسيدم 
 خواهيد تشریف ببرید براى نماز  ــ ميدونم بى موقع مزاحم شدم و مى 

 شه تو دو سه  هش آنم اگه مىخواستم خوا فقط یك سؤال دارم مى. مغرب
 .خط پاسخشو بدین

 .آنم بفرمائيد ــ خواهش مى 
 شدند و حداآثر تا  ــ به عقيده جنابعالى اگر آقاى رجایى شهيد نمى 

 شد؟ ماندند اوضاع چطور مى هشت سال در همان پست باقى مى
 :ابتدا خنده آوتاهى آرد و گفت  
 ه تو دو سه خط پاسخ داد؟ ش چى بگم این سؤال شما را نمى... ــ وا 

 شما سعى آنيد با خانم شهيد رجایى . آنم ببينيد یك پيشنهاد به شما مى
 االن فرصت آمه اما . تماس داشته و به دور از مسائل سياسى صحبت آنيد

 سرآار خانم رجایى چاپ قبلى آتاب رو . . . اى براتون ميارم یك نمونه
 من آه همسر این شهيد ;  گفتندمطالعه فرمودند بعد در تماسى به بنده

 بودم به این خوبى موفق نشدم اونو بشناسم خيلى خوب توصيفش 
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 ...آردید
 اما بعدش خودشون مطالبى رو از ایشون بيان آردند آه من متعجب  

 .باقى موندم
 .ــ چطور 
 ــ به دليل اینكه تعریف خانم رجایى از ایشان مرا به دنياى دیگرى  

 دم راستى راستى خيلى خوب او را شناخته و هيچ آر فكر مى. آشاند
 انگار یك دریچه دیگرى برویم باز . اى باقى نمانده آه نگفته باشم نكته

 در واقع . ام شد، متحير مانده بودم و بعد فهميدم خيلى زود قضاوت آرده
 اى از اخِال و  به این نتيجه رسيدم آه توصيف بنده از ایشان تنها گوشه

 ان بوده و حكایت همچنان ادامه دارد و باید زوایاى پنهان خصوصيات ایش
 . . .و پوشيده این شهيد عزیز را آشف آرد

 من آه دیدم مزاحمش شدم از ایشان تشكر آردم و آمدم خداحافظى  
 :آنم آه دوباره رشته سخن به دست گرفت و گفت 

 .ــ باید تالش آنيد تا ایشان بهتر شناخته بشن 
 اى را برایم تعریف آرد آه در آتاب خود ظاهرًا   خاطرهو بعد بالفاصله 

 :از آن حرفى به ميان نياورده بود 
 آد یك روزى، همان اوایل نخستوزیرى ایشان، مرد آاسبى  یادم مى 

 آه دستمالى هم به دست داشت و ظاهرًا چيزى داخل آن بود آمد دفتر و 
 :گفت 

 .خواهم آقاى رجایى را ببينم ــ مى 
 گاهى به سر و وضع ایشان آردم و در حالى آه شرم داشتم حرفم بنده ن 

 :را به زبان بياورم با این حال ناچارًا گفتم 
 تونم بپرسم با ایشان چه آارى دارید؟ ولى مى. مانعى نداره. . . ــ بله 
 :برایم تعریف آرد  
 اتفاقًا . آردم اى خدمت مى بنده در مدرسه. ــ چندین سال پيش بود 

 اى تدارك دیده بودیم تا براى   سال نو نزدیك بود و ما برنامهعيد و
 یادم . بضاعت مدرسه مقدارى آمك مالى یا لباس تهيه آنيم هاى بى بچه
 آد پسر جوانى آنار دیوارى ایستاده بود همين آه از قصد ما مطلع شد،  مى

  .پيش من آمد و تقاضا آرد اجازه دهيم او نيز در این آار خير شرآت آند
 هاى  بنده هم پذیرفتم و او به آمك ما شتافت و در تهيه لباس براى بچه
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 ره جلوى موتور  هيچ وقت یادم نمى. . . فقير از هيچ آوششى دریغ نكرد
 اون پسر جوان رفت باالى بار و آمكهاى جمع شده . سه چرخ ما جا نبود

 .دنشست و هر آجا ما رفتيم، با ما اومد و تو این آار خيلى آمك آر
 گویند آقاى رجایى  اتفاقًا چند وقت پيش در تلویزیون دیدم آه مى. . .  

 حيرت . نخستوزیر، یك دفعه چهره آن مرد نيكوآار در برابر م ظاهر شد
 نخستوزیر ما همون . خودشه: گفتم  زده مانده بودم و هى به خودم مى

  ما بضاعت به هاى بى آورى لباس براى بچه پسر جوونى است آه تو جمع
 اشتباه . . . خودشه. آمك آرد، همونى آه رفته بود باالى موتور سه چرخ

 .آنم نمى
 رفتم داخل و به آقاى . اى نيست دیدم چاره. مانده بودم چه بگویم 

 خواهند شما را مالقات  رجایى توضيح دادم، آقایى با این مشخصات مى
 .ان داخلبا احترام راهنمائيشون آنيد بي; معطلى گفتند بى. آنند
 اجازه نداد و . آن آقا را راهنمایى آردم و سعى آردم دستمالش را بگيرم 

 :گفت 
 .خوام با این دستمال برم تو ــ مى 
 :زده گفت  رفت داخل و دقایقى بعد با حالتى شاد و هيجان 
براش آمى آشمش و نقل و نخودچى . . . ــ دیدید اشتباه نكرده بودم 

 ...آوردم
  به بنده و همكارم نيز آمى از محتویات دستمال داد و بعد مشت آرد و 

 :هنگام خداحافظى گفت 
 . . . ــ آدمى آه درد محرومان رو چشيده باشه و دلش براى فقرا بسوزه 

 اگه اون موقع . . . در هر مقامى آه جا بگيره بازم دل و جونش پيش اوناس
 ببر : و گفت پول نداشت آمك آنه، در عوض امروز یه مشت اسكناس داد 

 ...خدا پدرشو بيامرزه. بضاعت همون مدرسه تقسيم آن هاى بى بين بچه
 :و بعد با سادگى تمام ادامه داد  
 دونستم یه روزى قراره نخستوزیر ما بشه، هيچ وقت چنين  ــ اگه مى 

 !آردم آه ایشان را ترك موتور بنشونم جسارتى نمى
 صوصًا آن آه دو سه دقيقه بيشتر از این مزاحم آقاى عسگرى نشدم، خ 

 وقتى گوشى تلفن را گذاشتم . . . از وقت نماز مغرب نيز سپرى شده بود
 راستى چرا به سئوال من پاسخ نداد و حرف را : پيش خودم فكر آردم 
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 عوض آرد؟آیا تصادفًا موضوع صحبت چرخيد تا این خاطره فراموش 
 شده دوباره زنده شود؟

 رفتم، راننده خيال مرا  داره به خانه مىشب هنگام وقتى با سرویس ا 
 : براى هميشه راحت آرد و گفت 

 متأسفانه همون آقایى آه . خواستى دنبال آردم ـ اون چيزى رو آه مى 
 شم اینجا  خانواده... زندانبان آقاى رجایى بوده دو سال پيش سكته آرده 

 اگر زنده حيف شد ... آدرسى هم نداریم ازشون . رفتند شهرستان. نيستند
 .تونست خيلى آمكت آنه بود مى

*  *  * 
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 فصل چهارم

 
 . گوشى را برداشتم. شب هنگام ناگهان زنگ تلفن خانه به صدا درآمد 

 .شد صداى زنى از آن سوى خط تلفن شنيده مى
 ...آقاى . من همسر شهيد رجائى هستم. ــ ببخشيد مزاحم شدم 
 عليكم، جدًا زحمت آشيدید خيلى ممنون تماس سالم . ــ بله، بله 

 ..گرفتيد
 توانستم صحبت  بخشيد من ميهمان داشتم نمى مى. آنم خواهش مى 
 .حاال در خدمتم. آنم
 یا خاطرات خودتان را . هر طور آه مایليد آمك آنيد. ــ سالمت باشيد 

باپيشنهاد .آنم و شما به آنها پاسخ بدید بنویسيد و یا من چند تا سؤال طرح مى
اما ... ــ تقریبًا حرفها در مورد ایشان گفته شده :دوم من موافقت آرد و گفت 

 براى اینكه تو آارتون 
 یك آگهى به مطبوعات بدید  و از . بيشتر موفق بشيد من پيشنهاد ميكنم

 دوستان و آشنایان بخواهيد هر چى اطالعات و خاطرات دارند به آدرس 
ى  اما ارثيه.م اینطورى زودتر به نتيجه برسيدآن فكر مى. شما پست آنند

 فورًا به سراغم آمد و در حالى آه » آم صبرى«شيطانى من 
 گفتم پيشنهاد خوبى است، پيش خودم مطمئن بودم هيچگاه به این  مى

ــ پيشنهاد من .دانستم فكر خوبى است اگرچه مى. پيشنهاد عمل نخواهم آرد
 فتار و منش ایشان از ر. ميتونه خيلى به شما آمك آنه

 . آنم من موردى را براتون تعریف مى... خيلى صحبت شده و تعریفهاشده 
 تعریف من به پيشنهادم . خواهم از ایشان تعریف آرده باشم البته نمى

 یه آقایى آه االن اسمشون به خاطرم نيست دو سه سال ... مربوط ميشه 
 آقاى رجایى .  بودیمسر آالس درس«: گفت  آرد، مى قبل برایم تعریف مى
 یكى از همكالسهاى ما به قول معروف خيلى . مشغول تدریس بودند
 امكان نداشت . همه معلم ها از دستش عاجز بودند. طغس و شيطون بود
 در هر جلسه درس ... ها یك مشكلى ایجاد نكند  در جلسه درس معلم
 ن این دفعه آشيدند آه اذیت و آزار این پسر شيطا تقریبًا همه انتظار مى

 ایشان پاى تخته . چطوریه؟ امروز دیگه نوبت اذیت آقاى رجایى بود
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 . انداخت دادند و نامبرده به قول معروف پارازیت مى چيزى را توضيح مى
 آقاى رجایى خيلى خونسرد به آار خود ادامه داد اما چون شيطنت آن 

  گفتيم االنه آموز ادامه پيدا آرد شهيد رجایى آرام به طرفش رفت ما دانش
 اما آقاى رجایى با حالتى آرام، با وقار و . آه یه سيلى ناب نوش جان آنه

 .بلند شو بایست: بهش گفت . خونسردى غيرقابل وصفى آنارش ایستاد
 پسره خيلى نترس بود و خالصه به آتك خوردن و اذیت و آزار  

  و با این حال ایستاد و بى هيچ ترس. رساندن دیگه عادت آرده بود
 آقاى رجایى . العمل تند آقاى رجایى باقى ماند اضطرابى منتظر عكس

 آرام سرش را باال گرفت و با حالت  همچنان آه سرش پائين بود، آرام
 خاصى آه جایى براى توصيف ندارد، به چشمان آن پسر جوان و شرور 

 ند پنج ثانيه، ده ثانيه شاید نزدیك به دو دقيقه به او خيره ما. خيره ماند
 العمل آقاى رجایى  همه عكس. بدون آنكه آار دیگرى صورت بدهد

 همين بود و نتيجه این شد آه آن پسر دیگر آقاى رجایى را اذیت نكرد و 
وقتى حكایت به پایان رسيد، خانم رجایى »...حتى شدیدًا به ایشان عالقمند شد 
 گفتند، خب ببينيد تو اون آالس 
 اى بودند آه با ایشون سرآار داشتند و  ه عدهو این آالس و تو اون مدرسه ی

ــ ...آنيد  ها داده بشه مطمئنًا اطالعات زیادى آسب مى اگه آگهى به روزنامه
 اما راجع به اطالعات خودتان، من سئوالها رو طرح ... فكرخوبيه 

 تر باشد، بنده در  ها هر چقدر دقيق پاسخ. فرستم آنم و براى شما مى مى
 .خدانگهدار. درست ميشه... ــ انشاءا.ق خواهم شدآارم بيشتر موف

*  *  * 
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 فصل پنجم
 

 فرداى همان شب بدون فوت وقت با حاج آقا محمدحسين برادر آقاى  
 ایشان فرمودند، رأس ساعت ده صبح فردا منتظر من . رجایى تماس گرفتم

ین اوضاع  و ــ آخر این سرعت آار در ا:آمى به فكر فرو رفتم . خواهند بود
 احوال ضرورتى دارد؟ در این 

 هاى آفر و نفِا، فساد و فحشاء در همه سوى  آور آه ریشه عصر اضطراب
 خورد، چه نيازى به شتاب  زمين گسترده شده و بنيان ایمان را ذره ذره مى

 آه از ابزار آار ) بى صبرى(اى  و تعجيل است، آن هم توسل به وسيله
 اى دچار  ایت مجروحى است آه بر اثر حادثهتعجيل من حك. شيطان است

 خونریزى شدید مغزى گردیده و پاك اميدمان به او قطع شده است  و در 
 اش معجزه  یافتن دآترى آه تيغ جراحى هاى آخر شتابان در پى این لحظه

ــ : باز آه با خود بيشتر اندیشه آردم به خود گفتم .روم آند، به هر سویى مى
 هاى ایمان   بگذارى خداى ناآرده این رشتهخواهى پس چى؟ مى

 ها دارند، دستشان از  خاطره; بریده و این برادرانى آه از این شهيد گمنام
 اى را آه با خود داشته و در زوایاى خاموش  و  دنيا آوتاه و در واقع گنجينه

 شان خفته به دیار باقى ببرند؟ نه نباید گذاشت این  پنهان خيال  و اندیشه
 این تحفه صدیق و مظلوم به ما . هاى زمينى به آسمان انتقال یابد نهگنجي

 باید زمان را شكافت و از ميان . زمينيان تعلق دارد و باید از نو آشف گردد
هاى زودگذر مردمان این روزگار پول   امواج خاطرات  و از ميان وسوسه

 و 
 ان او نفوذ و به پارتى گذر آرد و در اعمِا روح  و جان آشنایان و بازماندگ

 هاى این الماس شگفت را به دست آورد  آاوش پرداخت تا ذرات  و براده
 آرى نباید فرصت  را از دست بدهم، اى آاش به جاى فردا همين امروز ... 

گوشى را بدست . ناگهان تلفن زنگ خورد!آردم حاج آقا را مالقات مى
ه آقاى رجایى آتاب خواهى راجع ب ــ شنيدم مى:گفت . رفيقم بود. گرفتم
ــ من یك نفر رو مى شناسم آه مدتى با آقاى رجایى .ــ هى همچين.بنویسى
 فكر آنم . بوده
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آجا . گردم ــ خيلى خوبه، اتفاقًا دنبال یه همچين افرادى مى.بتونه آمكت آنه
 تونم  مى

ماله دو . پيداش آنم؟ آدرسى، تلفنى دارى ازش؟ــ یه شماره تلفن ازش دارم
 دونم تلفن منزله یا  نمى. سال پيشه

 اگر . خواهى یادداشت آن محل آاره، شاید هم عوض شده باشه، حاال مى
فورًا شماره  را گرفتم و !موفق شدى تماس بگيرى سالم من رو هم برسون

 هایى بعد صداى زنگى در گوشم طنين  لحظه
 صداى از سر و.ــ آقاى شریفى؟ــ بله خودمم بفرمائيد.ــ بله.ــ الو: افكند 
 خودم را . اى فهميدم آنجا منزل نامبرده است بچه

. ــ انشاءاهللا موفق باشى: آشيد، گفت  معرفى آردم و گویى انتظار مرا مى
ــ .شناسيد ــ پس شما ایشون را مى.هر آمكى بخواهيد من حاضرم. آار خوبيه

 بنده . شناسمشون اتفاقًا خيلى خوب هم مى. بله، آيه آه نشناسه
 البته قبل از انقالب زیاد ارتباطى نداشتم . دمت ایشون بودممدتى در خ

 شناسم آه در اون دوره مدتى با هم همكار و همنشين  ولى افرادى را مى
فقط شما یك روز به من فرصت بدید تا اطالعات مورد نياز شما ...اند  بوده
 رو 

مونم  ىمنتظر م. اطاعت ميشه. ــ جدًا آه لطف دارید.جمع آورى و تقدیم آنم
 اى  هفته... انشاءا

ــ خيلى خوبه .گيرم دیگه و یا حداآثر تا ده روز دیگه با جنابعالى تماس مى
شماره تلفن را دادم تا اگر زودتر از این مدت !فرصت خوبيه خدا اجرتون بده

 آار آماده شد، با من 
 اینجا بود آه فهميدم در پشت  و در وراى این تصميم و اراده، . تماس بگيرد

 رساند، دستى غيبى آه  نيرویى مخفى  و ناشناخته مرا در این راه یارى مى
آند، اما به آارها سرعتى متعادل و حساب شده  اگرچه شتاب نمى

بعد از ظهر همان روز آقاى بهزاد نبوى  را در محلى مالقات .بخشد مى
 از . آردم

بطه خيلى ــ در این را: گفت . ایشان خواستم مرا در این راه یارى رساند
 ها هم اآثرًا به طور  صحبت. صحبت آردم

 پراآنده در مطبوعات چاپ شده، ميتوانيد مراجعه آنيد، ازشون استفاده 
 ها دست پيدا آنم تاریخى، اسم مجله یا روزنامه رو  چطور به اون گفته.آنيد
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وقتى بيشتر .باید بگردید، زیاد صحبت آردم... ميتونيد بگيد؟ــ خاطرم نيست 
ــ راستش فرصتم خيلى آمه، وقتشو ندارم دوباره :  آردم گفت اصرار

 خاطراتم رو 
 . حاال یه آارى ميشه آرد، شما سؤال آنيد، بنده پاسخ بدم. بنویسم

از آنجایى آه بخش مربوط .خيلى ممنون. ــ فكر خوبيه.اینطورى بهتره
 خاطرات آقاى نبوى مربوط به قسمتهاى  به

  گرفتم عجله نكنم و به موقع  و با حوصله شود، لذا تصميم آخر رمان مى
فردا صبح با شور و شوقى فراوان به .پس از تنظيم سئواالت دقيق اقدام آنم

 . سوى محله پاچنار به راه افتادم
برنامه را طورى تنظيم آردم تا رأس ساعت ده در برابر پاساژ اتحادیه 

داخل پاساژ .منونــ خيلى م.بخشيد ساعت چنده؟ــ ده تمام ــ مى.حاضر باشم
 در دفتر حاج آقا باز بود و وقتى . ها باال رفتم شدم  و از پله

 داخل شدم، پسر جوانى آه پشت ميز آارش بود پاسخ سالمم را داد و 
ــ : نگاهى به سر و وضع  و چهره من انداخت و بعد از جواب سالمم، گفت 

پسر جوان .لى داشتيمقرار قب. ــ ببخشيد با حاج آقا رجایى آار دارم.بفرمائيد
ــ داخل .ــ بفرمائيد.تبسمى بر لب داشت  و با اشاره سر در بازى را نشانم داد

. در سمت چپ داخل دفتر، درب آامال بازى قرار داشت.شم؟ــ بله بفرمائيد
 جلو رفتم و 
 سالمى آردم و چون دفتر آارشان نسبتًا بزرگ بود، به سختى . داخل شدم

 ا داد و مردى آه در برابر حاج آقا ایستاده بود، صدایم را شنيد پاسخم ر
حاج آقا . آم از اتِا خارج شد آن مرد آم.ــ بفرمائيد تو:آمى جابجا شد و گفت 

 رجایى مشغول آار بود و به 
 با اشاره دست ایشان به صندلى آنار . داد امور روى ميزش سر و سامان مى

 صت خود بيش از وقتى دیدم موقع شناس و از فر. ميزش نزدیك شدم
 حاج . برد، معطل نشدم و خودم دستم را جلو بردم آسب طال استفاده مى

 شود، گردش  اش نزدیك مى آقا همين آه متوجه شد چيزى به سوى سينه
ــ خوش آمدید، .خفيفى به سرش داد و فورًا متوجه شد و دست جلو آورد

فوت شود به اى از وقتش  آه لحظه بدون آن.رسم بفرمائيد االن خدمت مى
 آارش ادامه داد و الحق با 

آن آه آمى تو ذوقم خورده بود، اما از سرعت عمل و نظم و انسجام در 
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 آارش 
تماشاى  در این مدت آوتاه من هم بيكار ننشستم و شروع آردم به. لذت بردم

 قد و 
 اطاقى مستطيل شكل بود آه ميز آار حاج آقا . آرایى آن قواره اتِا و صحنه

از همانجا . جره و مشرف به خيابان و محله پاچنار قرار گرفته بودآنار پن
 شد  مى

 . شد اى را نظاره آرد آه انتهاى آن به بازارچه شاپور منتهى مى دهانه آوچه
 در سمت راست، ميز مخصوص جلسه و نشست ده الى دوازده نفره جاى 

 روى ميز پارچه سبزى آشيده شده و یك دوجين صندلى قدیمى . داشت
 گذراندم، ناگهان  طور آه اطرافم را از نظر مى همين. آن را احاطه آرده بود

 چشمم به تصویر قاب شده شهيد رجایى افتاد، درست در نزدیكى تصویر 
 بدون آنكه فكر و خيالى آرده باشم احساس . حضرت امام و ولى فقيه
  تو گویى شهيد رجایى پس از گذشت پانزده سال: خاصى به من دست داد 

 عجيب و پر حادثه مبدل به قاب عكسى شده در اتِا برادرش تا هر آه آمد 
حاج .اش به او خيره شود او را مالقات آند، با آن چشمان مظلوم و نگاه ساده

 آرد و  هاى گشوده خود روى ميز را جارو مى آقا با دستها و پنجه
 آه جلوى  داد و همين ها و اورِا را منظم و در جاى خود قرار مى پرونده

 دستش خالى شد از فرصت استفاده آردم و پاآت محتوى سئواالت را 
ــ چاى : انگار آه تازه متوجه شده بود، گفت . روى ميزش قرار دادم

چون شكارى آه طعمه را  دستش را هم.خورید؟ــ نه، خيلى ممنون مى
 گيرد، روى پاآت قرار داد و  مى
ــ شماره تلفونتونو .ى بدست گرفترا به سمت خودش آشيد و بالفاصله قلم آن

ــ خب .داخل یادداشت دو سه تا تلفن براتون نوشتم. ــ نوشتم.بفرمائيد
 دوباره به آارش مشغول شد و من آه تصميم داشتم هرطورى شده، .پس

ــ ظاهرًا منزل پدرى در : ذهن حاج آقا را متوجه شهيد رجایى آنم، پرسيدم 
اى مكث آرد و بدون  نجا رو دید؟لحظهميشه رفت او... قزوین قرار داره 

دادیم . خونه خالى نيست. ــ بله چرا نميشه:آنكه رشته آارش راببرد، گفت 
ــ باید .ــ اگه بتونم اونجارو ببينم خيلى خوب ميشه. اجاره به یكى از آشنایان

 ودر حالى آه با تبسم به من ...  حتمًا اونجا رو ببينيد 
 .بتونيد آارى در شأن ایشان انجام بدید... اءاانش: نگریست، ادامه داد  مى
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 فصل ششم

 
 چون مالقات با آقاى خوشنویسان در روز جمعه ميسر نشد و موفق به  

 . دیدار یكدیگر نشدیم، به ناچار به سمت خانه شهيد رجایى به راه افتادم
 سه ساعت زودتر از موعد مقرر زنگ خانه  را بصدا درآوردم، اما آسى 

 مبادا زنگ را «چقدر خانم رجایى به من سفارش آرده بود . خانه نبود
 من هم به ایشان اطمينان داده بودم آه » .اشتباه بزنى و مزاحم همسایه بشى

همينطور هاج  و واج مانده بودم چه آنم؟ ».نخير شما خيالتان راحت باشد«
 اندآى مكث آردم و دیدم 

 قه باال را به صدا چشمانم را بستم و زنگ طب. اى نيست خير، چاره
 معطلى  پيرزنى از پنجره سرك آشيد و با توضيح مختصر من بى. درآوردم

 از . ها به استقبالم آمد تا امانتى را دریافت آند در را گشود و حتى ميان پله
 شم  نيارى نيست پاآت را از  مزاحم شما نمى: ایشان تشكر آردم و گفتم 

تونم  این آه زحمتى نداره، منم مى. تىــ چه مزاحم.اندازم داخل الى در مى
 ... بهشون تحویل بدم 

نندازى خونشون  اشتباه. هستيد خالصه هرجور راحت
پاآت را از شكاف .ام، خدانگهدار ــ بله متوجه.ماست زیرخونه طبقه همين

دو روز بعد امكان مالقات .پائين در به داخل انداختم و ساختمان را ترك آردم
 یسان دوست نزدیك نو با حاج آقا خوش

و بالفاصله راهى مدرسه خواجه نصير طوسى . شهيد رجایى فراهم شد
 از ترس اینكه مبادابدقول شوم حتى یك ربع زودتر از موعد مقرر در .شدم

هایم را  از همان دم در مجبور شدم آفش. دفتر آار ایشان حاضر شدم
 و جور و سالن و آالسهاى درس موآت شده و نسبتًا محيط جمع .درآورم

 به هر حال اینجا مدرسه غيرانتفاعى است و : به خودم گفتم . خلوتى بود
 اما بعد حاج آقا . باید حداقل یك فِر اساسى با دیگر مدارس داشته باشد

 باشد و براى اینكه  المنفعه مى خير اینجا مدرسه عام: ذهن مرا پاك آرد آه 
 رار بگيره، دو ماه تمام المنفعه قبل از عنوان غير انتفاعى ق آلمه عام
 نویسان راهنمائى  سر انجام جوانكى مرا به دفتر آار آقاى خوش. دویدیم

داخل دفتر .رسند ایشان آالس دارند و ساعت ده خدمت مى: آرد و گفت 
 نگاهى به گوشه . نشستم و در سكوت به انتظار باقى ماندم
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 ایل، دو قاب یك آتابخانه، سه ميز آوچك، یك ف; و آنار اطِا انداختم
 عكس، یك گاو صندِو و یك چوب لباسى همه وسایل داخل اطِا را تشكيل 

آرد، شماره حساب بانكى مدرسه  اما آنچه آه بيشتر جلب توجه مى. داد مى
 بود 

 و این اولين . آه روى یك مقواى سبزرنگ به دیوار آوبيده شده است
 ; آرد ئى مىشدى خودنما چيزى بود آه به محض اینكه داخل اطِا مى

 چند لحظه بعد مرد سرایدار داخل اتِا شد و یك ليوان چاى روى ميز 
باز .نویسان قرار داد و بدون حتى یك تعارف، اطِا را ترك آرد حاج آقا خوش

 ام سرنرود، آرام  هم بى صبرى به سراغم آمد و براى آنكه حوصله
 ز نظر هر پنج طبقه آن را ا. به سمت آتابخانه آوچك حاج آقا رفتم

 نور، اسرارالعبادات،  عناوینى هم چون مدیر مدرسه، صحيفه; گذراندم
 ، بعضى آثار مطهرى، تحریرالوسيله، آشكول ...ا شرح زیارت امين
 . آرد الميزان، بيش از سایر آتابها، آدم را جذب خود مى محتشمى، مفتاح

 آدم ــ درسته آه.دست بردم به سمت آشكول آه ناگهان صداى زنگ بلند شد
آمد و این  ؟جدًا اگر حاج آقا مى!اجازه بره سر آتابخانه شخصى دیگران بى

 ! توانستم بگویم زد، چه مى حرف را مى
 آموزان ترگل و برگل را آه گل از  رفتم سرجایم نشستم و از همانجا دانش

 آنم آه بسيار مؤدب بودند و  اعتراف مى. رخشان شكفته بود، نظاره آردم
 شد، فقر و   چيزى آه در چهره و نگاهشان خوانده نمىخوشبختانه تنها

بضاعت  آموزان بى اى آه مثل طلبكاران یقه اآثر دانش ندارى بود، خوره
 در چشمانشان، رفاه و ! هاى شادابى چه چهره. آند را چسبيده و رها نمى

همه اطمينان  با این! هيهات.زد خيالى و آینده مطمئن بِر مى آسایش، بى
 ترینشان درآینده  آه خنگ است خاطر معلوم

 حداقل اگر دآتر یا معمار نشود، به یك پست دولتى دست پيدا خواهد 
و ...چكيد  هایشان مى شادى و نشاط از گونه! هاى خندانى چه صورت. آرد

خوش آمدید و . عليكم بفرمائيد ــ سالم.عليكم ــ سالم.ناگهان حاج آقا وارد شد
 اى دیر  چند دقيقه.. ببخشيد 

 معلم ریاضى بيمار شده و من  با اینكه آسم دارم، مجبور شدم برم . شد
 .خوب بفرمائيد بنده در خدمتم... سرآالس 

 حاج آقا دستى به آاله . نزدیكشان نشستم. آار شدم فورًا دست به 
 در این لحظه . سياهش آشيد و با تبسمى دوباره به من خوش آمد گفت
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 ليوان .  و از ما با چاى داغ پذیرایى آردسرایدار بار دیگر وارد اتِا شد
 چاى قبلى را دوباره روى سينى گذاشت و در حالى آه من آماده زدن آليد 

حاج آقا .ضبط صوت بودم، از اتِا خارج شد و در را هم پشت سرش بست
  در ٤٧بار شهيد رجایى را در سال  برایم تعریف آرد آه اولين

  با او تا دقایقى  قبل از شهادت ایشان دبيرستان آمال مالقات آرد و دوستى
 آنجا شهيد رجایى هندسه و خودشان جبر تدریس . ادامه داشته است

 به من تأآيد آرد آه حتمًا بنویسم آه شهيد رجایى در شروع هر . آردند مى
 بعد آمى مكث آرد . نوشتم و من هم مى. گفت آالس پنج دقيقه حدیث مى

ام و اما هنوز  از خدا هفتاد سال عمر گرفتهمن «:و آهى آشيد و ادامه داد 
 رازدارتر از شهيد 

 اون سالها آه ایشان زندان بودند، ... ره  هيچوقت یادم نمى. ام رجایى ندیده
 گرفتند، به منزلشان  بنده حقِو مختصرى آه ایشان از مدرسه آارآموز مى

 شان، چشمم ها با همسر ای آد در یكى از مالقات یادم مى... دادم  تحویل مى
 . هاى سقف ریخته بود ناگهان به سقف اطاقشان افتاد، قسمتى از گچ

 ها ترميم  از ایشان خواستم اجازه بدهند خرابى. راستش ناراحت شدم
خير، بهتر است خانه رجایى به همين صورت «:اما ایشان فرمودند . شوند
 : ه شد حتمًا بنویس رجایى رئيس جمهور با حقِو یك معلم بازنشست».باشد

 در سفر حج با برادر آربالیى برخورد . آد سال شصت و چهار بود یادم مى
 ایشان بنده را . ایشان آن زمان مسئول بازنشستگى آل آشور بودند. آردم

 مطلع ساخته و گفتند، هنوز حقِو شهيد رجایى ترميم نشده، ایشان 
  آنند درحالى آه حقِو حدود هفت هزار و ششصد تومان دریافت مى

 ... بازنشستگى  رئيس جمهور در حال حاضر بيست و یك هزار تومنه 
 گيرى آنى، اگر موافقت همسر ایشان راآسب آردى  بهتره موضوع  را پى

را  فورًا موضوع.منو هم در جریان بگذار تا حكم ایشان اصالح شود
 خير، «: فرمودند  گذاشتم اما ایشان باهمسرشهيدرجایى درميان

شهيد رجایى معين آرده، ثابت بماند نياز به افزایش حقِو همان مبلغى آه 
ــ :حاج آقا آمى حسرت آن روزها را خورد و دوباره به حرف آمد »نيست

 اون موقع . هيچ  وقت یادم نميره اون شب ماه مبارك رمضان رو
 سحرى را ; آرد یكى از محافظانش برام تعریف مى. نخست وزیر بودند

 . چند دقيقه بعد دیدم اى دل غافل، حاجى اومدن... خوردیم و خوابيدیم 
 خالصه اینكه اومدن . شان تو تربيت معلم آرج طوالنى شده بود جلسه
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 توانستم به حاجى بگم چيزى  راستش نمى. نزدیك اذان سحر بود. دفتر
 چيزى پيدا نكرد، جز یك . دیدم رفت سر یخچال! براى خوردن نمونده
 از نون . و به دست گرفت  و آمد سر سفرهآاسه ر... آاسه ماست ترشيده 
 مقدارى نون درآورد ... رفت سراغ گونى نون خشك ! تازه هم خبرى نبود
 زد تو اون آاسه ماست ترشيده و  نون خشك رو مى... و نشست سر سفره 

ــ خدا را : چند لقمه خورد و بعد سفره را جمع آرد و گفت . خورد مى
  را روى سرش جابجا آرد و دستى به حاج آقا آاله پوستى سياهش.شكر

این مرد اصال خستگى ناپذیر بود، گاهى آه براى :ریشش آشيد و گفت 
 بعضى امور پيشش 

من روى موآت دراز . هاست آه سر پا هستم ــ ساعت:گفت  رفتم مى مى
 آشم شما  مى

 .آنم حرفتان را بزنيد مطمئن باشيد گوش مى
*  *  * 
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 مفصل هفت

 
 مطالعه و تحقيق درباره خصوصيات اخالقى و حوادث مربوط به  

 گذاشت و  آم داشت روى برخى رفتارهاى من اثر مى زندگى ایشان آم
 داد،  هيچ تظاهرى رخ مى تر این بود آه همه این تغييرات، آرام و بى عجيب

 زدم، آم وبيش  در حالى آه خوب بياد دارم هرگاه دست به عمل خيرى مى
 شدند هر چند قصد تظاهر و خودنمائى ندارم اما  از آن مطلع مىهمه 

 چيزى آه در . آنم اخِال بدى دارم آه در اینگونه موارد راز دلم را فاش مى
 این ميان مرا متعجب ساخته بود، اثر نسبتًا نامحسوسى بود آه این شهيد 

 و براى آردم اطالعاتى را آسب آرده  گمان مى. بر من و رفتارم گذاشته بود
 آم متوجه  اما در همان ابتداى راه آم. رمان مورد استفاده قرار خواهم داد

 آه  حداقل این... شدم  رفتار خاصى گاهى از من سرميزند آه تازگى دارد 
 داشت تا همانند او رفتار آنم و  هایى چند نيروى مرموزى مرا وامى لحظه

چند شب پيش هنگام .آنم مىبراى آنكه فراموش نكنم به ذآر دو نمونه اآتفا 
 به محض . بازگشت به خانه، سوار اتوبوس شدم

 سه ایستگاه بعد از جایم . آنكه اتوبوس به حالت انفجار درآمد، به راه افتاد
 خواهم پياده شوم، خودم  و  آردم مى بلند شدم و در حالى آه وانمود مى

 سمت درب عقب ام را به دنبال آشيده و سپس با سختى به  بار پنج آيلویى
 چه لذتى داشت همين آه فهميدم دیگرى بر صندلى من . حرآت آردم

 هاى  ناگهان به یاد شهيد رجایى افتادم و همين آه سختى. جاى گرفته است
 فرسایش را به یاد آوردم، حس آردم هيچ اتفاقى نيفتاده است، جز  طاقت

 ت چهل دقيقه ام مد اینكه من با یكى دو وزنه پنج آيلویى در ميان پنجه
ها خوابيدند، من و همسرم درباره شهيد  شب هنگام وقتى بچه.انتظار آشيدم

 رجایى 
 همسرم از این آه موفق شده بود . آردیم و اخِال و تقواى او صحبت مى

 . اى با همسر ایشان تلفنى صحبت آند آرام و قرار نداشت چند لحظه
 حاضر نيست به آرد و سرانجام اعتراف آرد دیگر  احساس غرور مى
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 وسائل تجملى خانه چيزى بيفزاید و در حالى آه با حسرت به ميز ناهار 
ما آه رو زمين ... ــ بيا این رو هم بفروش بره :آرد، گفت خورى نگاه مى

 . اندازیم سفره مى
 ؟ ...اى داره خواهيم چه آار جز اینكه جامونو تنگ آرده چه استفاده مى

 آنند، حالم یك  شونو با پنكه خنك مى آنى خونه واى وقتى تعریف مى
 ... آخه تو هواى گرم تابستون مگه با پنكه هوا خنك ميشه . جورى ميشه

غروب داشتم . ميدونى. آار آردى ؟ــ هيچى ــ مگه چه!خدایا ما رو ببخش
 آردم ما تو این آپارتمان  فكر مى

 ور ما جمه آنيم، اونوقت رئيس شيك و با تجهيزات آامل داریم زندگى مى
 ... آرده  زندگى مى. تو اون خونه آه سقف بعضى قسمتاش ریخته بود

ــ حاال آه .ميشه مگه. ــ آخه چطورى.ــ باور آن!باورم نميشه، امكان نداره
 باز دقت آردم دیدم به قول معروف تو هم رفته و فهميدم باز هم حرف ... شده
ــ ...ــ چه آار .آارى آنيم ــ بيا یه :تا اینكه خودش به حرف آمد و گفت . دارد

 آد تو این خونه راحت بگيرى بنشينى، بعد دوستت  تو دلت مى
رمضان تو یه زیر زمين نمناك با مریضيش دست و پنجه نرم آنه؟ــ چى آار 

؟ــ درسته آه ما هيچ وقت نمى تونيم مثل شهيد رجایى و ...ميشه آرد
 همسرش 

دونم تو  ــ نمى. یه آارى بكنيمتونيم به اندازه خودمون باشيم ولى خوب مى
یا . ــ مثال خونه رو بفروشيم، یه خونه دو طبقه بخریم.بگو چه آار آنيم

 اى آه  خونه
 زیرزمين داشته باشه، بعد رمضان رو بگيم بياد اونجا، آرایه هم ازش 

 ... بيچاره با دو تا بچه، بيمارى قلبى، حقِو آارمندى، مستأجرى . نگيریم
 ... خوره  زنش خيلى غصه مى... آنم دیوونه مى شم   مىبه خدا فكرش رو

آخه معلوم ... هان نظرت چيه؟ــ فكر خوبيه اما مبادا حرفى بهشون بزنى 
 نيست بتونيم 

 روشن شد؟ در ضمن اینجارو بفروشى یه خونه یه ... از این جا دل بكنيم 
 تا اون وقت تازه باید مقدارى هم پول جور آنى . دن طبقه هم بهت نمى

این .ــ راست ميگى.بتونى یه خونه آوچيك یا یه آپارتمان خریدارى آنى
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 مسيح باز «یاد رمان  ماجرا و خصوصًا حاالت روحى خودم مرا به
 خالصه داستان تا . اثر آازانتزاآيس نویسنده یونانى انداخت» مصلوب

و ) ع(اى سعى مى آنند تعزیه حضرت مسيح  عده: حدودى چنين است 
 و هاى ا رنج

 به همين منظور از اهالى یك دهكده . را در یك نمایش به تصویر آشند
 نهایتًا . گذارند آورند و آنها را در جریان آار خود مى دعوت بعمل مى

 اى در  عده. آنند خودشان افراد مورد نظر را براى این نمایش انتخاب مى
 ب انتخا) ع(نقش حواریون  و یك نفر نيز براى بازى در نقش مسيح 

گردد، اما آن مرد دهاتى آه حتى تصور بازى آردن درنقش مقدس و  مى
 ملكوتى 

 آرد، به ناچار و به اصرار گروه  مسيح را نيز گناه نابخشودنى تصور مى
 تعزیه گردان آه جز مسخ افكار و سوء استفاده از صداقت یك مشت مردم 

ى نقش خود را ها مدت آن.پذیرد ساده، هدف دیگرى نداشتند، این نقش را مى
 آنند، اما درست هنگامى آه چيزى  تمرین مى

 به زمان نمایش نمانده بود، ناگهان تعزیه گردانها متوجه شدند مردى آه 
 زند و  آم دارد حرفهاى عجيبى مى را به عهده گرفته، آم) ع(نقش مسيح 

 ) ع(صداقت و خلوص مسيح : زند  رفتارهاى غير معقولى از او سر مى
 آرد براستى آن روح   را مسخر آرده  و آن بيچاره احساس مىروح آن مرد

آنند،  گردانها شدیدًا احساس خطر مى تعزیه...ملكوتى در او حلول آرده 
 زیرا  آن مردك دهاتى آه 

 ارتقاء بينشى پيدا آرده بود حاضر نبود از قالب و نقشى آه بعهده گرفته 
 و رفتار شهيد رجایى هر جا همان شب دانستم آه به هر حال اخِال!بيرون آید

 آه 
 توانم اینطور بگویم، همين  الاقل مى. الزم باشد اثر خود را خواهد بخشيد

 آه آليد نوشتن یك رمان راجع به شهيد رجایى زده شد، حداقل اثرش این 
 هاى فریبنده همسرم آاست، یك  ها و خواسته بود آه از ارتفاع وسوسه

 انشجوى دیگرى بخشيد و مهمتر از مرد خسته جاى خود را به جوان د
 اش را به خاطر عمل جراحى قلبى  همه آن آه رمضان دوستم آه سينه
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 شكافته و رگى از ميان پایش بيرون آشانده و به آن عضو تپنده پيوند زده 
 توانست اميدوار باشد آه شاید تا زنده است دیگر هراس  بودند، مى
 اش را  كن، آرزوها و آیندهخانه را احساس نكند و آرایه آمرش صاحب

قراربود ماجرایى را برایتان تعریف آنم، اما نزدیك .لگدآوب نخواهد ساخت
 بود فراموشم

 
 اینواقعه عجيب مربوط به اواخر دوره نخست وزیرى شهيد رجایى . شود
 شود، اما سابق بر این و  حكایتى آه براى اولين بار بر قلم جارى مى.است

 ندین بار از این اتفِا شگفت براى دوستان تعریف خصوصًا در آن سالها چ
بگذارید صادقانه برایتان بگویم در آن ایام و درآن :و اما ماجرا .آرده بودم

 گونه  سالهاى الماس
 . بيست سال بيشتر نداشتم. آردم آغاز انقالب من در دنياى زیبایى سير مى

 در سرما و گرما زیستم و به توصيه امام هر دوشنبه و پنج شنبه،  ساده مى
 آردم از یاد خدا  گرفتم و سعى مى در باد و بوران در آفتاب و سایه روزه مى

 آردم و به هر حال  غافل نشوم و من مزد این رفتار را به سرعت دریافت مى
 ساخت  خود مشغول مى آمد و یاپرسشى فكرم را به مى هرگاه مشكلى پيش

 و این ; آردم ى دریافت مىبه لطف خداوند پاسخش را در خواب و بيدار
 تر بگویم این همه الطاف  واضح. العاده بود براى من آم نبود و حتى فِو

 آسمانى در حد ظرفيت اندك من نبود، و به همين دليل اغلب گيج و متحير 
 بودم زیرا باور نمى آردم ثمره تقوى و یاد خدا در وجود من چنين اثرى 

 آم سفره  آم. بردم ر منزل دوستى بسر مىاز قضا در همان ایام شبى د...دارد
 خواهرش آاسه و. شام برچيده شد و احمد دوستم به حيات رفت 

 
 اى آه سطح آن تنها پنج سانت  هاى نوشابه را روى طاقچه بشقاب و شيشه

 سپس اتِا را مرتب آرد و ظروف . با زمين اتِا فاصله داشت، قرار داد
 ه مثل اعضاى یك خانواده بودیم، من از آنجا آ. غذا را به آشپزخانه برد

 ابتدا در حالى آه نوشابه . همين آه سفره جمع شد، نيمه دراز قرار گرفتم
 اى را آه مصرف نشده و اضافه آمده بود، به دست گرفته و روى طاقچه 
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 دادم رو به مادر احمد دوستم آردم و ام قرار مى نزدیك گونه
 

اینطورى آه نميشه ... آار آنه  چهخواد  ــ فاطمه خانم احمد مى: گفتم 
 آرد، دود سيگارش را بيرون داد و  مادرش آه انگار به پسرش فكر مى...

 خونم اصًال  صبح تا شب تو گوشش مى. ــ به خدا من دیگه خسته شدم: گفت 
 خواد بيكار  تو ره خدا یه آم نصيحتش آن، آخه تا آى مى... فایده نداره 
االن ... آردم  گه اون شب عطسه نمىاش تقصير منه ا بمونه همه

 حتمًاسرآار 
خواست  همون شب آه فرداش مى. ــ چه ارتباطى داره؟ــ حاال بهش نگو!بود

 برگرده 
 خواستم : گردى گفت  بلوچستان، من ننه مرده برگشتم گفتم برى آى برمى

 فردا صبحش موقع . ام گرفت همون موقع بود آه عطسه... دم  بيام خبر مى
 همون شد دیگه نرفت آه ... پا شد منو ببوسه، باز صبر اومد . بودرفتنش 
 بينى با یه عطسه همه سالها  مى... االن یك ساله آه بيكاره ... نرفت 

 توره خدا ... تالششو به اماِن خدا رها آرد و نشست اینجا بيخ ریش من 
 ...یك آمى نصيحتش آن 

*  *  * 
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 فصل هشتم

 
 ن روزها بود آه فهميدم رجایى جهت اصالح سر و یكى از همي 

 به هر طریقى بود او را پيدا . رفته است صورت، نزد یكى از دوستان مى
ــ ببخشيد از این آه مزاحم شدم، من .ــ خودم هستم.آقاى فاضلى... ــ الو.آردم

 شنيدم آقاى شهيد رجایى گاهى 
: توضيح دادم، گفت ــ آره چطور مگه؟وقتى برایش .رسيدند خدمت شما مى

 آدرس بده ميام سراغت، االن 
یك هفته بعد آمد به محل آارم و پس از مختصر احوالپرسى، .مشترى دارم

 چنين 
ــ یعنى هيچى؟ــ !ــ ببين من چيزى ندارم آه به درد آار تو بخوره:گفت 

خوب ... خوره  ــ به چه دردت مى!ــ همون، همونى آه ميدونى.هيچى آه نه
 اومدند اینجا سلمونى،  ایشون مى

خواستى چى  پس مى. ــ همين؟ــ بله خب.آردم منم سرشونو اصالح مى
 ميان سلمونى آه موهاشونو . باشه

ولى . ــ چرا. شد ــ یعنى بين شما هيچ حرفى رد وبدل نمى.اصالح آنن دیگه
من فكر . ــ حيف شد.خب از یادم رفته، حدودًا بيست و پنج سالى ميشه

 له شما اطالعات خوبى آسب آردم بوسي مى
از . ــ چرا.ــ پس اصال هيچى براى گفتن ندارید!حيف شد... ــ آره وا.آنم مى

 به من گفت، فاضلى بازم از . زندان آه آزاد شد، رفتيم دیدنش
ــ ببخشيد حاجى ...خرى یانه؟ــ گفتم، خيالت راحت باشه  اون حاجى ميوه مى

بگم قبل از اینكه بنده خدا بيفته تو زندان، برات ... ــ حاجى آه زیاده ... آيه 
 با 

 رفتيم ميدون ژاله آه حاال شده ميدون  نشستيم و مى هم ترك موتور مى
 اگه یادت باشه اونجا چندتایى ميوه فروش پاتِو آرده بودن و ... شهدا 

زدن و شبها چراغ  چادر مى. وضعشونم بد نبود... آردن  آاسبى مى
 زنبورى 

رجایى خدا بيامرز یه نفر از این ميوه ...انداختن  غ راه مىو خالصه چلچرا
 به ... فروشهارو نشون آرده بود 
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اون حاجى آه ...فاضلى هميشه از اون ميوه فروشه خرید آن ; گفت منم مى
 یه دآون آوچكى داشت درست انتهاى ... گفتى آيه
 به . هاش دست دوم بودن ميوه. وضع خوبى نداشت. فروشها صف ميوه

 ما هر دو ... آردى  گير تو بساطش  پيدا مى حمت یه ميوه تر و تازه و چشمز
 آرد و  دار انتخاب مى هاى لك رجایى از اون ميوه. رفتيم سر وقتش مى
 . خوردنش لطفى داره آه نگو و نپرس... اینا هم برآت خداست : گفت  مى
 آن بيشتر از سعى ... چند سر عائله داره . بنده خدا نيازمنده: ... گفت  مى

اینم .خواهى آمكش آنى این آقا خرید آنى، ولى  هيچ وقت نگذار بفهمه مى
 خوره اما اگر  دونم زیاد به درد آارت نمى مى... ى من  از خاطره

 ...شناسن  عجله نكنى یكى دو نفر از رفقام بهتر از من رجایى رو مى
... تم عجله نكن ــ گف:چند روز بعد آقاى فاضلى دوباره با من تماس گرفت  

 من گوشى رو ميدم . حاال یه نفر رو پيدا آردم
ى بعد مردى آه خود را وفایى  چند لحظه.دستش خودت باهاش صحبت آن

 آرد با آمال ميل  معرفى مى
 تر هستم از ایشان  وقت خود را در اختيارم گذاشت تا هرطور آه راحت

اطالعاتم بيشتر : فت گ.دونى هر چى مى. ــ تعریف آن: گفتم . استفاده آنم
 خواهيد براتون  مربوط به بعد از انقالبه اگه مى

ــ .حاال بگيد، شنيدنش ممكنه خالى از فایده نباشه: مكثى آردم و گفتم ... بگم 
 اون موقع من مسئول خدمات . من تو نخست وزیرى  خدمتش بودم

 پنجاه ــ بيا این: آد یك روز صبح زود مرا صدا زد و گفت  بودم، یادم مى
بخشيد، براى صبحانه  مى: گفتم .تومنو بگير، برام یه مقدار نون و پنير بخر

 نيازى به خریدن ... همه چى موجوده 
 اما این دليل نميشه چون من .دونم اینجا همه چى هست مى: گفت ... نيست 

 اینو ... المال به نفع خودم استفاده آنم  نخست وزیر هستم، از بودجه بيت
 ون بگذارید آه هر روز صبح اگه من تو محل آارم صبحانه تو برنامت

هر : آمى مكث آردم و گفتم ...خوردم، به حساب شخصى خودم بنویسيد 
 ببخشيد همين ... دونيد  جور صالح مى

یادمه تو زندان آه بودم ... ــ آافيه ... خواهيد؟  اى نمى قدر آافيه چيز دیگه
 زه با یه ليوان شير و دو سه تا خرما رو

 فرداش موقع افطار باز با یك ليوان شير . خيلى هم راحت بودم. گرفتم مى
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 . تر تر، سالم یه لقمه آمتر، راحت... آردم  و دو سه تا خرما افطار مى
 در ثانى پرخورى ریشه همه ... اندازه  پرخورى آدم رو به زحمت مى

استند خو آد موقعى آه حضرت امام مى یادم مى...امراض و بيماریهاست 
 حكم تنفيذ ریاست 

 جمهورى ایشان را قرائت و صادر آنند، به ما خبر رسيده بود آه منافقان 
 هر طریقى شده نگذارند آقاى رجایى به جماران برسه،  خيال دارند به

 ما یه مقدار نگران . حتى اگر الزم باشه ماشين ایشان را با آر پى چى بزنند
 . یدیم آه از ماشين ضد گلوله استفاده آنيمبودیم و لذا چاره آار را در این د

ــ :آقاى رجایى به محض اینكه مطلع شدند ناراحت شدند و اعتراض آردند
 شيد  شما با این آاراتون باعث مى... این آارها چه معنایى داره؟ 

 هاى محبت بين ما  آم رشته با این آارها آم. مسئولين از مردم فاصله بگيرند
 قالب آردیم در آنار مردم باشيم نه اینكه از آنها فاصله ما ان. از بين ميره

مجبور شدیم بيشتر توضيح دهيم اما .بگيریم و خودمان را به رخشان بكشيم
ــ اصال بهتره دفتر آار مرا ببرید ميدان شهدا، در محل : گفت . فایده نداشت
 شرآت بِر، 

 ن همه ایثار همون جا آه مردم دسته دسته براى آزادى ما شهيد شدند و او
 خالصه دردسرتون نميدم مجبور شدیم  شبانه رنگ اون ماشين ...آردند

 چروآى چيف  زرد قنارى رو عوضش آنيم تا آقاى رجایى متوجه نشوند، 
حتمًا : آقاى وفایى مكثى آرد و گفت !این همان ماشين ضد گلوله است

ى از شهيد های تو آتاب خاطره... ــ بله شنيدم .ماجراى گالبى رو شنيدید
ــ پس .من اون گالبى رو آورده بودم: گفت .راد رجایى نوشته آقاى عسگرى

آم آشنا شده بودم،  البته چون با اخالقش آم.  بله-) با خنده(؟!مال شما بود
 مجبور 

 بعدشم آه خبر دارید ایشون ... شدم بدم به خدمتكار ببره خدمتشون
 رینى نداشتم، راستش البته قصد خود شي! خالصه به خدمت ما رسيدند

 آمى ناراحت شدم اما وقتى براى من و بقيه همكارها توضيح داد آه شاه با 
 فهميدم وقتى رئيس مملكت . همين آارها شد شاه، خيالم راحت شد

 آم به یك دیكتاتور و یك  تقوى نداشته باشه با همين آارهاى اطرافيان آم
ات طالیى آن دوره روح و خالصه خاطر.آدم متكبر و ظالم تبدیل خواهد شد

 روان آقاى وفایى را نشاط 
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 دیگرى بخشيده بود، آن گونه آه بدون معطلى از من خواست تا شماره 
 تر به او  تلفن منزلش را هم یادداشت آنم تا در صورت لزوم راحت

اگر از این ... ــ حتمًا با من تماس بگيرید : گفت .دسترسى داشته باشم
موقع خداحافظى به او اطمينان دادم باز .  سراغ دارمها بخواهى بازم خاطره

 اما همين آه . هم تماس خواهم گرفت
دانست پس از  آیا این مرد مى; ارتباط ما قطع شد، پيش خودم فكر آردم

 پانزده 
گذرد، گوشى تلفن را بدست خواهد گرفت  سال آه از شهادت آقاى رجایى مى

 و 
آور و   پس از یك دوره سرسامها نقل خواهد آرد و از آن دست خاطره

 آننده،  گيج
 رسد؟ هایى روح و روانش نوازش شده و به آرامش مى دوباره براى لحظه

*  *  * 
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 فصل نهم
 

 الزمانى را پيدا  به هر طریقى بود وبا تالش فراوان آقاى عباس صاحب 
 دم وقت از ایشان خواهش آر. ایشان مدیر دبيرستان آوثر هستند. آردم

 اما وقتى موضوع مالقات را پرسيد، با . مالقاتى براى بنده در نظر بگيرند
ــ ممكنه .آمال ميل راضى شدند هر چه اطالعات دارند، در اختيارم بگذارند

. ــ ساعت سه بعداز ظهر.امروز شما رو مالقات آنم؟ــ همين امروز منتظرتم
وقتم را .  واقع شده استدبيرستان جنب هتل ایرانشهر.ــ ساعت سه منتظرم

 اى  به گونه
 یعنى خوش قول و ! تنظيم آردم آه احساس آند من هم از خودشان هستم

 . داخل دبيرستان مانده بودم از آدام سوى بروم. آنم ام عمل مى به وعده
 آموزان به آمكم آمد و مرا تا مقابل یك راهروى خلوت  یكى از دانش

راهروها و طبقات خلوت بود و .درس دادهدایت آرد و بعد با اشاره دست آ
 آه یكى  پس از آن. درها بزرگ و بسته

 . در زدم. دو در را به اشتباه باز آردم، موفق به یافتن دفتر مدیر مدرسه شدم
 الزمانى تنها  آقاى صاحب. داخل شدم. از داخل صداى مالیمى شنيده شد

 به محض . آشيد مرا مىدر انتهاى اتِا آنار پنجره و پشت ميز آارش  انتظار 
 و من باور نداشتم . دیدنم از جایش بلند شد و با احترام سمتم آمد

 خواهم صورت مردى را ببوسم آه سالهاى سال در امور فرهنگى شانه  مى
 هایش را بوسيدم و در سكوت  گونه. به شانه آقاى رجایى تالش آرده بود

 . وى یكدیگر نشستيماتِا آه آفتاب آمرنگى داخل آن افتاده بود، روبر
 ته ریشى سفيد و سبيلى . الزمانى مردى است با قامتى متوسط صاحب

 اى  چهره. چشمانى نسبتًا درشت  و با نفوذ. اى نسبتًا مشكى  با ترآيب نقره
 و صدایش مثل . دوست داشتنى  و آرام و شاید به همان خونسردى رجایى

 آنجكاوى خاصى به . تبسم بر لب داشت. ساحل یك دریا آرام و دلنشين
 ضبط صوت را همراه نبرده . خرج نداد و آماده بود تا من آارم را شروع آنم

 بودم  و به همين دليل از ایشان خواستم خاطرات خود را با سرعتى بيان 
الزمانى در سكوت آرام  آقاى صاحب.آند آه موفق به یادداشت بردارى بشوم

 بخش اتِا سخن خود را با عشق 
 برایم تعریف آرد آه از سال . گونه تظاهرى آغاز آرد اما بدون هيچو عالقه 
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یكهزار و سيصد و سى و نه با ایشان آشنا شده و در امور فرهنگى و 
 آموزشى 

 در همان دیدار اوليه . چون سایه در آنار ایشان قرار داشته است هم
  دهند در تشخيص دادم ایشان با سياست ميانه خوبى ندارند و ترجيح مى

ــ .آموزان زندگى خود را سپرى سازند امر تدریس و آموزش  و تربيت دانش
 آیا تاآنون در ... اى ندارید پيداست جنابعالى به سياست عالقه
 .اى ندارم هيچ عالقه. ــ خير اید؟ فعاليتهاى سياسى شرآت داشته

 الزمانى سر صحبت  را به سمت آقاى رجایى چرخاند و  بعد صاحب
آدم . ــ شهيد رجایى مرد بسيار باتقوایى بود:ور ادامه داد حرفش را اینط

. خاموش. ادعا بى. نجيب. رازدار. آم خرج. آم حرف، آم توقع. عجيبى بود
رجایى عاشق آار تشكيالتى . خيلى دقيق، قانع و آامال خونسرد. صدا بى
. بشوند دوست داشت بافرهنگ واخِال اسالمى تربيت. ها بود عاشق بچه. بود
وقتى دوستان  و از جمله . آردند آارى آوتاهى نمى آار از هيچ ى اینبرا

از . تونم بگم قوت مى گرفتيم دیدیم، در واقع مى خودم پشتكار ایشان  را مى
خواست به هر  دلش مى. آردم سماجت ایشان در رسيدن به هدف تعجب مى

ثمر اى متوسل بشه تا تالشش در مورد فعاليتهاى آموزشى و فرهنگى  وسيله
همت ایشان دبيرستان آمال آه محل آشنایى و همكارى ما بود،  به... بده
 . آم داراى چندین انجمن شد آم

 ها به مناسبتهاى گوناگون  در این انجمن. از انجمن ورزش گرفته تا ریاضى
 ها  شد و به این شيوه مراسم و جشن برگزار مى... از جمله تولد ائمه و 

 شان جذب یكى از انجمنها  و استعداد و عالقهها بر حسب توانمندى  بچه
شدند و آن وقت پيگيرى امور آموزشى و تربيتى آسانتر صورت  مى
الزمانى آه گویى تبسمى ابدى بر لب دارد اندآى  آقاى صاحب.گرفت مى

ــ به عقيده من رجایى خيلى : مكث آرد و آنگاه دوباره به حرف آمد و گفت 
داد، ممكن نبود  ت و عادالنه تشخيص مىاگه موردى را درس. سرسخت بود

ــ .رسه ــ در این رابطه چيزى به خاطرتون مى.بتونى نظرش رو تغيير بدى
شخصى بنام روحى آه . آموزان مردود شده بود یادمه یكى از دانش... البته 

تو منطقه نارمك خيلى با نفوذ بود آمده بود واسطه شده بود تا به اصطالح 
 . آموز رو ثبت نام آنند تاه بياد و این دانشرجایى نرم بشه و آو
 آن . اش مشغول بود آمد و با خونسردى به آار روزانه اما رجایى آوتاه نمى
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 اما رجایى هيچ اعتنایى ; شخص در واقع متحصن شده بود تا غروب ماند
غروب موقع رفتن به منزل، رجایى روبه سرایدار مدرسه آرد و . نكرد
  قصد دارند شب رو تو مدرسه - اشاره به روحى -قا ــ ظاهرًا این آ: گفت

 بمونند، شما براشون امكانات از قبيل، پتو، آب و چاى و در حد توان هر 
و بعد با . خواستند فراهم آنيد، امابدونند آه از ثبت نام خبرى نيست چى مى

آرد؟ــ  چرا؟ براى چى ثبت نام نمى: پرسيدم .هم از مدرسه خارج شدیم
 این ; گفت مى. قد بودند مدرسه جاى تالش  و آوششهایشان معت

 گفتند ایشان باید برود دنبال  شد و لذا مى پسر اگر درس خوان بود، رد نمى
 آار دیگرى و جایش را دیگرى آه از استعداد و ذِو براى درس خواندن 

ایشان مقاومت . ــ آخرش چى شد، ثبت نام شد؟ــ خير.مند است، پر آند بهره
آقاى روحى با همه نفوذى آه داشت موفق به انجام این آار نشد و آردند و 

اندآى سكوت آرد و همين آه دید من پرسشى ندارم، دوباره به حرف .رفت
 . به هيچ وجه. ــ آقاى رجایى اصال به فكر منفعت شخصى نبود: آمد 

 آمد آه مى توانست از امكانات مالى بيشترى  برخوردار  مواردى پيش مى
ــ من عادت دارم شما هرچى ميگيد بگویم مثال؟ــ .آرد ا اعتنا نمىام. شود

 آرد و باورتان  مثال اینكه ایشان هرگز تدریس خصوصى قبول نمى
 داشتن سطح درآمد  شود اگر بگویم دليل اصليش در حد تعادل نگه نمى
 دوست . او مایل نبود در وضعيت زندگيش تغييرى حاصل شود. بود

 آورد، زندگى آند و نمى خواست   آه بدست مىداشت با همان حقوقى
 هایش  درآمد بيشتر تعادل نسبى زندگيش را بر هم بزند و سطح توقع بچه

 ایست،  آه یك ایده و یا یك عقيده نظر از این این صرف. باال برود
 ناپذیر، سالمت فكر  دهنده و بيانگر تالش و مقاومتى است خستگى نشان

من به جرأت .  اهداف متعالى در زندگىو روح و روان و دارا بودن
گویم در طول زندگيم هرگز با شخصى آه داراى چنين خصوصياتى  مى

 باشه آشنا 
 . . .ایشان در همه چيز نمونه بود. نشدم و ندیدم

 چيزى براى گفتن نداشت . از فعاليتهاى سياسى آقاى رجایى پرسيدم 
 خانه دفتر آه درست آرد، نگاهى به سمت آتاب طور آه فكر مى اما همين

 :روبروى ميزش قرار داشت انداخت و گفت 
 ــ در مورد فعاليت سياسى ایشون باید از افراد دیگرى آمك بگيرید  
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 . حدود سرچشمه آفاشى داشتند. ضمنًا یك شخصى بود به نام صانعى
 . آنم از طریق آقاى دآتر بهفروزى بتوانيد ایشان را پيدا آنيد من فكر مى
 متأسفانه نه آدرسى ازش . اطالع نيست آارهاى تشكيالتى بىصانعى در 

 همين آقاى . اى، فكر آنم آقاى دآتر بتونند آمكى آنند دارم و نه شماره
 دآتر بهفروزى از دوستان دوران جوانى آقاى رجایى است ظاهرًا دوران 

ممكن است اطالعات ایشان به درد شما . اند سربازى را با هم گذرانده
 .بخورد

 . . .ــ همينطوره 
 ــ شما تلفن یا آدرسى از آقاى دآتر بهفروزى دارید؟ 
 .ایشان در موسسه انفورماتيك مشغول هستند. ــ البته 
 .اش را یادداشت آنم بعد دفترچه تلفن را گشود و از من خواست شماره 
 دوباره به سوى آتابخانه نگاهى . معلوم بود هنوز به فكر من است 

  شما آتاب زوایاى تاریكى را دیدید؟:انداخت و گفت 
 فرمودید زوایاى تاریكى؟. ــ خير 
 آتاب جالبى . اند الدین فارسى نوشته این آتاب رو آقاى جالل. ــ بله 

 من دارم اما اینجا نيست وگرنه . است و حتمًا الزم است آن را بخوانيد
 هيه آنيد، به هرحال اگر موفق نشدید ت. آتاب منزله. دادم مطالعه آنيد مى

 .اطالع بدید تا براتون بيارم
 دلتون براى . راستى یك سئوال. . . جدًا لطف دارید. آنم ــ تشكر مى 

 دوستتون آقاى رجایى تنگ شده؟
 ما تا دو سه روز به . اما چه آنم. خب چرا: اى آرد و گفت  خنده 

 آرد برم  خيلى از من درخواست مى. شهادتش با یكدیگر ارتباط داشتيم
 حتى مدیرآل . چند جا رو براى استاندارى به من پيشنهاد آرد. پيشش

 آد یك روز پيش از  یادم مى. اما هيچ آدوم رو نپذیرفتم. فرهنگ تهران رو
 حكم ریاست جمهورى ایشان را صادر فرمایند ) ره(آن آه حضرت امام 

 :تلفن زد به من و گفت 
 . . . بهت احتياج دارم. يشهمسئوليت من داره سنگين م. ــ پاشو بيا اینجا 

 از روح ظلم ستيزى . جدًا به روحانيون عشق مىورزید. . . یادش به خير
 ها درس  از تقوى و مقاومتشان در برابر سختى. آمد روحانيت خوشش مى

 و از زمانى آه با امام آشنا . . . رجایى عاشق مرحوم طالقانى بود. گرفت مى
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 مثل پروانه به دور یاد و آثار امام . بودشدند، گویى گمشده خود را یافته 
 براى همين بود آه وقتى با آقاى باهنر آشنا شد، براى . . . چرخيد مى

 هایى آه روحانيت به نسل ما  یكى از درس. هميشه در آنارش باقى ماند
 . . .آموخته است، جسارت و شجاعت است

 ى رفته بودیم آید یك روزى براى مالقات دآتر سحاب به خاطرم مى. . .  
 آشيدیم تا  پاى در زندان انتظار مى. من و رجایى با هم بودیم. زندان قصر

 :ها آمد جلو و با صداى بلندى گفت  این آه یكى از نگهبان
 ــ پسر آقاى سعيدى آيه؟ 
 یكدفعه دیدیم از ميان جمعيت پسرى حدودًا پانزده ساله جلو آمد و  

 :مقابل مرد نگهبان ایستاد و گفت 
 !!مؤدب باش. سعيدى... ا تربيت حضرت آیت ــ بى 
 آردم با  و من آه متعجب و حيران آقاى صاحب الزمانى را نگاه مى 

 .اندآى مكث پرسيدم
 عين همين جمله؟. ــ جدًا 
 اون روز رو . خورم عين همين جمله را گفت خدا شاهده قسم مى. ــ بله 

 .آنم هرگز فراموش نمى
 ملى نشان داد؟الع ــ نگهبان چه عكس 
 !ــ هيچى 
 ــ هيچى؟ 
 سعيدى بره ... ا تبسمى آرد بعد اجازه داد پسر حضرت آیت! ــ هيچى 

 .به مالقات پدرش
 .چه پسر شجاعى. احسنت: رجایى آرام گفت  
 در این راه از . عاشق اسالم بود. رجایى عاشق والیت بود: و ادامه داد  

در همه . آنم موفق شد كر مىبه هرحال من ف... جان مایه گذاشته بود
 .اهدافش

 آنيد؟ ــ شما اینطور فكر مى 
 از آنجایى آه هرآس مسئول عواقب اعمال خود است، ایشان با . ــ بله 

 .روحش شاد. هيچ دلواپسى به حضور خداوند رسيد سرفرازى و بى
 سرانجام پس از یكساعت و نيم نشست با ایشان خداحافظى آرده و از  

 نزدیك غروب بود و پيش خودم فكر آردم، همان وقت . زدممدرسه بيرون 
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 همراه ایشان براى مالقات یك دوست مقابل در بزرگ  آه آقاى رجایى به
 دانست آه خود نيز روزى گرفتار این  آشيدند، نمى زندان قصر انتظار مى

 .انگيز خواهد شد پایان و غم هاى بى حصارهاى طویل و آن شب
*  *  * 
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 فصل دهم
 

 صبح سرزده و آار روزانه آغاز شده بود آه ماشين مقابل بازارچه  
 خوب . پياده شدم و در برابر دهانه بازارچه ایستادم. شاپور متوقف شد

 نگاه آردم به سر در آن و به معمارى جانبخش آن آه روح را نوازش 
 بار آیا عمر من آفاف اعت آردم در این روزگار بى با خودم فكر مى. دهد مى
 هاى قدیمى آه گویى محرم راز انسان است،  دهد تا باز هم از این مكان مى

 دیدن آنم؟ وقتى داخل شدم گویى از مرز زمان گذر آرده و به دنياى دهه 
 ها فعاليت روزانه را آغاز آرده و همه در  آاسب. سى و چهل وارد شدم
 بوى . آمد بوى زندگى مىاز همه سوى بازارچه . تالش و جنب و جوش

 بوى ; بوى نان و سبزى. بوى عطر صميمى بودن. غل و غش زندگى بى
 عطرهاى فراموش شده، بوى گياهان مفقود شده، بوى زعفران و اسپند، 

بوى آهنگى و اصالت، بوى غرور و . ریا و با ایمان هاى بى بوى آدم
در آن نفس هاى مشابه رجایى  نجابت، بوى آفتاب سالهاى چهل آه آدم

هایى دارد این  و چه شگفتى. . . آشيدند و آن افتخارات را آفریدند مى
 .بازارچه و این مسير طوالنى و قدیمى

 باالخره تمام شد و مثل انسانى آه رشته حياتش به ناگاه بریده  
 شود، آوچه به آخر رسيد و سر و صداى آشنده تمدن امروزى در برابر  مى

 .چنار رسيدم و آمى باالتر پاساژ اتحادیه بنكدارانبه پا. چشمانم ظاهر شد
 . داخل شدم و یك راست به دفتر آار حاج آقا حسين رجایى رفتم 

آرد و حتى توضيح داد  اطالعى مى دفتردار از قرار من با ایشان اظهار بى
 .اند آه از صبح خودشان نيز موفق به یافتنش نشده

 .ــ بهتره بعدازظهر تشریف بياورید 
 .دیروز با هم قرار گذاشتيم.  ولى آخه قرار داشتيمــ 
 . . .ــ ممكنه فراموش آرده باشند 
 چه آنيم؟. . . ــ بعيده 
 با دیدن من تبسم خفيفى بر . آرام و خونسرد. و ناگهان از در داخل شد 

 وارد دفتر آارش شد و بالفاصله . لبش ظاهر شد و پاسخ سالمم را داد
 :حظه بعد دفتردار نزد من آمد و گفت چند ل. دفتردار بدنبالش

 .ــ شما بفرمائيد داخل 
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 توانست مثل دیدن حاج آقا حسين رجایى  ها هيچ چيز نمى آن لحظه 
 .آنارش نشستم و نفس راحتى آشيدم. مرا خوشحال آند

 :سكوت برقرار شد و او گفت  
 .ــ مراسم بسيار باشكوهى بود 
 .ندیده بودپس... ا منظورش مراسم ختم مرحوم آیت 
 به همين دليل یادداشتها را با . بينم آردم شمارو اونجا مى ــ فكر مى 

 .خودم آورده بودم
 موردى پيش آمد آه مجبور . ــ متأسفم آه نتونستم خودم رو برسونم 

 !شدم فورًا خودم را به بيمارستان برسونم
 !ــ خيره 
 .ــ به خير گذشت 
 : نگاهى به من انداخت حاج آقا حسين اندآى مكث آرد و بعد 
 ؟!ــ حال شما خوبه 
 باید ببخشيد از اینكه وقت شما رو . آنم خيلى ممنون ــ تشكر مى 

 .گرفتم
 ... ها پاسخ دادم در حد امكان به سؤال. ام بود وظيفه. آنم ــ خواهش مى 

 راجع به پرسشى آه فرموده بودید اگه خوابى یا رویایى از آن سالها به 
 .متاسفانه خير، چيزى به خاطرم نيومدخاطر دارید، 

 چند لحظه بعد پيرمرد خدمتكار چاى آورد و بعد حاج آقا حسين آيف  
 دست برد و آن . از آن ميان یادداشتهاى من ظاهر شدند. آوچكش را گشود

 .را بيرون آشاند و مقابل من قرار داد
 ون خواهيد بخونيد اگه موردى هست یا سئوالى بنده در خدمتت ــ مى 

 .هستم
 ها  یادداشتها را وِر زدم و ضمن تشكر، نگاهى سطحى و گذرا به آن 

 .انداختم
 دونم  ممنون، راستش نمى. ها پاسخ دادید ــ پيداست به سئوال 

 آنيد چيزى هست آه نگفتيد، نكته جالبى راجع به قبل از  خودتون فكر مى
 انقالب یا بعد از انقالب؟

 .البــ شما فرمودید قبل از انق 
 .آنم به هرحال اگه مطلب جالبى هست من گوش مى. . . ــ بله درسته 
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 ــ فقط یك موضوعى هست آه من فراموش آردم داخل یادداشت  
 بار بود  یادمه براى اولين. . . بنویسم و اونم مربوط به قبل از انقالب ميشه

 گفتم اگه » رجایى«به محمدعلى . خواستم به سفر حج مشرف بشم آه مى
 : ایشان فرمودند . خواهى هم سفر بشى بگو تا برات پاسپورت تهيه آنم مى
 ».آار دارم. تونم بيام خير، نمى«

 .ــ نپرسيدید چى آار داشتند 
 به هرحال . دادند معموًال زیاد توضيح نمى. ــ نخير، حتمًا گرفتار بودند 

 .منم با اخالقش آشنا بودم
 :گفتم . دوباره سكوت برقرار شد 
 !اگه چيزى هست بگيد.  باز هم تعریف آنيدــ 
 :دوباره به حرف آمد و گفت  
 . رفتم خدمتش. ــ یادم مياد روزهاى اول ریاست جمهورى ایشان بود 

 :محمدعلى از من پرسيد 
 ــ آیا به شما بدهكار نيستم؟ 
 :گفتم  
 .ــ خير، اتفاقًا طلبكار هم هستى 
 :با تعجب پرسيد  
 ــ چطور مگه؟ 
  برایش توضيح دادم آن وقت آه شما در زندان بودید حدود و من 

 خواست این پول  ساواك مى. بيست هزار تومان در حساب بانكى داشتيد
 بعد از من خواستند بروم این پول را تحویل . را تصاحب آند اما موفق نشد

 حاال آن بيست . من این پول را گرفتم و به آار بنكدارى قماش زدم. بگيرم
 با این حساب شما طلبكار هم . . . تومان شده هفتاد هزار تومانهزار 
 .هستى

 .حرآت باقى ماند رجایى با تعجب در جاى خود، بى 
 .ــ خيلى بد شد 
 چرا؟: پرسيدم  
 :بعد دیدم آمى افسرده شد و چون دوباره توضيح خواستم، گفت  
 . ى بد شدام، خيل ــ من این رقم پول رو جزء دارایى خودم اعالم نكرده 



 www.Shahed.Isaar.ir   نشر الکترونيکی شاهد  -ال بعد در جستجوي الماس سوختهپانزده س
 

 .در اولين فرصت باید مطلب مربوط به ميزان دارایى خودم را اصالح آنم
 بعد حاج آقا حسين رجایى با خونسردى نگاهى به من انداخت و  

 :گفت
 ــ و ظاهرًا دیگه فرصت نكردند، چون یكى دو هفته بعد به شهادت  

 .رسيدند
 :از ایشان درخواست آردم  
 بازم فكر آنيد ممكنه چيزى خاطرتون . . . دــ آمى از همون روزها بگي 
 !بياد
 :دوباره به حرف آمد و گفت  
 آردند آه تو چه برادرى هستى،  ــ بعضى از دوستان مرا سرزنش مى 

 برادرت رئيس جمهور شده هنوز آه هنوزه از همون یك دست آت و 
 این آه درست نيست، خالصه . . . شلوار چند سال پيشش استفاده ميكنه

 . . .ه فكرى بكنيدی
 خالصه منو مجبور آردند و رفتم خدمت ایشان آن هم با چند نمونه  

 .پارچه
 این سر . االن شما متعلق به خودتون نيستيد. ــ آخه این درست نيست 

 یه فكرى بكنيد؟. . . و وضع شایسته رئيس جمهور یك مملكت نيست
 ــ چه فكرى؟ 
 . آنيد تا بدیم براتون بدوزندها چند تارو انتخاب ــ از این پارچه 
 :با تعجب گفت  
 !ــ چند تا رو انتخاب آنم، نه من نياز ندارم 
 به هرحال با هزار خواهش و التماس روى برادر بزرگش را زمين نزد و  

 نهایتًا از ميان دهها نوع پارچه با اآراه یكى را انتخاب آرد و خياط 
 .اش را گرفت و رفت اندازه

 .آه صاحب یك دست آت و شلوار نو شد... ــ خب الحمدا 
 هاى پارچه  ها نگذاشتن بریده پدر سوخته. ــ نه آقا، آدوم آت و شلوار 

 .تنش رو لمس آنه، یكى دو روز بعد به شهادت رسيد
 پس آت و شلوار چى شد؟! ــ اى بابا 
 . . .آسى دیگه دنبالش نرفت، البد هنوز تو خياطيه. دونم ــ چه مى 
 . پيش آيهــ پارچه 
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 پارچه رو تحویل اون . زار دونم یه صاِد نامى بود تو الله ــ درست نمى 
 از آن ماجرا پانزده سال . . . حاال دیگه خبر ندارم چى شده. . . آقا دادیم
 . . .ميگذره

 حاج آقا حسين عميقًا در فكر فرو رفته . بار دیگر سكوت برقرار شد 
 : با صداى مالیمى گفت بود بعد با همان خونسردى خاص خودش

 ــ رجایى تنها آسى بود آه از امام حمایت آرد و هيچ یك از بستگانش  
 توانيد یك نمونه بياورید آه او از مقامش به  شما نمى. را سرآار نگذاشت

 اون شهيد . نفع خود و اعضاى خانواده و یا دوستانش استفاده آرده باشد
 !وحش شادر. شد و با سرفرازى نزد خداوند شتافت

 اگه صحبت . . . ــ ممنونم از اینكه وقتتونو در اختيار بنده گذاشتيد 
 .خاصى نيست، بنده از خدمتتون مرخص بشم

 .اى یادم اومد یه مطلب دیگه... ــ چایى تونو بفرمائيد 
 در این فاصله ارباب . ام را سر آشيدم و منتظر ماندم با خوشحالى چاى 

 . داد و رفت و باز اطِا را سكوت فرا گرفترجوعى آمد و آارش را انجام
 !خواستيد بگيد ظاهرًا یه چيزى مى: گفتم  
 .نامه شه در ارتباط با وصيت. . . ــ بله 
 ــ چطور؟ 
 اش، چند خطى را اضافه آرده و  نامه ایشان در آنار وصيت: و ادامه داد  

 ًا چند روز دقيق. از من خواسته بود آه اعمال حج را براى ایشان انجام دهم
 !قبل از شهادتش

 دو سه ماه پس از آشته شدن ایشان، بنده به نيابت برادرم و بر طبق  
 اعمال حج را به خوبى انجام دادم اما . وصيت خودشان، به سفر حج رفتم

 باز هم مردد بودم آه آیا اعمال را صحيح انجام دادم یا خير؟
  قبرستان بقيع بود، اى آه مشرف به آن شب در مدینه در آنار پنجره 

 اى بود  وظيفه. راستش خيلى اذیت شدم. آردم دائم به این موضوع فكر مى
 خب . همين منو به وسواس دچار آرده بود. آه به من محول شده بود
 آیا آامل است یا خير؟. باالخره اعمال انجام شد

 نور مهتاب بر مظلوميت . در آن شب مهتابى قبرستان به خوبى پيدا بود 
 طور فكر و خيال تا اینكه از  همين. آن قبرستان و خفتگانش افزوده بود

 اما رجایى . شدت خستگى روى تخت افتادم و دیگه هيچى نفهميدم



 www.Shahed.Isaar.ir   نشر الکترونيکی شاهد  -ال بعد در جستجوي الماس سوختهپانزده س
 

 آمد جلو و . خودش آمد سراغم و بدون آن آه حرفى بزنه دیدم خوشحاله
 .این بوسه به من اطمينان بخشيد. هاى مرا بوسيد لب
 اش را بر لبم  گيرم گرمى بوسه خدا را شاهد مىاز خواب آه بيدار شدم  

 قبرستان بقيع در نور مهتاب . از پنجره بيرون را نگاه آردم. احساس آردم
 .آرميده بود

*  *  * 
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 فصل یازدهم

 
 این همه . شوم تر مى شوم، مصمم هر چقدر بيشتر در این آار غِر مى 

 رخشند در ميان افكار و گذشت ایام و د خاطرات آه هم چون الماس مى
 . انبوه حوادث روزگار محو شده و چيزى نمانده به فراموشى سپرده شوند

 گویم نيرویى مخفى در پشت این تالش گسترده جاى  اما من با اطمينان مى
 ساز  هاى گمشده این جریان انسان حلقه. رساند گرفته و هر دم مرا یارى مى

 آند و زمينه را براى مالقات با  ه من معرفى مىرا یكى بعد از دیگرى ب
 آرى آشف . سازد دوستان بعضًا فراموش شده این گوهر نایاب فراهم مى

 حقيقت هميشه تنها با اندیشيدن به دست نخواهد آمد، حتى با خوب 
 چه بسا شكستن طلسم یك راز پيچيده و یا . دیدن نيز حاصل نخواهد شد
 اب، در احساس آدمى نهفته باشد و اینجا جو پاسخ یك پرسش ظاهرًا بى

 در این . دهد ها نشان مى حواس آدمى قدرت خود را در آشف ناشناخته
 آنم همه افرادى آه به نوعى با  ماجرایى آه پيش آمده است، احساس مى

 من این . آنها ارتباط پيدا آردم، گویى در انتظار چنين رویدادى بودند
 انتظار فرا رسيدن چنين «ساس آردم حتى من واقعيت را با تمام وجودم اح

 من چيزى براى «: آنم  را در یك چنين پاسخى نيز احساس مى» زمانى
 ».گفتن ندارم

 ; گذره، باید فكر آنم حدود سى سال ميشه آه از اون ایام مى«: و یا مثًال  
 ». . .آنه ذهنم یارى نمى

  به اعمِا تاریك چى آه آنم مانند یك معدن و به همين دالیل سعى مى 
 رود تا از شكم سخت و نفوذناپذیر آن طال و الماس استخراج  زمين فرو مى

 گون آن ایام،  هاى نقره آند، با سفر خود به زمان از دست رفته و فرصت
 ها را پيش از آن آه  هاى مفقود شده را باز یافته و بدین شيوه ناگفته حلقه

 .ن آنمها محو شود، بيا براى هميشه از خاطره
 یكبار دیگر با عزمى راسخ فهرست اسامى را هر چند ناقص به دست  

 ابتدا رفتم سراغ . اسامى را به سرعت از برابر چشمانم عبور دادم. گرفتم
 آید چه  یادم نمى. آقاى شهاب گنابادى، وزیر اسبق مسكن و شهرسازى

 ر منتظ; شخصى ایشان را معرفى آرد اما همين آه تماس حاصل شد گویى
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 :تلفن من بوده است، چنين گفت 
 ــ یه خاطراتى دارم شاید به دردتون بخوره، فقط دو سه روز به من  

 آنم اگه تو  فكر مى. فرصت بدید تا چند تا از دوستان اون سالها رو پيدا آنم
 اگر هم . آورید یه جلسه دور هم بنشينيم اطالعات بيشترى به دست مى

 .افته اینطورى یادمون مىچيزى از یادمون رفته باشه، 
 اما پيش از آن آه با نفر بعدى تماس حاصل آنم، صداى تلفن بلند  
 آرایشگر ساده و صميمى آن روزهاى . آقاى فاضلى است. شود مى

 .دوردست
 تونم آمكى آنم اما  ــ ببين هنوز فراموشت نكردم، خودم درسته نمى 
 امروز با آقاى حيدرى . . . آنم گردم برات دوستان رجایى رو پيدا مى مى

 .صحبت آردم
 ــ آقاى حيدرى؟ 
 ممكنه . ایشان از دوستان قبل از انقالب مرحوم رجایى هستند. ــ بله 

 .بتونه آمكت بكنه
 شماره تلفنى به من داد و به این فهرست سى و پنج نفره من اضافه شد  

 :گفت . و بالفاصله با ایشان تماس گرفتم
 اما االن . ين امروز صبح با من صحبت آردندــ بله آقاى فاضلى هم 
 .تونم آمكتون آنم نمى
 تونم اميدوار باشم؟ ــ مى 
 ــ البته یه چيزهایى تو ذهنم هست ولى باید فكرم رو متمرآز آنم شما  

 .چند روز دیگه با من تماس بگيرید
 :گيرد  تماس بعدى با آقاى شریفى در همان روز انجام مى 
 . پس از چند روز با بنده تماسى بگيریدــ جناب قرار بود 
 در ضمن دوستان . . . متاسفانه تلفن شما رو پيدا نكردم. ــ بله درسته 

 آنم  من چند نفرو معرفى مى. پراآنده شدند. سابق دیگه دم دست نيستند
 آنم آه پيش از  افرادى رو معرفى مى. بتونند شما رو یارى آنند... انشاءا

 .اند تباط داشتهانقالب با ایشان ار
 آقاى فرهمندزاد، حسين رثایى آه از . چهار نفر را به ليست من افزود 

 ایشان قبال در یكى از . محمد پيروى. باشند دوستان دوران مدرسه رفاه مى
 و چهارم فردى آه در همسایگى ایشان . آشورهاى آفریقایى سفير بودند
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 .زیسته است مى
 .سى از بقيه موجود نيستاما جز آقاى رثایى هيچ نوع آدر 
 اگر تلفنش عوض . ــ یادداشت آنيد آقاى رثایى احتماال مشهد باشند 

 !نشده باشه
 حاال . جستجو باید ادامه پيدا آند. ارتباط با آقاى شریفى قطع شد 

 .نوبت آقاى دآتر بهفروزى است
 .ــ خودم هستم بفرمائيد 
 .ى آقاى رجایى هستيدــ بنده شنيدم جنابعالى از دوستان دوران جوان 
 چطور مگه؟. ــ بله 
 ;وقتى توضيح دادم گفتند 
 . دونم پخش شده یانه نمى. آمدند مصاحبه) ؟(ــ از تلویزیون شبكه  
 !تونيد از اون مصاحبه استفاده آنيد مى
 تر است  به ایشان توضيح دادم براى من ارتباط با مردگان و ارواح ساده 

 .يه این مصاحبهتا ارتباط با تلویزیون و ته
 ــ پس شما بگيد من چطور باید آمكتون آنم؟ 
 .ــ اجازه بدید بيام خدمتتون 
 باقى . فقط شنبه دو سه ساعت آزاد هستم. ــ من فرصت خيلى آم دارم 

 .ایام هفته سخت گرفتارم
 .ــ پس من همين شنبه ميام خدمتتون 
 ید تا مطالعه آنم، بهتره اول سؤالهاتونو به من بد. اینطور نميشه. ــ نه 

 .خواهيد ببينم دقيقًا چى مى
 آیا ممكنه آار بنده با جنابعالى در . ــ باور آنيد من هم خيلى گرفتارم 

 یك جلسه خاتمه پيدا آنه؟
 ذهنم آماده بشه بعدًا با هم . اول سؤالها رو ببينم! ــ عرض آردم خير 

 .گذاریم اگه موافقيد، آدرس رو یادداشت آنيد قرارى مى
 ها را تنظيم و بعد به سرعت به سوى  در آمتر از یك ساعت سئوال 

 .آدرس به راه افتادم
 وقتى وارد مؤسسه انفورماتيك، محل آار ایشان شدم از چند پله باال  
 روى تخته سياه پر از . در انتهاى راهرو، آالس درسى برقرار بود. رفتم

 اى روشن و  ط و چهرهسالى با قامتى متوس هاى ریاضى و مرد ميان فرمول
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 گون، در حالى آه پاره گچى به دست داشت با صداى بلند  موهایى نقره
 پيش خودم حدس زدم شاید ایشان خود آقاى . داد درس را توضيح مى

 !دآتر بهفروزى باشند، پس بهتر است سالمى بدهم
 الى معادالت پاسخ  آن مرد متوجه عرض ادب بنده شدند و در البه 

 چند خانم جوان پشت . در سمت چپ را زدم و داخل شدم. ادسالم مرا د
 همين آه داخل شدم، یكى از . آردند آامپيوترى ایستاده و صحبت مى

 .خودم را معرفى آردم. ها جلو آمد آن
 .ــ بفرمائيد 
 .ــ یك ساعت پيش با آقاى دآتر تماس گرفتم 
 ببيند، ایشون تونند شما رو  آقاى دآتر االن نمى. ــ آه بله یادم هست 

 .آالس دارند
 .دونم اومدم این پاآت رو تحویل بدم ــ بله مى 
 .دم ــ من بهشون مى 
 : ــ پاآت را به آن خانم تحویل دادم و ضمن تشكر از ایشان سئوال آردم 
 بخشيد آقاى دآتر همين مردى هستند آه مشغول تدریس تو این اطِا  مى

 .بغلى هستند
 !ــ بله 
 .خدانگهدار. ــ خيلى ممنون 

 از مؤسسه بيرون زدم و از این آه حدسم درست از آب در آمده بود، 
 اش از سر  دانم سالمم با طمع بود و همه خوشحال بودم هر چند مى

 !صداقت نبود
 باالخره موفق شدم پس از چند بار تماس با آقاى فارسى ارتباط برقرار  
 .الدین فارسى ــ جناب آقاى جالل .آنم
 . . . هستمــ خودم 
 بعد از معرفى آامل خود، علت تماسم را شرح دادم و براى ایشان به  

 .اندازه آافى توضيح دادم آه منظور من چه نوع اطالعاتى است
 :آقاى فارسى با خونسردى و مالیمت گفت  
 بقيه دوستان تو آار . پرونده سياسى ایشون پيش منه. ــ بسيار ُخب 

 اما از نظر . تونند شمارو آمك آنند تمًا مىفرهنگى و مسائل خانوادگى ح
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 . . . خوره مسائل سياسى، بنده مطالبى دارم آه حتمًا به دردتون مى
 .از آتاب زوایاى تاریكى پرسيدم 
 :گفت  
 . آردم ــ متاسفانه حتى یك جلد هم از این آتاب ندارم وگرنه تقدیم مى 

 در ضمن براى . . . يد آرداما روبروى دانشگاه حتمًا اگر بگردید، پيدا خواه
 نوشتن این رمان شما باید حتمًا پرونده زندان آقاى رجایى رو مطالعه 

 باید حتمًا از جزئيات . آنيد، در غير اینصورت از پسِ  آار برنخواهيد اومد
 ام  من براى نوشتن آتاب زوایاى تاریكى از پرونده. . . پرونده مطلع بشيد

 ه بود اونو تهيه آردم، اگه دسترسى به پرونده به هر سختى آ. استفاده آردم
 شما چند روزى به من . . . شد نداشتم، امكان نوشتن اون آتاب فراهم نمى

 اما حتمًا . . . گيره من یك مقدار آار فكرى دارم آه وقت. فرصت بدید
 .نویسم ميدم تا بتونيد استفاده آنيد رو مى همه. آنم آمكتون مى

 اما خواهشم اینه آه به این آار . آنم كر مىــ از همكارى شما تش 
 .سرعت بدید

 آنم تا  سعى مى. این جور آارها باید با حوصله انجام بشه. ــ عجله نكن 
 .اگه عجله نكنى رمان خوبى ميشه. یك ماه دیگه بهت برسونم

 ...ــ انشاءا 
 اطالع داشتم آه نامبرده در . نوبت به آقاى دآتر صاِد فخر رسيد 

 آن هم در ارتباط با . اند با آقاى رجایى مالقات و دیدارى داشتهپاریس 
 تلفن ایشان به سختى تهيه شد و تا این اواخر موفق به . مسائل سياسى

 ها گوشى تلفن را  باالخره در یكى از همين شب. تماس نشده بودم
 .مقدمه خود را معرفى آردم و چنين پاسخ دادند بى. برداشتند

 اطالعات من به درد .  نزدیكان ایشون اطالعات بگيریدــ شما بهتره از 
 .خوره آار شما نمى

 راجع به آقاى . گردم در به دنبال جنابعالى مى من دربه! ــ اتفاقًا چرا 
 ام اما درباره مالقات  رجایى و سابقه فعاليت سياسى ایشان مطالعه آرده

 اى آه  ارهام، جز مختصر اش جنابعالى در پاریس چيزى تاآنون نيافته
 .خودشون آرده بودند

 اما شاید ذآر اون مالقات . ــ بله من با ایشان تو پاریس مالقات داشتم 
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 .خواهيد بنویسيد، چندان مناسب نباشه تو داستانى آه مى
 اینجا فقط . دونيد تعریف آنيد آنم هرچى مى خواهش مى. ــ اتفاقًا چرا 

 .تونيد آمكم آنيد شما مى
 به هرحال !  مكتوب به احتمال قوى از بين رفته استهاى ــ یادداشت 

 آردم ایشان شاید یك  هاى معمولى بودیم و حداقل بنده فكر نمى ما آدم
 صورت قطعًا همه اون  در این. جمهور روزى نخستوزیر بشوند یا رئيس

 . . .آردم ها را حفظ مى خاطرات و یادداشت
 عنى چطورى؟ی. اند ها از بين رفته ــ فرمودید یادداشت 
 !معدوم شد. ــ از بين رفته دیگه 
 .ــ خيلى بد شد 
 تعدادى نامه از ایشان داشتم و یك . ــ متاسفانه همينطوره آه گفتم 

 . هرحال از نظر امنيتى صالح نبود نگهدارى بشوند به. مقدارى یادداشت
 به هرحال ماهم باید . آرد رژیم آارها و رفت و آمدهاى ایشان را آنترل مى

 .آردیم تا آار به جاى باریك نكشه دقت مى
 دونيد تعریف آنيد، به هرحال خاطراتى،  ــ پس لطفى آنيد هرچى مى 

 اینطور نيست؟. . . چيزى به یادتون مونده
 ولى من یه یادداشت ! آنم به درد آار شما بخوره اما گمون نمى. ــ البته 

 یك جمله یا دو .  باشهآنم هنوز هم آوچكى از ایشان دارم، البته گمان مى
 . نوشته جالبى است. جمله بيشتر نيست، شاید بيست آلمه هم نشه

 .یادمه گذاشته بودم الى آتابى. راستش حيفم اومد اینو از بين ببرم
 .ــ ممكنه برام بخونيد 
 خوشبختانه بگم یا متاسفانه آتاب زیاد دارم، با این حال . ــ باید بگردم 

 .شه آه پيدا مى... نشاءاا. آنم تالش خودمو مى
 شماره تلفن مرا گرفت تا در صورت پيدا شدن آن یادداشت خواندنى  

 .با من تماس بگيرد
 ــ خب آقاى دآتر فخر، حساب اون قطعه جداست، اما خاطرات  

 .گيرم خودتون چى، ممكنه خدمت برسم، زیاد وقتتونو نمى
 یشان پيش من باقى دونم این یادداشت آوچكى آه از ا ــ البته من نمى 

 چون خودش . . . مونده مال خودشه یا از قلم دیگرى تراوش آرده
 .توضيحى نداد یا من فراموش آردم
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 فصل سيزدهم
 

 از آنجایى آه شهيد رجایى در باز گویى حوادث و خاطرات مربوط به  
 آرده، لذا تهيه و  زندگى شخصى و مبارزاتى خود بسيار بسته عمل مى

 یادم . پذیرد ع و مطالب مورد نياز با دشوارى انجام مىگردآورى  مناب
 آردم، ایشان با  الزمانى صحبت مى آید وقتى با آقاى عباس صاحب مى

 آقاى دآتر بهفروزى دوست دوران نوجوانى و «; اطمينان فرمودند
 سربازى شهيد رجایى ميتوانند اطالعات مفيدى از آن دوران در اختيار 

نتظار نوبت ایشان رسيد و در یك بعدازظهر روز شنبه با آمى ا»شما بگذارند
 رأس 

 فهرست پرسشها روى ميز در . ساعت سه به خدمت ایشان رسيدم
 مقابلشان قرار داشت اما ایشان ترجيح دادند خودشان صحبت آنند بدون 

هنگام ورود به نيروى : گفت  دآتر بهفروزى مى.آنكه سئوالى طرح شود
 هوایى با هم آشنا 

 و سالهاى سال در آنار یكدیگر بودیم و تنها حوادثى مثل زندان بين شدیم 
اى  اى یا خاطره از ایشان سئوال آردم آیا دست نوشته.انداخت ما فاصله مى

 از آن ایام دارند 
آردیم مسائل  از طرفى فكر نمى. یا خير؟ــ خير، ما در بند این چيزها نبودیم

 به 
و در نتيجه از .گيرد كت قرار مىآشد و ایشان در رأس ممل این جا مى

 مجموع دوره پنج ساله نيروى هوایى آه اآثر اوقات با هم 
مالقات با بعضى از اعضاى !اند فقط به اندازه پنج خط دست مرا گرفت بوده

 اهللا  فدائيان اسالم و یا دیدار با مرحوم آیت
 زه طالقانى در مسجد هدایت از جمله مطالب گفتنى آقاى بهفروزى بود، تا

 پرداختند  یكى از دالیلى آه ایشان به آلى گوئى مى. بدون ذآر جزئيات
 شاید این باشد آه اصوًال ایشان یك فرد فرهنگى هستند نه یك شخص 
 سياسى و شاید به همين دليل است آه بر طبق گفته خود جناب دآتر 

 هاى سياسى خود با  بهفروزى، مرحوم شهيد رجایى راجع به فعاليت
 آردند، این در  آردند و بالطبع ایشان نيز آنجكاوى نمى حبت نمىایشان ص

 حالى بود آه ایشان به هر حال آگاه بودند آه شهيد رجایى در آنار آار 
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 جالب اینجاست آه . فرهنگى به آار تشكيالتى و سياسى نيز مشغول است
 آقاى دآتر بهفروزى شهيد رجایى را با یكى از اعضاى فدائيان اسالم آشنا 

 آرده بود با این حال ایشان در تشكيالت و فعاليتهاى سياسى به طور 
 اند در  داده گير ندارند و بيشتر ترجيح مى منسجم و فعال حضور چشم
 در این مورد خاص گذشت سالهاى سال و . حاشيه به این امور بپردازند

 عامل فراموشى و نيز خصوصًا حجم گسترده فعاليتهاى فرهنگى آقاى 
با این حال دیدار با ایشان براى من بسيار .تأثير نبوده است هفروزى بىدآتر ب

 من با شخصيتى . ارزنده بود
 برخورد آرده بودم آه سالهاى ایام جوانى را با شهيد رجایى گذرانده و 

 اگرچه عميقًا در فعاليتهاى سياسى همراه نبودند و یا در زندان در آنار هم 
 ت مورد اعتماد شهيد رجایى بوده است حضور نداشتند، اما ایشان دوس

 در آن سالهاى . ها و دقایقى با او به رازگویى پرداخته است حتمًا لحظه
 اختنِا یافتن یك همراز و یك دوستى آه بتوان به او اعتمادى آنچنان 

اگر من موفق .داشت، هم چون گوهرى است گرانقدر آه باید آن را ارج نهاد
 ا از ایشان آسب آنم، بيشتر به نشدم اطالعات مورد نياز ر

 او بندرت از خود و رفتار و . دليل خصوصيات اخالقى شهيد رجایى است
 آرده است خصوصًا انكه در رازدارى استاد بوده و  اعمالش صحبت مى

 از اینها گذشته . بود بيان موضوعى ولو جزیى  چه بسا خطر آفرین مى
 هاى خود نداشته است و لذا  ششهيد رجایى ميلى به  ذآر ایثارگریها و تال

 اطالعات بدست آمده را باید مدیون همين دوستان دانست آه با 
 هاى برجسته را به  تيزهوشى و هوشيارى خود بعضى خاطرات و لحظه

 ذهن خود سپرده و پس از عبور از سالهاى اختنِا و طوفان انقالب و 
 ها را به ما انتقال شان آن خاطرات گرانب نشستن گرد و غبار پيرى بر چهره

 یاد  وقتى آقاى دآتر بهفرزوى حسابى گرم صحبت شد مطلبى را به.دهند مى
 موضوع بر سر دقت زیاد مرحوم . آورد آه گفتنش خالى از لطف نيست
 اى در ذهن ایشان جان گرفت و او  شهيد رجایى بود آه ناگهان خاطره

ر دانشگاه یك سخنرانى آد مرحوم بازرگان د ــ یادم مى: اینطور تعریف آرد 
ایشان سخنرانى آردند و . در رابطه با مسائل فلسفى و فرهنگى بود. داشت

. فرداى همان روز شهيد مطهرى در همان محل به نقد سخنان ایشان پرداختند
 هاى این دو  در این بين معاونت دانشگاه در آن زمان از اختالف در دیدگاه
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  رشته آالم را بدست گرفت و شخصيت خواست بهره بردارى آند و لذا
 به هر حال در آن . خواست اختالف این دو شخصيت را عميق جلوه دهد

 دار و مسئله ساز  زمان اختالف هر چقدر هم وجود داشت، هيچ گاه ریشه
 چرخيدند و آن حمله به رژیم و مبارزه  همه دور یك محور مى. شد نمى

  بود طبق برنامه عمل معاونت دانشگاه معلوم. براى سرنگونى آن بود
 اما . آرد و قصد داشت در بين مبارزین و متفكرین تفرقه ایجاد آند مى

 بردارى  خواهند از شرایط به نفع خودشان بهره مرحوم بازرگان آه دید مى
 معاونت دانشگاه ایستاد و ... آنند، ناگهان بلند شد و رفت در آنار دآتر
ــ خير اصال اختالفى در آار :فت اجازه صحبت بيشتر به آن شخص نداد و گ

فرمایند، درست است و  نيست، هر چه دوست گرانقدر ما آقاى مطهرى مى
 ...آنم بنده حرفهاى ایشان را آامًال تأئيد مى

*  *  * 
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 فصل پانزدهم
 

 مرا شناخت اما برایم اظهار . یكبار دیگر به سراغ دآتر محمد فخر رفتم 
  گفته ایشان، جستجو براى یافتن یادداشت آقاى رجایى با طبق. تأسف آرد

 با این حال به من قول داد دست از تالش و . ناآامى روبرو شده است
 .جستجو برنخواهد داشت

 پيدا ... انشاءا. ــ مطمئن هستم اون یادداشت الى یكى از این آتابهاست 
 ات آن به خوبى یادداشت بسيار باارزشى است، زیرا از البالى آلم. مى شه

 .مى توان به شخصيت انقالبى و اسالمى آقاى رجایى پى برد
 من هم از فرصت پيش آمده استفاده آردم و بالفاصله موضوع  
 .را مطرح آردم» مالقات در پاریس«

 ظاهرًا باید از اون یادداشت . ــ از اینكه به فكر بودید تشكر مى آنم 
 تون در پاریس ممنون ميشم اگه آمى فعًال نااميد شد، اما راجع به دیدار

 .بنده رو در جریان بگذارید
 درست هم نيست، وقتى . من حرفى براى گفتن ندارم. ــ اصرار نكنيد 

 .خودشون حضور ندارند، ممكنه راضى نباشند
 طى دوبار گفتگو با آقاى دآتر محمدصاِد فخر به این نتيجه رسيدم 
 

 به هيچ وجه . هواهاى نفسانى استآه ایشان بسيار رازدار و به دور از 
 از قرار معلوم . حاضر نيستند خود را به هر طریقى آه شده مطرح سازند

 ایشان حتى ميل چندانى ندارند تا پایين جزوه هاى درسى آه براى 
 باالخره چى؟ اگر قرار . دانشجویان تهيه مى آنند، نام خودشان را قيد آنند

 ق شود آیا صحيح است مطلب را رها باشد راجع به موضوعى حتمًا تحقي
 آرده و به دست فراموشى سپرد؟ فعاليت سياسى آن هم بعد از این آه 
 موضوع مسائل حفاظتى و امنيتى منتفى شده و على الظاهر خارج از 

 محدوده و دایره مسائل شخصى و خانوادگى مى باشد، چگونه مى تواند 
 ؟ باالخره یك روزى یك آدم براى هميشه در پشت پرده اسرار پنهان بماند

 و » مالقات در پاریس«آنجكاو دیگرى پيدا مى شود و راجع به موضوع 
 دیدار آقاى دآتر محمدصاِد فخر و جناب محمدعلى رجایى تحقيق و 
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 اصرار بنده براى ثبت این موضوع فشار از ناحيه . آنكاش خواهد آرد
  و نيز جوانانى است هواى نفس نيست، طبعًا نياز مردم عالقمند و محققين

 اما از آنجایى آه آنجكاوى بنده . آه اینگونه مسائل را پيگيرى مى آنند
 نيست، مجبور شدم موضوع را از طریق فرد » آدم آنجكاو دیگرى«آمتر از 

 در ميان فهرست شخصيت هاى فرهنگى و سياسى . دیگرى پيگيرى آنم
 . جه مرا جلب آردموجود در این رابطه، نام آقاى فارسى بار دیگر تو

 افرادى آه با سياست آشنا هستند و مبارزاتى در این رابطه دارند، معموًال 
 .خاطراتى در ذهن خود دارند، آه شاید از همه ابعاد به آن ها نظر نكنند

 . متأسفانه دیدار دست نداد و ناچار شدم تلفنى موضوع را دنبال آنم 
 :سخ گفتند ایشان در پا. راجع به قضيه پاریس پرسيدم

 ــ بنده از مالقات آقاى رجایى با آقا دآتر محمد فخر هيچ اطالعى  
 .ندارم و تعجب مى آنم

 ــ چرا؟ 
 ــ براى اینكه اگر چنين مالقاتى در آار بود، الاقل بنده از آن با اطالع  

 فعاليت هاى سياسى در آن زمان اگر در حوزه ما قرار داشت، . مى شدم
 فعاليت مخفى و سياسى در آن زمان زیاد گسترده . شدیمحتمًا با اطالع مى 

 سفر آقاى رجایى به پاریس خارج از مأموریت محوله به ایشان نبوده . نبود
 و لذا تعجب مى آنم آه چطور ایشان چند روزى در آنار آقاى دآتر فخر ـ 

 آه ایشان را در حال حاضر بجا نمى آورم ـ در پاریس بوده اند، اما بنده 
 طالع مانده ام، زیرا نام ایشان در ميان اسامى افرادى آه باید با آن ها بى ا

 البته قضيه پاریس فقط در ارتباط با ارسال پول بوده . تماس گرفت، نيست
این پول ها از طریق حاج آقا هاشمى رفسنجانى به پاریس فرستاده مى . است

به . ه مى شدشد و معموًال از طریق قطب زاده براى بنده در بيروت حوال
احتمال زیاد حاج آقا هاشمى حتمًا در خاطرات خودشان راجع به این 

 .موضوع صحبت آرده اند
 به هرحال در این فرصت آم زمان تأسف خوردن فرا رسيده بود اما  

 پيش از آن آه حرفى بزنم، آقاى فارسى مطلبى را به خاطر آوردند و چنين 
 :تعریف آردند 

 بدنيست شما هم !  خاطره جالبى به ذهنم رسيدــ حرف از پول شد، یه 
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 ...بدونيد شاید به درد آارتون بخوره
 یادم مى آد آقایى به نام زمان پور آه جزء افراد مورد اعتماد ما بودند، آن  

 .  براى تحصيل عازم پاریس بودند٥٠ ـ ٤٩روزها اگر اشتباه نكنم سال 
 نجانى مى گيرند و مقدارى پول آقاى رجایى از حاج آقا هاشمى رفس

 من آن . تحویل آقاى زمان پور مى دهند تا در پاریس براى بنده بفرستند
 بود و نام مستعار » محمدامين«نام مستعار آقاى رجایى . زمان بيروت بودم

 باران چشمه ـ ... صاحب این نام ـ حكمت ا. باران چشمه... بنده حكمت ا
 مه ایشان براى خودم گذرنامه اى آدم مرده اى بوده آه بنده به آمك شناسنا

 اما به دليل آن آه با افراد . به همين نام تهيه و از تهران عازم بيروت شدم
 صاحب نفوذى هم چون امام موسى صدر آشنایى داشتم موفق شدم در 

 لبنان گذرنامه را به نام اصلى خودم برگردانم و همين قضيه مسئله اى را 
 .ایجاد آرد

 باران ... ر پاریس پول مورد نظر را به آدرس حكمت اآقاى زمان پور د 
 خالصه اینكه تالش زیادى آردیم تا اینكه موفق . چشمه حواله مى آند

 !باران چشمه خودم هستم... شدیم ثابت آنيم حكمت ا
 پرسيدم آیا این موضوع در آتاب زوایاى تاریكى آمده است؟ 
 باران چشمه در آن ... ت ااما راجع به پرونده حكم. ــ خير فكر نمى آنم 

 در ضمن حاال آه صحبت از سفر آقاى رجایى . آتاب توضيح آافى داده ام
 به پاریس شد، بدنيست بدونيد به پيشنهاد بنده ایشان در بازگشت به ایران 

 ممكن است . در شهر استانبول مالقاتى با دآتر صالح الدین دلشاد آردند
  آن دو براى آار رمان مفيد واقع این مطلب و چگونگى دیدار و گفتگوى

 این آقایى آه مى گویم ـ دلشاد ـ پدرش در نجف زیارت خوان بوده . شود
 بنده در حال حاضر با ایشان . گویا حوالى تهران سكونت دارد. است

 ارتباطى ندارم اما شاید بتوانم از طریق یكى از دوستان ـ آشيخ على 
 .ن به دست آورماسالمى ـ آدرسى یا شماره اى از ایشا

 بالفاصله با دانشگاه . نام آقاى زمان پور حواسم را متوجه خود آرد 
 بعد از . خوشبختانه حضور داشتند. تربيت معلم ارتباط برقرار آردم

 معرفى خود و علت تماس، پيشنهاد آردند همدیگر را در یكى از روزهاى 
 هنگامى آه راجع به بنده با آمال ميل پذیرفتم اما . چهارشنبه مالقات آنيم
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 :موضوع پول پرسيدم، گفتند 
 بنده چون عازم پاریس بودم، مقدارى پول از طریق آقاى . ــ بله درسته 

 رجایى دریافت آردم و با خود به فرانسه بردم و از آنجا به آدرس فارسى 
 اما الزم است بگویم گفتگوى فارسى و رجایى . در بيروت حواله آردم
 اما راجع به خودم مى توانم بگویم تقریبًا .  مى گرفتبصورت رمزى انجام

 آقاى فارسى با بنده در . حالت رابط ميان آقاى رجایى و فارسى را داشتم
 پاریس یا مارسى ـ محل تحصيلم ـ مكاتبه مى آردند و بنده نيز در صورت 

 .لزوم با آقاى رجایى در تهران
  یا خاطراتى جنابعالى دست نوشته اى. ــ ببخشيد یك سئوالى 

 .به صورت مكتوب از آن سالها دارید یا خير
 . همه وقایع آن سالها در ذهن بنده ضبط شده. نيازى نمى بينم! ــ خير 

 به هرحال اگر مالقاتى . بنده همكار آقاى رجایى در دبيرستان آمال بوده ام
 .پيش آمد، خاطرات خود را برایتان بازگو مى آنم

 ...ــ انشاءا 
 هاى آقاى فارسى آه مدتى قبل قولش را داده بودند، سرانجام یادداشت 

 هفت صفحه دست نوشته آه تا حدودى آليات فعاليت . به دستم رسيد
 بخشى از آن در زوایاى تاریكى قيد . سياسى آقاى رجایى را در برمى گيرد

 شده و گوشه اى از آن نيز در گفته هاى خود رجایى منعكس گردیده و 
 .دو نكته نيز مناسب این آتاب تشخيص داده شدباالخره یكى 

 شهيد رجایى پيش از آن آه در حلقه : در این یادداشت آمده است  
 قرار گيرد، در سالهاى پس از آودتاى بيست و ) ره(عاشقان حضرت امام 

  و خصوصًا به دليل دشمنى اش با آودتاچيان و شخص ١٣٣٢هشت مرداد 
 سيدمحمد ميالنى را آه از ...  از آیت اشاه، از ميان مراجع وقت، تقليد

 آربال به مشهد مقدس هجرت و رحل اقامت افكنده است، اختيار 
 مى نماید، مرجعى آه پشتيبان نهضت ملى ایران و با شخص شاه و 

 .آودتاچيان آمریكایى مخالفت مى آند
 :در گوشه دیگرى از این یادداشت آمده است  
  فرهنگيش با موسسه آمال نارمك، رجایى از همان ابتداى همكارى« 

 استقالل شخصيت خود را از صاحب امتياز و مدیر رسمى مدرسه ـ دآتر 
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 یكى از روزها وقتى همراه دآتر سحابى نزد . سحابى ـ نشان مى دهد... یدا
 مدیرآل آموزش و پرورش استان تهران مى روند تا با توصيه دآتر سحابى، 

  آنند تا بتواند تمام وقت ادارى خود را در وى را از قزوین به تهران منتقل
 دبيرستان آمال بگذراند، دآتر سحابى ضمن طرح تقاضا، براى جلب 

 رجایى . تعبير مى آند» !این بيچاره«ترحم مدیرآل، از آقاى رجایى به آلمه 
 شدیدًا عصبانى مى شود اما حرمت آقاى دآتر سحابى را در نزد مدیرآل 

 اما همين آه بيرون مى آیند با . فظ مى آندآموزش و پرورش استان ح
 :ناراحتى زبان به سرزنش ایشان مى گشایند 

 من فكر مى آردم شما نفوذى بر روى این شخص ـ مدیرآل ـ دارید «ــ  
 و از آن براى انتقالم استفاده خواهيد آرد و با همين تصور همراه شما آمدم 

 از من » این بيچاره«ا واژه وگرنه و در صورتى آه مى دانستم مى خواهيد ب
 اگر تصميم مى گرفتم به چنين . یاد آنيد، دیگر نيازى بهوجود شما نداشتم

 قيمتى از قزوین به تهران منتقل شوم، شخصًا به مالقات مدیرآل رفته و 
 ».چنين استرحامى مى آردم

 در دبيرستان آمال در آنار برنامه درسى، نمازهاى ظهر و عصر به ...  
 ماعت برگزار مى شد دآتر سحابى نظر مى دهد آه امام جماعت صورت ج

 رجایى . را گاهى خودش و گاهى تنى چند از دبيران متدین عهده دار شوند
 :این نظر را نمى پسندد 

 .ــ ینده مخالف این نظر هستم 
 ــ اشكالش چيه؟ 
 ــ بنده معتقدم دانش آموز باید به عدالت امام جماعت باور داشته  
  تا به وى اقتدا آند و چون با معلم سر و آار دارد و گاهى گمان مى برد باشد

 معلم در دادن نمره حقش را ادا ننموده است، لذا از اقتداى به او اآراه 
 بنابراین نمى توان او را به حضور و شرآت در نماز جماعتى این . دارد

 آنند باید چنينى ملزم ساخت و چون دبيران هم به امام جماعت اقتدا مى 
 برخى از . امام جماعت یك روحانى موجه و داراى شرایط الزم باشد

 .افرادى آه شما مى خواهيد امامت آنند، واجد آن شرایط نيستند
 مثًال چه شرایطى؟: دآتر سحابى با خونسردى مى پرسد  
 .ــ مثًال اینكه محاسن خود را با ماشين اصالح نزند 
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 ست و مراجع زدن ریش با ماشين را ــ نزدن محاسن جزو شرایط ني 
 .حرام نكرده اند

 :رجایى محكم و خونسرد چنين پاسخ مى دهد  
 ميالنى هستم و ایشان آن را حرام ... ــ بنده مقلد حضرت آیت ا 

 .مى دانند
 قرار مى شود رجایى رساله آقاى ميالنى را از منزلش بياورد و به رؤیت  

  مى گيرد و دآتر سحابى تسليم نظر این آار صورت. دآتر سحابى برساند
 .رجایى مى شود

 پانزده سال بعد از شهادت آقاى رجایى، آقاى فارسى خاطره دیگرى  
 در یك .  مى باشد١٣٤٧از ایشان نقل مى آند آه دقيقًا مربوط به سال 

 جلسه تشكيالتى به اتفِا آقاى فارسى و دآتر باهنر گفتگویى در خصوص 
 حرف سر . ن قبيل موضوعات صورت مى گيرددستگيرى و شكنجه و ای

 آن بود آه در صورت دستگيرى و شكنجه شدن تا چه حد مى توانيم 
 .مقاومت آنيم و اسرار درون سازمانى مهم را حفظ آنيم

 :نوبت به آقاى رجایى آه مى رسد، چنين مى گوید  
 اگر مرا شكنجه آنند و بعد آزاد شوم از هر راهى و به هر تدبيرى «ــ  

 »!شده، شكنجه گر را پيدا آرده و او را خواهم آشت
 چند روز پس از پيروزى انقالب آه آقاى فارسى از بيروت به تهران  

 برمى گردند، اولين شب بازگشت را در منزل آقاى رجایى آه نزدیك محل 
 بود، مى گذراند و فردایش به اتفِا هم به مدرسه ) ره(اقامت امام خمينى 

 هم آار تدریس و آموزش و هم فعاليتهاى مخفى برعليه رفاه، جایى آه 
 رژیم صورت مى گرفت و آن روزها سران رژیم و شكنجه گران و امراى 

 رجایى به فارسى یكایك . ارتش در توقيف بسر مى بردند، مى روند
 از جمله شكنجه گرانى را آه او را هم شِال زده ; زندانيان را نشان مى دهد

 .بودند
 :ى رو به رجایى مى آند و مى گویدآقاى فارس 
 ــ حاال مى خواهيد با این شكنجه گران چه آنيد؟ 
 و رجایى در حالى آه به صورت شكنجه گرى آه شاهد این گفتگو بود و  

 :طبعًا نگران سرنوشتش، نگاهى مى اندازد و بعد چنين مى گوید 
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 .  آردندــ این ها مأموران بدبختى بودند آه دستور مافِو را اجرا مى 
 .البته آدم هاى پستى هم هستند آه تن به چنين آارى داده بودند

 :وقتى یادداشتهاى آقاى فارسى را بستم به خودم گفتم  
 این حرفها همه خشم و غضب و انتقام رجایى از شكنجه گران خود «ــ  
 ».بود

*  *  * 
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 فصل شانزدهم

 
 آه از موضوع آتاب یكى از دوستان نزدیك ـ احمد دانيالى ـ همين  

 :بعدى با خبر شد، خود را به من رساند و گفت 
 البته بخشى از آن ها به . ــ من پر از خاطرات از شهيد رجایى هستم 

 !دليل گذشت چندین سال متوالى فراموش شده
 نامبرده در تمام دوران نخستوزیرى شهيد رجایى به عنوان منشى  

 ه از ایشان در برنامه آار من استفاد. مخصوص ایشان خدمت آرده است
 بود، اما به دليل آن آه در دسترس بودند، براى مالقات با ایشان شتاب 

 نمى آردم، خصوصًا آن آه وقتى متوجه شدم حجم اطالعات و خاطرات 
 افراد چندان رضایت بخش نيست، براى برقرارى ارتباط اصًال عجله 

 پر از خاطرات طالیى از اما برخالف تصور من ایشان به راستى . نكردم
 .شهيد رجایى هستند

 من سكوت آردم تا او موفق شود خود را به خاطراتى برساند آه تا  
 .مدتى دیگر قرار است براى هميشه فراموش شوند

 به نظرم مى آد ماه اردیبهشت بود، اما مطمئن هستم بعد از ایام عيد ...  
 آن را . به محل آار آورده بودیكى از برادران هندوانه اى . بود و فصل بهار

 خالصه پاره اى از آن را . سرخ وآب دار بود و شيرین مثل قند. پاره آردیم
 جون . داخل بشقابى سفيد گذاشتيم و خودم با ظرف ميوه داخل شدم

 دلم مى خواست در طول ساعات بى پایان آار به . مى دادبراى خوردن
 همين آه مرا . نش بدر آورمنحوى او را خوشحال آنم یا خستگى را از ت

 دید، دوباره به آارش مشغول شد، اما ناگهان دوباره سرش را باال گرفت و 
 بلند شد ایستاد و به . با تعجب و تبسم به من و ظرف هندوانه چشم دوخت

 .طرفم آمد
 ؟!ــ چيه این 
 ــ حاج آقا یكى از برادرها زحمت آشيدند، خالصه اینهم سهم  

 .شماست
  ميوه را برانداز آرد و دستى بر پوست هندوانه آشيد و بعد آمى ظرف 

 :با خونسردى گفت 
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 !حتمًا خيلى مى چسبه. هندوانه، اونم تو این فصل! ــ عجب 
 .بفرمایيد. ــ همينطوره 
  خارج قرجایى ظرف ميوه را از دستم گرفت اما قبل از اینكه از اطا 

 :شوم، پرسيد 
  اند؟ــ همه برادرها از این خورده 
 !ــ بله، خيالتون راحت باشه 
 ...ــ پس فقط من موندم 
 یك لحن بخصوصى بكار برد . براى حرف آخرش منتظر پاسخى نبود 

 اطِا را ترك نكن مى خواهم راجع به این موضوع «: آه معنایش این بود 
 »!باز هم با شما صحبت آنم

 :و ادامه داد  
 اما شما فكر . ودش نعمتيهــ تو این فصل هندوانه شيرین و پرآب خ 

 مى آنيد همه مردم مى تونند از این ميوه اونم این وقت سال تهيه آنند؟
 ...بابتش پولى ندادند، آسى تعارفشون آرده... البته آقاى. ــ نخير 
 ــ ميوه هایى آه بعد از فصل به فروش مى رسند قيمتشون از قيمت ميوه  

 هار برابر قيمت اصلى به فروش نوبرونه هم باالتره، معموًال تا سه چ
 .مى رسند

 .ــ بله همينطوره 
 ــ قبول دارید آه این مردم زحمت آش این انقالب رو به ثمر  

 رسوندند؟
 .همينطوره آه شما مى فرمایيد! ــ بر منكرش لعنت 
 .ــ و قبول هم دارید آه همشون قدرت خرید این هندوانه رو ندارند 
 .ــ آامًال درسته 
 دونيد، پدرها یا مادرانى آه همراه فرزندانشون به بازار تره بار ــ مى  

 مى رند یا داخل ميوه فروشى محلشون مى شوند، همين آه بچه شون از این 
 ميوه هوس آنه و آنها هم توان خرید ندارند چى بهشون مى گن؟

 پاسخ این پرسش رجایى فقط تبسم غم انگيزى بود آه انگار برچهره ام  
 .خشكيد

 ــ از طرف من از اون برادرى آه زحمت آشيدند و این ميوه رو ميان  
 به هرحال . برادران تقسيم آردند و سهم منو هم آنار گذاشتند، تشكر آنيد
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 اگه همه مردم مى تونند از این ميوه استفاده آنند، منم اینو قبول مى آنم، در 
 .غير این صورت از گلوم پایين نمى ره

  عِر خجالت هم داغ شده بود هم خنك تر از پاره پيشانى ام از شدت 
 برادرى آه این . از اطِا بيرون زدم و در را پشت سرم بستم. هندوانه سرخ

 تحفه را با خود آورده بود، ناگهان همين آه مرا با آن سر و وضع دید، یكه 
 .خورد و شادابى اش سوخت

 ــ قبول نكرد؟ 
 .ى دونه آى آورده زود ببرشنم. بگير ببر آبرومم بردى! ــ بد شد 
 .ــ خودت نمى خواى 
 !فقط برو... بوش راه افتاده. ــ نه بابا 
 راجع به اخِال و عادات رجایى حتمًا مطالب زیادى شنيدى، من ...  

 فقط همين رو بگم آه بيشتر اوقات ظرف غذاى . هم زیاد توضيح نمى دم
 ر مى آردم شاید من فك. اصلى ایشان سالم از اطاقشان بيرون مى آمد

 اما بعدًا . بيمارى خاصى دارند و باید از خوردن غذاى گرم پرهيز آنند
 خالصه اینكه از ظرف غذاى آامل . معلوم شد، خير اشتباه فكر مى آردم

 ایشان اغلب نان و ماست و محتوى آب داخل ليوان مصرف مى شد و بقيه 
 .دست نخورده به آشپزخانه برمى گشت

 هميشه ترجيح مى داد با فقرا و .  بخصوصى داشترجایى اخِال...  
 خب در محل آار ظاهرًا فقير و . محرومين بر سر یك سفره بنشيند

 یادم مى آد ماه رمضان . محرومى به آن معنى خاص خودش وجود نداشت
 صبح ها در اداره . ما یك مستخدمى داشتيم آه در واقع پستچى بود. بود

 ا در دفتر آقاى رجایى، آن هم به طور پست مشغول بود و بعدازظهره
 این آقا آه اسمش از خاطرم رفته، بعد از نماز مغرب . افتخارى و بدون مزد

 آقاى رجایى و بنده سر سفره نشستيم، من . و عشا، سفره افطار را پهن آرد
 منتظر بودم ابتدا ایشان دست به سوى سفره ببرد و بعد مشغول شوم اما 

 !ستدیدم، خير، خبرى ني
 :به خودم گفتم  
 ؟!ــ نماز آه تموم شده، دعا هم آه تموم شده، پس معطل چيه 
 :بعد براى آن آه شتاب آند، گفتم  
 .بفرمایيد... ــ بسم ا 
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 بياد... من منتظرم آقاى . شما بفرمایيد... ــ بسم ا 
 بهتره شما هم دست نگهدارید «: اما با لحنى گفت آه معنایش این بود  

 »!مت بيایدتا پيشخد
 همه چى بود، جز غذاى اصلى و . نگاهى به داخل سفره انداختم 

 .چاى
 ؟!ــ مى خواهيد تلفن بزنم 
 .خودش مى آد. ــ نيازى نيست 
 .با سينى چاى و قورى و استكان. و آمد 
 و . آقاى رجایى تبسمى آردند و سينى را زودتر از من تحویل گرفتند 

 :گفت 
 .ــ بفرمایيد 
 اگه آم و آسرى هست بفرمایيد، غذارو بعدًا مى آشيم آه . انــ نوش ج 

 .سرد نشه
 .زحمت آشيدید. ــ شما بفرمایيد 
 .ــ ببخشيد 
 ــ آجا؟ 
 ــ امرى هست؟ 
 .ــ خير، افطار آردى 
 .ــ افطار مى آنيم، عجله اى نيست 
 :آقاى رجایى تبسمى آرد و گفت  
 . حاال مى خواهى برىــ مرد مؤمن یك ساعته مارو آاشتى پاى سفره 
 پيش از آن آه رنگ پيشخدمت بپرد و به جاى آن ترس و اضطراب  

 . بنشيند، با ناباورى متوجه منظور رجایى شد و از لطف ایشان تشكر آرد
 اما همين آه فهميد تعارف نبوده، در حالى آه دست و پایش مى لرزید 

 .آندمجبور شد افطار را در آنار رجایى بر سر یك سفره صرف 
 من گمان مى آردم رجایى به چيزى جز خدا تعلق خاطر نداشت، اما ...  

 مثل عاشقى . او به چيزى غير از خداوند نيز عشق مىورزید! اینطور نبود
 فكر مى آنيد چه . آه هرگز حاضر نيست از آنار معشوقه خود جدا شود

 .  او بودبود، بله درست حدس زدید، آن چيز گرانبها بارانى آهنه و آم رنگ
 :یك روزى یكى از دوستان به شاخه مقامات پرید و گفت 
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 ــ جنابعالى نخستوزیر این مملكت هستيد، به هرحال شاید آمى  
 در نظر دیگران و ميهمانان ناخوشایند جلوه !) منظورش خيلى زیاد بود(

 آنه، بهتره آه این بارونى رو آنار بگذارید و اجازه بدید این آقا آه خياط 
 يار ماهرى هستند و جدًا زحمت آشيدند و تشریف آوردند اینجا، بس

 !اندازه جنابعالى رو بگيرند و خالصه آلك این بارونى رو بكنيم
 رجایى خنده اى آرد و از آن خياط تشكر آرد و بعد بارانى خود را از تن  

 این ظاهرًا آخرین نگاه و . درآورد و آن را در برابر چشمان خود گرفت
 ظى با پوششى بود آه گردو غبار سالهاى سال مبارزه در باد و باران خداحاف

 خياط آمد خود را آماده آار آنه آه . و گرما و سرما بر آن نقش بسته بود
 :آقاى رجایى رو به بارانى خود آرد و گفت 

 تویى آه هميشه در سختى و . ــ آخه درسته آه من تورو آنار بگذارم 
  مثل بالش زیر سرم بودى و محافظ من در سرما .راحتى در آنار من بودى

 و باران بودى؟ من چطور از تو دل بكنم؟ وقتى نگات مى آنم یاد اون 
 تو بوى زندگى و عشق و مبارزه با هواى . روزها برام دوباره زنده ميشه

 من . آیا درسته آه آدم رفيق نيمه راه باشه؟ آره درست نيست. نفس مى دى
 رفيق نيمه راه من نيستم، اگه تو هر وقت . ش نمى آنماون سالهارو فرامو

 دوست ! خواستى برو، اما من از تو جدا نمى شم، چون آه دوستت دارم
 و آب پاآى را . نه: رجایى به آن ها گفت ! دارم هميشه در آنار من باشى

 .روى دست ما ریخت و خيالمان را راحت آرد
 اى رجایى آشنا هستند و در حال حاضر همه با اخِال و منش آق...  

 هرگاه خاطره اى تعریف مى شود خوانندگان خودشان مى فهمند، این 
 . خاطره مربوط به آداميك از خصوصيات اخِال و رفتارى ایشان است

 بعضى ها فكر مى آنند، مردم آند ذهن هستند و حرفهاى تكرارى را مدام 
  این آتاب آمتر حرف و تكرار مى آنند و آدم را بيزار مى آنند، خدا آنه تو

 ...شعار باشه
 عكاس هاى جوان مدام و پشت سر . یادم مى آد مصاحبه مطبوعاتى بود 

 هم عكس مى گرفتند، طورى آه صداى آقاى رجایى درآمد و خطاب به 
 :آن دو سه عكاس گفت 

 ــ شما چى آار مى آنيد؟ 
 !ــ عكس مى گيریم 
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 ــ مگه عكس نگرفتيد؟ 
 .زم ميشهــ چرا ولى خب ال 
 شما هر آدوم پنج شش نمونه عكس . ــ نيازى به این آار نيست 
 

 . اسراف در هر آار مضره! گرفتيد، بسه دیگه من جاى شما خسته شدم
 چرا فكر مى آنيد بازم نياز دارید؟ هربار آه مصاحبه ميشه آلى عكس 

 .مى گيرید
 . خالصه اینكه نور فالش ها خاموش و عكاس ها مرخص شدند 
 حتمًا شنيدید وقتى بنى صدر رفت، . ایى از تشریفات خوشش نمى آمدرج

 رجایى دستور داد تا آليه وسایل تزئينى و اضافى در ساختمان مرآزى 
 . نخستوزیرى را جمع آورى و به سازمان ميراث فرهنگى فرستادند
 منم . راجع به مفقود شدن رجایى به مدت دو روز حتمًا چيزهایى شنيدید

 فقط ميگم رجایى از یك در مخفى خانه یكى از . نمى دمزیاد شرح 
 .بستگانش را ترك آرد و براى مدتى ناپدید شد

 دو روز تمام پاسدارها و نگهبان ها به دنبالش گشتند، حتى منزل هم  
 بعد از دو روز به . اطالعى نداشت و اگرهم مطلع بودند، به ما حرفى نزدند

 ا تشریف داشتيد؟ همه جا در به در آج; بنده پرسيدم. محل آار بازگشت
 !دنبالتان بودیم

 اتفاقًا جاى . تك و تنها. ــ با اجازه در خدمت برادرمون رفتيم قزوین 
 شما خالى خيلى هم خوش گذشت مدتى بود به قوم و خویش ها و اقوام و 

 ؟!مشكلى آه پيش نيومده. دوستان قدیمى سرنزده بودم
 خوردن او چيزى را تعریف آنم، چون آه اجازه بدهيد از آداب غذا ...  

 شاید باور نكنى ولى طى سالهاى گذشته از . مى ترسم فراموشم بشه
 یادم مى آد موقع افطار رجایى . خاطرم رفته بود، یكدفعه به خاطرم رسيد

 به مقدار مساوى خرما مى خورد و براى آن آه مطمئن بشوم اشتباه 
 البته طورى آه متوجه . مى آردمنمى آنم، به نحوه ميل آردن او دقت 

 و سرانجام پس از گذشت چند روز از ماه رمضان، فهميدم حدسم . نشوند
 بسيار آرام و . هميشه دو عدد خرما مصرف مى آرد. درست بوده است

 اما من نتوانستم جلوى خودم را . خونسرد و با حوصله غذا مى خورد
 .بگيرم و آخرش پرسيدم
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 هميشه . بيشتر از دو عدد خرما ميل نمى آنيدــ ببخشيد شما هميشه  
 !ببخشيد آنجكاوى آردم. هم دو تا خرما

 فكر نمى آردم آسى متوجه این موضوع . درسته. ــ نه اشكالى نداره 
 راستش این عادت از زندان باقى ! معلوم ميشه خيلى دقت آردى. بشه
 ى ها دو تا هميشه با آب یا شير یا چاى یا حتى بدون این نوشيدن. مونده

 شما اینطور . به هرحال بيشتر از دو تا هم نيازى نيست. خرما مى خوردم
 فكر نمى آنيد؟

 فكر . قائل بود) ره(رجایى احترام خاصى براى حضرت امام ...  
 نمى آنم به این تعریف ها نيازى داشته باشه اما به هرحال باید حق مطلب 

 ست آه هروقت به یاد رجایى اوضاع آن زمان به گونه اى ا. را ادا آرد
 مى افتيم آم و بيش بنى صدر هم در ذهن ما جاى مى گيرد، با این فِر آه 

 براى شهيد رجایى از خداوند رحمت و مغفرت طلب مى آنيم و نصيب 
 به هرحال این هم ثمره بذرى است آه . بنى صدر لعنت و نفرین ميشه

 .ت بار رو درو آنهخودش آاشته و باید تا ابد این محصول شوم و ذل
 هميشه سرآوچه . رجایى براى مالقات با امام رفتار بخصوصى داشت 

 جماران از ماشين بيرون مى زد و به احترام رهبر انقالب و ولى فقيه، با پاى 
 اما این بنى صدر آه خدا . پياده به سوى بيت حضرت امام به راه مى افتاد

 ه این ارزشها و اینگونه رفتارها لعنتش آنه، از بس متكبر و خودخواه بود ب
 ماشين تا جلوى پله هاى خانه پيش مى آمد و با غرور تمام . بهایى نمى داد

 .داخل خانه امام مى شد
 یك بار در بازگشت از بيت امام عده اى از مردم و بسيجى ها رجایى ...  

 در آن ميان یك جوانى شوریده و عاشق موفق . را بوسه باران مى آنند
  شود او را ببوسد تالش او حاصلى نمى دهد تا اینكه فكرى به نمى

 فورًا خود را به وانتى آه گوشه آوچه پارك بود : خاطرش مى رسد 
 همين آه آقاى رجایى به . مى رساند و از آن باال مى رود و منتظر مى ماند

 همراه جمعيت نزدیك مى شود، جوان بسيجى به لبه وانت آویزان 
  را دراز مى آند و خالصه مجبور مى شود آارى آند آه مى شود و دستش

 گوش آقاى رجایى را مى گيرد و به طرف : اصًال دلش نمى خواست 
 خودش مى آشد و بعد از آن آه دو سه بار او را مى بوسد، به جمعيت 

 !ماچش آردم! ماچش آردم: مى زند و فریاد مى زند 
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 .ــ آقاى رجایى ناراحت نشدند 
 .شه موقع خندیدن، ناراحتى طرف رو هم آشف آردــ مشكل مي 
 حسابى ! یادم مى آد اختالف بين رجایى خدابيامرز و بنى صدر لعنتى...  

 هياتى رو براى حل اختالف تعيين ) ره(حضرت امام . باال گرفته بود
 موسوى اردبيلى در راس آن قرار ... فرموده بودند آه حضرت آیت ا

 آسى صحبتى نكنه تا خداى ناآرده به ; دامام فرموده بودن. داشتند
 خالصه پيام همين . مشكل حل بشه... اختالفات دامن زده نشه تا انشاءا

 متاسفانه بنى صدر خائن از هر فرصتى آه پيش مى آمد استفاده . بود
 مى آرد و توجه زیادى به فرمایش امام نداشتند، اما رجایى سكوت آامل 

 وقتى عده اى بسيجى آه عازم جبهه بودند، اختيار مى آند و یادم مى آد 
 آمدند دفتر و تقاضا آردند آقاى رجایى را ببينند و برایشان آمى صحبت 

 :بنده به خدمتشان رفتم و گفتم . آند
 .ــ برادرها منتظر جنابعالى هستند 
 .ــ قرار شده فعًال صحبتى نكنم 
  بكنيد ــ حاج آقا صحبت سياسى آه نيست، دو آلمه صحبت معمولى 

 .همه شون عازم جبهه هستند... به هر حال براى آن ها قوت قلب ميشه
 مشكل اینجاست آه وقتى حرفى مى زنيم، برداشتهاى . ــ بله خبر دارم 

 هيچ قولى . نه. متفاوتى مى آنند و این موضوع ممكنه مسئله ایجاد آنه
 .بهشون ندید

 .ــ خوب نيست دست خالى برگردند 
 .ــ مى دونم 
 بعد آمى در فكر فرو رفت و سرانجام تصميمى گرفت و از محل آار  

 حاال داخل نمازخانه نخستوزیرى همه بسيجى ها چشم براه . بيرون زد
 .آمدن آقاى رجایى و سخنرانى ایشان نشسته اند

 . آمى افسرده ميشن. مى بينند خير نيامد. خالصه انتظار طوالنى ميشه 
 نماز را به جماعت برگزار مى آنند و باز . ظهر آه ميشه آماده نماز ميشن

 تا اینكه متوجه مى شوند رجایى داخل جمعيت نمازگذار نشسته . انتظار
 دورش حلقه مى زنند و خالصه از غصه و انتظار درمى آیند اما به ! است

 درخواست آن ها براى سخنرانى بار دیگر و بارهاى دیگر پاسخ منفى 
 جى ها او را مى بوسند، دعاى خير را بدرقه مى دهد و بعد از آن آه بسي
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 ...راهشان مى آند
 غم انگيزترین خاطره آن ایام پيش از شهادت ایشان، مربوط به ...  

 اعضاى جلسه . موقعى آه صداى انفجار را شنيدیم. انفجار حزب بود
 شوراى اقتصاد از اطِا آوچكى آه رجایى آنجا را براى این منظور 

  بيرون آمدند و پرس و جو مى آردند آه چه اتفاقى اختصاص داده بود،
 در آمتر از دو دقيقه محل انفجار مشخص و اعضاى شورا ... افتاده

 رجایى بسيار . مضطرب و هيجان زده این طرف و آن طرف مى رفتند
 .خونسرد عمل مى آرد

 ...به هرحال اتفاقيه آه افتاده،. ــ برادرها آروم باشند 
 حتى خانواده هاى شهداى .  دآتر بهشتى را گرفتندرجایى ابتدا سراغ 

 سعى مى آرد حاضرین را . فاجعه نيز ابتدا از حال دآتر بهشتى مى پرسيدند
 همان شب و . آرام آند و شتاب زدگى و اضطراب را از آنان دور سازد

 دقایقى پس از انفجار بالفاصله اطِا جلسه آه زیر آن انبار و آشپزخانه 
 بعد از آن پرس و جو راجع به انفجار . محل امنى تغيير یافتقرار داشت به 

هربار آه . آن شب غم انگيز هيچ گاه از خاطر من نمى رود... ادامه یافت
در واقع با هر . تلفن زنگ مى زد، خبر شهادت یكى از برادران را مى دادند

تا اواخر شب . زنگ تلفن گویى بهشتى شهيد مى شد و باز دوباره از نو
اصًال نميشه باور . دوار بودیم تا اینكه زنگ تلفن بار دیگر به صدا درآمدامي

به هرحال آن برادرى . مثل زنگهاى سابق نبود; آرد، صداى خاصى داشت
آه با هيجان و نااميدى تمام لحظه شمارى مى آرد تا گوشى را برداریم و 
ن آخرین خبر را به گوش رجایى برساند، خبر نداشت آه زنگ عجيب تلف

 .آهنگ شهادت دآتر بهشتى را در گوش ما نواخته است
 بعد از آن آه جنازه دآتر بهشتى به بيمارستان منتقل مى شود، رجایى  

 . همان شب به همراه محافظين خود به سمت بيمارستان به راه مى افتد
 رجایى به آنجا . آالبد خونين دآتر بهشتى به سردخانه منتقل شده بود

 وى سردخانه ـ محلى آه جنازه قرار داشت ـ را آرام آرام مى رود و بعد آش
 رجایى ثابت و . حاضرین همه گریه مى آردند. به سمت خود مى آشد

 استوار ایستاده بود، اما همين آه چشمش به چهره خونين و متالشى شده 
 .دآتر افتاد، پاهایش سست شدند و زانو زد و سر فرود آورد

*  *  * 
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 فصل هفدهم

 
 ئى در خاطرات خود فقط اشاره اى مختصر به دوست دوران رجا 

 . آودآى و دستفروشى خود مى آند، اما ذآرى از نام او به ميان نمى آورد
 باالخره از طریق یكى از بستگان نزدیك ایشان نام و شماره تلفن این مرد 

 دآتر محمد : آه خوشبختانه در قيد حيات هستند، به دست مى آید
 با شصت و پنج سال سن . نگ بازنشسته و پزشك داخلىسره; شيروانى

 آه بيش از سى سال آن را در خدمت بيماران، فقرا و محرومين سپرى
 ارتباط تقریبًا مستمر ایشان با رجائى از زمانى آغاز مى شود. آرده است

 آه خانواده شهيد رجائى به تهران مهاجرت مى آنند، اما دوستى 
 دو سه روز بعد از ارتباط تلفنى، . از مى گرددپدرانشان به سالهاى قبل ب
 در محل مطب آه بيشتر به یك موسسه خيریه . دیدار صورت مى گيرد

 :به گرمى مرا مى پذیرد ومى گوید . شباهت دارد، ایشان را مالقات مى آنم
 همان روزى آه با بنده تماس گرفتيد و . ــ اینها همه آار خداست 

 ایام را برایتان تعریف آنم، اواخر شب به درخواست آردید خاطرات آن 
 . مدت چهار ساعت خاطراتم را به صورت مكتوب روى آاغذ آوردم

 چيزى آه براى خودم آمى تعجب انگيز است این است آه من حوصله 
 نوشتن یك صفحه هم ندارم، اما وقتى سرم را باال گرفتم و نگاهى به اورِا 

 .حه مطلب برایتان نوشته امانداختم متوجه شدم چيزى حدود ده صف
 چيزى حدود دو صفحه مربوط به دوران . یادداشتها مطالعه شد 

 دستفروشى بود و بقيه خاطراتى بود مربوط به سالهاى بعد آه از منابع 
 این مرد خّير آه عمر خود را در . مختلف به آنها دسترسى پيدا آرده بودم

 ایم نوشته است آه رجایى راه خدمت به فقرا و محرومين سپرى مى آند بر
 : گویى حتى پس از مرگ نيز به دنبال رفع مشكالت محرومين است 

 اتفاقًا چند سال پيش پسرم مشكلى . چندبار او را در رویا مالقات آرده ام
 در آموزش و پرورش پيدا آرده بود آه به هر راهى مى زدیم، نتيجه 

 چند سالى از . ردمنمى گرفتيم تا اینكه رجائى را در خواب زیارت آ
 . انگار از گرفتارى من به طور آامل با اطالع بود. شهادت ایشان مى گذشت

 پرونده پسرم را در دست داشت و براى رفع مشكل او به هر درى سر 
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 سرانجام در حالى آه انتظارش را نداشتم، به لطف خداوند مشكل . مى زد
 .برطرف شد

 ى براى من بسيار با ارزش مالقات با دوست دوران دستفروشى رجای 
 عالوه بر یادداشتها، ایشان نمونه اى از دستخط و یك عدد. بود

 
 عكس یادگارى مربوط به زمان ازدواج رجایى در اختيار بنده قرار

 
 .دادند

 ــ این نامه خصوصى است و تاآنون جایى منتشر نشده است اما چاپ  
 جایى گرفته شده آن بالمانع است این عكس هم در شب عروسى شهيد ر

 .قابل استفاده باشد... و انشاءا
 .  مى باشد١٣٤٧نامه با جوهر سبز رنگ نوشته شده و مربوط به سال  

 در آن زمان رجایى در بيجار تدریس مى آرده و آقاى محمد شيروانى در 
 روى نامه این تاریخ . سال دوم دانشكده پزشكى تحصيل مى آرده است

 .  مى باشد١٣٣٤ بدون شك مربوط به سال ٠ـ  ١٤/١٠/٠: قيد شده است 
 . رجایى در آن سال به مدت یك سال در بيجار تدریس مى آرده است

 همچنين روى پاآت نيز مهرى در محل تمبر به چشم مى خورد آه این 
  .١٧/١٠/٣٤: تاریخ روى آن ثبت شده است 

 : شود فقط دو دليل عمده آن ذآر مى . این نامه از جهاتى با ارزش است 
 ابتدا اینكه این نامه به شهيد رجایى تعلق دارد و سند ما دستخط ایشان و 

 دیگر اینكه این نامه . حضور دوست قدیمى ایشان به عنوان شاهد
 خواندنى هنوز پس از گذشت پانزده سال از شهادت ایشان به چاپ 

 آشف این نامه هم چون گنجى است گران قيمت آه بهتر . نرسيده است
 :ميان هم به طور مساوى تقسيم آنيم است 

 دانشكده پزشكى ـ سال دوم
 خدمت استاد معظم آقاى محمد شيروانى

 تقدیمى ـ رجایى ـ بيجارگروس ـ دبيرستان پهلوى
  

 خدمت دوست ارجمند آقاى شيروانى
 پس از تقدیم سالم، اميدوارم هميشه اوقات بسالمت و در عين عافيت  
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 سالم و ... ف جویاى حال این بنده باشيد به حمدابوده باشيد و اگر از راه لط
 .بدعاگویى وجود دوستان و بندگان خدا خوشدل و خرم هستم

 نامه شریف صبح جمعه گذشته همراه یك دنيا احساسات به دستم  
 بنده در بيشتر . رسيد و سخنان دلنشين آن دوست ارجمندم بر دلم نشست

 ه از دستورات شما در سر راه مراحل از زندگى، بواسطه چراغ فروزانى آ
 گذاشته مى شد، پيش رفته ام و خداى را سپاسگزارم آه هنوز هم بنده را 

 هميشه آرزو مى آردم آه بتوانم طرز آار و فكر شما را . فراموش نكرده اید
 در بيشتر مواقع سرمشق خود قرار دهم ولى از آنجا آه قدرت نداشتم، 

 شتم مراحل عظيمى از راههاى مخوف و زیرا اگر قدرت دا; موفق نشده ام
 سهمگين زندگى را پيموده بودم و حال آن آه هنوز به خِم یك آوچه هم 

 بنده قبًال تصميم داشتم برنامه اى به خدمت شما تقدیم دارم . نرسيده ام
 ولى از آنجا آه اطالع داشتم وقت شما بيشتر از اینها ارزش دارد آه بوسيله 

 شود و اآنون هم آه مصدع اوقات شریف مى شوم چرندیات بنده گرفته 
 .برحسب وظيفه است

 البته از اینكه جنابعالى رشته شریف و عالى دآترى را طى مى آنيد  
 باعث نهایت خوشبختى است و راجع به ارتش بنده چيزى نمى نویسم 

 زیرا جمالتى را آه راجع به بعضى از اشخاص توضيح فرموده بودید، نوك 
 ا شكست و اميدوارم آه در آینده موفق بشوید با نيكى هاى قلم بنده ر

 مخصوص به خود آه حقيقتًا در نهاد شما سرشته اند، پاسخ مقتضى به 
 .اینگونه اعمال بدهيد

 فقط راجع باین مطلب جبر وجدان دهانم را به سپاسگزارى از برادرم  
 و اما بنده باز مى آند آه خداوند وجودش را از جميع بليات محفوظ بدارد 

 در این شهر با مسائل مختلفى مواجه شدم ـ اوًال اینكه غربت از خانواده و 
 دوستان آه مزاحم فكر بنده بوده و باالخره درصدد رفع آن برآمده ام و 
 مسئله دیگر اینكه چون قبًال دبيرستان اینجا از لحاظ ریاضيات آسى را 

 در این موقع یك . دمنداشتند، بنده تمام ساعات ریاضى تدریس مى آر
 مهندس بِر و ماشين فارغ التحصيل هنرسراى عالى به دبيرستان معرفى 

 در . مقارن این مطلب یك ليسانسيه زبان از بيجار به قزوین منتقل شد. شد
 نتيجه بنده عهده دار تمام درسهاى زبان و مهندس مزبور ریاضيات را 

 بعدًا ... طه اى دارم آه انشاءابا رئيس شهربانى بيجار هم راب. تدریس مى آند
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 .به عرض خواهم رسانيد
 خدمت تمام دوستان مخصوصًا اخوى حسين آقا و اخوى بنده و  

 همچنين زهرا خانم و آقایان، اميرخان، ایرج خان و همسرانشان سالم 
 .غالم آوچك شما ـ رجایى. زیاده عرض نيست. برسانيد

 
 حداقل سه . فایت نمى آنداین مقدار خاطرات از دوران دستفروشى آ 

 ماه تمام در آنار یكدیگر به این آار مشغول بودند و چيزى حدود بيست 
 خط یا نزدیك به دو صفحه راضى آننده نيست، خصوصًا آن آه بخشى از 

 .این حرفها در سخنان رجایى موجود مى باشد
 آرى یك بار دیگر باید ذهن ایشان خاطرات آن تابستان گرم سال  

 ا به یاد آورد، همان روزهایى را آه دیگر هيچ گاه باز نخواهند  ر١٣٢٧
 .گشت

*  *  * 
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 فصل هيجدهم

 
 در خاطرات احمد دانيالى دو ماجراى بسيار جذاب و خواندنى وجود  

 ابتدا ماجراى . داشت آه بنده آن ها را براى فصل پایانى در نظر گرفتم
 .اى شام آخرفروختن گلها و سرانجام ماجر

 هنگامى آه رجایى با ضربه طوفان انقالب از چنگال دژخيمان ...  
 رهایى یافت، دوستان و آشنایان و بستگان نزدیك با هدایایى هم چون گل، 

 شيرینى به پيشوازش آمدند و آزادى اورا به فال نيك گرفتند و برایش 
 . سگزارى آردرجایى از همه آنان تشكر و سپا. موفقيت بيشتر آرزو آردند

 اما ناگهان متوجه شد نزدیك است اطِا خانه اش در ميان گلهاى سرخ و 
 همين آه خانه خلوت شد، نفس راحتى آشيد . سفيد و صورتى غِر شود

 و در حالى آه بوى عطر گلها در سينه اش جاى مى گرفت خطاب به یكى از 
 :دوستان قدیمى آه هنوز حضور داشت آرد و گفت 

 . گوش آن ببين چى ميگمــ آقا رضا 
 .ــ در خدمتم بفرمایيد 
 .ــ هر چى گل تو خونه ست، جمع آن 
 .ــ چرا جاشون خوبه 
 .ــ اگه انجام ميدى، بقيشم بگم 
 .ــ چشم بفرمایيد 
آقا رضا متعجب و حيران،  .ــ همه رو آه جمع آردى، ببر بفروششون 

 .نگاهى به سيماى رجایى مى اندازد
 ...ه این آار، نمى دونم و اــ ولى آخه درست 
 .ــ اگه این آارو نكنى، خودم انجام ميدم 
 خب پس، ببرم همه رو بفروشم، این گلها رو براى شما . ــ نه انجام ميده 

 آوردن؟
 اما . شرمنده آردند. ــ ميدونم، ممنونم از همشون جدًا لطف آردند 

 مى دونى چيه؟
 .ــ نه، بفرمایيد 
 خونه پر از عطر این گلهاى . لها آلى لذت مى برمــ من از دیدن این گ 
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 قشنگ شده، حاال فكر آن دو روز دیگه هم اینا این جا باشن، آخرش 
 فكر آردم چى آار آنيم بهتره، دیدم بهترین آار اینه آه . همشون مى پوسن
 .اینها رو بفروشيم

 ــ ولى آخه، بد نيست؟ 
 بهتره یا بفروشم و از پولش ــ چه بدى داره آقا رضا؟ بپوسه بریزم دور  

 ؟!استفاده آنيم
 !ــ واهللا ـ چه عرض آنم 
 .ــ حاال بيا و بخاطر من این آار رو انجام بده، ثواب داره 
 گلهاى رنگارنگ دسته دسته مى شوند و آقا رضا آن ها را بغل مى زند و  

  وقتى به خانه بازمى گردد، آقا رضا از این آه خانه. خانه را ترك مى آند
 .هنوز پر از بوى عطر گلهاست، تعجب مى آند

 ــ چى شد فروختى؟ 
 .ــ تمومشو 
 ــ بهت سخت نگذشت آه؟ 
 .ــ نه، به هر حال فروختم 
 خب پولش چقدر شد؟! ــ ثواب آردى، جدًا زحمت آشيدى 
 .ــ حدود دو هزار تومن 
 نه خودت بگو خوب ! عجب فكرى بود! خيلى پوله! ــ دو هزار تومن 

 .گلها مى پوسيد، در واقع این پول حروم مى شدبود 
 .حتمًا شما بهتر از من فكر مى آنيد. ــ چه عرض آنم 
 .آقا رضا پول را تحویل مى دهد 
 اگه زحمتى نيست، حاال آه ثواب . ــ پيش خودت باشه تا بقيه شو بگم 

 .آردى، این عمل خيرتو آاملش آن، بازم ثواب داره
 .بفرمایيد چه آار آنم.  خير باید تعجيل آرددر آار. ــ مادر خدمتيم 
 اونجا یه دآه آوچكى هست، . بلدى آه. ــ ميرى ميدون خراسون 

 من با پسرش تو ... صاحب آن دآه یك زنى است آه شوهرش فوت آرده 
 ببر این پول رو تحویل اون زن بده اما نگذار بفهمه از . زندون آشنا شدم

 ميرى یا من خودم بلند شم برم؟... هطرف من بوده، شنيدیم وضعش آساد
 

 .و اما ماجراى شام آخر...  
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 : یك روز قبل از فاجعه انفجار، رجایى خطاب به من گفت  
 دوستان و برادران گرامى همگى ... ــ امشب این جا جلسه برقراره 

 احتماًال جلسه طوالنى ميشه، خالصه به فكر شام هم . تشریف ميارن
 .باشيد

 .شهــ اطاعت مي 
 .ــ من دیگه سفارش نمى آنم 
 .ــ خيالتون راحت باشه 
 بعد از انفجار حزب جمهورى اسالمى و شهادت دآتر بهشتى و ترور  

 خامنه اى، این اولين جلسه اى است آه با حضور امام ... نافرجام آیت ا
 جمعه محترم تهران آه هنوز زخم منافقان را با خود حمل مى آند، تشكيل 

 ارك شام دیده مى شود و پس از برگزارى نماز مغرب و عشاء تد. مى شود
 .به صورت جماعت، آقایان به سوى محل جلسه به راه مى افتند

 موسوى اردبيلى، جناب آقاى ... حضرت آیت ا: همه حضور دارند  
 هاشمى رفسنجانى، مرحوم حاج احمد آقا خمينى و حجت االسالم 

 ...والمسلمين باهنر و
 منه اى محتاطانه در حالى آه عصایى در دست دارد، به خا... آیت ا 

 هنوز زخم ترور التيام نيافته، اما خود را به جلسه . سختى گام برمى دارد
 مى رساند تا راجع به مهمترین مسایل مملكتى گفتگو و تصمصم گيرى 

 هر روز . در آن سال و آن ایام اوضاع بسيار بحرانى و حساس بود. آنند
 ار و دشمنان تمام نيروهاى خود را بسيج آرده بودند تا انقالب ترور و انفج

 اگر همه . را بشكنند و به آمك آمریكا بار دیگر بر مسند قدرت بنشينند
 خاطراتى آه از رجایى در ذهنم باقى مانده، فراموش شوند، آن شب 

 به استثناى حضرت . یك شب نورانى بود. هيچ گاه فراموش نخواهد شد
 یك شب با شكوه و فراموش . هبران انقالب حضور داشتندامام همه ر

 یك رازى، یك چيز عجيبى در آن ميان . آسمان صاف و هوا عالى. نشدنى
 قویترین حواس نيز اگر به آار . بود، اما هيچ آس قادر نبود آن را درك آند

 مى افتاد، آن حالت عجيب را به حضور جمعى و نورانى سروران گرامى و 
 اما در حقيقت . اع حساس آن شب ها و آن روزها ارتباط مى دادیا به اوض

 .حادثه اى شوم و مرگبار در پشت پرده این شب طوالنى پنهان بود
 شگفت انگيزترین . مدتى بعد از شروع جلسه سفره شام چيده شد 
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 ميهمانان گرامى و همچنين بنده و سایر . منظره آن شب رفتار رجایى بود
  رجایى مى خواستند بر سر سفره بنشينند، اما او شِو خدمتكاران از آقاى

 . عجيبى داشت آه پابه پاى خدمتكاران در خدمت ميهمانان خود باشد
 بشقاب هاى غذا دست به دست مى شد و به دست رجایى مى رسيد و 
 این . سپس به دست ميهمانان و سرانجام رجایى نيز بر سر سفره مى نشيند

 و در واقع آن .  آن شب بهانه اى بيش نبودگویى جلسه. شام آخر است
 سروران گرامى آمده بودند تا براى هميشه با دوست و همسنگر قدیمى 

 چه شامى، اصًال آن شب مزه دیگرى ! چه شبى. خود خداحافظى آنند
 داشت، چون بوى عطر شهادت در همه جا پخش شده بود، آسى تصور 

 . در حال شكل گيرى استنمى آرد فاجعه دلخراشى در پشت همان مكان
 بعد از آن آه شام آخر به سر رسيد و سفره برچيده شد، رجایى با  

 یكى دو . چایى داغ از ميهمانان گرامى پذیرایى آرد و باز جلسه ادامه یافت
 ساعت بعد با ختم جلسه رجایى با دوستان خود خداحافظى و تا پاى در 

 ا چهره اى پر فروغ و تبسمى وقتى به دفتر آار بازگشت ب. بدرقه شان آرد
 :دلنشين مرا نگریست و گفت 

 .باید ببخشيد. ــ امشب مزاحم شما شدیم 
 .ــ خواهش مى آنم، شما خودتون به زحمت افتادید 
 هر وقت در خدمتشون . ــ این آقایان همشون نور چشم من هستند 

 .جلسه پربارى بود... الحمدا. هستم، هيچ وقت احساس خستگى نمى آنم
 ــ ببخشيد از غذا راضى بودید؟ 
 :رجایى با همان تبسمى آه داشت گفت  
 ــ خيلى خوب خصوصًا این آه جناب آقاى خامنه اى هم تشریف  

 . حال مساعدى نداشتند، اما زحمت آشيدند و تشریف آوردند. داشتند
 خالصه قسمت این بود آه بنده امشب در . محفل گرم و دوستانه اى بود

 .شمخدمتشون با
 رجایى آمى مكث آرد و بعد از آن آه به طرف اطِا آارش رفت،  

 :دوباره بازگشت و گفت 
 بگيد اطِا . جلسه شورا هم تو برنامه اس. ــ ضمنًا فردا خيلى آار داریم 

 .رو مرتب آنند
 ماه ساعتها بود آه طلوع آرده و . شب به انتهاى خود نزدیك مى شد 
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 فردا . پرى شده و سحرگاه در پيش بودشام آخر س. نور افشانى مى آرد
 به نظر مى آید روز سختى را در پيش . جلسه پشت جلسه تا آخر شب

 یكشنبه : قبل از آن آه محل آارم را ترك آنم تقویم را وِر زدم . داریم
 .١٣٦٠هشتم شهریور 

 والسالم           
 آغاز شانزدهمين سال 

  ١٣٧٦فروردین ـ 
 

 


