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به جای مقدمه
الگویی  ایران اسالمي است؛  از تاریخ معاصر  دوران دفاع مقدس پرافتخارترین برهه 
به یادماندني از حیات طیبه ی انقالب اسالمي توأم با خلق صحنه هاي بسیار زیبایي از 
رشادت ها و از جان گذشتگي هاي آحاد ملت ایران در راه مبارزه با طاغوت هاي زمان و تحقق 
آرمان هاي بلند یک ملت ظلم ستیز؛ این گونه بود كه هشت سال دفاع مقدس سربلندي این 
مردم شریف در پیشگاه تاریخ و ذلت ابرقدرت هاي شرق و غرب را به ارمغان آورد و در 
بزرگ ترین آوردگاه تاریخي ایران زمین، نه تنها وجبي از خاک عزیز ایران اسالمی از دست 

نرفت، بلکه جهانیان را مات و مبهوت عظمت و بزرگي خود نمودیم.
در این میان نقش دانشجویان مجاهد و دالور ستودني و مثال زدني است، آنان كه با 
حضور در جبهه ی علم و دانش بنا داشتند فردایي روشن را براي میهن خود رقم بزنند، با 
آغاز حمله ی جنود شیطان، جبهه اي مهم را پیش روي خود دیدند و براي دفاع از انقالب 
اسالمي و ایران اسالمي رخت جهاد بر تن كرده و دوشادوش و پیشاپیش دیگر مجاهدان 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل افتخار آفریدند. حضور قشر فاخر دانشجو در جبهه هاي نبرد 
حق علیه باطل جلوه ی بدیع از سیر الي اهلل جوانان خداجوي این سرزمین بود و دانشجویان 
را در شمار نقش آفرینان مهم و اصلي جهاد قرار داد تا جایي كه بسیاري از تأثیرگذاران و 
فرماندهان جبهه ی توحید از میان ایشان انتخاب شدند. این افتخاری بس بزرگ و جهادی 
بس عظیم بود كه به حق شهدای گران قدر آن را نیز باید شهیدان سرآمد عرصه ی علم و 

ایثار به حساب آورد.
به نیت پاسداشت رشادت و عزتی كه این سرآمدان از خود به یادگار نهادند، مجموعه ی 
حاضر به زیور طبع آراسته شده و در قالب كنگره ی ملی شهدای دانشجو با همت و حمایت 

سازمان بسیج دانشجویی و سایر دستگاه های دانشگاهی تألیف و تدوین شده است.
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فصل اول
آسمان گرفته بود. دیگر از ابر های بُره بُره روزها و هفته های قبل كه عقیم بودند 
و گاه و بی گاه پیدا می شدند، خبری نبود. حاال ابرهای سیاه و تیره ی پشته پشته ای 
كه نگاه بچه ها را می ترساند، اینجا و آنجا به صورت انبوه، آسمان و كوه های بلند و 
كوتاه دور و نزدیک محال را پوشانده بود. رعیت ها و كشاورز ها، خوشحال و نگران، 
یک نگاهشان به روی زمین و محصول های برداشت نشده بود و نگاه دیگرشان به 

آسمان گرفته ای كه ابرهای سیاهش بوی باران می داد.
رعیت پیر و چشم به راهی، كف دست های خاكی را به هم ماالند. هوای ابری را 
بو كشید و با صدای بلند گفت »خدا بخواد، با ئی اویر سیاه، حاصل سال دیگه از 
امسال و پارسال، دماغ تره ایشاال.« رعیت خسته ی دیگری كه آن سوی زمین مرد 
پیر، در گوشه ی زمین خودش، چمباتمه زده بود و میان قوطی سیگار در بازشده ای 
الی انگشت های كوچک و ابهام دو دستش، داخل كاغذ سیگار نازک، توتون 
می ریخت و سیگار می پیچاند و در همان حال، خستگی درمی كرد. برای خودش، 



تصویر آخر8

اما در جواب هم بلوكی پیرش، گفت »كجای كاری نظرقلی! جون رعیت بدبخت، 
تا بیخ خرخره اش باال میاد تا اهل و عیال مالک، میان دكان و بازار ئی شهر و ئو 
شهر گردش كنند و برای خودشان كروچ كروچ نقل و نبات بخورند و كیف دنیا ِن 
بکنند.« نظرقلی شنیده بود و نشنیده بود. موف بلندی كشید و با پشت دست نوک 

بینی را ماالند.
ساعتی گذشته بود. آفتاب نیمه جان عصرگاهی میانه ی پاییز، در پس توده های 
ابرهای تیره ناپدید شده بود. باد خنکی كه وزیدن گرفته بود، بوی باران و خزان 
را در دشت و صحرا می پراكند. در سمت مغرب، ابرهای سیاه، روی كنگره های 
نوک تیز كوه دالخانی و امروله، به صورت خط های دراز و تیره ی چله كشی دار قالی 
بود انگار. این سوی تر، كوه كبود بزو، تن به سنگینی توده ابری سیاه داده بود. در 
قسمت جنوب هم كوه های كوتاه تر كم كم در سایه ی سنگین ابرهای متراكمی كه 

به آرامی آن ها را به تصرف درمی آورد، رنگ می باخت.
نظرقلی كدوتنبل های صورتی، نارنجی و زیتونی رنگ را در میان تور كاه كشی 
چیده بود. رشته ی طناب مهار را از شبکه های منظم تور ریسمانی كشید. با یک 
حركت تند، سر طناب را به سمت خودش كشاند تا دهانه ی تور سفت شود. در 
همان حالت، نگاهش را گرداند رو به همان رعیت هم بلوكی كه پنجاه قدم آن 
سوی تر سیگار گیرانده بود و در خلوت خود، مشغول حساب و حاصلی بود كه تا آن 
روز برداشته بود. موف كشید و این مرتبه نگاهش را گرداند رو به شمال و مشرق 
دشت. دید پشته های ابر سیاه در آن سمت به قله های نوک تیز الوند رسیده است. 
تبسمی نشست در چهره اش. دید كمی این سوتر، ابر سیاه و سنگینی هم كوه 
پرابهت خان گورمز را همانند اژدهایی می بلعد. در همان حال، به امید بارش باران، 
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باز هم هوا را بو كشید؛ این دفعه خیلی عمیق تر. لحظه ای بعد گردن گرداند رو به 
كشاورز هم بلوكی كه دود سیگارش را پرنفس همراه با آه سوزانی بیرون می دمید.

ـ حسن جان! بی زحمت یی توک پا بیا تا ئی تور ُكدی ِن بارش كنیم. نبادا تنهایی 
بکوبانمش زمین.

حسن جان دوتا پک پرنفس پی در پی از سیگارش كشید. ته سیگار را با ضرب ناخن، 
از نوک چوب سیگار كوتاه، پراند. دست به زانو گذاشت. در حال برخاستن گفت 
»بذار ئی چارتا خربزه ـ  شامی بندازم میان خورجین، بعدش میام تور بندازیم گرده ی 

خر و با هم برمی گردیم آبادی.«
نظرقلی با پشت دست بینی را خاراند.

ـ به گمونم ئی دو خروار شامی و خربزه روی زمین مانده. اگه امشو زیر باران بماند، 
پاک از كیسه مان رفته. 

حسن جان هندوانه های كوچک و خربزه های تركیده ی میرپنج و تخم زرد پشت 
كرت بوستان را باعجله داخل خورجین نصفه و نیمه ی روی پاالن االغش چپاند و 
گفت »به خیالت كه چی؟ خو ئی چارتا لَف و لوف بوستان، ئی روزای آخر بوستان، 
از دست رفته به حساب میاد خانه آباد. فردا شیرمراد و صفارعلی گله را می اندازن میان 
بوستان. هی بعدش به هوای ئی چارتا بته علف و گیاهی كه گوشه ی كرت ها مونده. 

همه چی پامال شده رفته پی كارش.«
بی گفتی دیگر افسار خر كبودش را كشاند و رفت سمت بوستان نظرقلی. یک 
سمت تور سنگین كدوتنبل ها را چسبید. نظرقلی خر بور را كه با نزدیک شدن 
ماچه خر كبود حسن جان پرمه كردنش گرفته بود، جلو آورد. آن دست تور را گرفت. 
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هر دو همزمان »یا علی« گفتند. دقیقه ای بعد، تور پر از كدو را باالی پاالن خر بور 
جابه جا كردند. حسن جان از باالی پشته ی كرت بوستان پرید روی پاالن خر كبود. 
افسار را كشید. قبل از آنکه خرش را هی كند، چانه پراند سمت زمین بوستان كاری 

خودش.
ـ دوی نظرقلی! تو خوب پیش دستی كردی ها. ئی ُكدی های بوستاِن زودتر 
كشاندی و بردی خانه. خیال كنم خودم دو خروار و نیم ُكدی داشته باشم. خیلی 
كه بتانم بکشم خانه، روزی دو بار هم ببرم، هم بازم چار روز طول كشیده. فوقش 
نصفِش بشود بذارم داخل كاهدان، ولی بقیه اش بایستی بذارم روی دیوار و باالی 

بام خانه، تا زیر آفتاب كم كم برسد.
دوی نظرقلی افسار خر بورش را كشید و از پشت كرت بیرون برد.

ـ حاال خوبه زیادیش ُكدی حلواییه. امسال زمستان زیر كرسی، یی روز در میانم 
ناشتایی، نان و ُكدی بخورید، تا اول بهاره روز كم و كسری ندارید.

ده دقیقه گذشته بود. هر دو نفر رسیده بودند سر راه امامزاده باقر. حسن جان 
نگاهش گشت رو به سمت باالی آبادی.

ـ دوی نظرقلی سیل كن به قرول خونه. ببین ئون اویر سیاه چطور گرفتش زیر 
باِل خودش.

همزمان از توی جاده ی شوسه ی تویسركان، یک اتوبوس در حركت بود. دوی 
نظرقلی موف كشید.

ـ خوش به حال ئونایی كه االن روی صندلی نرم و گرم ئون اتاق شهری نشستن. 
از كرماشاه تا توسركان كیفشانه.
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حسن جان با حسرت سر تکان داد.
ـ بله كه خوش به حالشونه. ئونا عین رعیت بدبخت و بیچاره نیستند كه.

اتاق شهری، بنز دماغ دار آبی رنگی بود. از پیچ تپه ی امامزاده سرعتش كم شد. 
سر سه راه امامزاده باقر متوقف شد. مسافری پیاده شد. نگاه خسته ی دو رعیت پیر 
به اتوبوسی بود كه هر روز صبح به كرمانشاه می رفت و عصر ها برمی گشت رو به 
تویسركان. از گرد و غبار پشت سر اتاق شهری، رعیت ها متوجه نشدند چه كسی 
پیاده شد. وزش باد خنک، تند تر شده بود. هوا به سرعت سرد می شد. حسن جان با 
كف زبر دست، بینی پََخش را ماالند. با صدای بلند و كش داری موف كشید. پا ها 
را به شکم خر كبود كوبید و ِهی اش زد. با سرد و ابری شدن ناگهانی هوا، بقیه ی 
رعیت ها هم اینجا و آنجا، از داخل باغ ها و بوستان ها و از سِر زمین های كشاورزی، 
دست از كار كشیده بودند. پیاده و سواره، با خورجین ها و تورهای پر از علف و 

محصول بوستان ها و باغ ها راه افتاده بودند رو به سمت آبادی. 
اتاق شهری پس از پیاده شدن مسافر، كند و سنگین و پرسروصدا دوباره راه افتاد. 
پشت سرش دود سیاه اگزوز و گرد و خاک غلیظی بر جای می گذاشت. دانه های 
سرد باران، كم كم گزش نیش سرما را همراهی می كرد. مردی روحانی پس از 
پیاده شدن از اتوبوس، اول جاده، ایستاد رو به امامزاده باقر و قبرستان آبادی، فاتحه 
خواند. از باد سرد و تک و توک دانه های باران، عبا را كشید روی عمامه. كیسه ی 
سفید همراهش را گرفت در پناه عبا. راه افتاد طرف آبادی. پنجاه قدم جلوتر، از 
باریکه ی راه اُریبی كه به راه امامزاده می رسید، خرسواری پرسروصدا، االغش را 
هی می زد. مرد معمم زیر لب ذكر می گفت و نگاهش رو به آبادی می گشت از 
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پی خانه ی خودش. مرد سواره زود تر به راه اصلی رسیده بود. با دیدن مرد روحانی، 
تندی پیاده شد.

ـ آسید حسین سالم و علیکم.
آسید حسین متبسم و به آرامی جواب داد »علیک سالم مش عباس. خدا قوت.«

مش عباس چهره ی آفتاب سوخته اش با لبخندی از هم باز شد. تندی با بر دست، 
پاالن و خورجین االغ سفیدش را از خاک و خاشاک تمیز كرد. قدمی رفت جلو. 
دست برد سمت كیسه ی دست آسید حسین و گفت »بدش به من آقا.« قبل از 
آنکه آسید حسین جوابی بدهد، مش عباس نگاهش را گرداند سمت خر و بارش كه 

خورجین پرباری گرده اش بود.
ـ آقا بفرما سوار شو. من كیسه را می اندارم روی شانه ی خودم.

آسید حسین با نگاهی محبت آمیز رو گرداند سمت مش عباس و گفت »چیزی 
نیست. به زحمت نیفتید. خسته هستی. خودت بفرما سوار شو.« مش عباس دستش 
نیمه راه مانده بود. آسید حسین فکر كرد داخل كیسه یک من برنج و نیم من قند 
و پنج سیر نبات شاخه بیشتر ندارد. مش عباس با خنده گفت »نه آقا. به جان عزیز 
خودت، من دیگه سوار نمی شم. خوب نیست پیاده باشی.« آسید حسین نگاهش 
را گرداند به خورجین پربار االغ سفید و گفت »حیوون بارش زیاده. منم پیاده 
راحتم. بفرما خودت سواره برو تا زودتر به كارت برسی.« مش عباس وقتی دید 
آسید حسین حاضر نیست سوار االغ شود، افسار را كشید. یک قدم پشت سر سید 
راه افتاد. چند قدم جلوتر گفت »آقا! اقاًل ئون كیسه را بگذارش باالی خورجین. تا 
شما پیاده هستی، منم سوار نمی شم.« آسید حسین حرفی نداشت. كیسه را از دست 
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آقا گرفت. با احتیاط گذاشت كنار كدو حلوایی هایی كه به رنگ صورتی و نارنجی 
بودند. رنگشان از دهانه ی خورجین جاجیمی پیدا بود. چند قدم جلوتر، از كنار چند 
درخت سنجد راسته ی جویی بزرگ گذشتند. مش عباس با تبسمی گفت »آقا داشتم 
می رفتم منزلتون.« سرش را پایین انداخت. پس از مکثی ادامه داد »قابلی نداره. 
ئی به قد چند من چغندر خودمونی و چارتا ُكدی حلوایی را می بردم منزلتون.« 
آسید حسین نگاهش را گرداند روی بوستان كاری هایی كه اینجا و آنجا در میان 
صحرا پیدا بود. رو به مش عباس گفت »خدا بركت بده. راضی به زحمت نبودم. خدا 
خیرشان بده. امسال رعیت ها ُكدی زیادی آوردن خانه ی ما.« مش عباس این مرتبه 

لبخندش پررنگ تر شد.
ـ ئی فرمایشات چیه آقا! سادات حق زیادی گردن رعیت دارن. همه ی ئی باغ 

و بوستان آبادی به بركت جدتان حاصل می ده. كم و زیادش خیلی مهم نیست.
ریزش باران تند تر شده بود. بوی خاک باران خورده در خنکای نسیم، با هر نفس، 
بهتر استنشاق می شد. حاال از سمت جنوب شرقی، كوه های بلند نهاوند هم به 
سیطره ی ابرهای سیاه درآمده بود. مش عباس از شوق بارش باران، بی پروا صورت 

آفتاب سوخته اش را گرفت رو به دانه های سرد و ریز باران.
ـ به امید خدا ئی جوری كه ئی اویر سیاه گرفته و بوش میاد، با ئی اخم و تخم 

هوا، ایشاال بعد از دو سه سال كم بارشی، امسال به قدرتی خدا، باران خوبی میاد.
آسید حسین پرنفس هوا را بو كشید. با بَِر انگشت، خال سیاه روی گونه ی راستش 

را ماالند.
ـ اینا همه اش حکمت خداست. رعیت و مردم باید در هر حال شکرگزار نعمت های 
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پروردگار باشه. باران یی سال كم ببارد یا زیاد، بركت حاصل صحرا و رزق و روزی 
مخلوق، همه اش دست خود خداونده مش عباس. رعیت قانع و راضی به روزی 

خودش باشه، حاصل صحرا كم هم باشه، بازم بركت داره.
 ***

در شبی بارانی، دو سه نفر از زن های فامیل و همسایه ها در اتاق نشیمن مراقب 
حال فاطمه خانم بودند. آسید حسین زمانی، چراغ گردسوز را داده بود اتاق نشیمن. 
چراغ لمپا توی تاقچه ی گود اتاق باال روشن بود. فانوس هم در تاقچه ی داخل 
ایوان، نیمی از حیاط را روشن كرده بود. دو نفر از زن های آبادی، داخل خانه تنوری 
آن سمت حیاط، قزان آب جوش را روی تنور آماده كرده بودند. آسید حسین درون 
اتاق باال مشغول خواندن دعا بود. با بی قراری هر چند دقیقه سرک می كشید داخل 
ایوان. گوش تیز می كرد به حرف های زن ها. هر مرتبه سیده بتول را می فرستاد تا از 
احوال فاطمه خانم بپرسد. دل توی دل سید نبود. گاه شروع می كرد به قرآن خواندن. 
سید محسن و سید جعفر توی اتاق بغلی خوابیده بودند. كوبش باران تند شده بر 
بام های كاه گلی آبادی. در دل نیمه شب، سید را امیدوارتر می كرد. گاه از دل سیاه 
ابرها برقی می جهید و آسمان قرمبه از دوردست های آسمان، انگار در لحاف كلفت 
ابرها، مجالی برای خودنمایی چندانی نمی یافت. هنوز خیلی به سحر مانده بود. آسید 
حسین نیم ساعتی بود مشغول تالوت قرآن بود. سیده بتول تا از اتاق نشیمن به اتاق 
باال بیاید، زیر بارش تند چارقدش خیس شده بود. سردش هم شده بود. دِر اتاق را 
كه با ضرب گشود، پدر متوجه نشده بود. عمیق غرق در تالوت قرآن شده بود آسید 
حسین. سیده بتول از اینکه زن پدر درد می كشید، از اینکه می دید پدر در مقابلش 
غرق در قرآن شده است، لحظاتی بالتکلیف جلوی در اتاق ایستاده بود. نه توان 
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گفتن داشت و نه یارای حركتی در خود می دید. دقایقی در سکوت همان جا ایستاد. 
صبر كرد. متوجه شد التهاب و نگرانی قبلی پدر در قرآن خواندنش، به آرامش مبدل 
شده است. جزء قرآن به پایان رسیده بود. آسید حسین دختر بزرگش را دید كه 

ساكت در گوشه ی اتاق ایستاده است.
ـ  ها بتول جان؟ چه خبر؟ حال فاطمه خانم چطوره؟ هنوز خبری نشده؟

سیده بتول سرش پایین بود. جرأت نگاه به چشم های پدر را نداشت. با صدایی 
آهسته گفت »ننه قابله گفته ئی دعایی براش بنویسید تا كمتر سختی بکشد.« آسید 
حسین در همان آرامش قرآن را بوسید، گذاشت روی رحل. از داخل صندوقچه ی 
كنار دستش، برگه ای كاغذ برداشت. دوات مخصوص را جلو كشید. قلم را برداشت 
و با جوهر سبز زعفرانی دعایی نوشت. لب هایش در ذكر می جنبید. كاغذ را تا زد و 
داد دست سیده بتول. از پی او، خودش هم تا میان ایوان همراه دخترش آمد. آهسته 
گفت »دعا را بذارش توی جام آب. با دست خودت بده به خورد فاطمه خانم.« سیده 
بتول از پله های آجرپوش پایین رفت. آسید حسین زیر بارش باران رحمت، ایستاد رو 
به قبله. دست ها را برد باالی سر. در زمزمه ی دعا، قطره های خنک باران سحرگاه 

نوزدهمین روز آبان ماه می بارید بر سر و روی سیِد بی قرار. 
دقایقی گذشته بود. از سمت قبله، برقی چون خنجر تیزی، دل ابرهای سیاه 
را از هم درید. آسمان در پس روشنایی بزرگی، پرصدا غرید. بارش باران شدت 
بیشتری گرفت. ُشره ی ریزش آب از ُسول های چوبی بام های كاه گلی، در كوچه ها، 
با كوبش قطرات، تند و درشت، بر بام ها، آهنگین شده بود. زن ها برای رسیدن به 
خانه تنوری از كنار حوض مربع شکل وسط حیاط، فاصله ی كوتاه را می دویدند. باز 
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هم برقی دیگر جهیدن گرفت. حیاط روشن شد. آسید حسین دید ریزش تند و 
درشت قطره های باران بر آب مواج حوض، حباب های یکسان ایجاد می كند. باز 
هم زیر باران دعایی خواند. برگشت درون اتاق. قدم زنان و بی تاب، باز هم دعا خواند. 
پس از هر دعا، لحظاتی آرامش و امید به چهره اش بازمی گشت. دقیقه ای پس از آن 
باز هم بی قرار می شد. دوباره به ایوان برگشت. از نو زیر باران رحمت، دست ها را به 
سوی آسمان برداشت. دعایی خواند. با استغاثه به درگاه پروردگار، گوش تیز می كرد 
به نجوای زنانه ی اتاق نشیمن. ننه قابله حرف می زد. به این و آن دستور می داد. 
زن ها همهمه می كردند. سحرگاه نزدیک شده بود. از جهش برقی عظیم، انگار 
تمامی آبادی و انگار همه ی دهات اطراف دشت افشار روشن شد. حیاط كوچک 
آسید حسین غرق در نور شد. آب زالل حوض، لب پَر زد توی پاشویه. آسید حسین 
در سکوت، رو به قبله، همان طور سر برداشته بود رو به آسمان. قطرات خنک باران 
رحمت، صورتش را جال می داد. باز هم آسمان شدید تر از پیش قرمبید. به ناگاه زن ها 
از اتاق نشیمن صلوات گفتند. باز هم در دوردست ها، در دل آسمان برقی جهید. 
غرش آسمان در پشته های به هم فشرده ی ابرهای تیره، لرزش و غرش ترس آور 
قبلی را نداشت. در عوض صدای نوزاد، در اتاق بلند شد و به آسمان رفت. تبسمی 
شیرین چهره ی خیس از باران و جال داده شده ی آسید حسین را از هم گشود. بی هوا 
نگاهش گشت رو به سمت كربال؛ جایی كه از شکاف میان كوه های امروله و بزو 

نزدیک تر به نظر می رسید.
سیده بتول ذوق زده مژده ی تولد نوزاد را به پدر داد. سید زیر لب گفت »مبارک 
است طفل طیب و طاهری كه خداوند در باران رحمتش به خانواده ی ما عنایت 
فرمودند. طیبه است دخترم.« سیده بتول از گفته ی پدر ذوق كرد. در باران سحری، 
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چندان منتظر مژدگانی نمانده بود. از پله های آجرپوش كه پایین می رفت، شنید 
پدرش با صدای بلند می گوید »طیبه سادات...«.

آسید حسین نماز شکر به جا آورده بود. منتظر شنیدن اذان صبح بود. قابله با 
دندان های یک در میان افتاده اش، برای دیدن آسید حسین در زیر بارش باران 
به حیاط آمده بود. آسید حسین در ایوان، نگاهش از پی رؤیت سپیده ی فجر در 
ورای ابرهای سیاه و بارانی بود. از مسجد جامع، در پایین دست آبادی، صدای مؤذن 
را شنید كه همراه با بارش باران رحمت و شره ی ناودان ها، هماهنگ تر به نظر 

می رسید.
تا اذان ظهر شود، آمد و رفت زن های آشنا و در و همسایه با شادباش ها و مبارک 
بادهای آن ها، بی وقفه ادامه داشت. از خانه تنوری بوی اسپند و عطر چای، با طعم 
هل و دارچین در فضای پاک و باران خورده ی حیاط پیچیده بود. آسید حسین عبا بر 
سر كشیده بود. از كوچه های باران زده و آب باران از جوی های وسط كوچه سرریز 
كرده، می رفت رو به مسجد جامع. می خواست نماز را به برادرش، حاج سید حسن 
پیش نماز آبادی اقتدا كند. بیشتر كشاورزها به خاطر بارش سنگین باران، در آبادی 

مانده بودند و تعدادی زیاد تر از همیشه به نماز جماعت آمده بودند. 
در سر پیچ برج ضلع جنوب شرقی قلعه ی قدیمی آبادی، وقتی نگاه پر از شادی 
آسید حسین به سمت مغرب افتاد، دید كوه های خیس از باران امروله و دالخانی 
و بزو، با ابرهای پراكنده ای به سپیدی برف، بر قله ها و سیراب از رحمت الهی، با 

سربلندی به او شادباش می گویند انگار.
 *
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هفتمین روز تولد نورسیده، با باران سنگین شب تولد، رعیت ها و كشاورزها، پا به 
پای خانواده ی آسید حسین غرق در شور و شادی بودند. به بركت بارش مناسب 
نیمه ی پاییز، آب چشمه ها دوباره جریان یافته بود. برای نام گذاری نوزاد، مراسم 
ساده ای در منزل سید حسین موسوی زمانی برگزار شده بود. آسید حسن زمانی، 
برادر بزرگ تر آسید حسین و پیش نماز مسجد جامع آبادی هم به شام دعوت بود. 
شام رشته پلو با خورش قیسی بود. سید محسن دم غروب كوزه ای از آب دوباره 
جریان یافته ی چشمه آورده بود. به همان مناسبت، فامیل های فاطمه خانم هم از 
كنگاور آمده بودند. هر دو اتاق بزرگ پر شده بود از میهمان ها. در یک اتاق زن ها 
نشسته بودند و در اتاق بزرگ تر، مردها. آسید حسن در باالی مجلس، در كنار آسید 
حسن تکیه داده بود به پشتی. گاه زیرچشمی نگاهی به برادرش می انداخت. آسید 
حسین اما دمی خوشحال بود و لحظه ای دیگر غمی محسوس در چهره اش نمودار 
و بعد ناپدید می شد. میهمان ها زیر نور چراغ زنبوری پایه بلندی كه در تاقچه ی 
وسطی، اتاق را روشنی می بخشید، یک دور چای نوشیده بودند. با بشقابی پر از 
حلویات كه دور گردانده شده بود، كام همه شیرین شده بود. میهمان ها منتظر 
شنیدن صحبت های آسید حسن و آسید حسین بودند. آسید حسن از تولد حضرت 
روی چهره ی  تبسمی  زد.  اكرم حرف  پیغمبر  دل  روشنی  از  گفت.  فاطمه)س( 
میهمان ها نشسته بود. یکی از مردهای همسایه سینی دور دوم چای را هم گرداند. 
آسید حسن منتظر مانده بود تا همه ی میهمان ها استکان های چای را بردارند. باز 
هم نگاهی گرداند رو به چهره ی برادرش. هنوز هم رگه هایی از غم را در موج 
شادی چهره ی آسید حسین می توانست مشاهده كند. پس از مکثی، با تغییر لحن 
گفت »پروردگار به ما سادات صبر و حوصله ای افزون بر عوام عنایت فرموده تا در 
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همه حال، وقتی عوام به ما نگاه می كنند، مایه ی دلگرمی آن ها باشیم.« تعدادی از 
حاضران از نوشیدن چای دست كشیده بودند. خیره مانده بودند به پیش نماز آبادی. 
آسید حسن ادامه داد »وقتی حضرت زهرا سالم اهلل علیه متولد شد، دل پیغمبر هم 
روشن شد. وقتی خداوند به حکمت خودش، چهار پسر پیغمبر، یعنی قاسم و طیب 
و طاهر و ابراهیم را، كه سه نفر اول از حضرت خدیجه بود و ابراهیم از ماریه، یک 
به یک از حضرت گرفت، كفار قریش گفتند محمد ابتر شد.« بعضی از میهمان ها 
نگاهشان به دهان پیش نماز مانده بود و سر تکان می دادند. آسید حسن پس از 
مکثی گفت »ولی ئون نادان ها متوجه نبودند خداوند عظمتی به خاتم انبیا صلوات 
اهلل علیه عنایت فرموده كه تا دنیا دنیاست، از بین رفتنی نیست. سوره ی مباركه ی 
كوثر را نازل فرمود.« خیلی از میهمان ها تبسمی نشست بر چهره شان. یکی صلوات 
فرستاد. بقیه با صدای بلند صلوات گفتند. آسید حسین غرق در خیاالت، چهره اش 
دگر گونه شد. آسید حسن قندی در استکان چای خیساند. پرحوصله چای مالیم را 

نوشید. استکان خالی را گذاشت توی نعلبکی.
ـ از ئی باران رحمت الهی. از جوشیدن دوباره ی آب در چشمه های خشکیده در 
دره های باالی آبادی، از ئی امیدواری رعیت ها، همه پیداست پا قدم ئی طفل برای 

اهل آبادی و فامیل مبارک است.
میهمان ها همه با هم گفتند ان شاءاهلل. پیرمردی در ادامه گفت »به امید خدا 
قدمش خیره.« آسید حسن دوباره نگاهش گشت رو به چهره ی برادر. باز هم دید 
در موجاموج شادی در چهره اش، غمی پیدا بود. دقیقه ای ساكت ماند. پس از آن با 
لحنی مالیم تر گفت »در ئی چند ساله، آسید حسین خو، سه تا داغ دیده. داغ جوانش 
آسید عبداهلل. داغ سید ابوالفضل. داغ سید عطا؛ ئونم پشت سر هم. مصیبت كمی 
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نیست. ولی ما اوالد پیغمبریم. ما سادات باید به خاطر جدمون، به خاطر لطف خداوند 
و به بركت وجود مبارک پیغمبر، مورد احترام عموم مردم هستیم، باید ئی مصائب 

رو با صبر كردن تحمل كنیم.«
از حرف های برادر بزرگ، چهره ی آسید حسین رفت توی فکر. آسید حسن دستی 

كشید به عمامه اش.
ـ االن سه چهار سال از جوان مرگ شدن اخوی زاده ام، آسید عبداهلل، گذشته. توی 
محال چال افشار كسان دیگه ای جوان مرگ شدن، ولی الحق، مرحوم آسید عبداهلل 
جوان دیگه ای بود: عالم بود؛ مجتهدی شده بود برای خودش. خب چه می شود! 
خدا نخواسته بود. شاید مصلحت نبود. مرحوم آقا عبداهلل كسی بود كه عالم بزرگ 
جهان اسالم، یعنی مرجع بزرگ آیت اهلل العظمی بروجردی، در حرم مطهر حضرت 

معصومه سالم اهلل، براش مجلس فاتحه خوانی گرفت.
همان پیرمرد میهمان، وقتی چهره ی منقلب شده ی آسید حسین را دید، گفت 
»شادی روح آقا عبداهلل صلوات.« تمام حاضران صلوات گفتند. كسانی حمد و سوره 
هم خواندند. آسید حسن رو گرداند طرف پسر برادر و گفت »آقا محسن بگو طفل 
رو بیارن.« چند دقیقه ی بعد، قنداقه ی سفید نوزاد با صلوات به مجلس نام گذاری 
آورده شد. آسید حسین با تماشای چهره ی طفل، دوباره هیجان و شادی چهره اش 
را پوشاند. با نثار بوسه ای بر پیشانی سفید نوزاد، قنداقه ی دخترش را در آغوش 
برادرش گذاشت. آسید حسن خیره شد به صورت طفل. صلوات گفت. دعا خواند. 

دوباره با دقت چهره ی طفل را تماشا كرد.
ـ از وجناتش پیداست ان شاءاهلل مایه ی خیر و بركت خواهد شد. باعث سرافرازی 



21 شهید سیده  طیبه سادات موسوی زمانی

خانواده و سادات خواهد بود.
نیم نگاهی به آسید حسین انداخت و پرسید »اسمش معین شده؟« آسید حسین 
یک باره چهره اش گل انداخت. پس از مکثی جواب داد »اجازه بفرمایید به خاطر 
بارش رحمت الهی و طیب و طاهر شدن آسمان و دل مردم محال، ئونم بعد از چند 

سال كم بارشی، اسمش رو می ذاریم طیبه. بفرمایید طیبه سادات.«
آسید حسن در گوش راست طیبه سادات اذان و در گوش چپ اقامه گفت. همه 
صلوات گفتند. باز هم بین میهمان ها حلویات پخش شد. آسید حسین طفل را به 
آغوش گرفت. عمیق نگاهش كرد. همان دم دلش لرزید. یک آن ذهنش رفت به 
آقا عبداهلل. نگاهش را از چهره ی نوزاد گرفت. نگاهش را از باالی پنجره دوخت 
به شبح درخت نارون داخل حیاط؛ رو به سمتی كه قبله بود. سید محسن جلو آمد. 

خواهرش را از پدر گرفت. با لبخندی در چهره  دوباره به اتاق زن ها برد.
**

روستای بزرگ گودین تا پیش از تشکیل دبستان، مکتب خانه داشت. آن ها كه سن 
و سالی داشتند، اگر می توانستند قرآن بخوانند، پیشتر ها در مکتب خانه ی مالقاسم 
اجاق بیات قرآن را آموخته بودند. اجداد مالقاسم اهل فارس بودند. بعد از براندازی 
حکومت زندیه، آغامحمدخان قاجار هواداران زندیه را به دوردست ها كوچانده و 
پراكنده بود. مالقاسم از طایفه ای بود كه پدرانش بعد از كوچ بزرگ، در آن دشت 
ساكن شده بودند. مالقاسم مکتب خانه دار، باسواد و مورد اعتماد اهل آبادی بود. 
با عبایی بر دوش و شالمه ای بر سر، هیبت روحانیان را داشت. در روزهای شوم 
كشف حجاب رضاخانی، مال از آبادی برای انجام كاری به كنگاور می رود. بعد از 
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انجام كارش، وقتی برای زیارت امامزاده ابراهیم، قصد ورود به راسته بازار شهر را 
دارد، مأمورها برای جلب او به شهربانی و بیرون آوردن لباس روحانی، دوره اش 
می كنند. بازاری ها و معتمدان شهر وقتی خشونت مأمورها و بی احترامی آن ها را 
نسبت به روحانیت می بینند، پادرمیانی می كنند. سركرده ی مأمورها اول وساطت را 
نمی پذیرند. معتمد بازاری ها رو به سركرده ی آن ها می گوید »مالقاسم بیات روحانی 
شریفیه. رهایش كنید. بگذارید امروز برگردد آبادی. من ضمانت می كنم اگر دفعه ی 
بعد به شهر آمد، بدون لباس روحانیت باشد.« سركرده ی مأمورها راضی و ناراضی، 
به ناچار پادرمیانی را می پذیرد. بهار 1315، مالقاسم بیات در اجحاف شاه ستمگر به 
احکام اسالمی، در زادگاهش روستای گودین، جان به جان آفرین تسلیم می كند تا 

پس از آن، تسلیم خواسته های نامشروع مأمورهای رضاخانی نشود.
نسل دوم مکتب روهای گودینی كم كم در مکتب خانه ی مشهدی مسیب، شاگرد 
باسواد مالقاسم، زمستان ها زیر كرسی عم جزء می خوانند و قرآن می آموختند. با 
تأسیس مدرسه در آبادی، كالس های مدرسه ی ابتدایی، حدود پانزده سال در دو 
اتاق خانه ی مشهدی ولی بیات، برادرزاده ی مالقاسم تشکیل می شد، اما پس از چند 
سال، به خاطر افزایش دانش آموزان، كالس ها در خانه ی كدخدا نادی احمدی پور كه 
بزرگ تر و جادار تر بود، زیر نظر آقای واثقی تشکیل شد و عمو ولی بیات رفته رفته 

خانه اش تبدیل به مکتب خانه شد. 
آبادی،  باالی  در  سلطانی،  شش كالسی  دبستان  شدن  ساخته  با   ،1340 در 
و  به شش كالس، شکل  قبلی  چهار كالس  به عوض  دانش آموزان  تحصیل 
شمایل واقعی تری به خود گرفت، به خصوص با ورود دانش آموزهایی از روستا های 
اطراف، مردم رغبت بیشتری برای سوادآموزی پسرهایشان نشان دادند. با این همه، 
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دخترهای گودینی و سایر روستا های دیگر، از نعمت مدرسه رفتن و درس خواندن 
و نوشتن محروم بودند.

سیده طیبه سادات موسوی زمانی در حالی كه به سن مدرسه رفتن رسیده بود، 
مانند سایر دختران روستا، تنها نظاره گر قیل و قال مدرسه رفتن پسر ها بود، آن هم 
نه تمامی پسر ها. هنوز هم تعداد قابل توجهی از پسر های روستا به علت فقر شدید 
از درس خواندن محروم بودند؛ طوری كه حتا خانواده قادر به تهیه ی كاغذ و مداد 

نبود. یا اینکه چون بچه ی رعیت بودند، كمک پدرهای دست  تنها بودند.
طیبه سادات با آنکه هیچ زن یا دختری در روستا سواد خواندن و نوشتن نداشت، 
ولی اشتیاق فراوانی برای سوادآموزی داشت. هرگاه فرصتی به دست می آورد، 
می رفت سراغ كتاب و دفتر های برادر بزرگش سید جعفر. عکس های كتاب های 
درسی را تماشا می كرد. حساب و جمع و تفریق را بهتر متوجه می شد. هر موقع 
سید محسن یا سید جعفر در خانه بودند، با سؤال های پی در پی آن ها را وامی داشت 

تا راجع به عکس های كتاب و نوشته هایش برای او توضیح بدهند.
ـ آقا جعفر! ئی عکس مال كدام درس بود؟

ـ ئی عکس مال درس افسانه است. یی دفعه قباًل برایت خوانده بودم. همان 
درسیه كه وقتی در قم خشکسالی شده بوده، مردم شهر قرار بوده دختر زیبایی 
را قربانی كنند تا باران بباره. وقتی پدر و مادر و برادرش راضی به قربانی شدن 
او می شوند، فرشته ی باران بر دیو خشکسالی پیروز می شود. در آسمان ابری پیدا 
می شود و رعد و برق شروع می شود. باران زمین ها ی تشنه را سیراب می كند و 

مردم شاد می شوند.
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ـ گفتی مال شهر قم؟
ـ بله خواهركوچولو  افسانه مال شهر قم بوده.

ـ قم همون جاست كه آقا عبداهلل... .
طیبه نگاهش راه كشیده بود. زبانش بند آمده بود. سید جعفر كتاب فارسی را 
بست. دستی روی چارقد خواهر ناتنی اش كشید. پس از مکثی گفت »درسته. برادر 
بزرگمان، آقا عبداهلل در شهر قم طلبه بوده.« سید جعفر نگاهش خیره ماند رو به 
آسمان. پس از مکثی گفت »برادر بزرگمان مریض می شود. مرض سل می گیرد. 

عمرش به دنیا نبوده. رحمت خدا می رود. قبرش هم در همان شهره.«
از داخل كوچه كسی با كوبه به گل میخ در چوبی سبزرنگ كوبید. طیبه سادات 
به برادر بزرگش نگاهی انداخت. خواست برود در را باز كند. سید جعفر گفت »تو 
بلند نشو. با من كار داره. رفیقم آمده. می خواهیم بریم صحرا. شاید هم بریم نوک 

قرول خونه.«
توی هوای گرم خانه تنوری، خمیر داخل النجین ورآمده بود. دوتا از زن های آبادی 
تنور را آتش انداخته بودند. هر دو مهیای پختن نان می شدند. انبوه دود حاصل از 
هیمه ی داخل تنور، از باجه ی باالی سقف و دِر دولته ی چارتاق بازمانده، خارج شده 
بود. فاطمه خانم دو استکان چای داخل سینی ورشویی گرد و كوچکی گذاشته بود. 
با قندان چینی كوچکی از اتاق پایین برد اتاق باال. سعیده هم با بازیگوشی از پی 
مادر بیرون آمده بود. فاطمه خانم جلوی پله های آجرپوش، رو به طیبه سادات گفت 
»دخترم برو توی اتاق. مواظب اعظم باش. سروصدا هم نکن. تازه خوابیده. برم 
ئی چای بدم آقا. از ئون جام می رم خانه تنوری. خاله گلبانو و دلنواز خاتون نان كه 
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می پزند، لواش های داغ پهن كنم گوشه ی خانه تا خمیر نشن.«
طیبه سادات شکلکی برای سعیده كه از او كوچک تر بود و دامن پیراهن اطلس و 
بلند مادر را چسبیده بود، درآورد. پاورچین  پاورچین رفت داخل اتاق، كنار ننوی اعظم 

كه ننو هنوز در تاب بود و جیرجیرش شنیده می شد.
 وقتی فاطمه خانم از اتاق بیرون آمد، طیبه سادات هم با كتاب سید جعفر از اتاق 
نشیمن بیرون آمد. این مرتبه هر دو خواهر رو به هم لبخند زدند. طیبه سادات 
آهسته از پله های آجرپوش باال رفت. توی ایوان با نمای آجری، نگاهش برگشت 
رو به خانه تنوری. دلنواز خاتون مشتی آب پاشید به جاروی دستی. با صدای بلند 
بسم اهلل گفت. جاروی خیس را كشید به جداره ی داغ تنور. خاله گلبانو چارقدش را 
چند الیه بسته بود به پیشانی. اولین چونه ی خمیر را پشت النجین، با وردنه پهن 
كرد. خمیر پهن شده را با مهارت انداخت پشت ناون. طیبه سادات پشت در اتاق باال، 
مکثی ایستاد. لته ی آبی رنگ در نیمه باز بود. پس از مکثی رو به پدر كه نیمی از 
چای دوم را هم كف نعلبکی ریخته بود، آهسته گفت »سالم.« آسید حسین با دیدن 
طیبه سادات نعلبکی را مقابل دهانش نگه داشت و گفت »علیک سالم دختر گل 
خودم. بیا تو. چرا واستادی جلوی در. بیا پیش خودم.« تا طیبه سادات به كنار پدر 
برسد، آسید حسین چای داخل نعلبکی را نوشیده بود. این مرتبه با اشاره به استکان 
نصفه شده پرسید »چای می خوری دخترم؟« طیبه سادات كتاب فارسی را دست به 
دست گرداند و ساكت ماند. آسید حسین استکان نصفه را با حبه قندی گرفت رو به 
دخترش و گفت »كمی صبر كن تا خنک بشه.« طیبه لبخند زد. یک نگاهش به 
استکان نیمه چای بود. یک نگاهش به كتاب توی دستش. آسید حسین كتابی را 
كه روی رحل در مقابلش باز بود، با قرار دادن یک كاغذ نشانه بست. طیبه سادات 
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كوچولو را نشاند روی كنده ی زانو. دست كشید روی چارقدش.
ـ آفرین دختر گلم. توی خانه ی خودمان هم همیشه مراقب حجاب خودت باش. 

می دانی چرا دخترم؟
طیبه سادات اول لبخند زد. پس از مکثی گفت »آخه من دختر سید هستم. دختر 
فاطمه ی زهرام. با دخترای عوام فرق دارم.« آسید حسین روی چاقد دخترش بوسه 

زد.
ـ بازم كتاب آقا جعفر رو برداشتی؟

طیبه با تکان دادن سر جواب داد. بعد با اشاره به كتاب روی رحل پدر پرسید 
»ئی كتاب چیه؟« آسید حسین با تبسمی جواب داد »كتاب حق الیقین دخترم.« 
طیبه سادات با نشان دادن كتاب فارسی برادرش گفت »افسانه هم داره؟« آسید 
حسین اول رفت توی فکر. پس از مکثی جواب داد »نه دخترم. افسانه را توی 
كتاب مدرسه می نویسن. حق الیقین كتاب حقیقت است.« طیبه همان طور زل 
زده بود به رحل و كتاب قطور روی آن. آسید حسین متقاباًل نگاهش مانده بود به 
چشم های پرسان دخترش. این مرتبه گفت »دلت می خواد از ئی كتابا بخونی؟« 
طیبه سادات فوری جواب داد »دخترها كه مدرسه نمی رن تا بتونن كتاب بخونن 
آقا.« آسید حسین باز هم دست نوازش كشید روی سر و صورت دخترش و به آرامی 
گفت »ایرادی نداره. خودم یادت می دم. منتها شرطش اینه اول باید عم جزء یاد 
بگیری.« طیبه سادات از خوشحالی تبسمی نشست روی لبانش. آسید حسین باز 
هم بر سر دخترش دست نوازش كشید و ادامه داد »من باید برم كنار حوض وضو 
بگیرم. بعد از نماز، وقتی ناهار خوردیم، بیا اینجا تا سوره ی ناس رو یادت بدم. به 
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شرطی كه از اول دقت كنی و خوب یاد بگیری و سوره را حفظ كنی. باشد دخترم؟« 
طیبه از هیجان سر تکان داد. با خوشحالی دوید طرف ایوان.

 ***
ماه اسفند از راه رسیده بود. ُتک سرمای سخت زمستان كم كم می شکست. از 
باالی آبادی كه نگاه می كردی، كوه های پوشیده از برف امروله و دالخانی و بزو 
از جانب غرب، كوه نهاوند در جنوب و خان گورمز و آن سو ترها، كوه های الوند، از 
برف سفیدپوش بود، پیشاپیش نوید سال پرباری را می داد. سیاهی یال های شمالی 

قرول خونه با لکه های كوچک و بزرگ برف، زیر تابش آفتاب می درخشید.
دو نفر از مردهای خوش نشین آبادی، از صبح آمده بودند و آب حوض وسط حیاط 
را خالی كرده بودند و دیواره ی حوض را برس كشیده بودند. از چاه گوشه ی حیاط 
آب كشیده بودند. دلو   دلو ریخته بودند توی حوض. آسید حسین شال سبزی بسته 

بود به كمر قبایش. با شب كالهی بر سر، از پله های آجرپوش رفت نزد مردها.
ـ خداقوت. زحمت افتادید.

هر دو مرد كه تا آن موقع سر به زیر مشغول كار خود بودند، نگاه كردند رو به آسید 
حسین. همزمان گفتند »سالم و علیکم آقا. سالمت باشی.« چند گنجشک از باالی 
درخت نارون پر زدند. از دوردست ها، قارقار كالغ آمد. آنکه جوان تر بود، از پشت 
چرخاب نگاهش برگشت به حوض كه با چهار پنج دلو دیگر لبریز از آب می شد. 
آسید حسین گفت »خدا عوضتان بده. افتادید زحمت.« مردی كه میانسال بود و 
دلو های پرآب را از دهانه ی چاه می گرفت و داخل حوض می ریخت، گفت »چه 
زحمتی آقا. گفتیم دم عیده، خوبه آب حوض حصار آقا عوض بشه.« مرد جوان تر 
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چرخاب را گرداند. پس از مکثی دلو را باال كشاند. آسید حسین با بَِر انگشت به 
خال سیاه گونه ی راستش كشید. راه افتاد رو به اتاق نشیمن. پیش از ورود به اتاق، 
نگاهش افتاد به آجرنمای دیوار ایوان كه به دیوارهای خشت و گلی اتاق ها زیبایی 
داده بود. جلوی در اتاق، فاطمه خانم سینی چای را داد دست آسید حسین. كارگرها 

نشستند كنار دیوار. همراه سید چای داغ تازه دم نوشیدند.
پس از پر شدن حوض و رفتن مردها، طیبه سادات و سعیده هر دو از اتاق بیرون 
آمدند. آسید حسین شال سبز را از كمر قبایش برداشت و پیچاند دور گردنش. از 
پله های آجرپوش باال رفت. طیبه سادات دست و صورت را در آب تازه ی حوض 
شست. سعیده هم آب بازی كرد. فاطمه خانم طیبه را صدا زد »بیا دخترم. مواظب 

اعظم باش. دارم می رم خانه تنوری، به دیگچه ی آبگوشت نگاه كنم.«
طیبه سادات لی لی كنان رفت اتاق نشیمن. سعیده هم از دنبالش دوید. فاطمه خانم 
سماور را تازه خاموش كرده بود. بوی نفت و بوی فتیله ی نیم سوز، پیچیده بود 
توی اتاق. فاطمه خانم لته ی در را پیش كرده بود. طیبه در را باز گذاشت. ُجوله باف 
رختخواب پیچ را كشید روی ننوی اعظم. آهسته برگشت پایین اتاق. سعیده را نشاند 
كنار خودش. بیخ گوشش گفت »حاال من از حفظ قرآن می خونم، تو گوش بگیر.« 
سعیده خواست برود سمت ننو. طیبه سادات مانع شد. با تندی گفت »می گم تو 
گوش بگیر.« قبل از آنکه سعیده دوباره بتواند از جایش بلند شود، مشغول خواندن 
سوره ی كوثر شد. همزمان كسی كوبه ی در چوبی حیاط را به صدا درآورد. هر دو 
خواهر دویدند توی حیاط. طیبه سادات جلوتر می رفت. پرده ی ضخیم پشت دروازه 
را كنار زد. الی در را باز كرد. فاطمه خانم از توی خانه تنوری سرک كشید. طیبه 
گفت »مامان عمه كبری آب كاریز آورده برامون.« عمه كبری نابینا بود. یک سطل 
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آب از چاه كاریز خانه ی خاله فردوس بیات آورده بود؛ كار هر روزه اش بود. تابستان 
و زمستان آب خوردن خانه ی آسید حسین را می آورد. قبل از ظهر ها یک سطل 
می آورد. عمه كبری جلوی دروازه خم شد. سطل را از روی سرش گذاشت زمین. 

با كف دست، سر طیبه سادات را لمس كرد.
ـ طیبه جان خودتی؟

ـ آره عمه كبری. سعیده هم اینجاست.
عمه كبری دسته ی آهنی سطل را گرفت. آرام آرام راه افتاد. طیبه سادات دست 
دیگر عمه كبری را گرفت و راه افتادند طرف دیوار. جایی كه پنج كوزه ی سفالی 
خالی از آب به ردیف به دیوار تکیه داده شده بود. فاطمه خانم تندی آمد حیاط. سطل 
آب كاریز را از دست عمه كبری گرفت. با بادیه آب ریخت توی كوزه های خالی. 
طیبه سادات ُتنگ آب را از كنار سماور آورد. فاطمه خانم یک استکان چای ریخت 
برای عمه كبری. دو حبه قند هم گذاشت كف دستش و گفت »بخور مش كبری. 
داغ نیست. خیلی زحمت كشیدی آب كاریز آوردی. چهارتا از كوزه ها خالی شده 
بود.« عمه كبری نیمی از چای را با یک حبه قند نوشید و گفت »بعدازظهر هم یی 
سطل میارم.« فاطمه خانم گفت »نه دیگه می افتی زحمت. نیاوردی، همی بَِسمانه.« 
عمه كبری بقیه ی چای را هم نوشید. فاطمه خانم پرسید »مش كبری، خبرش 
داری آسید ابوطالب از قم برگشته یا نه؟« عمه كبری همان طور كه گوش تیز كرده 
بود، به حرف های فاطمه خانم جواب داد »واال شنیدم از قم یی سره رفته كرماشاه، 
خانه ی پسرش آسید علی آقا.« طیبه سادات با شنیدن اسم قم، رنگ چهره اش 
دگرگونه شد. افتاد به یاد آقا عبداهلل. تا بخواهد سؤالی بپرشد، عمه كبری گفت »خیر 
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ببینی طیبه جان. ئون دسته سطل بده دستم. زود تر باس برگردم خانه.« فاطمه خانم 
نگاهش برگشت رو به خانه تنوری. از عطر ادویه ی آبگوشت داخل دیگچه بو كشید 
و گفت »ناهار بمان خانه ی ما مش كبری.« عمه كبری دسته ی سطل را چسبید.

ـ خدا زیادش كنه زن آقا. ناهارم حاضره. از غذای دیشبم مانده.
فاطمه خانم با لبخندی عمه كبری را تا پشت دروازه راه انداخت. طیبه سادات دست 

مادر را گرفت.
ـ مامان ئی عمه كبری از اول كور بوده؟

فاطمه خانم لب گزه كرد. در را پشت سر عمه كبری بست. با صدای آهسته گفت 
»نه دخترم. اول تا وقتی جوان بوده، چشماش می دیده. بعداً كم كم سو چشماش 
رفت. به همین خاطر، راه خانه ی ما را خوب بلده. هرجا را كه با احتیاط بره، زمین 

نمی خوره.«
ـ چرا فقط برای ما آب خوردن میاره؟

ـ خو ئی بنده خدا تنهاست. می خواد ثواب ببره. به خاطر آقا. داره به اوالد پیغمبر 
خدمت می كنه تا بیشتر ثواب برده باشه.

فاطمه خانم دست سعیده را گرفت. همراه طیبه رفتند اتاق نشیمن. ُتنگ آب را 
ریخت داخل سماور. طیبه سادات كتاب حساب سید جعفر را برداشت و رفت اتاق 
باال. به پدرش سالم داد. آسید حسین نگاهش را از كتاب روی رحل برداشت. جواب 
سالم دخترش را داد. مانند همیشه با دیدن طیبه سادات به یاد آقا عبداهلل افتاد. هر 
بار از این یادآوری، بند دلش می لرزید. رنگ چهره اش دگرگونه می شد. آغوش كه 
گشود، طیبه دوید بغل پدر. پس از نثار بوسه ای بر سر دخترش، پرسید »سوره ی 



31 شهید سیده  طیبه سادات موسوی زمانی

نصر رو حفظ شدی دختر گلم؟« طیبه سادات رفت توی فکر.
ـ نصر؟

ـ بله دخترم. همون سوره ی اذا جاء... .
طیبه سادات ذوق زده گفت »بله آقا. از حفظ بخونم؟« پس از مکثی بی اینکه منتظر 
جواب پدر بماند، سوره ی نصر را از حفظ خواند. آسید حسین گفت »ماشاءاهلل دخترم. 
آفرین. ماشاءاهلل، تو هم مثل آقا عبداهلل باهوش و پراستعدادی.« این مرتبه رنگ 
چهره ی طیبه سادات دگرگونه شد. بی هوا گفت »قم.« آسید حسین كتاب روی 
رحل را با قرار دادن نشانه هم گذاشت. گوش تیز كرد. طیبه سادات گفت »اذان 
ظهر از بام مسجد جامع میاد.« آسید حسین باز هم گوش تیز كرد. طیبه سادات زل 

زده بود رو به كتاب قطور روی رحل. آسید حسین آستین ها را باال زد.
ـ دخترم تا چند بلدی بنویسی؟

طیبه با چهره ای پر از شادی گفت »آقا تا بیست.« آسید حسین تبسم نشست روی 
لبانش. طیبه سادات با كنجکاوی كتاب روی رحل را نشان داد و پرسید »ئینم كتاب 
حق الیقین است آقا؟« آسید حسین دستی كشید رو چارقد دخترش و گفت »نه 
عزیز دلم. اسمش عین الحیاة است.« طیبه سادات با همان كنجکاوی پرسید »اینم 
مال قم بود؟« آسید حسین سر تکان داد و گفت »بله آقاجان. اینم از كتابای مرحوم 
آقا عبداهلل بود. از قم آوردمش.« راه افتاد طرف ایوان. تا آسید حسین كنار حوض 
وضو بگیرد و برگردد، طیبه سادات سجاده ی پدر را انداخته بود. طیبه یکی از ُمهر ها 
را برداشت. جانماز كوچکی را كنار سجاده ی پدر، مقابل خود پهن كرد. منتظر ماند 
تا اذان و اقامه ی پدر تمام شود و مشغول نماز شود تا او هم حركات پدر را تقلید كند.
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*
بیست روز از عید نوروز می گذشت. كشت بهاره در دیم زارها به نیمه رسیده بود. 
صیفی كارها مشغول آماده سازی زمین و كرت كشی بودند. یک هفته از شروع به كار 
مدرسه گذشته بود. آسید حسین برای هواخوری به كوهپایه رفته بود. زمین از باران دو 
روز پیش هنوز نم دار بود. آب چشمه ی دره محمود از میان اِسل كنار جفت درخت های 
نارون كهنسال سرازیر شده بود و دویست سیصد متر جلوتر، فرو می رفت درون 
زمین های شن زار. نسیم خنکی نشان از ورود ابرهای باران زا می داد. سیده طیبه سادات 
هفتمین سوره ی كوچک را هم حفظ كرده بود. آسید حسین با دستمالی پر از پونه ی 
تازه، از گردش كوهپایه به خانه برگشته بود. كنار حوض تجدید وضو كرده بود. عمه 
كبری پس از آوردن یک سطل آب كاریز، با اصرار فاطمه خانم برای ناهار در خانه تنوری 
نشسته بود. طیبه سادات سوره ی كافرون را هم برای عمه كبری خوانده بود. عمه 

كبری دست های چروكیده اش را كشید روی سر و شانه ی طیبه سادات.
ـ به به. ماشاءاهلل. كرم خدا طیبه سادات چو داده بودند آقا عبداهلل تان عالم بزرگی بود. 
حسود ها چشمش زدند و مرض سل گرفت. قرآن مابینتان. تو هم قرآن بخوان. تو هم 
باید عین سکینه باجی مال، قرآن خوان بشوی؛ سکینه باجی مال، دختر آشیخ عبدالرحیم 
خوانساری رو می گم. ماشاءاهلل ئونم نصم قرآن خداِن از بَر بلده. یی روز می خوام برم 

خانه شان قاالگپ، به دیدنش. صوت قرآن خوبی داره.
طیبه سادات از كنار عمه كبری برخاست.

ـ آقام برگشته. برم اتاق باال پیشش. باید سوره ی كافرون رو بخوانم تا گوش بگیره 
و غلطام بگیره.
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بوی رشته پلو پیچیده بود توی حیاط. آسید حسین از گنجه سه جلد كتاب قطور، 
هم اندازه ی عین الحیاة و حق الیقین بیرون آورده بود. طیبه سادات نگاهی انداخت 
به هر سه كتاب، كه تا آن روز ندیده بود. نگاهی انداخت سمت پدر. دید كتاب ها را 
گذاشت روی میز كوچک زیر گنجه. با كنجکاوی، تا نزدیک گنجه ی دیواری جلو 
رفت. دوباره سالم گفت. آسید حسین، متبسم جواب سالم دوم بار را هم به دخترش 
داد. از تبسم پدر، طیبه سادات هم لبخند زد. همان طور كه به كتاب ها زل زده بود، 
پرسید »ئی كتابام مال آقا عبداهلل بوده؟« آسید حسین با بَِر انگشت، به خال سیاه 
گونه ی راستش كشید. پس از درنگی جواب داد »بله طیبه جان. بیشتر ئی كتابای 

داخل گنجه مال برادر مرحوم خودت، آقا عبداهلل بود.«
ـ خو اسمشون چیه؟

آسید حسین با تبسمی جواب داد »ئی سه جلد، روی هم یی كتابه. جلد اول تا 
سوم حیات القلوب.« طیبه سادات لبخند زد. چهره اش سرخ و سفید شد. پس از 
مکثی گفت »آقا، سوره ی كافرون از حفظ بخونم؟« پدر دست محبت كشید روی 
چارقد طیبه سادات و گفت »ماشاءاهلل. هزار ماشاءاهلل دختر گلم. احسنت. می دانم 
تو دختر بااستعدادی هستی. به امید خدا، علم خدادادی برادرت، آقا عبداهلل، به تو 
رسیده.« طیبه سادات مبهوت پرسید »یعنی چطوری آقا؟« آسید حسین عبایش را 
به گل میخ سینه ی دیوار آویخت. طیبه سادات سؤالش را تکرار كرد »یعنی چطوری 
آقا؟« این مرتبه چهره ی آسید حسین كمی تو هم رفت. دست طیبه را گرفت. با 
خودش كشاند تا پشت پنجره. نگاهش محو افق سمت قبله شد. صدا از ته حلقش 

بیرون می ریخت انگار.
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ـ آقا عبداهلل یکی از طلبه های پراستعداد حوزه ی علمیه ی قم بود دخترم. برادرت 
اگه جوان مرگ  اگه سل نمی گرفت،  اگه مریض نمی شد،  نبود.  دنیا  به  عمرش 

نمی شد به همون مرض، یکی از علمای بزرگ می شد.
آسید حسین جمله ی آخری را كه بر زبان می راند، ته صدایش لرزش داشت. 
آه سوزناكی كشید. طیبه سادات نگاهش را دوخت به چشم های غمبار پدر. دید 
لب هایش بی صدا به هم می خورد. دید قطره ی اشکی گوشه ی چشم های پدر ُمل 
زده است. پیش از هر حرفی دید پدر بزاق دهانش را بلعید و گفت »بعداً وقتی خودت 
بزرگ شدی، متوجه خیلی مطالب می شوی دخترم. فقط یادت باشه آقا عبداهلل، به 
قول هم درسی ها و هم حجره ای هاش، یکی از شاگردهای مبرز آیت اهلل بروجردی 
بوده. در مدرسه ی حقانی قم، سرشناس بوده. هم درسی هاش آدمای بزرگی هستند. 
یکی از ئونا، اسمش آقای امامی كاشانی است. وقتی رفتم برای كفن و دفنش، 

دانستم هم درسی هاش عالم  های بزرگ آینده هستن.«
طیبه سادات با لحن محزونی پرسید »آقا چرا برادرم در امامزاده باقر آبادی دفن 
نشد؛ كنار پدربزرگمان؟« آسید حسین باز هم آه كشید. این مرتبه آه كشیدنش 

سوزناک تر بود. دوباره دست كشید روی چارقد طیبه.
ـ دخترم، همه ی مؤمنین آرزو دارن جنازه شون در شهر مقدس قم دفن بشه. 
برادرت سعادتمند بود، چون در چنان شهر مقدسی دفن شده، ئونم به دستور خود 
آیت اهلل بروجردی. دستور داد جنازه ی برادرت از مریض خونه ی تهران به قم منتقل 

كنند و همون جا دفنش كنند.
طیبه سادات از حرف های پدر بغض گلویش را فشرد. با همان لحن بغض آلود 
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پرسید »آقا عبداهلل در تهران مرد؟«
ـ بله دخترم. برادرت مرض سل داشت. در مریض خانه ی شاه آباد روی تخت 
خوابید، اما زیاد دوام نیاورد و از دنیا رفت. وقتی خبرش به آیت اهلل بروجردی دادن، 

آقا فرموده بود جنازه را بیارن قم. ئون جام میان قبرستان نو، به خاک سپردنش.
صدای دق الباب، پدر و دختر را به خود آورد. آسید حسین به میان ایوان رفت. 
از پشت دروازه ی خانه، از میان كوچه صدای ُسم اسب آمد. اسب پرمه می كرد. 
سید خودش رفت پشت در. پرده ی پشت در را كنار زد. دو نفر مرد غریبه پشت در 
ایستاده بودند. آسید حسین رو به میهمان ها لبخند زد. دروازه را چهار تاق گشود 
و گفت »به به آقا مرادعلی. خوش ئومدین. بفرماین. بفرماین خانه.« هر دو مرد 
میهمان جلو آمدند. دست آسید حسین را بوسیدند. مرد اسب سوار با نگاهی به اسب 
برای ورود به داخل حیاط، دودل بود. مرد دوم افسار االغش را كشید. میهمان ها 
همراه با اسب و االغشان وارد حصار شدند. آسید حسین با چهره ای گشاده گفت 
»خوش ئومدین. از موسی آباد چه خبر؟ اهالی سالمت هستند به حمداهلل؟« مرد 
اسب سوار بره ای همراهش آورده بود. مرد االغ سوار از یک تای خورجین گرده ی 
االغش، خروسی بزرگ بیرون آورد. از تای دیگر، كیسه ای حبوبات. آسید حسین 
گفت »چرا افتادین به زحمت!« مرد اسب سوار در حالی كه به دنبال آسید حسین از 
پله های آجرپوش باال می رفت، در میانه ی راه نگاهی انداخت به اسب كه افسارش 
را به تنه ی درخت نارون وسط حیاط بسته بود. االغ، اما تشنه بود. پوزه گذاشته بود 

به تشت پرآب كنار چاه.
تا میهمان ها جابه جا شوند، فاطمه خانم با سه استکان چای توی سینی ورشویی، 
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به ایوان آمد. آسید حسین سینی را كه می گرفت، با صدای آهسته پرسید »غذا 
كم و كسری نیست؟« فاطمه خانم گفت »نه. آقا محسن و آقا جعفر از صبح رفتن 

كنگاور، ناهار نمیان.«
به سبیل های  با پشت دست  آقا مرادعلی  نوشیدند.  میهمان های خسته چای 

پرپشت جوگندمی اش كشید.
ـ آقا به جان خودم، ئی شیشک قابل نداره. از پارسال نذر گفته بودم خذمت اجباری 
مهرعلی مان بی قضا و قدر خالص بشه، یی تحفه ی ناقابل خذمت تون بیارم. خو 
الحمداهلل، ئی سه روز پیش به سالمتی از سر خذمت اجباری كارتش گرفت و آمده 

خانه. گفتم وقتش رسیده ئی پروار خذمت تان بیارم و نذرم ادا كنم.
آسید حسین كف هر دو دست را رو به قبله باال برد.

ـ الحمداهلل. شکر خدا. ان شاءاهلل همه ی جوونا و سربازای مملکت، صحیح و سالم 
برگردن سر خانه و زندگی شان.

مرد دوم سبیل سفیدش در مقابل سوراخ های بینی، از دود سیگار به زردی می زد. 
با سر پایین افتاده و لحنی محزون گفت »ای آقا! قربان ئون جدتون برم. جسارته. 
خو ئی همشیره زاده ام، یی هفته از عید جلوتر، خر زدش زمین. از ئون موقع پهلوش 
درد می كشه. بردیم كنگاور محکمه ی شیر و خورشید، افاقه نکرده. دكتر اسدآباد 
هم نسخه اش نتیجه نداده. روم سیاه. دست خالی خذمت رسیدم، گفتم یی دعایی 
بنویسی، بلکه م از سر حرمت جدتون، بچه ی خواهرم شفاش بگیره. بچه س. جخد 
تکلیف شده باشه.« آسید حسین با بَِر انگشت كشید به خال سیاه گونه ی راستش. 
ایستاد به نماز ظهر و عصر. برای هر دو میهمان دعا گفت. نشست پشت میز 
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كوچکش در كنار گنجه. دوات مخصوص را از گوشه ی گنجه بیرون آورد. با جوهر 
سبز زعفرانی، كه بوی گالب می داد، دعا نوشت. كاعذ را چهار تا زد و به میهمان 

موسفیدش داد.
ساعتی بعد از ناهار، میهمان ها، هر دو خوشحال و راضی آماده ی رفتن به موسی آباد 
شده بودند. آسید حسین یک كوزه ی كوچک آب را به مرد دوم داد و گفت »آقا 
محبعلی، ئی تنگله آب چشمه ست. رسیدی خانه، دعا رو بندازش میان جام، از ئی 
آب بریز روش. بعدم بسم اهلل الرحمن الرحیم بگو و بده به خورد مریض. ایشاال 

حالش جا میاد.«
**

باقی مانده ی  انگورهای  با  آبادی  زن های  می رسید.  نیمه  به  كم كم  مهرماه 
باغ های وسیع آبادی شیره می پختند. در سمت شمالی آبادی، نرسیده به باغ ها، 
مویزستان هایی كه از روزهای آخر شهریور وسعتشان به دو هکتار می رسید، تابلو 
نقاشی و طبیعی زیبایی از بركت شگفت طبیعت به وجود آورده بودند. انگورهای 
رسیده و درشت فخری، در كرت های كوچک و بزرگ، در كنار هم برای تبدیل 
شدن به مویز، زیر تابش آفتاب داغ، با وسواس و دقت یکنواخت چیده شده بود. 
انگورهایی كه زود تر در كرت ها چیده شده بود، دیگر به مویز تبدیل شده بود. 
باغدارها زیر نظر كدخدا نادی و با نظارت مدام مش ابوطالب باغبان، مویزهای 
آماده را درون خرسبد ها می ریختند و بار االغ می زدند و به خانه می كشیدند. تک 
و توک افرادی كه محصول را دیر تر برمی داشتند، انگور تازه را با خرسبد و قربیل 
و سماق پاله ها، در كرت های خالی شده، منظم، زیر آفتاب پهن می كردند. از بلندی 
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دامنه های كوه كه نگاه می كردی، كرت های انگورهای سفید و مویزهای آماده ی 
برداشت و كرت های انگورهای چند روز قبل چیده شده، رنگ برگشته مقابل نور تند 
خورشید، هنوز چند روز به تبدیل شدن كامل به مویز كار داشت. با وجود این، نقاشی 

رنگارنگی را در منظر دید افراد قرار می داد.
در صحرا، روی زمین های پهناور آبادی، كدوهای تنبل سرخ و سبز و نارنجی 
و صورتی رنِگ چیده نشده ی بوستان ها، در كنار هندوانه ها و خربزه های میرپنج و 
تخم زرد، در این سوی و آن سمت بوستان كاری ها، منظره های جذاب و زیبایی را به 
نمایش می گذاشت. رعیت ها در خرمن جا های باالی آبادی و زیر آبادی و این سمت 
و آن سمت، در تکاپوی برداشتن گندم و جو، دو پنجم سهمیه ی خود از مایه های 
دنج شده به دست مباشرهای اربابی بودند. در كنار انتقال تاچه ها و جوال های گندم 
و جو به خانه ها، پیر و جوان با سر و روی دستمال پیچانده، تور های كاه را از 
خرمن جاها به كاهدان های عمیقی كه در آن چند روزه ی كهکشان، هر كدام به 
اندازه ی دریچه ای، از دیواره ی سمت كوچه را تخریب كرده بودند، تا تورهای كاه 
الطلوع  سریع تر و راحت تر تخلیه شود. جنب و جوش كشاورزها، از صبح علی 
تا تاریکی اول غروب ادامه داشت. در كوچه های اصلی و فرعی آبادی، ردی از 

كهکشان زمینی به چشم عبرت نگران شگفتی می آمد.
آسید حسین و فاطمه خانم همراه با طیبه سادات و سعیده و اعظم، فارغ از هیاهوی 
درون و بیرون آبادی به ناگاه بار سفر بسته بودند تا برای زیارت به قم و حضرت 
عبدالعظیم بروند. در كنگاور، نیم ساعت از ظهر گذشته، به اتاق شهری خط كرمانشاه 
ـ تهران سوار شدند. ساعت از نه شب گذشته در خیابان ناصر خسرو پیاده شدند. 
یک ربع ساعت بعد، بار و بنه را به وانت مزدای سه چرخه ای بار زدند و با چهار 
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تومان راهی شاه عبدالعظیم شدند. در طول مسیر، فاطمه خانم برای طیبه سادات 
كه محو تماشای خیابان ها و ماشین های بی شمار بود، توضیح می داد »امامزاده 
حمزه بن موسی الکاظم در كنار حضرت عبدالعظیم، از اجداد شماست. شجره نامه ی 

خانوادگی تان با 29 واسطه به حضرت می رسد.«
طیبه سادات كه مبهوت سروصدای وسایل نقلیه، خیابان ها و جاده ی شهرری بود، 
كه در هر سمت، آثار روستا های نیمه ویران و قلعه های خشت و گلی و باغ ها در 

آن پیدا بود، پرسید »مامان وقتی برویم زیارت جدمان، حضرت ما را می شناسد؟«
ـ حتماً دخترم. حضرت امامزاده حمزه می داند فرزندان اوالدهای آن ها هستید. اگر 

حاجتی داشتی، همان جا از حضرت بطلب تا مرادت را بده.
ـ اگه بخوام عمه كبری دوباره چشماش ببینه، شفا می بینه؟

ـ ئی جور چیزا اسمش معجزه ست. تو باید حاجت های خودت بخوای.
وانت مزدای قرمزرنگ جلوی بازار حضرتی ایستاد. آسید حسین كرایه را داد. بار و 
بنه را برداشت و به مسافرخانه رفتند. طیبه سادات از پنجره ی اتاق طبقه ی دوم نگاه 
كنجکاوش را گرداند به خیابان. وقتی وسایل در اتاق جابه جا شد، فاطمه خانم گفت 
»آقا، بچه ها گرسنه شان شده.« آسید حسین لبخند مالیمی بر لب نشاند. به حالت 
مزاح گفت »پدر و مادرشان هم خسته و هم گرسنه هستند.« دقیقه ای بعد دست 
سعیده را گرفت و گفت »اول می رویم حرم. زیارت می كنیم و نماز می خونیم. بعدش 

توی بازار شام می خوریم و برمی گردیم.«
طیبه سادات یک قدم جلوتر می رفت. داخل راسته ی بازار، بوی كباب همه جا 
پیچیده بود. نگاه سعیده می گشت روی ویترین مغازه ها. می افتاد به كالف های 
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دستمال های  روی  می گشت  مغازه ها.  جلوی  آویزان شده  رنگارنگ  تسبیح  های 
ابریشم و یزدی دسته دسته آویزان شده از سقف دكان ها. می ماند روی بسته های 
حلویات و بانکه های شیشه های آبنبات قیچی. محو زرق و برق اجناس خرازی و 
النگوهای بدلی. اسباب بازی ها و مردم و بازاری ها و زوار شهرستانی، در فضایی 
ساده و صمیمی. آسید حسین مقابل درهای بزرگ حرم، در انتهای بازار، ایستاد 
به خواندن اذن دخول به صحن. طیبه سادات پشت سر پدر، كلمه ها را یک در 
میان تکرار می كرد. داخل صحن، كنار حوض بزرگ وضو گرفتند. حرم حضرت 
عبدالعظیم پر بود از بوی عطر و گالب. موج می زد در نور چراغ های بی شمار. 
طیبه سادات محو آینه كاری ها شده بود. لوسترها و چلچراغ های كوچک و بزرگ 
آویزان شده از سقف ایوان برایش تازگی و گیرایی زیادی داشت. پا به پای پدر و 
مادر برای زیارت وارد حرم شد. اول قبر امامزاده حمزه را در سر راه زیارت كردند. 
آسید حسین سر پایین آورد باالی سر طیبه  سادات و گفت »دخترم اینجا ضریح 
جدمان است. ما از فرزندان و نسل همین امامزاده حمزه بن موسی الکاظم هستیم.« 
طیبه سادات افتاد به یاد حرف های مادر. پس از مکثی پرسید »آقا، امامزاده حمزه 
االن می دانه ما آمدیم زیارتش. ما را می بینه؟« آسید حسین با تبسم سر تکان داد 
و گفت »بله دختر گلم. آقا همه را می بینه. ما را هم می شناسه. شهدا همیشه زنده 
هستند.« طیبه سادات با شنیدن كلمه ی شهدا، نگاهش را دوخت به چشم های پدر. 
آسید حسین با دیدن برق نگاه معصومانه ی دخترش، صورتش را گذاشت روی 
شبکه های ضریح، طیبه سادات هم. فاطمه خانم اما حرف ها و حاجت هایش تمامی 
نداشت انگار. به نظر با جد بزرگ بچه هایش و شوهرش، درددل های زیادی داشت. 
در ازدحام زوار، كسانی اینجا و آنجا بلندبلند صلوات می فرستادند. زوار هم در 
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جواب، با صدای بلند صلوات می گفتند. آسید حسین قبل از رسیدن به ضریح 
حضرت عبدالعظیم، دو ركعت هم نماز تحیت در آن سمت حرم به جای آورد. 
پس از آن، ضریح را زیارت كرد. پیش از برگشتن به رواق، برای خواندن نماز عشا، 
طیبه سادات ایستاد به تماشای سنگ قبر مرمرینی كه تصویر تمام قد مرد با عظمتی 
با شمشیر و سبیل های بزرگ، روی آن حجاری شده بود. دید كسانی بهت زده 
نگاهشان به سنگ قبر مانده است. حرفی می زدند. جایی از سنگ قبر را نشان هم 
می دادند. از یکدیگر چیزی می پرسیدند. آسید حسین كه چند قدم جلوتر رفته بود، 
تندی برگشت. دست طیبه سادات را گرفت و گفت »بیا دختر گلم. جاهای شلوغ، 
بچه ها زود گم می شوند.« طیبه سادات دست در دست پدر راه افتاد. با این حال هنوز 
نگاهش به نقش سنگ مزار مرمرین با عظمت و شمایل حجاری شده ی روی آن 

مانده بود. كمی جلوتر آسید حسین سرش را خم كرد.
ـ ئون جا قبر ناصرالدین شاه قاجاره.

طیبه سادات زیاد متوجه موضوع نبود. تازه به یاد كلمه ی شهید افتاده بود كه 
پدرش در كنار ضریح امامزاده حمزه بن موسی الکاظم گفته بود. آسید حسین 
مشغول اذان و اقامه شده بود. طیبه در ذهنش با كلمه ی شهید درگیر بود. وقتی پدر 

نمازش را سالم داد، پرسید »آقا، االن امامزاده باز هم ما را نگاه می كند؟«
ـ گفتم كه دختر گلم، شهدا زنده اند. امامزاده ها هم مثل شهدا زنده هستند. جواب 

سالم همه را می دن.
طیبه سادات با هر جمله ی پدر بیشتر می رفت توی فکر. نگاهش را دوخته بود 
به چلچراغ سقف رواق. دیگر مانند روزهای قبل و حتا ساعتی قبل، حوصله ی 
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بازی با خواهرهای كوچکش را نداشت. آسید حسین نمازش تمام شده بود. اعظم 
كوچولو در فضای آرام و معطر به عطر و گالب حرم به همان زودی به خواب رفته 
بود. فاطمه خانم نمازش را خوانده بود. با پر چادر نیمی از صورتش را پوشانده بود. 
نگاهش به بعضی از زوار خیره مانده بود. ساعت یک ربع از ده هم گذشته بود. 
آسید حسین دست طیبه سادات و سعیده را گرفت. راه افتاد طرف كفشداری. از 
صحن كه خارج شدند، در بازار شام خوردند. اجناس دكان ها را از پشت ویترین ها و 
از جلوی در مغازه می دیدند. طیبه سادات از زرق و برق النگو ها و گردن بند هایی كه 
دسته دسته پشت ویترین ها دیده می شدند، ذوق زده شده بود. آسید حسین متوجه 
حالت دخترش شده بود. دست كشید روی سر دخترش. با لحنی آرام گفت »صبح 
بازم می آییم زیارت. ئون وقت برات می خرم.« كمی جلوتر، یک بسته آبنبات قیچی، 
یک بسته نقل گشنیزی و دو شیشه عطر هم خرید. به هر كدام از بچه ها دو سه 
دانه نقل داد. ساعت یازده شده بود. بازار و خیابان و میدان خلوت شده بود. دیگر از 
تق تق حركت گاری ها و درشکه ها و كوبش نعل اسب ها بر آسفالت خیابان و بوق 
ماشین های مسافركش خبر چندانی نبود. خانواده خوشحال و خندان برمی گشتند 

مسافرخانه.
در اتاق مسافرخانه، طیبه سادات رو به پدر پرسید »آقا، اگر امامزاده حمزه جد 
ماست، پس چرا ما هم در شاه عبدالعظیم زندگی نمی كنیم؟« آسید حسین با بَِر 
انگشت كشید به خال سیاه گونه ی راستش. پس از تأملی متبسم رو به دخترش 
گفت »توی شجره نامه مان نوشته شده دخترگلم، واال اجدادمان چند نسل قبل در 
شهر خوانسار بودند. اجداد ئون ها هم از آن جلوتر در استان فارس زندگی می كردند. 
بعدش از طرف های شیراز رفتن شهر خوانسار. آسید محمدعلی، پدر آسید زمان كه 
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فامیلی ما هم از اسمش گرفته شده، از خوانسار آمده به كنگاور. ما دیگه از سرنوشت 
زندگی بقیه خبر دقیقی نداریم. البد بچه های امامزاده حمزه از اینجا به شهرهای 

دیگه رفتن و ما دقیق نمی دانیم.«
آسید حسین همراه با خانواده، صبح برای زیارت به ابن بابویه رفتند و پیش از 
ظهر برگشتند به حرم. در بازار، برای طیبه سادات و سعیده النگو و گردن بند مهره و 
انگشتر بدلی خریدند. با اصرار سید یک جفت هم كفش راحتی برای فاطمه خانم 
خرید. بعد از نماز ظهر و عصر و زیارت مجدد به حرم امامزاده طاهر رفتند. در بازار 
ناهار خوردند. از قبل قرار گذاشته بودند پیش از غروب به قم بروند. همان صبح قبل 
از حركت و رفتن به ابن بابویه، رختخواب را در جوالباف زیتونی رنگ پیچیده بودند. 
بقیه ی وسایل را هم در ساک گذاشتند. آسید حسین یک حلقه انگشتری عقیق 
و یک تسبیح شاه مقصود هم برای خودش خرید. باز هم چند بسته نقل و نبات و 
مقداری وسایل خریدند و از بازار خارج شدند. گوشه ی میدان یک دستگاه اتوبوس 
دماغ دار كه تا نصف مسافر سوار كرده بود، منتظر مسافر قم بود. شاگرد شوفر فریاد 
می زد »قم. قم فوری یک تومن. قم فوری یک تومن.« آسید حسین مقابل در 
ورودی مسافرخانه زن و بچه ها را گذاشت. رفت جلوی اتوبوس، با شاگرد راننده 
حرف زد. فرصت خواست تا وسایل را از مسافرخانه بردارد. وقتی برگشت، تنهایی 
وارد مسافرخانه شد. رختخواب پیچ و ساک آماده را برداشت. كرایه ی اتاق را داد و 
راه افتاد طرف اتوبوس. با هر قدمی كه از حرم دور می شدند، طیبه سادات نگاهش 
برمی گشت رو به گلدسته ها، رو به در بزرگ حرم كه به بازار شهرری باز می شد. 

انگار حرف هایش با امامزاده و جدش تمامی نداشت.
آسید حسین وقتی وسایل را به شاگرد شوفر تحویل داد تا در باربند باالی اتوبوس 
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بگذارد، با زن و بچه سوار اتوبوس شد. در صندلی های ردیف وسط، روی دوتا صندلی 
نشستند. شاگرد شوفر هنوز برای جذب مسافر داد و فریادش به هوا می رفت. آن 
طرف میدان نگاه سید افتاد به دكه ی میوه فروشی. پیاده شد، یک كیلو انجیر خرید. 
پاكت انجیر را گرفت مقابل مسافر های كنار دست و صندلی ردیف جلو. انجیر را به 
آن ها تعارف كرد. نشست روی صندلی و به بچه هایش انجیر داد. رو به فاطمه خانم 
گفت »ان شاءاهلل غروب نشده در حرم حضرت معصومه)س( هستیم. خدا توفیق بده، 

نماز مغرب و عشا را هم آنجا به جماعت می خونیم.«
اتوبوس هنوز چند صندلی خالی داشت. وقتی راه افتاد، آسید حسین با صدای بلند 

صلوات فرستاد. مسافرها با لحنی گرم، دسته جمعی صلوات گفتند؛ سه مرتبه.
حرم حضرت معصومه)س( به نظر طیبه سادات عظمت و ابهت بیشتری داشت. 
فضای حرم معطر تر هم بود. جمعیت و زوار هم چند برابر حضرت عبدالعظیم 
بود. مردها و زن های زوار، دورادور ضریح می چرخیدند. كسانی صورت بر ضریح 
چسبانده بودند. ناله سر داده بودند. زار می زدند. اشک می ریختند و حاجت خود را 
می طلبیدند. روضه خوان ها و زیارت نامه خوان ها یک لحظه ساكت نبودند. از حضرت 
معصومه می گفتند. از حضرت رضا، شاه خراسان اسم می بردند. حرف های همه 
قاتی بود. آسید حسین زیارت نامه ای برداشت. رو به ضریح حضرت، با صدای بلند 
می خواند. فاطمه خانم و طیبه سادات و چند زوار زن و مرد تازه وارد هم پشت سر 
آن ها تکرار می كردند. آسید حسین بعد از طواف ضریح و زیارت، باالی سر قبر 
مجتهدان بزرگ رفت. برای تک تک آن ها فاتحه خواند. برای آیت اهلل بروجردی، 
دو مرتبه. به یاد آقا عبداهلل، كنار قبر آیت اهلل گریست. به زمزمه ی روضه ی حضرت 
علی اكبر امام حسین را خواند. فاطمه خانم هم دورادور اشک می ریخت. طیبه سادات 
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متوجه بود روضه ی پدر به یاد آقا عبداهلل است. سید داغ پسرش تازه شده بود. اعظم 
در آغوش مادر خوابش برده بود. طیبه سادات و سعیده محو تماشای تعداد بی شمار 
زائران بودند. آسید حسین در گوشه ی خلوت، تا توانست نماز مستحبی خواند. 
دغدغه ی چندانی برای شام نداشتند. سر راه حرم انگور خریده بودند، با نان سنگک 
داغ. پنیر هم از صبحانه مانده بود. توی حیاط، در كنار سایر زوار، شام ساده شان را 
خوردند. بعضی خانواده ها همان وسط حیاط رختخواب انداخته بودند، بچه هایشان 
را خوابانده بودند. منتظر خلوت شدن صحن و رسیدن نیمه شب بودند. آسید حسین 
رو به فاطمه خانم گفت »صبح باید چند جا برویم. قبرستان نو، سر قبر آقا عبداهلل. 
مدرسه ی حقانی. باید به دیدن چند نفر از علما بروم. باید هم حجره ای های آقا 
عبداهلل را ببینم.« با شنیدن نام هم حجره ای های آقا عبداهلل، فاطمه خانم به فکر فرو 
رفت. آسید حسین ادامه داد »خیلی میل دارم آیت اهلل خمینی را از نزدیک ببینم، 
كه بعد از مرحوم آیت اهلل بروجردی مجتهد اعلم است. شنیدم عالم شجاعی است.« 
فاطمه خانم دید بچه ها خمیازه می كشند. اعظم هنوز خواب بود، اما طیبه سادات و 
سعیده خسته ی راه بودند. پرسید »آقا االن كجا باید بریم؟« آسید حسین انگشت 

كشید روی خال سیاه گونه ی راستش. با انگشت به پشت سر اشاره كرد.
ـ می رویم همین مسافرخانه ی كاشان. پارسال هم آمده بودم، هر دو شب همون جا 

خوابیدم.
مسافرخانه ی كاشان زیاد شلوغ نبود. مسافرها و زوار ساكت بودند. از صدا و رفت 
و آمد گاه و بی گاه ماشین های سنگین، مثل مسافرخانه شهرری خبری نبود. شب 
آرام خوابیده بودند. آسید حسین نماز صبح را در نماز جماعت آیت اهلل مرعشی نجفی 
خواند. ساعتی در حرم به راز و نیاز پرداخت. برگشتنی كاسه ای حلیم خرید و برای 
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صبحانه به مسافرخانه برد. پس از صبحانه به زیارت رفتند. فاطمه خانم و بچه ها را 
در صحن حرم گذاشت، خودش به مدرسه ی فیضیه رفت. یکی دو نفر از طلبه ها 
و علمای آشنا را دید. سؤاالتش را پرسید و جوابش را گرفت. از آنجا به مدرسه ی 
حقانی رفت. سراغ آقای امامی كاشانی را گرفت. شنید برای كاری از قم خارج شده 
است. از جلوی در حجره ای كه آقا عبداهلل با هم درسی هایش زندگی كرده بود، عبور 
كرد. بغضی بیخ گلویش را فشرد. پس از ساعتی به حرم برگشت. سر راه برای 
بچه ها حلوا ارده و سوهان و نان قندی خرید. با اذان، وضو گرفت. نماز ظهر و عصر 
را به جماعت در حرم خواندند. ناهار چلوخورش سبزی خوردند. بعد از صرف ناهار، 
به قبرستان نو رفتند. سر قبر آقا عبداهلل فاتحه خواندند. با مشربه ای آب، سنگ قبر 
كوچک را شست. قرآن خواندند. طیبه سادات سوره ی حمد را هر مرتبه با یکی از 
چهارده سوره ای كه از حفظ بود، باالسر قبر برادر ندیده اش خواند. گوش داد به 
زمزه های پدر در فراق پسر جوان مرگش. از ته دل بی صدا می نالید. طیبه سادات سر 
گذاشت روی سنگ قبر كوچک برادر. یک باره بغضش تركید. زار زد. فاطمه خانم 
دقیقه ای صبر كرد، بعد دخترش را به آغوش كشید. دلداری اش داد. آسید حسین با 
چشم های خیس اشک خیره شد به صورت طیبه اش. دست كشید گونه های خیس 
دخترش. حزن آلود گفت »امیدوارم خداوند به تو هم استعدادی عین آقا عبداهلل 

عنایت بفرماید دختر گلم.«
لکه های ابری در آسمان شهر مقدس پراكنده شده بود. بادی كه می وزید، سوز 
كویری خفیفی در پس خود پنهان داشت و خبر از زمستانی سخت می داد. سوار 
درشکه شدند. چرخی در خیابان های اطراف حرم زدند. قدم زنان گشتی هم در بازار 
زدند. برای طیبه سادات و سعیده اسباب بازی خریدند؛ سماور و پارچ و لیوان سفالی، 
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به رنگ های سبز و آبی و صورتی. آسید حسین تعدادی تسبیح و دوتا انگشتر 
مردانه خرید. فاطمه خانم دو من انار خرید، انجیر خشک، آلو بخارای خیکی و نخود 
و كشمش، با دو كیلو سوهان تازه. دوباره به حرم برگشتند. آسید حسین تنهایی 
وسایل را به مسافرخانه برد. نیم ساعت بعد برگشت حرم. بعد نماز جماعت با هم 
به غذاخوری رفتند. شام خوردند و ساعتی در خیابان و بازار گشت زدند. این مرتبه 
برای تک تک بچه ها پیراهن خریدند. یک چادر نماز و مقنعه ی جداگانه هم برای 
طیبه سادات به خاطر حفظ چهارده سوره ی قرآن گرفتند. صبح اول وقت، بعد از آنکه 
آسید حسین از نماز جماعت حرم برگشت، صبحانه خوردند. ساعت نُه و نیم سوار 

اتوبوس نهاوند شدند. می خواستند از نهاوند به كنگاور برگردند.
 ***

زمستان سخت و سرمای منطقه ی كنگاور از راه رسیده بود. كوچه های خاكی 
آبادی دو وجهه ی متفاوت داشت. باالی آبادی زمین شنی بود و آب باران سریع 
فرو می رفت. پایین آبادی، خاک رسی بود؛ خیس كه می شد، گل و شل آن چسبنده 
باران در آن دیده  از برف و  اثری  اگر  بود،  اگر خیس  می شد. زمین در هر جا، 
می شد، از غروب تا ظهر روز بعد یخ می بست. آسید حسین عبا را كشیده بود 
روی عمامه. برای فریضه ی صبح می رفت مسجد جامع. مشهدی علی حسین 
اذان گو، گوش هایش از سرمای صبح قرمز شده بود. از پشت بام سردر ورودی 
حیاط مسجد، پایین آمده بود. كف دست ها را گرفته بود باالی آتش مختصر منقل 
نزدیک محراب. از ُهرم گرمایی كه از هیزم میان خاكستر باال می رفت، نفس عمیق 
كشید. رو به آسید حسین كه منتظر رسیدن آسید حسن بود، به حالت ِگله گزاری 
گفت »آقا خیال می كنی ئی سوز و سرما، همه جا همی جوریه. یا ئی محال چال 
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اوشار ئیقده سرده؟« آسید حسین كف دست های گرم شده را به صورت كشاند. بعد 
هم جواب سالم نمازگزاران تازه وارد را داد. نگاهش برگشت رو به مؤذن خوش روی 
مسجد و گفت »مشهدی علی حسین قدر ئی نعمت سرما رو بایست دانست. اگه 
میان ئی سوز و سرمای سحری، مسجد میای و اذان می گی، ثواب زیاد تری پیش 
خدا داری.« چند نمازگزار دیگر همزمان وارد شدند. جواب سالم آن ها را هم داد. 
رو به مؤذن كه حاال در كنار منقل آتش، با هرم گرمای منقل سرما ی بام از جانش 
بیرون رفته بود، ادامه داد »ئی محال كنگاور، به ئی خاطر شده كنگاور كه واژه ی 

كنگ در لغت به معنای سرما است. كنگ آور یعنی منطقه ی سرماآور، سرماخیز.«
مؤمنان حلقه زده بودند دور منقل آتش كه مش علی حسین آن را با نوک منقاش 
آشفته بود و سرخی آتش پیدا شده بود. هر كدام كنار منقل آتش گرم می شدند. با 
ورود آسید حسن كه سرماخوردگی خفیفی هم داشت و پوستین بلندی زیر عبای 
ضخیمش پوشیده بود، همه ی مؤمنان صلوات گفتند. صف های جماعت منظم شد. 

آسید حسن اقامه گفت و قامت بست.
زمستان سردی بود. خانواده ها از شدت سرما در پای صفه های كوچک یا بزرگ 
كرسی خانه ی خود، آسوده تر بودند. در بیشتر خانه ها، زن های سحرخیز در تنور ها 
از شانه ی قله ی  انداخته بودند. خورشید در پس غبار صبحگاهی محلی،  آتش 
قرول خونه خودی نشان می داد. آفتاب زرد و كم جانی بام خانه های توسری خورده 
و كاهگلی پایین آبادی را به رنگ خود درآورده بود. زن هایی كه سحرخیز تر بودند، 

نان پخته بودند. بوی اشتهاآور عطر نان تازه در كوچه ها پیچیده بود.
مردم تازه ناشتایی خورده بودند. مشهدی علی بابای پاكار، از بام خانه ی كدخدا 
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غضنفر احمدی پور، جار می كشید »آهای  های های ی ی ی... رعیت ها بیان خانه ی 
كدخدا  های ی ی ی...« بزرگ ترها از جلوی در اتاق ها و خانه تنوری ها گوش تیز 
عبور جیپ  داخل كوچه صدای  از  پاكار.  پی در پی  زدن های  به جار  بودند  كرده 
ژاندارمری شنیده شد. آسید حسین از درز دروازه دید جیپ ژاندارمری با روكش 
از جلوی در خانه اش گذشت و رفت طرف خانه ی كدخدا.  برزنتی خاكی رنگ، 
پاكار دوباره جار كشید. بر خالف روزهای قبل كه مردم آبادی و رعیت ها از شدت 
سرما تا پیش از ظهر از خانه بیرون نمی آمدند، این مرتبه از ترس ورود امنیه ها، 
دل و دماغ خارج شدن از خانه ها را نداشتند. فقط تعدادی به ضرورت انجام كار یا 
خرید مایحتاج ضروری روزانه بیرون می آمدند. تک و توک افراد بیرونی كه زمین 
كشاورزی نداشتند و اگر دعوایی نبود، كاری هم با امنیه ها از بابت فراخوان پاكار و 
امنیه كشی بی موقع نداشتند، دل به دریا زده و از خانه زده بودند بیرون. افرادی با 
پالتو های ماهوتی و كسانی هم پوشیده در پوستین های نیم تنه ی كهنه، در دكان ها 
با گردن فرو رفته در یقه ی لباس گرم، ِكز كرده بودند و جسته و گریخته از ورود 
بی سابقه ی امنیه ها، در صبح اول آفتاب و جاركش پاكار می گفتند  »خو چه خبر شده 
حضرات؟ ئی روزا شکر خدا كسی دعوا و مرافعه نداشته توی آبادی تا امنیه ئی 

جوری بریزه میان آبادی.«
ـ تعجبی نداره. حکماً یکی از خان ها و مالکین، ئی سر چله ی زمستون، خرجی 
خانه اش كم و كسری آمده، حاالم پولی گذاشته كف دست رئیس پاسگاه و آنتریکش 
كرده تا ئی جوری امنیه كشی كنند توی آبادی و دهاتی جماعت رو بگذارن زیر فشار.

 كسی كه رادیو در خانه داشت و اهل كاسبی بود و بین دهات و شهر ها رفت و آمد 
داشت، همان طور كه یقه ی پالتو ماهوتی سورمه ای را برگردانده بود روی گوش ها، 
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با لحن آرامی گفت »به گمونم ئی امنیه كشی و اخم و تخم امروزی، بابت ئون نطق 
رادیونی باشه كه بعدش چو دادن علمای قم با شاه حرفشون شده.«

پنجه  گالش  در  ترک ترک شده اش،  پاشنه   پاهای  كه  مشتری ها  از  یکی 
سوراخ شده اش، یخ شده بود و بعد از ورود به دكان، چند دقیقه با ماالندن كف 
بیکار داخل دكان، رو به  افراد  از شنیدن نظرات  بعد  بود،  دست ها جانی گرفته 
برگردم  تا زودتری  بده من  دكان دار گفت »مش حسین آقا، دو سیر قند بکش 
پای خوان كرسی خانه تنوری خودم. می ترسم با ئی امنیه كشی، امروز گندی بیخ 
ریشمان بگیره.« كسی كه توی پوستین نیم تنه روی گونی نصفه نیمه ی گندم 
گوشه ی دكان در خودش مچاله شده بود، به نوک انگشت های دستش  ها كرد. 
با ریشخند گفت »شیرمراد، تو چرا از ترس امنیه فرار می كنی؟ حکماً ئی رعیت 
موذی، حق شیره ی خانی مالِک كم و كسر داده. حاالم باید پاش واستن.« شیرمراد 
با آستین وصله دار كتش، بینی اش را ماالند. گوشه ی قند كلوخه توی دستش را گاز 
زد. خرپ و خرپ و با كیف جوید و جواب داد »عرضم به حضور انورت داشی مال، 
گفتش یکی دید روباهی فرار می كند. پرسید آروباه چرا فرار می كنی؟ روباهه جواب 
داد شتر ها رو می گیرند. یارو گفت خب بگیرند، تو كه شتر نیستی! آروباهه جواب 
داد: تا بخوام معلوم كنم شتر نیستم، پوستم كنده شده. حاال حکایت رعیت و بیرونیه. 
گیریم رعیت حق و سهم مالک زمینش كم و كسر گذاشته باشه. من بیرونی آس 
و پاس كه به قد قبر خودم زمین ندارم. اگه از بی خودكی ئی سر خودم نشون بدم، 

بایستی ئی هفته تمام به ئی امنیه ی جوجه خروس خور دولت جواب پس بدم.«
آمد و رفت امنیه ها تا یک هفته ادامه اشت. حاال دیگر همه ی اهالی آبادی متوجه 
شده بودند توپ و تشر امنیه ها محض خاطر تقسیم اراضی است. باید همه ی اهل 
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آبادی و دهات اطراف داخل مسجد جامع جمع شوند و به سالمتی اعلی حضرت 
هورا بکشند. از هوراكشان اجباری رعیت ها به بعد، هفته ای نبود كه امنیه ها به 
آبادی نریزند. امنیه ها به خاطر مخالفت های علمای قم و برای ترساندن رعیت ها 
و زهر چشم گرفتن از دهاتی ها، به هر بهانه ای، وقت و بی وقت به آبادی گودین 
پیشاپیش  بهانه ای  هم  همیشه  داشت.  را  دهستان  مركز  كه حکم  می ریختند، 
داشتند. از حضور چند خانواده ی سادات معمم كه بیشتر برای ارشاد و تبلیغ دین 
به روستا های اطراف كنگاور و بعضی دهات محال اسدآباد و تویسركان در آمد و 
شد بودند. با حاج آقا بزرگ محمدی عراقی، عالم بزرگ منطقه ی كنگاور، در ارتباط 
مستقیم بودند. از بیم تحریک مردم به طرفداری از مخالفت آیت اهلل خمینی با شاه 
به سبب الیحه ی انجمن های ایالتی و والیتی گرفته تا مرافعه های رعیت های دیگر 
به علت اختالف ها بر سر آب و زمین، تا رسیدن دستشان به پلو و جوجه خروس 
دهاتی هایی كه اغلب خودشان به شام شب بچه های پاپتی شان محتاج بودند، بگیر 

تا تلکه ی دهاتی ها به هر بهانه ی ریز و درشت.
آن دسته از رعیت هایی كه مؤمن بودند، آن ها كه به هر صورتی همیشه حالل 
و حرام را مدنظر داشتند، به نیت شاه در تقسیم اراضی و نارضایتی های خان ها و 
مالکین مشکوک بودند. شب یا روز، با بهانه یا بی بهانه، به خانه های روحانی های 
آبادی می رفتند، مسئله ای می پرسیدند و صالح و مشورت می كردند. از غصبی بودن 
یا نبودن زمین های اربابی می پرسیدند، كه شاه به عنوان یکی از اصول شش گانه ی 

انقالب سفید به آن ها بخشیده بود.
ـ آسید حسین، خب تو عالمی. از ئی طرف خو ما جد اندر جد، رعیت ارباب ها و 
مالکین بودیم. تکلیف چیه. ارباب كه ناراضیه. حاال ئی زمین و رعیت حق مانه یا 
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نه. شاه حق مالکین زوری گرفته باشه، تکلیف ما رعیت چیه؟ 
آسید حسین نگاهش را دوخت به تخم چشم های مشهدی روح اهلل. صداقت و 
راستی را در كالم و سؤالش دریافت. پس از مکثی، جواب داد »در حقیقت زمین به 
كسی تعلق داره كه رُوش كار و كشاورزی می كند و عرق می ریزه. مخالفت آیت اهلل 

خمینی محض خاطر چیز دیگریه.«
ـ یعنی آقا، می فرمایی ملکی كه به ما دادن، غصبی نیست؟

ـ ئی زمین غصبی بودن با ئون زمین غصبی كه نماز خوندن توش اشکال داره، 
توفیر داره مش روح اهلل. حتم بدان ئی تقسیم اراضی، باید بهانه ای باشه برای كارای 
زیرزیركی و پشت پرده ی سیاه دولت و شاه. مسئله ی ئی چیاِن مجتهد اعلم و عادل 
می فهمه. حکم هم حکم مرجع اعلم مردمه. امثال من، رابطه ای هستیم تا نظر و 

فتوای مجتهد اعلم زماِن به زبان عوام به مردم برسونیم.
 **

خبر شلوغی های تهران و قم، خبر كشتار مردم در تهران و پیشوای ورامین، 
خیلی زود به اهالی آبادی های محال می رسید. آمد و رفت امنیه های تفنگ بر 
دوش اسب سوار یا جیپ سوار، به آبادی و دهات اطراف پررنگ تر شده بود. گاهی 
آبادی هم راهشان می افتاد و تفنگی را به رخ می كشیدند.  در كوچه های پرت 
به بهانه ی سربازگیری، بر مردم سخت می گرفتند. بیشتر از همه افرادی كه به 
سربازی نرفته بودند و آن ها كه كمتر راهشان به شهر می افتاد، از ورود سرزده ی 
امنیه ها آرامش خود را از دست می دادند. سعی داشتند روزها كمتر در آبادی باشند. 
می خواستند از چشم امنیه ها و گاه ارتشی ها و آدم های شهری كه عنوان دولتی 
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داشتند، دور باشند. حتا دلشان نمی خواست با معلم هایی كه همیشه ی خدا كت و 
شلوار تنشان بود، تیغ به صورت می زدند، با قیافه و چهره ای متفاوت با دهاتی ها، 
در انظار و در كوچه ها حاضر می شدند، روبه رو شوند. در عوض هر موقع یکی از 

سید های معمم را می دیدند، در دل احساس آرامش می كردند.
آن ها كه چیزی سرشان می شد، گاه خبر حوادث قیام پانزدهم خرداد را بیخ گوش 
هم پچ پچ می كردند. زن ها مسائل شرعی شان را نزد فاطمه خانم می بردند. او هم 
جداگانه از آسید حسین می پرسید، جواب درست را به آن ها می داد. خاله سلطنت 
عمو ولی از كوچه ی شعبان آمده بود خانه ی آسید حسین. فاطمه خانم برای گرفتن 
با دیدن  اتاق باال رفته بود. خاله سلطنت  پاسخ سؤال شرعی خاله سلطنت به 

طیبه سادات دست انداخت دور گردنش و سر و رویش را بوسید.
ـ رضا را خواباندم. غالمحسین هم خانه نبود. باید زودی برگردم خانه مان.

دمی ساكت ماند. گوش تیز كرد رو به كوچه. بعد ادامه داد »حاال طیبه سادات تو 
می دانی تکلیف ئی مخلوق بیچاره با شاه مملکت چه می شه دخترم؟ علی مان رفته 
تهران برای كارگری. نگرانشم. از ئی همه شلوغی ها نگرانشم. چند وقته نامه اش 
نرسیده. دعا كن براش دخترم. دعا كن طوریش نشه. ایشاال به سالمتی برگرده 
آبادی، یکی از مرغای خانه مان مشتلقانه می دم به خودت.« طیبه سادات چادری را 
كه از قم خریده بود، بر سر داشت. چهره اش گل انداخته بود. وقتی خاله سلطنت 
دستش را برای دومین مرتبه به تبرک بوسید، در جواب گفت »آقام می گه آدم 
باید به خدا توكل داشته باشه. گفته آیت اهلل خمینی نایب امام زمانه. شاه، دولت 
و مملکت داده دست كافر از خدا بی خبر. گفته می خواد زن ها و دختر ها چادر سر 
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نکنند.« از صدای بلند بلند چند نفر داخل كوچه، ساكت ماند. گوشه ی چادرش را به 
دندان گرفت و آرام تر گفت »آقام گفته شاه ظالمه.« خاله سلطنت نگاهش برگشت 
رو به قبله. بلند گفت »خدا ریشه ی ظلم ئی ظالم بسوزونه ایشاال.« همان دم 
فاطمه خانم با تردید وارد اتاق نشیمن شد. از حرف خاله سلطنت با لب گزه سر تکان 
داد. پس از مکثی جواب مسئله ی شرعی خاله سلطنت را گفت. وقت خداحافظی 
خاله سلطنت، فاطمه خانم با تردید و با لحنی آرام گفت »خاله سلطنت از ظلم شاه 
به مردم آشکارا پیش هر كس حرف نزن. آبادی بزرگه. مبادا میان مردم آبادی، 
دولت مفتش گذاشته باشه.« خاله سلطنت باز هم برگشت رو به قبله. با مشت به 
سینه ی خودش كوبید و گفت »خدا به حق مظلومیت محمد و آل محمد، ریشه ی 
ئی ظالم اجنبی پرست بکند و بندازه پشت كوه سیاه. دیدی كافر بی دین ئون همه 
مخلوق بی گناه چطوری كشت و ریختشان میان دریای نمک.« طیبه سادات هم 
ایستاد جلوی در اتاق. دست های كوچکش را رو به آسمان قبله برداشت و بلند گفت 

»الهی آمین.«
***

ماه های كار رعیتی،  پایان  از  بیات پس  بود. عمو ولی  آذر 42  اولین روزهای 
مکتب خانه اش را دایر كرده بود. مکتب روها اغلب پسر های رعیت هایی بودند كه 
موفق نشده بودند به دبستان بروند. مکتب خانه در یکی از دو اتاق باالخانه ای بود 
كه سال ها قبل دو سه سال از آنجا به عنوان كالس های مدرسه استفاده شده بود. 
طبقه ی زیرین مکتب خانه كاهدان بود و هیمه دان. در اتاق مکتب خانه تعدادی از 
بچه ها، از بقیه سن و سال بیشتری داشتند. یکی از آن ها محمد موحدیان بود. 
دیگری حسینقلی فاطمی نیا. نفر دیگر حسین آقا پورحسابی و دیگری غالمحسین 
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گودینی، پسرخاله ی سلطنت. آن ها سال قبل، عم جزء را سر زده بودند. حاال همه 
با خود قرآن می آوردند. سوره ی بقره می خواندند. عمو ولی بیات از آن ها گوش 
می گرفت. غلط هایشان را می گرفت. هر چهار نفر، غیر از قرآن، كتاب احکام هم 
می خواندند. بقیه ی مکتبی ها زیر ده سال بودند. هر كس قصد شلوغ كاری داشت 
یا تنبل بود، كافی بود تا سرش را باال بگیرد، چوب فلک و تركه ی عمو ولی را 
ببیند. فلک بر دیوار وسط دو تاقچه روبه روی در، به گل میخ های دیوار آویزان بود. 
در اتاق دیگر، دوتا از دخترهای آبادی هم برای آموختن عم جزء به مکتب خانه 
می آمدند: یکی سیده طیبه سادات موسوی زمانی، دیگری اختر، دختر خاله فردوس 
بیات. هر دو از پشت پرده، در كنار عمه شهربانو، زن عمو ولی می نشستند و درس 
قرآن می گرفتند. هر روز، پیش از ظهر، حدود نیم ساعت زود تر از پسرها مرخص 
می شدند. عمو ولی خواسته بود با این كار دختر ها در مسیرشان به پسرهای مدرسه 

برنخورند و هم اینکه زود تر به خانه برسند و در كارهای خانه به مادر كمک كنند.
طیبه سادات پیشاپیش حروف را می شناخت. چهارده سوره ی اول عم جزء را از 
حفظ بود. اعداد و حساب و جمع و منها را كم و بیش می دانست. به همین خاطر، 
مانند دیگران مجبور به هجی كلمات قرآنی نبود. قرآن را روان خوانی می كرد. بقیه 

مانند او تیزهوش نبودند و همیشه با هجی مشکل داشتند.
عمو ولی بیات باالی سر پسرها مشغول بود. درس می داد. آیه ها را از آن ها گوش 
می گرفت. در اتاق پشتی، عمه شهربانو از دختر یتیم خواهرش كه در یکی از دهات 
دوردست از دنیا رفته بود، نگه داری می كرد. بچه را كه می خواباند، خودش كتاب 
تعزیه ی حضرت رقیه و حضرت زینب را زمزمه می كرد. با نجوا قرآن خواندن 
به  دورادور زل می زد  آن وقت ها  اشک می ریخت. طیبه سادات  بی صدا  بچه ها، 
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اشک های عمه شهربانوی خواهرمرده كه اشک هایش مثل آینه صاف بود: به خاطر 
دل شکسته اش، به خاطر مرگ خواهر جوانش و به خاطر طفل صغیر خواهرش بود. 
اولیا، خواهرزاده ی پانزده ساله اش هم بود. او هم از آبادی خودشان آمده بود و در 
كارهای خانه و كشاورزی به خاله و شوهرخاله اش كمک می كرد. بیکار كه می شد، 

می نشست پایین دست مکتب خانه و عم جزء یاد می گرفت. 
طیبه سادات حتا وقتی در كنار هم شاگردی اش و عمه شهربانو بود، باز هم خودش 
را مقید به حفظ كامل حجاب می دانست. چارقدش را زیر گلویش محکم گره می زد. 
چادر را به خود می پیچید. بیشتر وقت ها قرآن خواندش را عمه شهربانو گوش 
می گرفت. هر جا درمی ماند، عمو ولی می نشست پشت در وسط دو اتاق، از پشت 

پرده گوش می گرفت به قرآن خواندن طیبه.
روز سردی بود. برف ُتنک روی كوه ها را باد تندی می پاشاند بر سر آبادی. اولین 
مرتبه یکی از شاگردها نه هجی بلد بود، نه روان خوانی می دانست. عمو ولی خودش 
را روی تشکچه ی وصله پینه دارش جابه جا كرد. تركه را نرم كوباند كف دستش. 
پس از نگاه تندی به شاگرد تنبل، رو به محمد موحدیان گفت »ئون فلک بیار تا ئی 
آقامراد زبان نفهم با ئی تركه آدمش كنم.« محمد نگاهی انداخت رو به آقامراد كه 
سیاه تاوه بود كه با غیض و اخم و تَخم عمو ولی بدجور ترسیده بود كه از همان اول 
كار به التماس افتاده بود. بعد با تغیر مجدد عمو ولی، از جایش بلند شد. فلک را از 
روی میخ دیوار برداشت. حسین آقا پورحسابی و حسین قلی فاطمی نیا، تسمه ی فلک 
را پیچاندند به پاهای آقامراد، دو سر فلک را محکم گرفتند. محمد موحدیان رفت 
كنار. بچه مکتبی ها نگاه ترسانشان مانده بود روی پاهای در فلک بسته ی آقامراد. 
عمو ولی بیات تركه را در هوا تکان تکان داد. وقتی صدای هوهو تركه بلند شد، 
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ناله و گریه ی آقامراد پیچید توی مکتب خانه. داخل اتاق دیگر، طیبه سادات نگاه 
پرسانش را دوخت رو به عمه شهربانو. در نگاهش التماس موج می زد. انگار دلش 
را نداشت در مکتب خانه فلک شدن یکی از بچه مکتبی ها را ببیند و صدای ناله اش 
را بشنود. عمو ولی بیات دست دست می كرد. هنوز با تکان دادن تركه در هوا و 
تهدید های زبانی، همچنان آقامراد را می ترساند. آقامراد هنوز تنبیه نشده، پلق پلق 
اشک از چشم هایش سرازیر شده بود. پاهایش را میانه ی تسمه ی فلک، پیچ و 
تاب می داد. آن سوی پرده، با نگاه های نگران طیبه سادات، عمه شهربانو رو به 
طیبه سادات تبسم زد. پس از مکثی از جا برخاست. بین در وسط دو اتاق ایستاد. رو 
كرد به عمو ولی و گفت »حاال ئی مرتبه گذشتش كن. دفعه ی دیگه درسش خوب 
گوش می گیره.« آقا مراد از میانجی گری عمه شهربانو، به یک باره ناله و گریه اش 

افتاد. عمو ولی آرام با تركه زد به كف پای آقامراد.
ـ ئی مرتبه بازیگوشی كنی، ئی مرتبه درس خوب گوش نگیری، زیر دیگ حلیم 
امام حسین آتش روشن كنم، میان رودخانه ی خدا، سنگ بندازم، اگه با ئی تركه 

پوست پات نکنم.
آقامراد بریده بریده گفت »سر چشم عمو ولی. غلط كردم. ئی دفعه خوب گوش 
می گیرم.« آن سوی پرده، طیبه سادات  نفسی آسوده كشید. رو به تنها هم درس اش، 
با سروصدا و  اختر، لبخند زد. عمه شهربانو برگشت طرف طفل خواهرش كه 

التماس های آقامراِد شالق نخورده از خواب بیدار شده بود.
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فصل دوم
سال 1345 به نیمه رسیده بود. آسید حسین با دوچرخه برای تبلیغ دین رفته 
بود محال تویسركان. یک شب در آبادی كنجوران سفال مانده بود. از آنجا سر راه 
رفته بود آبادی قلعه نو. سر راه بازگشت، اهالی مرادآباد هم شب میهمانش كرده 
بودند. توی هر آبادی، مردم مسئله های شرعی شان را پرسیده بودند. آسید حسین 
از محصول كشاورزی شان پرسیده بود. ناله و فغان مردها باال رفته بود. از كم شدن 
محصول گفته بودند. از نافرمانی جوان ها گله كرده بودند كه دو سال بعد از تقسیم 
اراضی كم كم و از سر چشم و هم چشمی، زمین ها و زراعت را گذاشته بودند، آبادی 
را رها كرده بودند، دسته جمعی كوچیده بودند به شهر های بزرگ. دسته دسته رفته 
بودند پایتخت برای عملگی، برای كارهای خدماتی، برای شغل های كاذب. آسید 
حسین از شنیدن پاسخ مردها به تأسف سر تکان داده بود. رفته بود توی خیاالت. 
افتاده بود به یاد حرف های آیت اهلل خمینی. رفته بود بحر نصیحت های آیت اهلل 
به شاه. از حرف های از سر درد دهاتی ها، آسید حسین خودش هم بیشتر و بهتر 
متوجه هشدارهای مرجع اعلم و انقالبی قم می شد. اتاق پر بود از میهمان. آقای 
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تركاشوند، میزبان آقا بود. با گفتن و با شنیدن درددل ها آه كشید. دمی بعد رفت 
پشت در اتاق. سینی چای تازه دم را از دست زنش گرفت. سینی را گرفت مقابل 
آسید حسین، بعد بقیه ی میهمان هایش. همه آمده بودند برای دیدن آقا. استکان 
آخری را هم برای خودش برداشت. حبه قندی را داخل چای خیساند. گذاشت 
توی دهان و مک زد و گفت »آقا ئی چند ساله از وقتی تقسیم اراضی شده، به 
فرمایش شاه مملکت، كل زمین شده از مال خودمون. بدبختی، بركت هم رفته.« 
رعیت های دیگر هم كه به احترام آسید حسین از دم غروب آمده بودند به خانه ی 
جانعلی تركاشوند، به تأیید سر تکان دادند. جانعلی چایش را هورتی سر كشید و ادامه 
داد »نمی دانیم چه بایستمان كرده. نمی دانیم نفرین زمین گرفتدمان. نمی دانیم آه 
مالکین گرفتدمان. نمی دانیم ئی نقصان حاصل، به خاطر بی حرمتی جوان ها با آب و 
ملک آبادیه. خالصه نمی دانیم چه شده آقا.« آسید حسین در فکر رفته بود. تسبیح 
می گرداند. سر تکان می داد. رعیت دیگری كه دو استکان چای غلیظ را پشت سر 
هم نوشیده بود، با پشت دست به دهانش كشید. نگاه در چشم سید گفت »قربون 
ئون جدت آقا. ئی دعایی بکن برای كل رعیت جماعت. ئی جوری كه نمی شه. پیرار 
سال مالکین سهم برداشته بودن. بازم یازده خروار گندم برداشتیم. چهار خروار جو 
كشیدیم میان خانه.« نگاهش را گرداند رو به بقیه ی میهمان ها. هر كدام به تأیید 
سر تکان می دادند. پس از مکثی ادامه داد »از بداقبالی مان آقا، امسال از كل زراعت، 
شیش خروار گندم و سه خروار جو، زیاد تر خانه نکشیدم. حاال موندم با ئی هفت سر 
كلفت نان خور و یی عورت دم بخت چه بایستم كرده؟« آسید حسین همان طور سر 

تکان می داد و تسبیح می گرداند.
ـ خدا كریمه. رزق و روزی دست خداست. فقط حالل و حرام نکنید. خدا با 
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رحمتش به حاصل صحراتون بركت می ده.
جانعلی استکان های خالی را برداشت. سینی را از جلوی در اتاق تحویل داد به 

زنش. كف زبر دست هایش را گرفت رو به آسید حسین.
ـ به همون جدت آقا، بهار تا حاال میان ئی كش و كوه و دیمه  زار، شب و روز، 
خفت خوردم و زحمت كشیدم. از سر صبح رفتم كار تا دم غروب. باور بفرما نصم 

حاصل پارسال كشیدم میان خانه.
دو سه نفر از میهمان ها جوری پشت دستشان كوبیدند كه انگاری داغ دلشان تازه 
شده بود. جانعلی ادامه داد »واال موندم چه كار كنم. از شما چه پنهان آقا، خیال دارم 
بِن كل، از ئی والت جاكن برم پایتخت مملکت. روزی شیش تا تک تومن اگه گیرم 
بیاد و خرجی كلفتم جور بشه، از ئی جان كندن از بی خودكی بهتره برام.« آسید 
حسین با چهره ی برافروخته از درددل كشاورزهای مغبون گفت »مخالفت آیت اهلل 
خمینی هم با شاه مملکت، از بابت همین مصیبت ها بود. االن پا به هر آبادی 
كوچک و بزرگی كه بگذاری، خیلی از رعیت ها حرف حسابشان شده خانه كشی 
به شهر. واال نمی دانم تکلیف كشت و كار روی ئی زمین ها چه می شود. خورد و 

خوراک مردم شهر از كجا باید بیاد.«
آسید حسین پس از چهار روز دوری از خانه، سوار بر دوچرخه برمی گشت به 
آبادی. نزدیک خانه كه رسید، متوجه شد میهمان دارند. چند نفر از آبادی شان آباد 
آمده بودند برای دیدنش. سید جعفر جلوی در خانه چشم به راه پدر ایستاده بود. 
سید محسن در اتاق باال مشغول پذیرایی از میهمان های غریبه بود. همزمان عمه 
كبری بار دوم یک سطل دیگر آب كاریز آورده بود. طیبه سادات ُتنگی آب از سطل 
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برای سماور برداشته بود. آسید حسین جلوی در خانه از دوچرخه پیاده شد. سید 
جعفر زنگ دوچرخه را فشرد. با درینگ درینگ زنگ، دوچرخه را به داخل حیاط برد. 
طیبه سادات ُتنگ آب را گذاشت كنار سماور برنجی. جام ورشویی را برداشت و دوید 

داخل حیاط.
ـ سالم آقا. رسیدن به خیر.

آسید حسین با دیدن طیبه سادات آثار خستگی راه از چهره اش محو شد. دست 
كشید بر سر دخترش.

ـ علیک سالم دختر گلم. عاقبت به خیر باشی عزیز دلم.
ـ آقا می دانم تشنه هستی. اجازه بده آب تازه بیارم.

تندی دوید گوشه ی حیاط. جام را از سطل آب كاریز پر كرد. دودستی گرفت 
مقابل پدر. آسید حسین آب نوشید.

ـ الحمداهلل. سالم بر حسین. لعنت بر یزید.
ـ نوش جان آقا.

ـ دستت درد نکنه. جگرم خنک شد.
ـ میهمان ها از  شان آباد آمدن.

ـ خوش آمدن. ناهار چی داریم؟
ـ آبگوشت بار گذاشتیم.

ـ چرا پلو نگذاشتید؟
ـ برنجمان تمام شده بود. دیروز سر ظهری، چند نفر از پل شکسته و قاسم آباد 
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میهمان آمده بودند. برنجمان خرج ئونا شد.
آسید حسین با بَِر انگشت كشید به خال سیاه گونه ی راستش: مثل همیشه، 
وقتی كمبودی احساس می كرد، وقتی از موضوعی نگران می شد. قبل از رسیدن 
به پله های آجرپوش گفت »خیلی خب دخترم. یی دستمال سبزی خوردن با خودم 
ئوردم. بشورید و بذارین سر سفره كنار ناهار.« همان موقع كوبه ی در به صدا درآمد. 

طیبه سادات رفت پشت پرده.
ـ كیه؟

ـ منم طیبه سادات.
طیبه پرده را كنار زد. زن همسایه ی خانه های پایین دست بود. یک بادیه ماست 

تازه آورده بود.
ـ بگیر طیبه سادات. دیدم براتان مهمون آمده. گفتم مبادا توی خانه تان ماست 

نباشه.
ـ دست تان درد نکنه خاله زهرا. آقام سبزی خوردن ئورده بود. خدا زیادش كنه.

ـ نوش جان. ئونم جای خودش. ئون هفته از آقا استخاره خواستم. دستم خالی 
بود. خجالت شدم.

طیبه سادات با لبخند پاسخ داد »حاال بفرما خانه.«
ـ اگه زن آقا كاری داشت، بفرست دنبالم بیام كمکتان، مهمان دارین.

ـ دستت درد نکنه خاله زهرا. خودمان هستیم.
میهمان های  شان آبادی در راه بازگشت به آبادی شان، از راه باالی آبادی بیرون 
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زده بودند. بعضی از مردهایی كه با آن ها آشنایی دوری داشتند، احوالی می پرسیدند. 
آن ها را به نوشیدن چای دعوت می كردند. دوی فرج اهلل پنجه ی دست ها را از پشت 
كمر به هم قفل كرده بود و سالنه سالنه می رفت طرف مکینه ی آسید مصطفی. 

نگاهش افتاد به  شان آبادی ها. پا سست كرد.
ـ خالو علی دوست بفرما خونه. خدمت باشیم.

ـ عزت تان زیاد دوی فرج. وقت تنگه. تا برسیم آبادی، آفتاب نشسته.
دوی فرج اهلل سر تکان داد. خالو علی دوست چند قدم جلوتر سر برگرداند.

ـ دوی فرج، شان آباد آمدی زیارت، سری به منزلمان بزن.
لبخندی چهره ی دوی فرج را از هم گشود. در پایین دست، هواكش حلبی و 
بلندباالی مکینه، تق تقش بلند بود. با هر تقه ای دریچه ی هواكش باالی بام كارگاه، 
باز و بسته می شد. دود رقیقی قلپ قلپ از دریچه می پاشید توی هوا. دوی فرج اهلل 
همان طور كه دست ها را پشت كمر گذاشته بود، با گیوه های پاشنه چرمی قدم 
گذاشت داخل گاراژ مکینه. آن دست دیوار قهوه خانه ی بغل مکینه، افسار دوتا خر به 
ستون چوبی سایبان پشت قهوه خانه بسته شده بود. جلوی در كارگاه، دو نفر غریبه 
دِر پشت و روشده ی جوال های آرد را با طناب نازكی از میان حلقه های مخصوص 
جوال عبور داده بود و در حال گره زدن بودند تا بار همان خرهای توبره به گردن 
كنند و روانه ی آبادی خودشان شوند. آسید وجی اهلل، مکینه دار، ایستاده بود كنار 
باسکول گوشه ی مکینه، به حساب و كتاب كارمزد گندم های آردشده ی غریبه ها. 
آن سمت كارگاه، در حوضچه ی سیمانی مقابل خروجی آرد دستگاه مکینه، زیر 
كیسه ی دریچه ی خروجی آرد، صحبت اهلل، پسر دوی فرج، با سر تاس آرد های 
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خروجی را می ریخت میان جوال. جوانی كه گونی های گندم را برای آسیاب آورده 
بود، در نیم طبقه ی باالی دستگاه، آسیاب، گندم های بوجاری شده را با كف دست 
هل می داد روی دریچه ی ورودی گندم كه از باجه ای به وسیله ی لوله ای می ریخت 

بین سنگ های سنگین مکینه.
آسید وجی اهلل با سر و روی سفید از غبار آرد، پس از رسیدگی به حساب مشتری های 
غریبه، با پشت دست، ابروها و مژه های سفیدشده از غبار آرد را ماالند. لحظه ای 
كه گذشت، با دیدن دوی فرج اهلل گفت »آبیال فرج، زحمت می كشی ئی پوک آرد 
بدی جلوی خانه ی آسید حسین. ظهر تا حاال گذاشتمش كنار. كسی نبوده بفرستم. 
شاید خانه شان بخوان فردا نان بپزند.« دوی فرج اهلل با خوشحالی جلو رفت و گفت 
»چراكه نبرم آقا. سر چشمام. از چار من زیاد تر نیست.« صحبت اهلل با شنیدن صدای 
پدر، با همان لباس های سفیدشده از آرد و سر دستمال بسته، رو به پدر دست بلند 
كرد و گفت »سالم آبیال.« دوی فرج از آن سمت كارگاه رو به پسرش دست بلند 
كرد و جواب داد »علیک سالم. خدا قوت.« خم شد پیت هفده كیلویی روغن نباتی 

پرآرد را گذاشت روی شانه اش. بعد نگاهش گشت رو به آسید وجی اهلل.
ـ آسید حسین امروز ناهار مهمون  شان آبادی داشت. می آمدم اینجا دیدم داشتند 

برمی گردند  شان آباد.
ده دقیقه ی بعد، وقتی دوی فرج كوبه ی در چوبی سبزرنگ خانه ی آسید حسین 
را به ُگل میخ وسط دروازه كوبید، طیبه سادات كه مشغول شستن ظرف های ناهار 

بود، دوید اتاق نشیمن، چادرش را انداخت روی سر. از پشت پرده پرسید »كیه؟«
 ***
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روزهای اول پاییز بود. فاطمه خانم و بچه ها شب در كنگاور، منزل پدرش آقای 
سعیدی بود. آسید حسین باید برمی گشت به آبادی. وانت های مسافركش خط 
برگشته بودند آبادی. سید با اتاق شهری بنز دماغ دار خط كرمانشاه ـ تویسركان 
برای  پاییز جان می داد  اول  پیاده شد. هوای  باقر  امامزاده  برگشت. سید سه راه 
می شد.  شنیده  بلندبلند  امامزاده، سروصدا های  جلوی  قهوه خانه ی  از  پیاده روی. 
آسید حسین برای حركت مردد ماند. گوش تیز كرد. هیاهوی داخل قهوه خانه به 
عربده كشی می مانست. با خودش گفت »خیر باشد. بروم ببینم سروصدا به خاطر 
چیه. كی با كی مرافعه داره.« به عوض حركت رو به آبادی، در پس فرو نشستن 
گرد و خاک پشت سر اتاق شهری، راه افتاد آن دست جاده ی شوسه. هر قدر به 
قهوه خانه نزدیک تر می شد، صدا ها واضح تر شنیده می شد. جلوی در قهوه خانه دیگر 
متوجه شده بود دعوا بر سر آب نوبه ی بلوک خانی است. با پیدا شدن سر و كله ی 
آسید حسین در قاب چارچوب در، عربده كشی ها یک باره فرو كشید. موسی رضای 
قهوه چی، با دیدن آسید حسن گفت »سالمتی آقا صلوات بفرستید.« دمی بعد، 
صلوات گفتن مردها جای عربده كشی ها را گرفت. آسید حسین قدم گذاشت داخل 
قهوه خانه. نگاهش را گرداند رو به مردها. بعضی ها پاچه ی تنبانشان را ورمالیده 
بودند. با پاهای تا قوزک ِگلی و بیل های نوک تیزی كه دمه شان ِگلی بود. با 
لحنی كه همه را تحت تأثیر قرار بدهد، گفت »خدا قوت.« پس از مکثی ادامه داد 
»سروصداتون تا كجا می آمد. به خیالم اینجا دعواتون شده.« یکی از مردهای پاچه 
ورمالیده كه به بیل توک دارش تکیه داده بود، این پا و آن پا كرد تا قفل زبانش در 

برابر سید باز شود. نگاهش را گرداند روی چهره های بقیه.
ـ حاال خدا ئی آسید حسین رسانده. هر چه آقا بفرمان، من یی نفر گردن می دم 
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به حکمش.
آسید حسین نگاهش گشت رو به بقیه ی مردهای پاچه ورمالیده. آن ها همزمان با 
هم گفتند »حرفی نداریمان. حکم آقا قبوله.« آسید حسین با تبسمی سر تکان داد. 

رو كرد به موسی رضا.
ـ ئی بنده های خدا خسته هستن. به حساب من، اول نفری یی استکان چای بده 

بخورن تا بعدش ببینم مرافعه شون سر چی بوده.
همان نفری كه از اول به حالت تهدید، بیل توک دارش را محکم گرفته بود، بیل 
را انداخت روی سکوی گلی جاجیم فرش آن دست قهوه خانه. سرش را پایین 
انداخت و گفت »آقا شما قضاوت كن.« نگاه موسی رضا و سه برادر طرف دعوایش 
برگشت سمت سید. مرد ادامه داد »ثلث آب جوی شش بلوكی، از صبح آفتاب نزده 
تا عین صالة ظهر، مال چغندركاری، زمین پشکه َگپ من بوده. حاالم ئی سه تا برار 
خوش حساب، بدون عوض، بی مالحظه هم بلوكی بودن، آب بستن نته كاری زمین 
خودشون.« آن كه برادر بزرگ بود و تا قبل از سر رسیدن آسید حسین صدایش از 
بقیه كلفت تر و بلندتر بود، سر پایین انداخت. با لحنی آرام گفت »خب پیا خو. نه 
آسمون به زمین آمده، نه چغندركاری تو نفله شده رفته پی كارش. تو اول بهار نصم 
روز، آب زمین من بستی به گندم كاری زیر جوب خودت. حاالم ئینم به تالفیش. 
حرف حساب جوابش چیه؟« مرد تنها از وقتی با رسیدن آسید حسین دلگرم شده 
بود، جواب داد »آب بهاره روز چه دخلی به ئی آب ُچر موش اول پاییزه روز داره. 
ئی آب كجا، ئون آب بهاره زیر بارش شصت نیسان كجا؟« آسید حسین باز هم 

تبسمی بر لب نشاند.
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ـ اول ئی صلوات بفرستین.
همه با هم صلوات گفتند. آسید حسین گفت »مش موسی رضا مگر چای حاضر 

نیست؟« نگاه موسی رضا گشت روی دستگاه قهوه خانه اش.
ـ االن َدم می كشه آقا.

یک دستگاه تانکر نفتکش سبزرنگ، از سمت تویسركان رو به پاالیشگاه كرمانشاه، 
از مقابل قهوه خانه گذشت. گرد و غبار پشت سرش پاشید درون قهوه خانه. همه ی 
دو طرف مرافعه با نوشیدن چای تازه دم حوصله شان جا آمده بود. آسید حسین برای 
فیصله ی اختالف، حکمی داده بود. هر دو طرف راضی شده بودند. آسید حسین 
یک پنج ریالی گذاشت كنار دستگاه قهوه خانه، راه افتاد. قهوه چی از ته قهوه خانه 
گفت »قابلی نداشت آقا. بردارید.« سید در حال خروج از در گفت »زحمت كشیدی. 
خدا نگه دار همگی.« همان مرد تنها پشت سر آسید حسین از قهوه خانه بیرون 
آمد. افسار خرش را از تنه ی درخت تبریزی گوشه ی بیرونی قهوه خانه باز كرد. 
با چابکی پرید روی پاالن خر. بیل را گذاشت باالی ُقشُقون پاالن. پا كوباند دو 
طرف شکم خر و هی اش كرد. برادر وسطی رو به برادر ها گفت »آسید حسین، خدا 
پدرش بیامرزد. دیر رسیده بود، ئی میرالی َشر یی گندی بسته بود بیخ ریش هر سه 
نفرمون.« موسی رضا استکان چای خودش را هورتی سر كشید. همراه سه برادران 
از قهوه خانه بیرون آمد و راه افتاد سمت زمین سیب زمینی كاری خودش، در آن 

سمت جاده ی شوسه.
*

مهرماه تازه تمام شده بود. اهل آبادی ته مانده ی انگور ها را می چیدند و این خانه 



69 شهید سیده  طیبه سادات موسوی زمانی

و آن خانه شیره می پختند. آسید حسین كار خرید خانه ی محله ی در عمارت شهر 
كنگاور را تمام كرده بود. پول خانه را داده بود. فاطمه خانم با كمک زن های آبادی 
وسایل خانه را جمع آوری كرده بود. مقداری از خرده ریز ها را از قبل فرستاده بود 
خانه ی پدرش. سعیده خوشحال بود كه در شهر می تواند مدرسه برود. طیبه سادات 
برای آنکه عقب ماندگی های درسی را جبران كند، كتاب های كالس پنجم و كالس 
ششم ابتدایی را همزمان مطالعه می كرد. اشکال های درسی را از سید جعفر و سید 
محسن می پرسید. امیدوار بود در اداره ی فرهنگ كنگاور به صورت متفرقه ثبت نام 
كند و با دانش آموزهای روزانه امتحان بدهد. پدر و مادرش و برادر هایش به این 
موضوع راضی بودند. آسید حسین از اینکه دخترهایش در مدرسه و در كنار بعضی 
دختر های بدون چادر پشت یک میز بنشینند، هنوز اكراه داشت، ولی به خودش و 
به دختر هایش مطمئن بود. می دانست آن ها در هر حال عفت و حجاب را به صورت 
كامل رعایت می كنند. همزمان با آمادگی خانواده ی آسید حسین برای خانه كشی 
از آبادی به كنگاور، در شهر ها حال و هوایی دیگر بود. همه جا صحبت از شروع 
جشن های تاج گذاری بود. از تکاپوهای دولتی ها و قدرت نمایی شهربانی چی ها و 
امنیه های ژاندارمری، همزمان با تغییر مکان، چندان به مزاق آسید حسین خوش 
نمی آمد، اما وقتی با ورود یک دسته از امنیه ها و دو سه نفر از دولتی ها به آبادی، 
دستور جمع شدن بزرگان آبادی در خانه ی كدخدا غضنفر احمدی پور را شنید، 

متوجه شد تأخیر در خانه كشی تأثیر زیادی نخواهد داشت. 
مركز  به عنوان  گودین،  در  بود  شده  داده  دستور  كنگاور  بخشداری  طرف  از 
دهستان، برای برگزاری جشن های تاج گذاری اهالی آماده باشند. دستور داده بودند 
در میدانچه ی باالی آبادی، مقابل خانه ی ترویج، با چوب و تخته، یک تاق نصرت 
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برپا شود. دستور داده بودند اهالی فرش و قالیچه بیاورند برای تزئین آن. همزمان، 
كار مردم و كشاورز ها، سبک تر هم شده بود. محصوالت اصلی كشاورزی را از 
صحرا و خرمن جا ها به خانه ها كشیده بودند. حاال همه وقت اضافی برای همکاری 
یا تماشای ساختن تاق نصرت را داشتند. مردها و جوان ها و كودكان ریز و درشت، 
از هر طرف آبادی به تماشا می آمدند. تا آن موقع، كسی تاق نصرت ندیده بود. حتا 

اسمی هم از آن نشنیده بودند. 
 سه روز پس از شروع به كار ساخت، اسکلت اصلی تاق نصرت آماده شده بود. 
مردان آبادی وقتی متوجه شدند كه باید قالی ها و قالیچه های خرسکشان را كه 
سرمایه ی ارزشمند شان هم بود، برای تزئین تاق نصرت بیاورند، رفته رفته پا پس 
كشیدند. از اطراف میدانچه پراكنده شدند. از آن ساعت، دیگر هیچ مردی خودش را 
نشان نمی داد. تنها آن دسته از مردانی كه در خانه شان حتا یک تخته قالیچه ی یک 

زرعی هم پیدا نمی شد، جرأت پیدا شدن در آن حوالی را داشتند. 
كدخدا غضنفر احمدی پور با مردم رودربایستی داشت. از وضعیت همه ی اهالی 
پاییز،  اول  از همان روزهای  آبادی  اهل  از  زیادی  تعداد  خبر داشت. می دانست 
به خاطر نقصان محصوالت زراعی، پیش از رسیدن زمستان، در مضیغه قرار دارند. 
می دانست خیلی ها حتا توانایی تهیه ی نان خالی كافی هم برای اهل و عیال 
خود ندارند. با سهل انگاری كدخدا در اجبار مردم، خواسته و ناخواسته، كار تحویل 
قالیچه، به اجبار به دست معلم ها سپرده شده بود. معلم ها دانش آموزهایی را كه در 
خانه قالیچه ی خرسک داشتند، شناسایی كرده بودند. تک به تک، قبل از تعطیلی 
مدرسه، به دفتر می فرستادند. مدیر مدرسه در حضور فراش، حکم به تحویل اجباری 
یک تخته قالیچه به امانت برای تکمیل كار تزئین تاق نصرت می داد. خانواده های 
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دانش آموزان هم مثل بچه هایشان از معلم های كت و شلواری شهری، به عنوان آدم 
دولت، حساب می بردند. محض خاطر نمره ی بچه هایشان، به ناچار كوتاه می آمدند. 

به اكراه قالیچه ی مورد درخواست را می فرستادند.
دو روز مانده به چهارم آبان، تاق نصرت فرش كوبی شده آماده شده بود. حاال 
آن ها كه چراغ زنبوری داشتند، مجبور شده بودند چراغشان را آماده كنند. توری 
ببندند. نفت بریزند. روشن كنند. تلمبه بزنند. از اول غروب تا پاسی از شب، زیر 
تاق نصرت و اطراف آن را چراغانی كنند. از همان روزهای شروع كار ساخت تاق 
نصرت، به خصوص وقتی كار اسکلت سازی آن به پایان رسیده بود، آن ها كه مؤمن 
بودند، سعی شان این بود تا مسیر شان به آن سمت نیفتد. حرفی بر زبان نمی آوردند، 
اما پیدا بود نمی خواستند وقتی از كنار یا از زیر تاق نصرت می گذرند، مانند دیگران 
كنجکاوی نشان دهند. آسید حسین هم از این قاعده مستثنا نبود. طیبه سادات 
هم با وجود آنکه وصف تاق نصرت را هر روز شنیده بود، ولی به خاطر تأكید پدر 
روحانی اش، حتا وقتی مجبور بود به خانه ی خواهر ناتنی اش، سیده بتول، برود، 

به اجبار از راه دورتر و از كوچه های پایین آبادی می رفت. 
یک روز به چهارم آبان مانده بود. آسید حسین همه ی وسایل خانه را در وانت 
دوج قرمزرنگ مش اهلل قلی، برادر دامادش، حاج رضاقلی محمودی فر بار زده بود. 
همسایه ها با رغبت به كمک آمده بودند، اسباب و اثاث سبک و سنگین را بار زده 
بودند. از میان تعداد زیادی داوطلب ها، فقط سه نفر توانستند همراه بار وانت سوار 
شوند تا اثاث را به خانه ی جدید سید منتقل و جابه جا كنند. فاطمه خانم و طیبه سادات 
و بچه های دیگر، با وسایل مختصر و شخصی خود، از ساعتی قبل با وانت دیگری 

راهی كنگاور شده بودند.
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 *
آن ها  بیشتر  بود.  آبادی  از  خنک تر  نفهمی  بفهمی  كنگاور،  آبان ماه  هوای 
كه از دهات می آمدند، لباس ضخیم تنشان بود. هنوز دور میدان پمپ بنزین، 
از ورودی های شهر، كنار خیابان پهلوی، اینجا و آنجا، دكه های چوبی رنگ و 
رورفته ی باقی مانده از زمین لرزه ی ویرانگر فارسینج دیده می شد؛ زلزله ای در سال 
1337 كه با پس لرزه های بی شمارش تا چند ماه آسایش اهالی شهر و روستا را ربوده 
بود. اهالی شهر برای در امان ماندن از رمبیدن خانه های آسیب دیده، از ترس خراب 
شدن دكان ها، هر كس به وسع و توان خود، آلونکی از تخته و الوار ساخته بود. 
تعدادی كنار خیابان و دور میدان ها، برای كسب و كارشان دكه های چوبی ساخته 
بودند. حاال بعد از هفت، هشت سال از آن واقعه، هنوز هم تک و توک اثری از چنان 

خانه ها یا دكان های چوبی بر جای مانده بود.
با ساكن شدن خانواده در محله ی در عمارت، آسید حسین حاال فرصت داشت تا 
هر روز نمازهای یومیه را در جماعت مسجد جامع، به امامت حاج آقا بزرگ محمدی 
عراقی، به  جا بیاورد. گاهی می رفت بازار. قدم زنان می رفت تا امامزاده ابراهیم. 
می رفت برای نماز و زیارت. گاه هم والیتی ها را می دید و احوالی می پرسید. با اهالی 
دهات اطراف و افراد آشنا، سالم و علیکی، گاه به مسائل شرعی این و آن جوابی 

می داد.
ساعت یازده و نیم بود. از بازار راه كج كرده بود طرف خیابان پهلوی. می رفت تا 
از آنجا بپیچد رو به مسجد جامع برای رسیدن به نماز جماعت ظهر. خیابان پر بود 
از سروصدای بچه مدرسه هایی كه تازه تعطیل شده بودند. پسربچه های دبستانی 
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از پی هم می دویدند. از البه الی مردم شهری و روستایی، از پس و پیش االغ ها 
و قاطر هایی كه به تعداد زیاد در خیابان بار می بردند. مصالح ساختمانی جابه جا 
در  اما  بودند.  برده  میزان داری ها  مقابل  در  را  كشاورزان  محصوالت  می كردند. 
پیاده روها، دختر های دبستانی آرام تر بودند. تعداد كمی با روپوش های فرم آبی رنگ، 
یقه های پهن و سفید، در حال عبور بودند. تعداد زیادتری، چادر یا روسری بر سر 
داشتند. آسید حسین انگار اول مرتبه بود به صورت جدی، با بی حجابی در مدرسه ها 
مواجه می شد. از سر حیرت، به دختر بچه هایی نگریست كه با گل سر های سرخ و 
صورتی، آشکار و پنهان به دختر های محجبه پز می دادند. زیر لب با خود می گفت 
»ال اله اال اهلل. حاال من چه باید بکنم با طیبه سادات و سعیده. اگر قرار باشه میان 
ئی جور عورت های بی حیا، پشت یی میز درس بخونند. همون بهتر كه در خانه 

بمونند و خود شون درس بخونند.
ـ سالم علیکم آقا.

سید غرق در خیاالتش، از صدای مرد آشنایی، نگاهش برگشت رو به مرد آشنا. 
مردی از اهالی كنجوران، با دیدن آقا، چهره اش پر شده بود از شادی. با هم مصافحه 
كردند. احوال خانواده و آشنا ها را پرسید. مرد كنجورانی صورتش آفتاب سوخته بود. 

كاله دوره دار سرش بود. از دیدنش ذوق زده شده بود انگار.
ـ آقا به سالمتی خانه كشی كردین میان شهر؟

ـ بله. آمدیم كنگاور. خانه مان همی كوچه ی در عمارته. از هر كس بپرسی بلده. 
تشریف بیارید منزلمان.

ـ مرحمت تان زیاد آقا. امروز كه نه. نمک پرورده ایم. با عیال آمدیم شهر. دور از 
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جانتان، كسالت داره. بردمش شیر و خورشید. یی سوزن زدند. یی چنگ هم قرص 
گچی دادن. افاقه بکند خوبه.

ـ خو تشریف می آوردین خانه.
ـ كار داریم آقا. می رفتم دكان رنگ ریزی. چند بند خامه داده بودم رنگ. حاضر 

باشه با خودمون ببریم آبادی.
ـ مبارک باشه. قالی دار می كنید ان شاءاهلل؟

ـ خامه اش دادیم رنگ. تا خدا چه بخواد.
آسید حسین تا به مسجد جامع برسد، با چند نفر دیگر از دهاتی های آشنا سالم و 
احوال پرسی كرده بود. به تک تک آن ها تعارف كرده بود. نشانی منزل تازه را داده 
بود. نماز جماعت را به حاج آقا بزرگ اقتدا كرد. وسط نماز، مسئله گفت حاج آقا 
بزرگ. یکی از كاسب های بازار گالیه مندانه گفت »حاج آقا بزرگ، بفرمایید چه كار 
كنیم با ئی بی دین بابی. حکمش چیه؟ می تونیم گوش مالیش بدیم یا...« حاج آقا 
بزرگ سر تکان داد. خیره شد به چشم های مرد مؤمن بازاری كه چهره اش از شدت 
غضب سرخ شده بود. پس از مکثی، نگاهش را گرداند رو به چهره های پرسان 
سایر نمازگزاران. دید همه مشتاق شنیدن پاسخ هستند. می دانست از وقتی سر 
و كله ی مرد بهایی در شهر كنگاور پیدا شده، مؤمنان نگران شده اند. شنیده بود 
اینجا و آنجا، علنی یا در خفا، تبلیغ مسلک بهائیت می كند. متوجه شده بود مردم 
شهر نگران و برافروخته شده اند. همه ی نمازگزاران گوش و چشم دوخته بودند به 
واكنش و پاسخ حاج آقا بزرگ. امام جماعت با لحنی آرام و دور از احساسات جواب 
داد »صالح نمی دانم كسی ئون بی دین را با خشونت سرِش به سنگ بکوباند. اینا 
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بی ریشه ن. اما هر چه هست، به خود حکومت متکی هستند.« مؤمنین نمازگزار به 
تأیید سر تکان دادند. حاج آقا بزرگ با همان آرامش ادامه داد »اهالی محترم كنگاور، 
فقط كافیه به ئی شخص كذایی، بی اعتنایی بکنند. بی محلی كنید. كسی با ئون 
حرف نزنه. كاسب های محترم جنس به او نفروشند. كسی به حرفاش گوش نده. 
جواب حرفاش ندین. ئون وقت همین كه بداند كسی به او محل نمی ذاره، خودش 
راهش گرفته و رفته از پی كارش.« همه ی نمازگزارها به هم نگاه نگاه كردند. به 
تأیید حرف های امام جماعت سر تکان دادند. حاج آقا بزرگ با همان لحن نرم 
ادامه داد »ولی اگر كسی به ئی شخص جنس بفروشد، كسی پای حرفاش بشینه، 
كسی با ئون صحبت بکند، بعداً می شوند دو نفر. روزای بعدش می شوند چند نفر. 
حتا اگر مسلکش را هم قبول نداشته باشند، ماندگار شهر شده. خود به خود زمینه ی 
این  از مؤمنان،  نفر  ناخواسته فراهم می شود.« دو، سه  انحراف جوان ها، خدای 
طرف و آن طرف جماعت، بلند یا آهسته گفتند »خدا لعنتش كنه.« بقیه بهت زده 
ساكت مانده بودند. امام جماعت ادامه داد »به امید خدا، یی هفته كسی به ئون 
محل نذاره و خرید و فروش نکنه، خودش ناچار می شود و همون طور كه آمده، 
می گذارد و می رود جایی كه فرستادنش.« كسانی گفتند »همین طوره. جنس به ش 
نمی فروشیم.« حاج آقا بزرگ باز هم با تأكید گفت »تنها راه مبارزه با ئی بابی ها، 
همینه. كسی با دعوا و مرافعه و كتک كاری، گزک هم به دست مأمورهای دولتی 
نده. خودش بی جهت به دردسر نندازه.« از هر طرف صف های جماعت، نمازگزارها 
مرد بابی را لعنت و نفرین می فرستادند. آسید حسین هنوز هم به فکر دختر هایی بود 

كه به اجبار و بدون حجاب و با روپوش یک جور به مدرسه می رفتند.
پس از نماز جماعت، مؤمنان بحث هایشان در مورد صحبت های حاج آقا بزرگ 
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محمدی عراقی بود. دو نفری و سه نفري و چند نفری به هر سمت كوچه و خیابان 
و بازار متفرق شده بودند. از راه عالج منطقی مبارزه و دفع شر مرد منحرف غریبه 
می گفتند. آسید حسین قدم زنان رفت سمت جاده ی كرمانشاه. رفت زیر درخت های 
بیشه زار. زن های نانوا لواش های دست پخت خود شان را در دسته های یک چاركی و 
نیم منی و یک منی جداجدا میان سفره ی پهن شده ی مقابلشان برای فروش گذاشته 
بودند. سید از اولین زن نانوای سرراهش نیم من نان تازه خرید. داخل دستمال 
یزدی بزرگی پیچاند و زد زیر عبا. یک ربع ساعت بعد، وقتی به خانه رسید، بوی 
آبگوشت پیچیده بود توی خانه. نان را تحویل فاطمه خانم داد. برگشت به اتاق 
میهمانی؛ جایی كه كتاب ها را درون تاقچه ی چوبی طبقه بندی شده ای به صورت 
كتابخانه درآورده بود. نگاهش افتاد به طیبه سادات كه مشغول خواندن حق الیقین 
بود. سرش را پایین برد. دید دخترش صفحه ی رشحاتی از قیامت را مطالعه می كند.

پیش از ظهر اولین پنجشنبه ای بود كه خانواده ی آسید حسین به شهر كنگاور 
خانه كشی كرده بود. با قرار قبلی، حاج آقا بزرگ محمدی عراقی برای دیدن و 
خوش آمدگویی از راه رسیده بود. فاطمه خانم داخل قوری چای هل انداخته بود. در 
كنار قندان، پیاله ای پولکی هم گذاشته بود. حاج آقا بزرگ چای را با پولکی نوشید. 
به تازه واردها خوش آمد مجدد گفت. پس از آن از اخبار شهر گفت. آسید حسین با 
دقت گوش می داد. حاج آقا بزرگ گفت »شکر خدا كاسب ها و مردم با بی اعتنایی به 
مبلغ بابی ها، باعث شد تا مردک ُدمش را بگذارد كولش و برگردد نزد هم كیش های 
منحرف خودش.« آسید حسین با بَِر انگشت كشید به خال سیاه گونه ی راستش. 
تبسمی شیرین نشست در چهره اش. حاج آقا بزرگ ادامه داد »بحمداهلل با همه ی 
تبلیغ هایش، هیچ كس را نتوانسته بود منحرف كند.« سید از خوشحالی لبخندش 
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پررنگ تر شد.
ـ الحمداهلل. شرش از سر اهالی شهر دفع شد.

حاج آقا بزرگ موضوع صحبت را كشاند به محله ی گچ كن.
ـ دولت محله ی گچ كن را قراره خراب بکند. از پارسال قدغن شد كسی آهک 
بپزد. حاال تصمیم گرفته شده خانه های مردم برای تخریب خریداری بشه. همه ی 
خانه ها، كاروان سرا ها و میدان مال فروش ها از بین می ره. همه اش می شود جزو 

محدوده ی معبد آناهیتا. فقط می ماند بقعه ی امامزاده ابراهیم.
آسید حسین در حال تسبیح گرداندن، گفت »نصم تپه ی امامزاده باقر گودین هم 
از بین رفته؛ از قدیم و ندیم. حاالم خارجکی ها به عنوان باستان شناسی، یکی دوساله 
آمدن كاوش كاری. خاک برداری برای كود دادن به زمین های زراعتی هم از تپه 
قدغن شده.« حاج آقا بزرگ استکان چای دوم را نوشید و جواب داد »یک ریشه ی 
تمدن دنیا توی ایران خودمونه آقا. حکومت جبار پهلوی به عوض حفاظت از آثار 
تاریخی كه هر كدام خودش سند هویت ملی ایرانی هاست، فقط زورش رسیده بود 
چادر و حجاب از سر زن عفیفه ی مملکت برداره.« آسید حسین به تلخی سر تکان 

داد. حاج آقا بزرگ آه كشید. با ناراحتی سر تکان داد.
ـ بعدش با كشتار سال 42 در تهران و قم و ورامین كه پی آمدش نفی بلد شدن 

مرجع بزرگ دین آیت اهلل خمینی شد.
آسید حسین باز هم با بَِر انگشت كشید به خال سیاه گونه ی راستش.

ـ خدا از گناه ئی خاندان ملعون نگذره.
آه تند و كشداری كشید. پس از مکثی ادامه داد »حقیقتش موندم چه كنم با مدرسه 
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رفتن دختر ها. سعیده باید برود مدرسه. طیبه ساداتمون حاال ماشااهلل خودش استعداد 
داره. االن راحت می تونه كالس ششِم امتحان بده.« حاج آقا بزرگ همان طور كه 
غرق در خیاالت بود، جواب داد »البته اصل خود مردم هستند. اگه لقمه ی حالل به 
اوالد شان داده بودند، همین تعداد كمی هم كه دختربچه هاشان بی حجاب و بدون 

چادر به مدرسه می فرستند، گردن به خواسته ی نا مشروع حکومت نمی دادن.«
آبان به نیمه رسیده بود. قوم و خویش های مادری طیبه سادات به خانه دیدنی آن ها 
آمده بودند. دخترهایی كه مدرسه رو بودند، جمع شده بودند كنار طیبه و سعیده. از 
آبادی می پرسیدند. از جشن تاج گذاری و تاق نصرت های مقابل ادارات كنگاور 
می گفتند. دختری كه هم سن و سال طیبه سادات بود، پرسید »طیبه خانم، با درس 
خواندن چه كار می كنی. اگه از اول توی شهر بودین، حاال همکالس بودیم؛ كالس 

پنجم.«
ـ ان شاءاهلل جبران می كنم. خودم درس خوندم. مطمئن باش همین حاال امتحان 

كالس پنجم بدم، قبولم.
ـ می تانی بری اداره ی فرهنگ. برو اسم بنویس برای امتحان متفرقه. كالس 
چهارم ازت امتحان می گیرن. سال دیگه هم كالس پنجم و ششم امتحان بده. 

می تانیم با هم درس بخوانیم.
ـ ان شاءاهلل.

ـ همه ی كتابا را داری تو؟
ـ فقط كتاب علم االشیاء نصم برگه هاش نیست. پیدا نکنم، باید یکی بخرم.

ـ كتاب برای چیته دختر. كتاب من كه هست. با هم می خوانیم.
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آن طرف تر، سعیده با دوست كالس سومی اش گرم گرفته بود. آسید حسین با 
صدای بلند صلوات فرستاد. همه ی میهمان ها، از كوچک و بزرگ، با هم صلوات 
گفتند. فضای میهمانی با همان صلوات عوض شد. آسید حسین از ثواب صله ی 
رحم گفت. حرف را كشاند به اوضاع شهر. از اجتماع گفت. از تک و توک زن های 
شهری كه بدون چادر و سر پتی بودند. از زن های بد حجابی كه چادر شان را درست 
روی سر نمی انداختند. از تأثیر رفتار زن و بچه ی بعضی از اداره ای های شهر گفت. 

همه ی میهمان ها تحت تأثیر حرف های آقا قرار گرفته بودند. 
عصر، پس از رفتن میهمان ها، از خیابان صدای بلندگو شنیده شد. جیپی آرام آرام 
در خیابان در حركت بود. كسی كنار دست راننده نشسته بود. با بلندگوی دستی، 
از اهالی شهر دعوت به عمل می آورد با تاریک شدن هوا، برای تماشای فیلم، در 
میدان شاه حضور به هم رسانند. آسید حسین وقتی خبر دعوت مردم به تماشای 
فیلم را شنید، چند مرتبه استغفراهلل گفت. بعد رو به اهل خانه گفت »پناه بر خدا 
از شر شیطان. ئی ملعون ها می خوان توی ئی سال قحطی، خر دجال راه بندازند. 
مردِم با سیم نما از راه به در كنند.« سعیده و طیبه رو به هم نگاه كردند. نگاهشان 
برگشت طرف فاطمه خانم. دیدند مادر از حرف های پدر سر تکان می دهد. آسید 
حسین باز هم استغفراهلل گفت و ادامه داد »آن همه سیم نما توی تهران. توی 
كرماشاه و شهرهای بزرگ دیگه كم بود. حاال می خوان میان ئی شهر كوچیک، 
وسط میدان، سیم نما نشان بدن.« طیبه سادات لب هایش را گاز گرفت. استغفراهلل 
گفت. سعیده پرسید »آبجی سیم نما چطوریه؟« طیبه سر تکان داد »ُخب منم ندیدم. 
شنیدم زن های سر پتی و بدون حجاِب نشان می دن.« سعیده زد پشت دستش. 
لب گزه كرد. فاطمه خانم گفت »دوره ی آخرالزمان شده.« آسید حسین گفت »لعنت 
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بر شیطان لعین.«
طیبه سادات دیگر در مضیقه ی كتاب های درسی نبود. در شهر خیلی راحت تر و 
از كتاب های جدید تر، دخترهای هم سن و سال شهری خودش استفاده می كرد. 
سؤال ها و اشکال ها را راحت تر می پرسید. در درس حساب پیشرفت زیادی كرده 
بود. تاریخ و جغرافی را به خاطر بزرگی كتاب ها و عکس های رنگی اش بیشتر دوست 
داشت. كتاب علم االشیاء را روان تر می خواند. هر روز صبح یک جزء قرآن را كه از 
روزهای آخر در آبادی شروع كرده بود، آسوده تر می خواند. پس از آنکه تمام قرآن 
را در مکتب خانه خوانده بود، عم جزء را از حفظ شده بود. تصمیم گرفته بود هر ماه 

یک دور قرآن را ختم كند.
تا چند روز، بعضی دخترهای فامیل یا همسایه كه برادرهایشان در آن شب فیلم 
سینمایی را در میدان شاه دیده بودند، از ماجرای فیلم می گفتند. آن ها كه زود تر 
رفته بودند، گفته بودند مأمورهای شهرداری قبل از تاریکی هوا یک پرده ی بزرگ 
و سفید را به پایه ی مجسمه ی شاه نصب كرده بودند. چند متر آن طرف تر، تعدای 
صندلی گذاشته بودند برای نشستن مسئوالن شهری و خانواده هایشان. مردم هم 

در دو طرف و در پشت سر آن ها، چند ردیف ایستاده بودند به تماشای فیلم.
سید جعفر برای كاری به كرمانشاه رفته بود. دوربین عکاسی خودش را بعد از تعمیر، 
با دو حلقه فیلم آورده بود. یک حلقه ی دوازده تایی را با دوست ها و هم كالسی هایش 
در كرمانشاه و تاق بستان و نزدیک كتیبه ی بیستون انداخته بود. نیمی از فیلم 
حلقه ی اول، باقی مانده بود. آن را هم در كنار معبد آناهیتا و میان بیشه ها و مناظر 
سرسبز كنار شهر انداخته بود. دومین حلقه را برای برداشتن عکس های خانوادگی 
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گذاشته بود. خواهرها برای در دست گرفتن دوربین و سر درآوردن از چگونگی كار 
با آن، كنجکاوی نشان می دادند. سید جعفر آبی نوشید. رو به فاطمه خانم گفت »زن 
آقا ئون لباسای تمیز آقا احمد و آقا محمد را بپوشان. می خواهم از برادرام عکس 
بندازم.« طیبه سادات با ذوق گفت »می شود منم عکس بندازم؟« سید جعفر رفت 
توی فکر. پس از مکثی جواب داد »مگه تا حاال عکس گرفتی تو طیبه؟« با دوربین 

پریوش اینا چند دفعه تمرین كردم، ولی هنوز عکس ننداختم.«
ـ باشه آبجی. عالقه داری، دوربین می دم تو عکس بندازی. فقط یادت باشه 
دوربین عکاسی خیلی حساسه. نبایستی دستت بلرزه، وگرنه فیلم می سوزه و عکس 

سیاه می شه.
ـ اصاًل اجازه بده همه ی دوازده تا عکِس خودم بگیرم. پولشم خودم می دم.

ـ حاال ولخرجی نکن آبجی. اگه عکس ها خوب ظاهر شد، بازم دو حلقه ی دیگه 
می گیرم. بدم نمیاد خواهرم عکاسی یاد بگیره. مدرسه نمی روی، اقاًل خوبه عکاسی 

یاد بگیری.
ـ با دوربین مردم ترسیدم عکس بگیرم. نمی خواستم یی دفعه خراب بشه. ولی 

مال خودمون باشه، حاظرم پول ظاهر شدن هم بدم.
ـ از من پولدارتری انگار آبجی.

ـ نه. آقا محسن چند وقت پیش یی اسکناس پنج تومنی به م داده. خرجش نکردم. 
دو، سه تومن هم از قبل پس انداز داشتم.

سید جعفر سر تکان داد. بقیه ی آب لیوان را هم نوشید. برادرهای كوچک هنوز 
آماده نشده بودند. این دفعه سعیده دوربین را دست گرفته بود. با كنجکاوی و با دقت 
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نگاهش می كرد. سید جعفر رو به طیبه سادات گفت »چند وقت پیش شنیدم دوربین 
دوستت را گرفته بودی، به همین خاطر دوربین خودم را دادم تعمیر. خواسته باشی 
اصاًل یی دوربین نو می خرم. خراب هم شد، مال خودمونه. پیش كسی شرمنده 

نمی شیم.
ـ اول با همین دوربین، عکاسی یاد بگیرم بهتره داداش. از حاال پوالم می اندازم 

توی قلک، تا بعد یک دوربین نو برام بخری.
 سید جعفر دوربین را از سعیده گرفت، دادش دست طیبه و گفت »حاال تمرین كن 
ببینم، زاویه را درست تنظیم می كنی یانه.« طیبه سادات ذوق زده دوربین را برانداز 

كرد. نیم نگاهی رو به برادر انداخت و پرسید »خو ئی دوربین بده مگه؟«
سید جعفر همان طور كه نگاهش به ژست خواهر دوربین به دست بود، گفت 
»دوربین خوب چند هزار تومن قیمت داره. امروز صبح چند نفر از ئی خارجی های 
مو بور آمده بودند برای دیدن معبد آناهیتا. دوربینایی گردنشون انداخته بودن، از 
دور عین دوربین فیلمبرداری بود. هر زن یا مردی یی دوربین ئون جوری داشتند.« 
طیبه سادات سر تکان داد و گفت »منم دیدم. چند روز پیش، زن های خارجی 
آمده بودند آناهیتا. از ئون جا آمده بودند از ساختمان امامزاده ابراهیم هم عکس 
می انداختند. از زن های كرد. از لباساشان. از كالغی ها شان بیشتر خوششان آمده 
بود انگار.« سید جعفر با پوزخندی سر تکان داد و گفت »آخه ئی خارجی ها عکس 
بی خودی برنمی دارند. بعداً همون عکسا رو توی نمایشگاه می ذارن به تماشا. از ئون 

راه پول درمیارن.« طیبه سادات دوربین را از مقابل چشم برداشت.
ـ چه فایده! زن های خارجی خیلی بی حیا بودن. لباس ناجور تنشان بود. موهای 
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بورشاِن از پشت سر مثل ُدم اسب بسته بودن. بعضی هاشون عین مردها شلوار 
پوشیده بودن، با كفش مردانه.

آن سمت اتاق، فاطمه خانم پسرهایش را با پوشاندن لباس تمیز تر آماده كرده بود. 
طیبه سادات با وسواس از دو برادر كوچک تر عکس گرفت. در عکس دوم، سعیده 
و اعظم هم بودند. سید جعفر با دقت نگاهش را دوخته بود به نحوه ی عکاسی 
خواهرش. با تیلیک دوربین، طیبه آن را از چشم برداشت. سید جعفر نگاهش را 

گرداند سمت فاطمه خانم.
ـ زن آقا بیا جلو تا طیبه از خودت هم عکس بندازه.

فاطمه خانم با لبخندی جواب داد »دست تان درد نکنه. بدون اجازه ی آقا، عکس 
نمی اندازم. فقط از بچه ها عکس بگیرید.

طیبه سادات گفت »مامان، مگه غریبه هستیم؟«
ـ نه طیبه جان. باید صبر كنید تا آقا بیاد خانه. اگه اجازه داد، منم عکس می گیرم.

طیبه سادات از خواهرها هم عکس جداگانه گرفته بود. بعد دوربین را داد دست سید 
جعفر تا از هر سه خواهر، كنار هم عکس بردارد. سید جعفر پس از عکس برداری، 

دوباره دوربین را به طیبه داد.
ـ خیال كنم عکسای خوبی گرفته باشی. بازم عکس بنداز. ئی یی حلقه فیلِم 

همه اش خودت بنداز.
طیبه سادات دوباره دوربین را از برادرش گرفته بود. رفته بود گوشه ی دیگر حیاط. 
دوباره از برادرها و خواهر ها، تک به تک و دسته جمعی، نیم رخ و تمام رخ، ایستاده و 
نشسته، عکس برداشت. از حلقه ی دوم تنها سه شماره مانده بود. سید جعفر اجازه 
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داد تا طیبه سه عکس باقی مانده را در روز های بعد بگیرد.

خواهرها و برادرها دو، سه روز بود ذوق و شوق تماشای عکس های خودشان را 
داشتند. هنوز ساعت ده نشده بود. كوبه ی در به صدا درآمد. طیبه سادات از اتاق 

نزدیک در بیرون آمد. از پشت در پرسید »كیه؟«
ـ منم سید طیبه. گلشن هستم.

طیبه سادات در را گشود. دید گلشن با رنگ پریده، بچه اش را در بغل گرفته. گفت 
»بیا تو خاله گلشن.« گلشن همان طور پشت در ماتش برده بود. طیبه سادات پرسید 

»خانه ی ما رو چطوری پیداش كردی؟«
ـ ای دستم به دامنت سید طیبه. به دادم برس. ئی علیرضامون داره از دست می ره. 

با من بیا بچه را ببریمش شیر و خورشید.
فاطمه خانم از اتاق نشیمن بیرون آمد. با دیدن گلشن، همسایه ی پشت سری 
خانه شان در آبادی، گفت »بیا تو حصار ببینم چه شده گلشن بانو. حال بچه چطوره؟« 

گلشن بغض گلویش را می فشرد.
ـ زن آقا دیرم شده. بچه م حال نداره. تا از آبادی برسم شهر، حالش بدتر شده. 
گفتم خانه تان پیدا كنم. اول بیام اینجا با سید طیبه بریم شیر و خورشید. گفتم نابلدم، 

كمک حالم باشه خوبه.
از اتاق بغلی اتاق نشیمن، آسید حسین با قبا و بدون عبا، سرک كشید داخل حیاط. 
گلشن متوجه آقا شد. چادرش را كشید روی صورتش، با صدایی لرزان گفت »سالم 
آقا. قربون ئون جدت. یی دستی بکش سر ئی علیرضا، بلکه م تا برسم محکمه ی 
شیر و خورشید، طوریش نشه.« آسید حسین با برانگشت كشید به خال سیاه گونه ی 
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راستش. با نعلین آمد توی حیاط. دست گذاشت پیشانی بچه كه در تب می سوخت. 
زیر لب دعایی خواند. رو به گلشن بانو گفت »ان شاءاهلل هیچ نمی كنه. ببرش دكتر، 
خوب می شه.« گلشن با دیدن دبه ی آب زیر شیر گوشه ی حیاط، رو به طیبه سادات 
كه چادر سر كرده بود و آماده ی همراهی با او شده بود، گفت »خدا خیرت بده. یی 
پیاله از ئون آب بیار. اول خودت یی ُگپ ازش بخور تبركش كن تا یی گپ ازش 
بدم بچه م.« طیبه سادات دمی مردد ماند. بعد در بادیه ی روی در دبه ی رویی آب 
ریخت. كمی از آن نوشید. گلشن هم از آب تبرک شده به پسر بیمارش نوشاند. بقیه 

را هم خودش تا آخر نوشید.
ـ سالم بر حسین تشنه لب. لعنت بر یزید.

با پر چادر به دهانش كشید. از پی طیبه سادات راه افتاد رو به شیر و خورشید. در 
خیابان پهلوی، هنوز چندین دهانه دكان مانده بود به درمانگاه شیر و خورشید. از 
دور صدای پریموس روشن شنیده می شد. بوی تند الکل در هوا پخش شده بود. 
از جلوی در سفید رنگ، اثر قطره های پخش شده ی مکروكروم روی موزائیک های 
ساییده شده ی داخل درمانگاه پیدا بود. گلشن بانو و طیبه سادات نشستند روی نیمکت 
چوبی سفیدرنگ كه چسبیده به دیوار بود. پر بود از لکه های سرخ رنگ دواگلی. در 
جاهایی قطره های خشکیده ی خون و با پنبه های آغشته به الکل دیده می شد. 
بچه های كوچک و بزرگی كه آمپول به آن ها تزریق شده بود، گریه و ناله های 
وحشت زده شان سالن كوچک بهداری را برداشته بود. زن بهیاری با روپوش سفید، 
سوزن آمپول را با انبر، از سرنگ فلزی برداشت. آن را داخل قابلمه ی كوچک مسین 
آب جوش روی پریموس روشن انداخت تا میکروب هایش كشته شود. طیبه سادات 
لحظاتی گلشن بانو را از یاد برده بود. تمام حواسش به كارهای بهیار بود. همه ی 
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نگاهش مانده بود به قابلمه ی كوچکی كه روی آتش پریموس قل قل می جوشید. 
نگاهش گشت به محل تزریق آمپول؛ روی بازوی پسر بچه ای كه همان لحظه 
پرستار به او آمپول تزریق كرده بود. طیبه دیده بود محل تزریق سوزن ظرف چند 
ثانیه باد كرده بود. دمی بعد، زیر چشمی نگاهی انداخت به گلشن بانو. او هم دیده بود 
و انگار در فکر تزریق آمپول احتمالی به پسر مریضش، از دیدن بازوی باد كرده ی 

پسر بیمار چندشش شده بود.
نوبت ورود به داخل محکمه، به گلشن و پسرش رسیده بود. جلوی میز پانزده ریال 
حق ویزیت را تحویل همان بهیار داد كه دراز بود و روپوش سفیدش كوتاه به نظر 
می رسید. پس از آن همراه طیبه سادات وارد مطب شدند. دكتر مردی 35ساله به 
نظر می رسید. پزشک بومی استان كرمانشاهان نبود. با لهجه ی غلیظ تهرانی حرف 
می زد. دكتر درجه سنج جیوه ای را گذاشت زیر زبان علیرضا. پس از چندین ثانیه، 

با نگاهی به گلشن بانو پرسید »تب هم داشته بچه تون؟« گلشن بانو سر تکان داد.
ـ آقا دكتر، بچه م از نصم شو از تب می سوخت.

دكتر نگاهی دوباره به درجه سنج انداخت. پشت دستش را چسباند به پیشانی 
علیرضا. این مرتبه با تعجب رو به گلشن بانو گفت »چطور می گی مادر. بچه اصاًل 
تب نداره.« گلشن بانو نگاهش گشت رو به طیبه سادات كه از دكتر اجنی با پر چادر 
رو پوشانده بود، ولی حرفی نزد. پس از مکثی با خودش گفت »قربون ئون جدت 
آقا.« دكتر متوجه شده بود و نشده بود. تنها رو به گلشن بانو سر تکان داد. چیزی 
توی دفترش نوشت. تعدادی قرص سفید را میان تکه كاغذ كاهی بدون خط پیچاند. 

یک شیشه شربت هم گذاشت كنارش.
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ـ مریض فعاًل تبش افتاده خانم. روزی سه تا نصف قرص بده به ش. روزی هم 
سه بار با قاشق چای خوری از این شربت بریز حلقش. نگران نباش خوب می شه.«

تا از مطب بیرون بیایند، جلوی در شیر و خورشید قشقرقی شده بود. چند زن و 
مرد دهاتی همراه مریضی كه یک نفر سوار بر االغ درشت هیکل، مرد جا افتاده ی 
بی حالی را در بغل گرفته بود، بر سر و روی خود می كوبیدند. همزمان دو مرد دهاتی 
دیگر از آن دست خیابان، با دیدن مردهای االغ سوار رو به در شیر و خورشید دویدند. 
یکی از آن ها با صدای بلند پرسید » ها سبزالی. كاكات چه به سرش ئومده؟« 
سبزالی كه تا آنجای كار افسار خر را كشیده بود، با اوقات تلخی جواب داد »بدبختیه. 
كاكاِم خر دیزه كوبیدش زمین.« دكتر با سروصدای تازه وارد ها، از محکمه اش بیرون 
آمد. با دیدن مرد غش كرده اشاره كرد به تخت سفید تزریقات. همراهان به كمک 
بهیار دراز، مرد مصدوم را خواباندند روی تخت. دكتر خودش از گنجه ی سفید 
داروخانه ی گوشه ی اتاق تزریقات، ِسرم قندی یک لیتری را برداشت. دوتا آمپول 
هم به محتوای ِسرم تزریق كرد. بهیار آستین پیراهن كبود و چركین مرد را باال زد. 
دكتر خودش سرم را به مرد دهاتی وصل كرد كه انگار از استنشاق بوی الکل به 
هوش آمده بود و چشم هایش باز شده بود. یکی از زن های همراه با وحشت چنگ 

كشید به گونه ی خودش.
ـ ووی. ووی. به گل مراد سوزن كیلویی زدن. خدا به خیر كنه.

بهیار از حركت زن دهاتی، رو به دكتر پوزخند زد. طیبه سادات برگشت طرف 
گلشن بانو كه حاال با خیالی آسوده تر در پیاده رو جلوی در شیر و خورشید ایستاده بود 
به تماشای مردم شهری. قدمی جلو رفت و رو به گلشن بانو گفت »بریم خانه ی ما 
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تا حال بچه خوب جا بیاد. ئون وقت با خیال راحت برگرد آبادی.«
ـ آی نه سید طیبه. خانه آباد. كارام همون جور مانده. نصم شو یی النجین خمیر 
كردم. االن دیگه ورآمده ریخته دور النجین. دیر برسم، خمیر ترشیده رفته پی 
 كارش. به گلباجی گفتم تا برمی گردم، تش بندازه میان تنور. یی دانه شاطه نان میان

 نان دانی خانه نداریم. از اقبالمان، ئی علیرضام امروز ئی طوری ناخوش  حال افتاده. 
نمی دانی كه. بچه م تا صب میان تب لرزیده بود.« طیبه سادات دست گذاشت 

پیشانی علیرضا.
ـ الحمداهلل تبش افتاده. قرص و شربتش به موقع به خوردش بده. حالش خوب 

می شه ایشاال.
ـ شکر خدا از نفس آسید حسین تب بچه م افتاد. دیگه خیالم آسوده شده. از سر 

جدتون، تا پا گذاشتم میان حصارتان، تب و لرزش افتاد.
را  نگاهش  گلشن بانو  صورتش.  در  نشست  رضایت  از  لبخندی  طیبه سادات 
گرداند رو به میدان پمپ بنزین. دید وانت های آبادی منتظر مسافر هستند. رو به 
طیبه سادات گفت »دستت درد نکنه سید طیبه. زحمت افتادی. دیگه بایستی زود تر 

برگردم تا ئی ماشینای آبادی راه نیفتادن. خدا نگه دارتان.«
 ***

نوک  و  دالخانی  و  امروله  یال های  و  قله ها  بود.  نرسیده  راه  از  زمستان  هنوز 
كنگره ای و اریب كوه بزو، از برف ُتنکی سفیدی می زد. باد سردی كه انگار از 
دره های تند امروله وزیدن گرفته بود، از سمت غرب وارد شهر می شد، می گشت 
دور مجسمه ی شاه، از میدان سرریز می شد و می ریخت توی خیابان پهلوی. بازار 
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زغال فروش ها و هیزم فروش ها، روز به روز گرم تر می شد. دكان های تُنکه سازی، 
منقل ها و بخاری های هیزمی كار بروجرد و همدان را داخل پیاده رو و مقابل دكان، 
در معرض دید و فروش گذاشته بودند. آسید حسین یک گونی زغال و یک خروار 
بار قاطر زده بودند و آورده بودند خانه. مردم ساكن  هیزم خریده بود. داده بود 
حاشیه ی شهر و خیلی از اهالی هندی آباد هنوز هم از هیمه برای گرم كردن منقل ها 

و كرسی ها و تنور ها استفاده می كردند.
سیده طیبه سادات زمانی هر وقت راهش به خیابان یا بازار می افتاد، بیشتر از هر 
چیزی دقیق می شد به وضعیت معاش و زندگی مردم محروم شهرنشین. مردمی 
كه تا قبل از خانه كشی از آبادی به كنگاور، ذهنیت دیگری از آن ها داشت، اما 
حاال خیلی بهتر و از نزدیک می توانست در دیدگاهش تجدید نظر كند. دیگر با 
چشم های خود می توانست ببیند میان زن های نانوای هندی آبادی كه لواش ها را 
به صورت یک چاركی، نیم منی و یک منی تا می زدند، با سلیقه روی هم می چیدند، 
گروهی و نزدیک به هم زیر درخت های بیشه های چوب سفید كنار جاده ی كرمانشاه 
می نشینند و می فروشند، دیگر با زن هایی كه پیاده یا سواربر خرها از دهات اطراف 
شیر و ماست و كشک و دوغ و ترخینه و تخم مرغ را به شهر می آورند، تفاوت 
عمده ای وجود ندارد. دیگر حساب زن های بدحجاب شهری را با بقیه جدا كرده 
بود: زن های اداره چی ها، زن های مسئوالن غیربومی و بعضی خانم معلم  هایی كه از 
شهرهای دیگر آمده بودند. دیگر می دانست تفاوت پوشش آن ها با اهالی شهر روی 
حساب است؛ روی حس برتری دانستن خودشان یا به خاطر مقام باالتر شوهرانشان 

است. 
طیبه سادات در همان مدت كمی كه از سکونتشان در شهر می گذشت، گوشه هایی 
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اوضاع  از  را می دید.  بود. وضعیت معاش مردم  دیده  را  زندگی شهری  از  دیگر 
بهداشتی نامطلوب شهر با كنجکاوی هایش باخبر شده بود. همه ی این ها را مقایسه 
می كرد با زن ها و مردهای جهانگردی كه گاه گداری به صورت تور یا تک تک و چند 
نفری برای دیدن آثار باقی مانده از معبد باستانی آناهیتا می آمدند. می دید چگونه با 
وسواس از باقی مانده ی آثار عکس و فیلم تهیه می كنند. همین مقایسه ها و همین 
كنجکاوی برای دریافت و درک بهتر علت ها، سیده طیبه را وامی داشت تا كار با 
دوربین را بهتر و فنی تر یاد بگیرد. می خواست عکس های جالب تری از صحنه هایی 
از اوضاع بهداشتی، اجتماعی و معیشتی شهری ها و دهاتی ها تهیه كند. می خواست 

آن تفاوت های فاحش را از دریچه ی دوربین در حافظه ی تاریخ ثبت نماید.
سید جعفر عکس های خانوادگی را در عکاس خانه ای در كرمانشاه ظاهر كرده 
بود. سه حلقه فیلم هم خریده بود. طیبه سادات با دیدن عکس های ظاهر شده ای 
كه اولین مرتبه خودش برداشته بود، در دل احساس رضایت می كرد. خواهرهای 
كوچکش خوشحال تر بودند. با نشان دادن عکس ها، گفت »زن آقا، من چند ساله 
دوربین دارم. از صد دانه بیشتر عکس گرفتم، ولی به قول صاحب عکاس خانه ی 
قصر شیرین، كیفیت ئی حلقه فیلمی كه طیبه برداشته، خوب و قابل قبوله.« 
ادامه  بعد  دارد.  به طیبه. دید خواهرش تبسمی در چهره  را گرداند رو  نگاهش 
داد »فقط یکی از عکسا سوخته. به نظرم ئونم اعظم یا سعیده فالش دوربین 
دست كاری كرده بودند.« طیبه سادات از تعریف برادر، امیدوار تر می شد به آینده اش، 
به سه حلقه فیلم جدید. به كیفیت عکس هایی می اندیشید كه اولین دفعه گرفته بود.

آسید حسین در اتاق دیگر میهمان داشت. حاال كه روزها كوتاه تر شده بود، تعداد 
میهمان ها هم كمتر از قبل شده بود. هر وقت می آمدند، با صرف یکی، دو استکان 
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چای، مسئله ای می پرسیدند. مشکلی را در میان می گذاشتند. راهنمایی سید را 
می گرفتند. دیداری تازه می كردند و زودی می رفتند. وقتی آخرین نفرات میهمان ها 
رفتند، فاطمه خانم قبل از آنکه سماور را پر از آب كند، یک دور چای برای بچه ها 
آورد. سید جعفر دو استکان نوشید. طیبه سادات آن قدر در بحر عکس های ظاهر شده 
رفته بود كه چایش از دهن افتاده بود. دمی بعد سینی و استکان ها را به حیاط برد. 
كنار شیر آب، نعلبکی ها را با خاكه آجر سایید، بعد با پودر ظرف شویی شست و آب 
كشید. آقا جعفر با نگاهی به آسمان ابری و سوز سرما، گفت »امشب به گمانم برف 
بیاد. تا دیر نشده باید هیزم آماده كنم و بندازم میان بخاری.« فاطمه خانم در حال 

ریختن آب به سماور گفت »خدا خیرت بده.«
طیبه سادات حلقه های فیلم خام را دست به دست گرداند. بی اینکه به برادرش 
نگاه كند، گفت »وقتی وضعیت مریض های شیر و خورشید می بینم. دلم می خواد از 
بچه های مریض احوال عکس بندازم. نمی دانم آقام اجازه بده یا نه.« سید جعفر رفت 
توی فکر. وقتی سر برداشت، جواب داد »اگه عالقه ای داشتم، روزی یک حلقه فیلم 
از وضعیت فالكت بار مردم می گرفتم، ولی نمی خوام.« طیبه سادات پس از مکثی 
گفت »حیف نمی شود!؟ اگر می تونستم راحت و بدون دغدغه دوربین دست بگیرم، 
از همه ی فقر و بدبختی ئی مردم عکس می گرفتم.« سید جعفر پره ی بینی اش 

جنبید. با اشتها از هوا بو كشید.
ـ به به! عجب آش گوشتی! دستت درد نکنه زن آقا.

فاطمه خانم تبسمی در چهره اش نشست.
ـ اگه می دانستم امشب خانه هستی، خورش خالل و پلو می ذاشتم.
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سید جعفر سر پایین انداخت.
ـ دستت درد نکنه. همی آبگوشت توی ئی هوای سرد، بهتر می چسبه.

آسید حسین كنار شیر آب حیاط وضو ساخت. تندی برگشت توی اتاق. با دیدن 
سید جعفر گفت »رسیدن به خیر آقا جعفر.«

ـ عاقبت به خیر آقا.
نگاهش را دوخت به محاسن خیس پدر.

ـ آقا رفتم پادگان برای پرس و جو. گفتند اگه مدرک سیکل داشته باشم، می تانم 
بعد از آموزش، گروهبان دوم بشوم.

ـ تو كه هنوز كالس هشتم هستی.
ـ فقط خواستم بگم برای استخدام در ارتش باید صبر كنم.

ـ توكل بر خدا. حاال درس بخوان ببینم سرنوشت چه می شود.
 ***

طیبه سادات در خرداد 46، با تالش برادر بزرگش، سید محسن مصباح و موافقت 
رئیس فرهنگ شهر، به صورت متفرقه در امتحانات نهایی كالس ششم ابتدایی 
نگرانی  و  استرس  دچار  دانش آموزان  بیشتر  امتحان  جلسه ی  سر  كرد.  شركت 
شده بودند. طیبه سادات اما بر خالف آن ها، تنها دختری بود كه به صورت متفرقه 
امتحان می داد. بر خالف دیگر دانش آموزانی كه روی نیمکت ها و در دو سمت 
میزها مشغول نوشتن پاسخ سؤاالت كتبی بودند، به دستور ناظم دبستان، روی 
یک صندلی تکی دسته دار مخصوص امتحانات نشسته بود. با آرامش و بدون 
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هیجان های كاذب، پرحوصله پاسخ سؤاالت را می نوشت. مدیر و ناظم، هر دو، 
دورادور طیبه سادات را زیر نظر داشتند. معاون رئیس فرهنگ با عینک و كراوات، 
پنجه ها را پشت كمر به هم قالب زده بود. وسط راهرو سرتاسری دبستان، و بقیه ی 
معلم ها  در سکوت مراقب محصل ها بودند. مدیر دبستان یک نگاهش به معلم ها و 
نحوه ی نظارت آن ها بر دانش آموزان بود، یک نگاهش به طیبه سادات كه چادرش 
را تا روی پیشانی كشیده بود و تنها دست هایش تا مچ پیدا بود. طیبه زمانی بی اینکه 
به جایی نگاه كند، پاسخ ها را می نوشت. گاه سؤالی را انگار چند مرتبه می خواند، بعد 
هم با اطمینان، جواب را می نوشت. خانم ناظم موهایش را از پشت ُدم اسبی بسته 
بود. با خط كش مدرج فلزی، نرم نرم به كف دستش می زد. همان طور كه زیرچشمی 
طیبه سادات را می پایید، رو به خانم مدیر با صدای آهسته گفت »به نظرم زمانی 
غیر از قرآن خواندن، كتاب های متفرقه ی دیگر هم خوانده باشد. می بینی! چگونه 
خیلی راحت و بدون دلهره پاسخ سؤال ها را می نویسد. با اینکه تنها دانش آموز 
متفرقه ی جلسه هم هست، آن هم در امتحانات نهایی.« خانم مدیر در حال گوش 
دادن به صحبت های ناظم، دورادور زل زده بود به معاون فرهنگ. معاون باالی 
سر یکی از دخترها ایستاده بود. خانم مدیر می دید معاون فرهنگ با گره كراواتش 
ور می رفت. پشت چشمی نازک كرد و با همان لحن به خانم ناظم گفت »معلومه 
خانم. باباش آخونده. برادرش هم دبیر عربی و دینی است.« ناظم سرش را جلوتر 
برد. نزدیک گوش خانم مدیر گفت »می بینی چطوری رو گرفته! حاال سال بعد اگر 
وارد دبیرستان شود، با سخت گیری های خانم دولتی، وقتی مجبور شود چادرش را 
برداره، معلوم می شود حجابش چقدر قرص و محکم است.« نگاه خانم مدیر دوخته 
شده بود به حركت معاون فرهنگ. خانم ناظم هم دیگر با گرفتن رد نگاه خانم 
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مدیر، متوجه نگاه هیز معاون شده بود. بی هوا رو به یک دانش آموز متقلب خیالی 
بلند داد كشید »هیس س س س.« معاون رئیس فرهنگ مجبور شد با هیس 
كشدار خانم ناظم، از باالی سر دانش آموزی كه چهره اش سفید بود، موی بور و 
بلندش را با تل بسته بود، از سایر همکالسی ها بزرگ تر بود و به نظر می رسید در 
آن شش سال ابتدایی، اقاًل دو، سه سال مردود شده باشد، حركت كند. خانم ناظم 
با تاب دادن خط كش فلزی، بر خالف حركت معاون كراواتی و غیر بومی رئیس 
فرهنگ، مشغول قدم زدن شد. خانم مدیر تا جلوی دفتر قدم زد. از آنجا راه افتاد 
سمت صندلی تکی طیبه سادات. همان وقت طیبه سؤال های برگه ی بعدی را نگاه 
می كرد. خانم مدیر ایستاد كنار صندلی فلزی دسته دار. خیره شد به برگه. منتظر 
نوشتن پاسخ ها شد. طیبه زمانی جواب اولین سؤال را نوشت. نگاه خانم مدیر پر شد 

از تحسین. پر شد از تعجب.
ده روز بعد، طیبه سادات همراه سعیده دو نفری دست سید احمد را گرفته بودند 
و رفتند داخل دبستان. اسامی دانش آموزها در كاغذ های بزرگ نیم برگی به ترتیب 
نوشته شده بود. در پایین دست ورقه ی اسامی قبولی ها، اسم سیده طیبه سادات 
موسوی زمانی، با معدل هیجده و نیم به صورت مجزا و با خط درشت تری قید شده 
بود. جلوی پنجره شلوغ بود. قبولی ها خوشحال بودند. تجدیدی ها دمغ و ناراضی 
نشان می دادند. تعدادی كه مردود شده بودند، به نظر پیشاپیش متوجه كارنامه ی 
خود شده بودند و برای گرفتن نتیجه به مدرسه نیامده بودند. خانم ناظم وقتی از 
پشت پنجره ی دفتر، سیده طیبه سادات را دید كه همراه خواهرش، هر دو با حجاب 
كامل و با چادر مشکی، به نتیجه ی دانش آموزان دیگر خیره شده اند، از دفتر بیرون 
آمد. با لبخند كم رنگی رو به طیبه سادات سر تکان داد. پس از مکثی پرسید »با 
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معدل عالی قبول شدی.« اول سعیده، بعد هم طیبه در پاسخ لبخند زدند. خانم 
ناظم در ادامه گفت »حاال می خوای برای كالس هفتم، روزانه درس بخوانی؟« 
طیبه سادات پر چادر را كشید روی چانه اش و جواب داد »اگر آقام اجازه بده، دلم 
می خواد برم دبیرستان.« خانم ناظم با لحنی كه انگار از ته دل نبود، گفت »استعداد 
خوبی داری تو. حیفه دبیرستان روزانه ادامه ندی.« از پشت سر صدای هق هق 
گریه بلند شد. خانم ناظم جلو رفت. همان دانش آموز سفید رویی كه دوساله بود و در 
جلسه ی امتحان نهایی، نظر هیز معاون فرهنگ را جلب كرده بود، به خاطر تجدیدی 
آوردن بغضش تركیده بود. خانم ناظم این مرتبه با لحنی دلجویانه رو به دانش آموز 
مو بور تجدیدی گفت »حاال دنیا خراب نشده. شهریور جبران می كنی.« دختر گریان 
با پشت دست اشک هایش را پاک كرد. موف كشید. نگاهش را از نگاه طیبه سادات 
گرفت. خانم ناظم در حال برگشتن به دفتر، می گفت »تقصیر نداری. اگه مامانت 
توی گوشات نخوانده بود تا بین پسر عموت یا ئون پسره ی كرمانشاهی، یکی را 
به عنوان نامزد انتخاب كنی، درس می خواندی.« دختر سفید رو سرش را پایین 
انداخته بود. خانم ناظم جلوی در ادامه داد »حاال به عوض گریه باید می خندیدی.«

طیبه سادات زمانی و خواهر و برادرش، موقع برگشتن، شنیدند زن فراش مدرسه به 
مادر یکی از دانش آموزها می گوید »نمی شناسیش مگر؟ دختر بزرگ شهردار قبلیه. 

چهارتا تجدیدی ئورده. از بس لوس بار آمده.«
 ***

برف های  از  خبری  دیگر  بود.  شده  سپری  كنگاور  منطقه ی  سرد  زمستان 
انبوه سینه كش كوه بزو نبود. آن سوی تر، در سرشانه ها و قله های كنگره ای و 
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به هم پیوسته ی امروله و دالخانی، لکه های برف زیر تابش آفتاب بهاری می درخشید. 
در سمت جنوب و در سمت شمال، كوه های نهاوند و خان گورمز و پشت سر آن، 
قله های نوک تیز الوند، زیر سنگینی برف ها، به هم فخر می فروختند انگار. با تق تق 
دودكش باالی آسیاب پشت بنزین خانه ی تک پمپی میدان پمپ بنزین، پایین شهر، 
گاو گل، گاوها و گوساله های دامدارها و كشاورزهای شهری، راه گرفته بود به سمت 
مراتع قرق زیردست جاده ی كرمانشاه. كم كم زن های دهات اطراف با قابلمه ها و 
قزان های ماست و بادیه های كره و سرشیر و دبه های شیر از راه می رسیدند. گاه 
بیمارانی با آه و ناله همراه بستگان خود، سوار بر االغ برای درمان رو به شیر و 
خورشید می رفتند. شهر هر لحظه با ورود دهاتی ها، برای خرید و یا فروش اجناس 
تولید روزانه شان یا درمان جان می گرفت، هر ساعت شلوغ تر هم می شد. طیبه سادات 
اجازه را از پدر گرفته بود. با دوربین كوچک، زیر چادر، همراه با پریوش پرتو، از 
محله ی در عمارت می رفتند طرف میدان پمپ بنزین. موتور  برق روزانه ی شهر، در 
پشت میدان شاه، نسبت به موتور برق شبانه ی شهر، كم سروصدا تر بود. یا به خاطر 
شکستن سکوت شبانه این طور به نظر می رسید. هر چه پایین تر می رفتند، صدای 
موتور برق كم اثر تر می شد. از خیابان پشت ژاندارمری راه كج كردند سمت خیابان 
پهلوی. از دور بوی خامه ی رنگ آمیزی شده و بخار دكان رنگ ریزی، در هوای 
پاک صبحگاهی می پیچید. دالل ها و دست فروش ها به اطراف چشم می گرداندند. 
مترصد بودند تا مرغ ها و خروس های فروشی دهاتی هایی را كه از چنگ دالل های 
میدان پمپ بنزین در رفته بودند، خریداری كنند. چند بوقلمون و جوجه بوقلمون، 
با آواز خوش، در محوطه ی گاراژمانند آسیاب پشت پمپ بنزین، دانه برمی چیدند. 

طیبه سادات رو به پریوش گفت »بگذار اول یی عکسی از ئی بوقلمونا بندازم.«
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وقتی با صدای تیلیکی عکس انداخت، از پشت سر، زنی صدا زد »سید طیبه؟« 
طیبه سادات نگاهش برگشت رو به زن دهاتی كه یک جفت مرغ زیر بغل زده بود. 
دست دختربچه اش را در دست دیگر می فشرد. دخترک ناخوش احوال و رنگ پریده 
بود. تب دار بود و بی حوصله. زیر چشم هایش ردی از اشک خشکیده پیدا بود. ناله ی 
خفیفی از ته حلقومش شنیده می شد. طیبه سادات زن هم والیتی را زودی به جا 
آورد. جرقه ای در ذهنش زده شد. رو به زن گفت »همون جا بمون دلنواز.« دلنواز 
نگاه هاج و واجش ماند به حركت دست طیبه. طیبه سادات دوربین را زوم كرد روی 
چهره ی پریشان مادر و دختر. با صدای تیلیک دوربین، دلنواز گفت »خیر نبینند ئی 
شهری ها. میان آبادی ئی دوتا مرغ شانزده تومن می خریدن. طمع كردم توی شهر 
گران تر بفروشم. بی مروت ها دوتاشاِن پونزده تومن باالتر نمی خرن.« طیبه سادات 
خیره شد به دختربچه كه موهایش وزوزی بود. شانه نزده بود. به هم چسبیده بود 

و تندتند موف می كشید.
ـ حال دلشاد چطوره؟

ـ نمی دانم واال. ئوردم ببرمش محکمه ی شیر و خورشید. دو روزه مریض احواله.
پریوش از اول نگاهش مانده بود روی مرغ هایی كه پاهایشان در دست دلنواز، به 

هم بسته شده بود. سر و گردن باال گرفته بودند.
ـ ئی مرغا تخم می ذارن دلنوازخانم؟

ـ دروغ چرا بگم خواهرم. یی روز در میان تخم می ذارن.
پریوش لب برچید و گفت »ببرشان در دكان آقام. به خاطر ئی كه راستش گفتی، 
همون شونزده تومن میان آبادی ازت می خردشان.« دلنواز خوشحالی اش را بروز 
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نداد. راه افتاد و گفت »یی زحمت از بی خودكی كشیدم و ئی زبان بسته ها رو با خودم 
كشاندم ئوردم. كاش همون دیروز در خانه دانه ای هشت تومن فروخته بودمشان.« 
طیبه سادات گفت »داشتیم می رفتیم طرفای شیر و خورشید. مرغان سر راه بفروش 

به آقای پریوش.«
دلنواز ده تومان از پول مرغ ها را گوشه ی چارقدش گره زد. توی شیر و خورشید 
نمره گرفت. روی نیمکت سفید با لکه های قرمز دواگلی، روبه روی در دفتر دكتر 
نشست سر نوبت. چند زن و مرد و بچه ی دهاتی و شهری دیگر هم زود تر آمده 
بودند. این مرتبه مرد بهیاری هم به همان بهیار زن دراز كمک می كرد. پریموس، 
جلوی در اتاق تزریقات، ُگرُگرش می آمد. آب داخل قابلمه ی كوچک مسین، باالی 
آتش پریموس، قل قل می جوشید و سوزن های فلزی را ضدعفونی می كرد. بوی 
الکل و بوی عرق تن و لباس های َگل و گشاد دهاتی ها پیچیده بود توی درمانگاه 
شیر و خورشید. پشت پرده ی سفید اتاقک آن دست سالن، پسربچه ای با دیدن 
آمپول آماده ی تزریِق در دست زن بهیار، جیغش باال رفت. آن دست نیمکت، زن 
كالغی به سری لقمه ای نان جویده را از دهانش درآورد و چپاند دهان كودک 
حدود یک ساله ی توی بغلش. با تلیک صدای دوربین طیبه سادات چادر مشکی 
كه به موقع آن صحنه را شکار كرده بود، نگاه تمام زن ها و مردهای توی نوبت 
داخل شیر و خورشید، همزمان برگشت طرف عکاس. زنی كه اهل شهر بود، چادر 
سفید گلریزی سرش بود، با رنگ و روی سفید و سرخاب سفیداب زده اش، از سایر 
زن های در انتظار متمایز بود. رو به پریوش كه با لباس تمیز و چادر سورمه ای و 
لهجه ی شهری اش، توجه زن ها را بیشتر جلب كرده بود، پرسید »می خواین ئی 
عکس بندازیدش میان صفحه ی مجله؟« پریوش با لبخندی به نشانه ی منفی، 
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سرش را باال انداخت. طیبه سادات منتظر مانده بود دلنواز دختر بیمارش را ویزیت 
كند. پریوش گفت »امروز شانس بیاریم زن های خارجی بیان دیدن معبد آناهیتا، 
خوبه. چندتا عکس هم از خود ئونا برداری و بگذاری كنار عکسای امروزی، جالب 
می شه.« طیبه سادات گوشه ی چادرش را زیر دندان گرفت و گفت »باید دو دانه 

آلبوم بگیرم برای عکسا.«
این مرتبه صدای واخ واخ پسر جوانی كه از آمپول زدن بهیار مرد شاكی بود، پیچید 
توی اتاق انتظار. مرد بهیار سوزن را با انبر از سرنگ جدا كرد و انداخت توی ظرف 
آبجوش روی پریموس. بی اینکه به بیمار جوان نگاهی بیندازد، گفت »امسال نه، 
سال دیگه باید بروی سر خدمت. باید جیگر داشته باشی. توی میدان جنگ، اگه تیر 

خورد بشت، یی آخ هم از دهنت درنیاد.«
طیبه سادات دوربین را برده بود زیر چادرش. نشسته بود كنار دلنوازی كه دیگر 
نوبتش رسیده بود. باز هم چهره های رنجور مریض ها و همراهان نگرانشان را از 
نظر گذراند. دهانش را جلو برد و نزدیک گوش پریوش گفت »خیلی دلم می خواد 

ئون قده درس بخونم تا دكتر بشم.«
از تزریق آمپول بهیار زن، صدای گریه اش باال رفت.  این مرتبه دختربچه ای 
و  احوال  ناخوش  و  بیمار  افراد  دادن  نشان  با  نامحسوسی،  به طور  طیبه سادات 
همراهانشان ادامه داد »تو كه كالس هشتم هستی، سعی كن رشته ی پزشکی 
بخونی. من كه فعاًل خودم كتاب های درسی كالس هفتم می خونم. ببینم امتحانات 
متفرقه قبول می شم یا نه.« پریوش به حالت تعجب گفت »چراكه نه! تو استعدادت 
زیاده. حتا اگه در كالس روزانه شركت كنی، می تانی سالی دو كالس هم بخونی.« 
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طیبه سادات نگاهش را دوخت به قطره ی تازه پخش شده ی مکروكروم، نزدیک میز 
تزریقات.

ـ چطوری می تانم برم كالس روزانه. مگه نمی بینی وضعیت حجاب دخترای 
دبیرستاِن.

دلنواز دلشاد را برد داخل محکمه. وقتی در باز شد، پریوش نگاهش افتاد به دكتر 
جوان. دید آستین روپوش سفیدش را باال زده. آهسته گفت »می دانم. دیروز صبح 
رفتم خرازی دكمه ی پیراهن بخرم. خانم همین آقای دكتر، مینی ژوپ پوشیده بود. 
عینک دودی زده بود. با آرایش غلیظ. كالسکه ی پسرش می گرداند توی خیابان 
پهلوی. به خیالش ئی شهر كوچیک، تهران یا كرماشاه یا همدانه. دیگه نمی دانست 
همه ی مردم، از زن و مرد، شهری و دهاتی، می پاییدنش. بعضی هم لعن و نفرین 

براش می فرستادن.« طیبه سادات یک باره ُزل زد توی چهره ی پریوش.
ـ تو هم شنیدی بچه مدرسه ای ها رو یاد میدن چطوری بروند پیشواز فرح؟

پریوش پوزخند زد.
ـ پس چی كه شنیدم. مگه نگفته بودم بشت. می خواستن منم انتخاب بکنند برای 
گروه سرود. جوابشان دادم اگه سر پتی بگردم، برادرام از زور غیرت، با كارد سرم 

از ته بریدن.
بهیار زن وقتی به دلشاد آمپول زد، بر خالف دیگران، دختر دلنواز فریاد نکشید. 
گریه اش بی صدا بود. تزریق آمپول به موقع بود. كسالتش را یک جا از بین برده بود. 
دلنواز برای خرید، با بقیه ی پول مرغ ها، به همراه طیبه سادات و پریوش به بازار آمده 
بود. در آخر راسته ی بازار از هم خداحافظی كردند. دلنواز برای زیارت از پله های 
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امامزاده ابراهیم باال رفت. طیبه سادات و پریوش پیچیدند سمت چپ. رفتند سراغ 
جهانگردان احتمالی معبد آناهیتا. دیدند به عوض خارجی ها، كارگرهای شهرداری 
و عمله های روزمزد و اجیرشده، با زمبه و فرغون، مشغول جابه جایی خرده سنگ ها 
و خاک و آشغال های داخل محوطه ی آناهیتا هستند. پاسبانی از راه دور با دیدن 
دخترهای چادری و محجبه، سوت زد. پریوش نگاهش گشت رو به پاسبان كه 
با صدای بلند گفت »گشتن میان محوطه قدغن شده. زودی برگردید.« یکی از 
كارگرهای شهرداری وقتی تردید دختر های چادری را دید، آرام گفت »تا یی هفته 
رفت و آمد مردم به محوطه ی باستانی آناهیتا قدغن شده. شهبانو قراره بیاد بازدید.«

از صبح زود، خیابان پهلوی، میدان شاه و خیابان ناهید، تا برسد به سه راه كرمانشاه، 
از این سمت خیابان پهلوی تا میدان پمپ بنزین و تا سه راهی همدان، آب پاشی 
و جارو كشی شده بود. پاسبان ها و ژاندارم ها با لباس های فرم، اتو كشیده، همراه 
مأمورهای شخصی پوش، تمام رفت و آمد های مردم را زیر نظر و نگاه تیز خود 
گرفته بودند. از ورود خرها و قاطر های بار، محصوالت كشاورزهای دهات اطراف به 
داخل خیابان ها و میدان های اصلی شهر جلوگیری می كردند. میدان مال فروش ها 
تا پایان روز تعطیل شده بود. دخترهای دبستانی و دبیرستانی در یک سمت خیابان 
با روپوش های یک فرم و روبان های یک رنگ و یک جوری كه به موهایشان بسته 
بودند، ایستاده بودند. در طرف دیگر خیابان، پسرهای دانش آموز به صف ایستاده 
بودند به كف زدن. یک نفس هورا می كشیدند. كارمندان محدود اداره های شهری، 
مهیای  شاه،  میدان  محوطه ی  در  همراهشان،  بی حجاب  زن های  و  كراوات  با 
استقبال از فرح پهلوی به انتظار ایستاده بودند. دو دسته ساز و دهل كوب، یکی 
در میدان پمپ بنزین و دسته ی دوم نرسیده به میدان شاه، داخل خیابان پهلوی، 
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می كوبیدند و می نواختند. دسته ی سوم، كنار معبد آناهیتا، مقابل شهربانی در حال 
نواختن بودند. زندانی های محبوس در زندان شهربانی، در حیاط شهربانی، با آهنگ 
ساز و دهل، ول گرفته بودند به دستمال بازی. دل خوش بودند تا برای ساعتی غم 
و اندوه خود را از خاطر ببرند. در خیابان های پهلوی و ناهید، به هیچ یک از همان 
محدود ماشین های داخل شهر و اطراف  هم اجازه ی تردد نمی دادند. افراد فقط 
می توانستند با اجازه ی پاسبان ها از عرض خیابان عبور كنند. دهاتی ها با دهان های 
باز مانده از تعجِب تجمالت و چهره های مبهوت، منتظر دیدن شهبانوی مملکت 
ایستاده بودند؛ پشت سر یا كناردست زن ها و مردهای شهری. اینجا و آنجا، چند 
زن با منقل های آتش، سعی داشتند برای خودشیرینی، از پیاده روها وارد خیابان 
شوند و روی آتش اسپند بپاشند، ولی مأمورهای فرم پوش شهربانی یا ژاندارمری  
یا مأمورهای لباس شخصی پوش غریبه، با توپ و تشر مانع داخل شدن آن ها به 
وسط خیابان می شدند. در هیجان افراد و تکاپویشان، برای پا گذاشتن به خیابان، 
افراد مسئول با تشر می گفتند »سر جاتان بمانید. حاال زوده. صبر كنید. هر وقت 
ماشین شهبانو از اینجا رد شد، می تانید برید توی خیابان. منقل دارها هم بمانند وقتی 
ماشینای چراغ روشن نزدیک شدند، اسپند بریزید روی آتیش منقالشان.« در جایی 
دیگر، پاسبانی دیگر در تکاپوی مردم داخل پیاده رو می گفت »حاال معلوم نی ماشین 
شهبانو از سه راهی كرماشاه وارد بشه یا از ئی طرف. از سه راهی همدان بیاد طرف 
میدان پمپ بنزین و از خیابان پهلوی بره طرف میدان شاه.« بعضی از پاسبان ها 
و ژاندارم ها، از مردم می خواستند مانند دانش آموزهای دختر و پسر كف بزنند. هورا 
بکشند، اما كسی حوصله نداشت. در آن گیر و دار كه خود مأمورها هم مردد مانده 
بودند، یک باره پاسبان های مستقر در میدان پمپ بنزین سوت كشیدند. همه دیدند 
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سه دستگاه ماشین سواری مدل باال، با چراغ های روشن، وارد خیابان پهلوی شد. 
نیمی از زن و مردهای متنظر ایستاده در پیاده روها، یک در میان و دو در میان، 
هورا كشیدند و كف زدن را از یاد برده بودند. همه با چشم های از حدقه بیرون زده، 
زل زده بودند به ماشین هایی كه یک شکل بودند و تا آن روز چنان ماشین هایی 
ندیده بودند. هیچ كس نفهمیده بود شهبانوی مملکت در كدام یک از آن ها سوار 
شده است. تا مأمورها به خود بیایند، زن ها و مردهای منقل به دست تازه توانستند 
وارد خیابان شوند. مشتی اسپند بر آتش بپاشند. در هوراكشان ها و اظهار تعجب 
دهاتی ها و شهری هایی كه تا آن روزگار، در نظرشان، رئیس دادگاه یا بخشدار، 
رئیس فرهنگ یا رئیس شهربانی و استوار فرمانده ژاندارمری، باالترین مقامات 
مملکت بودند، مأمور غریبه ای كه از قبل به میدان شاه آمده بود، معلوم نبود پشت 
بلندگوی دور میدان چه مطلبی را با هیاهو و زور زدن ها اعالم می كند. تنها كلماتی 
مانند »تشریف فرمایی«، »شهبانو«، »مادر ملت«، »علیاحضرت فرهنگ دوست« 

و... بریده بریده مفهوم بود.
آناهیتا،  بازدیدش از محوطه ی تاریخی  حضور فرح پهلوی در شهر كنگاور و 
فقط دو ساعت طول كشید. تا مردم شهر بخواهند بفهمند، شهبانوی مملکتشان 
كجا است، همان سه دستگاه ماشین چراغ روشنی كه در پشت سر آن ها، چند 
دستگاه ماشین اداری و جیپ های شهربانی و ژاندارمری در حركت بودند، این مرتبه 
چراغ خاموش، تا كسی به كسی باشد، از خیابان ناهید وارد جاده ی كرمانشاه شده 
بودند. با خارج شدن شهبانو از شهر، مردم به هیجان آمده و مبهوت مانده ی شهری 
و دهاتی، از خیابان غرق شده در بوی اسپند دود، عمیق بو می كشیدند و از ملکه ی 

ندیده ی خود می گفتند.
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طیبه سادات در محله ی در عمارت، هرچند از اطرافیان پرس و جو می كرد، نتوانست 
یک نفر از زن های آشنا را ببیند كه خودش چهره ی فرح پهلوی را از نزدیک دیده 

باشد.
 ***

خرداد 1348 از راه رسیده بود. همه ی دانش آموزها در تکاپوی امتحانات آخر 
سال بودند. سیده طیبه سادات موسوی زمانی بر خالف همه ی دانش آموزهای دختر 
دبیرستان پروین اعتصامی، استرس آن چنانی نداشت. با چادر مشکی و حجاب 
كامل سر جلسه ی امتحانات دانش آموزان روزانه حاضر می شد. به صورت متفرقه 
امتحان می داد. مطمئن بود سال آخر سیکل اول را هم مانند كالس هفتم و 
هشتم با معدل باالی هفده قبول می شود. پریوش كه یک سال جلوتر بود، كالس 
نهم رفوزه شده بود. حاال هر دو همکالس بودند. در یک روز و در یک جلسه 
امتحان می دادند. پریوش پس از طیبه سادات شاید تنها دانش آموزی بود كه كمترین 
استرس را داشت. اطمینان داشت بر خالف سال قبل كه با پنج تجدیدی در نهایت، 
در امتحانات شهریور مردود شده بود، امسال همراه با طیبه سادات با معدل خوبی 

قبول خواهد شد.
اداره ی  از  ویژه ای  ناظر  اول،  سیکل  پایان  امتحانی  جلسات  بر  نظارت  برای 
فرهنگ كرمانشاه به كنگاور اعزام شده بود. ناظر، مردی با قد متوسط، مژه های 
به هم پیوسته، صورتی تراشیده با مشخصه ی سالکی در گونه ی چپ كه از دور به 
اثر تاول سوختگی می مانست، بیشتر توی ذوق می زد. عینک طبی دودی بر چشم 

داشت. ساعت مچی سیکو پنج بر مچش خوش نشسته بود.
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خانم مدیر دبیرستان عضو برجسته ی جمعیت سازمان زنان شهر بود. در جلسه ی 
بلند  دامن  و  نباتی  بلوز كرپ سفید  می رسید.  نظر  به  قبل  از  تندخوتر  امتحان 
سورمه ای پوشیده بود. جوراب شیشه ای و كفش جیر پاشنه كوتاه. عینک آفتابی به 
صورت تو ُپر و لپ های گوشتالودش خوش می آمد. آرایش و بزک كم جانی سن و 
سالش را كمتر از آنچه بود، می نمایاند. از شروع جلسه، یک جور احساس بی قراری 
از خود بروز می داد. در هر فرصت، دست می كشید به موهای مشکی تاف زده اش. 
قدم كه می زد، تاق تاق پاشنه های كفش ظریفش، در سکوت محض سالن امتحان، 
دل دانش آموزهای عموماً نگران را ُگرُگر فرو می ریخت. هر بار تا نیمه های كریدور 
و  می كاشت  دانش آموزان  دل  در  هراسی  بار  هر  تندش،  نگاه های  با  می رفت. 
برمی گشت. مرد ناظر ویژه هم حال و روزش بهتر از خانم رئیس دبیرستان پروین 
اعتصامی نبود. دم به دم نوک سبیل های ُپرپشت اش را می جوید. گاه به گاه عینک 
دودی اش را روی قوز بینی جابه جا می كرد. خانم رئیس به هر سمت كه می رفت، 
ناظر ویژه هم همان دم در جهت مخالف قدم می زد. گاه به بهانه ای باالی سر 
دانش آموزی می ایستاد. پس از مکثی با تذكری یا در سکوت، راهش را ادامه می داد. 
حالتش به گونه ای بود كه انگار قصد داشت حركت و قدم هایش با تق تق كفش 
خانم رئیس همانگ باشد. هر موقع احساس می كرد خانم مدیر در حال برگشت 
است، در هر موقعیتی كه بود، برمی گشت رو به عقب. به همان ترتیبی كه رفته 
بود، برمی گشت. در ضمن حركت باالی سر دو، سه دانش آموز می ایستاد به نظاره. 
با دقت یا سرسری نگاهی می انداخت روی ورقه و تندی رد می شد. وقتی دوباره به 
محل دو سمت راهرو می رسید، جایی كه خانم مدیر هم به همان نقطه نزدیک شده 
بود، همزمان با انگشت كشیدن خانم رئیس به موهای مرتب و تاف خورده اش، او 
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نیز دستی به عینکش می زد. هر مرتبه منتظر بهانه ای برای شروع مجدد گفت وگو  
بود. هر دو با ربط و بی ربط، برای دقیقه ای از هر دری می گفتند.

طیبه سادات زمانی در هر جلسه، مطابق روش خودش، یک مرتبه سؤال ها را مرور 
می كرد. پس از آن، اول جواب سؤال هایی را كه مطمئن بود، می نوشت. در مرحله ی 
سوم با كمی تمركز پاسخ نهایی بقیه ی سؤال ها را می نوشت. هر بار هم وقتی مدیر 
دبیرستان یا ناظر كرمانشاهی به صندلی اش نزدیک می شد، بی اراده دستش را به 
بر چادرش می برد. بدون توجه به زن یا مرد بودن او، گوشه ی چادر را به دندان 
می گرفت. هر مرتبه نگاه مدیر دبیرستان، به تنها دانش آموزی كه به صورت متفرقه 

در میان دانش آموزان روزانه امتحان می داد، پر از تنفر و شک بود. 
سیده طیبه سادات از همان جلسه ی اول متوجه نیت رئیس جمعیت زنان شهر شده 
بود، اما آن اندازه بر خودش تسلط داشت تا وقعی به اداهای از سر حقد و غرور خانم 
مدیر دبیرستان ننهد. سایر خانم های دبیر، معلم های همان دانش آموزان روزانه ی 
در حال امتحان بودند، اما حساسیت وسواس گونه ی مدیر دبیرستان را نداشتند. از 
آرامش تک تک آن ها می شد دریافت تنها تق تق ته كفش های جیر خانم مدیر است 

كه دانش آموزان را دل آشوب می كند.
سه چهارم وقت جلسه ی امتحان گذشته بود. خانم مدیر و آقای بازرس ویژه، به 
نظر از گرفتن مچ حتا یک دانش آموز متقلب هم نومید شده بودند. همان طور كه به 
حرف های پراكنده و بی ربط خود ادامه می دادند، خانم مدیر دبیرستان، با منظور یا 
بی منظور، بر خالف پچ پچ های قبلی، با لحنی كه دانش آموز نزدیک تر هم بشنود، 
گفت »خیلی از اینا قبولی یا تجدیدی و حتا مردود شدن برایشان اهمیت چندانی 
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نداره. نه خودشان و نه حتا خانواده ها شان، عالقه ی زیادی به ادامه ی تحصیل 
ندارند. یک سال این طرف و آن طرف، دیر یا زود، نامزد می كنند و می روند خانه ی 
شوهر.« نگاه مرد ناظر ویژه، خود به خود برگشت رو به تنها دانش آموز متفرقه ی 
حاضر در جلسه. نوک سبیل جوید. ساعت را دور مچ گرداند. زبان به لب خشکیده 
كشید. سر تکان داد و جواب داد »متأسفانه در تمام شهرهای استان پنج، وضع كلی 
همین طور است. طبق برآورد ها، كمتر از پنج درصد دانش آموزان دختر موفق به 
گرفتن دیپلم می شوند.« خانم مدیر دبیرستان زیرچشمی دانش آموزهای نزدیک تر 
را از نظر گذراند و گفت »تا وقتی تعصبات كور مذهبی و عقب ماندگی ها با جنبیدن 
رگ غیرت مردها وجود دارد، باید شاهد همین فاجعه باشیم.« ناظر ویژه نگاهی به 
ساعت مچی اش انداخت. در پاسخ گفت »فاجعه وقتی آشکار تر می شود كه مجسم 
كنیم حداكثر تا بیست درصد دختران، آن هم فقط در شهر ها، از ابتدا وارد مدرسه 
می شوند. اقاًل هشتاد درصد همین تعداد محدود هم معمواًل موفق به پایان دوران 
دبستان هم نمی شوند. بقیه اكثراً مدرک سیکل برایشان یک آرزوی دور از دسترس 

هم هست.«
وقتی وقت جلسه ی امتحان به پایان رسیده بود، سیده طیبه سادات موسوی زمانی 
از حدود یک ربع قبل، پاسخ سؤال ها را نوشته بود. در بقیه ی مدت، به مرور سؤال ها 
و جواب ها مشغول شده بود. گوش تیز كرده بود به گفت وگوی دو نفری خانم مدیر 

و آقای ناظر ویژه. 
ـ قلم ها روی برگه ها. دیگه كسی چیزی ننویسد.

با نعره ی خانم مدیر، طیبه سادات نفسی به آسودگی كشید. با خیالی راحت نگاهش 



تصویر آخر108

را برگرداند رو به پریوش. دید او هم دو، سه ردیف آن طرف تر، نگاهش به ورقه اش 
است و با پر چادر صورتش را باد می زند. دبیران از انتهای راهرو به سرعت مشغول 
جمع آوری ورقه های امتحانی شده بودند. خانم مدیر دبیرستان یک سمت راهرو را 
زیر نظر گرفته بود. آقای ناظر با سر و گردنی افراشته، جهت دیگر راهرو را نظارت 

می كرد.
 *

هنوز جواب امتحانات ثلث سوم مشخص نشده بود. طیبه سادات زمانی و پریوش 
پرتو نقشه ریخته بودند برای شركت در كالس كمک های اولیه ای كه از طرف 
شیر و خورشید سرخ استان پنج، در شهر كرمانشاه برگزار می شد، شركت كنند. 
سید جعفر زمانی در كرمانشاه از برنامه ی كالس ها و مدت آن خبر گرفته بود. 
كالس ها هفته ای سه روز بود. در هر روز به مدت سه ساعت تشکیل می شد. 45 
ساعت تئوری و عملی، شامل كمک های اولیه از قبیل پانسمان، تزریقات، آتل بندی 
و تنفس مصنوعی. آسید حسین تنها مشکل سر راه را مسافت زیاد بین دو شهر 
می دانست، اما پس از اطمینان از تنها نبودن دخترش و همراهی پریوش پرتو، 
سرانجام رضایت داد. آسید حسین در خلوت با خود می گفت »فقط آمد و شد شان 
مشکله. روزی سه ساعت كالس، دست كم سه ساعت هم رفت و آمدشان. اما 
سرجمع ارزشش را دارد. اگر خدای نخواسته كسی مریض شود، احتیاج به سوزن 
زدن یا زخم بستن داشته باشد، خوبی اش اینه كه طیبه مان به زن های فامیل محرم 

است. كسی با نامحرم سر و كار نداره.«
طیبه سادات و پریوش اولین روز كالس را پشت سر گذاشته بودند. از هوای نسبتًا 
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گرم كرمانشاه، آزرده به نظر می رسیدند. در خنکای مطبوع بعد از ظهر كنگاور، وقتی 
به خانه برگشت، سعیده با خوشحالی گفت »آبجی مژده. با معدل 17/35 قبول 
شدی.« طیبه سادات با شنیدن خبر تبسمی چهره اش را از هم گشود. پس از مکثی 
پرسید »پریوش چطور؟« این مرتبه فاطمه خانم لیوانی شربت سکنجبین خنک داد 
دست دخترش و گفت »نگران نباش دخترم. پریوش هم قبول شده.« سعیده گفت 
»با معدل 14/5.« طیبه سادات با خیال آسوده شربت خنک را نوشید. زیر لب سالم 
بر حسین گفت. لیوان را گذاشت داخل سینی استیل. با خنده پرسید »بگین بدانم 
ئی چند ساعت من خانه نبودم، كسی مریض نشده ویزیتش كنم؟« از شوخی طیبه، 

تمام اعضای حاضر خانواده زدند زیر خنده.
عصری بود. آسید حسین از مجلس فاتحه خوانی در مسجد نو برگشته بود. داخل 
حیاط كنار شیر، آبی به صورتش پاشید. كفی آب نوشید. با دست خیس به زیر 
عمامه اش كشید. بَِر انگشت را كشید به خال سیاه گونه ی راستش. آهسته گفت 
»چند نفر از جوانای كنگاور رو سازمان امنیت گرفته.« فاطمه خانم از تعجب، آرام با 

مشت به سینه كوبید.
ـ خدا نکنه! به چه خاطر آقا؟ جرمشان چه بوده؟

ـ خدا عالم است. حاال نه تعدادشان مشخص شده، نه جرمشان. خدا بکند آقا جعفر 
و آقا محسن زود تر برسند خانه. شاید ئونا بدانن. بپرسم ببینم، با ئونا دوست و رفیق 

هستن یا نه.
فاطمه خانم با همان نگرانی اولیه پرسید »با ئونا دوست و رفیق باشن، خطر داره 

براشان آقا؟«
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ـ ئی سازمان امنیت مملکت به صغیر و كبیر رحم نمی كنه خانم. مگه چهار، پنج 
سال قبل، حاج آقا بزرگ بنده خدا چه گفته بود. هر روز می كشیدندش شهربانی. یا 
ئون عالم بزرگ، آقای اشرفی اصفهانی، بنده  خدا توی كرماشاه چه كار كرده بوده كه 
ئوطوری ئی بی رحم ها َكت بسته برده بودنش سازمان امنیت كل كشور، توی تهران. 

بنده خدا چند مدت حبس كشید. شکنجه شد. سازمان امنیت ئی طوریه.
فاطمه خانم سر تکان داد.

ـ خدا به خیر بکند ان شاءاهلل.
آسید حسین به ساعت جیبی اش نگاهی انداخت و گفت »امشب توی مسجد جامع 
از خود حاج آقا بزرگ یی خبری می گیرم.« سیده طیبه سادات آهسته به مادرش 
گفت »انگار یی خبرهایی باید باشه. از كرماشاه كه می آمدیم، سر پاسگاه نرسیده 
به بیستون، مأمورها آمده بودند داخل مینی بوس. مردها و جوان ها را تک تک نگاه 

می كردند توی صورتشان. البد دنبال آدم های دیگری هم هستند.
 ***

كالس 45ساعته ی آموزش كمک های اولیه و كمک بهیاری، در كرمانشاه، با 
مدرک خیلی خوب برای طیبه سادات زمانی و نمره ی خوب برای پریوش پرتو به 
پایان رسیده بود. طیبه سادات از رفت و آمد در هوای گرم تابستانی به كرمانشاه 
آسوده شده بود. تمام فکر و خیالش ورود به دبیرستان روزانه ی پروین اعتصامی 
بود. به دور از دغدغه های طیبه سادات زمانی، چند خبر و شایعه ی مهم ذهن مردم 
شهرهای كوچک و بزرگ را به خود مشغول كرده بود. دوتا از این اخبار، مختص 
شهر كنگاور بود. خبر اصلی هم به تمامی ایران مربوط می شد. هر روز شایعه روی 
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شایعه انباشته می شد. در این میان، جوان ترها با رؤیاهای خود به آن دامن می زدند. 
مهم ترین موضوع كه شایعه نبود و تمام مردم كشور را تحت تأثیر قرار داده بود، 
برگزاری جشن های 2500ساله ی شاهنشاهی بود. اخبار آن تیتر اول تمام رسانه های 
كشور شده بود. آموزش و آماده سازی نیروهای سپاه دانش، برای برگزاری رژه ی 
ویژه ی سربازان گارد جاویدان دوره ی هخامنشیان. آماده سازی محوطه ی تاریخی 
تخت جمشید. برپایی چادرهای ویژه ی اقامت سران كشورهای میهمان در كنار 
محوطه ی تاریخی تخت جمشید. این ها از مهم ترین اخبار جسته و گریخته ای 
بودند كه علنی و غیرعلنی میان مردم شهرها و برخی روستاییان دهان به دهان 
می گشت. توجه زیاد به چگونگی برپایی همین جشن های بی سابقه و پرهزینه 
باعث امنیتی شدن بیشتر شهرهای كوچک و بزرگ شده بود. آن ها كه رادیو داشتند 
و می توانستند اخبار روزانه را تعقیب كنند یا آن ها كه با سواد و روزنامه خوان بودند، 
دیدگاه ها و نظرات متفاوتی با سایر مردم داشتند. اینجا و آنجا در خیابان ها، بازارها، 
قهوه خانه ها و هر جایی كه چند نفر از مردم به هر نحوی در كنار هم جمع می شدند، 
چپق و سیگار می كشیدند، گپ می زدند، از گذشته های دور و نزدیک می گفتند، از 
سال های كم محصولی، از زلزله ها، از سیل های ویرانگر، از سال های قحطی و مرگ 
و میرهایی كه كم كم به افسانه ها مبدل می شد. در قهوه خانه ی حاج غالم، در ضلع 
شمال شرقی میدان پمپ بنزین، چند نفر از قدیمی های كنگاور دور میز فلزی پر از 
لکه های چربی و چای ریخته شده نشسته بودند به گپ و گفت. سیگار می كشیدند، 
چای می نوشیدند. پیرمردی كه تا آن روزها همه ی اخبار و تحوالت داخلی و خارجی 
را، صبح و شام، از رادیو چهار موج خانه اش پی گیری می كرد، هر شب بیست، سی 
نخ سیگار می پیچاند و داخل قوطی سیگار استیلش می گذاشت، تا روز بعد یک به 
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یک دود كند. یک نخ از سیگارهای الپیچ و كلفتش را پرحوصله به نوک چوب 
سیگارش فرو برد. موف كشید. با آتش فندک نفتی خودش گیراند و آهسته گفت 
»نمی دانم ئی اعلی حضرت دیگه جشن شاهنشاهی برای چیشه.« باز هم پرصدا 
موف كشید. پک عمیقی به سیگارش زد و ادامه داد »ُخو سلطان خوب، مملکت 
ایران كمپلت توی چنگ خودتانه. 2500 سال سابقه ی تمدن بزرگ داره. ولی چرا 
اگه یی روز كشتی گندم آمریکایی دیر برسه بندر، سه روز اگه كشتی گوشت یخی 
استرالیای میان بندر شاهپور معطل بماند، یا یی ساعت طیاره ی ُترموغ اسرائیلی 
تأخیر داشته باشه، مخلوق پایتخت مملکت و ئون شهرای بزرگ دیگه، دچار قحطی 

و هرج و مرج شده. په دیگه ئی تیارت درئورد نا تان چیزه؟«
پیرمردی كه معلم بازنشسته بود، با هر پکی به قلیانش لپ های دو طرف گونه اش 
از داخل دهان به هم می چسبید، دود قلیان را پف داد رو به همان پیرمرد همنشین 
قدیمی. زیرچشمی اطراف را پایید. با لحنی آرام گفت »مش كرم، تو دیگه چرا؟ 
مگه سرت روی گردن نازكت زیادی كرده مرد.« مش كرم پک پرنفسی به چوب 
سیگارش زد. دود را انگار قورت داد. با حركتی تند، یک بسته كاغذ سیگار پشت 

گیره ی داخلی دِر قوطی سیگارش را نشان داد.
ـ بنده خدا، تو یکی، چهل سال آزگار فراش ادارات شهر بودی. مثاًل سرت به تنت 

می ارزه. ولی نمی خوای واقعیات مملکت رو ببینی.
بی اینکه چشم های قرمزشده اش را از چهره ی همدمش بردارد، دود حبس شده در 
ریه هایش را آرام و پیوسته بیرون دمید و ادامه داد »خو ئی كاغذ سیگار، پارسال 
دانه ای سه قران می گرفتم. درسته رفیق؟ از اول تابستان شده دانه ای چهار قران. خو 
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ئی ظلم نیست به من دودی، بنده خدا؟« هر سه پیرمرد همنشین اش، با چشم های 
گردشده از سر ترس و تعجب، نگاهشان مانده بود رو چهره اش. مش كرم آهسته تر 
گفت »آخه می ترسم فردا، پس فردا، همی ئی حسن البکر پدرسوخته ی عراقی از 
دوباره همی قصر شیرین و مرز خسروی رو بگیردش زیر باران گوله ی توپخانه. 
بگیرد شان زیر آتش تیر و تفنگ. خو ئون موقع تکلیف ئی مردم فلک زده برای 
خریدن كاغذ سیگار چه می شه؟ دو مثقال چای خشک از كجا گیرشون بیاد تا 
ناشتایی بخورن.« دهان هر سه رفیق قدیمی مش كرم از تعجب وامانده بود. مش 
كرم با همان لحن گالیه آمیز ادامه داد »هی ئی قهوه خانه ی حاجی غالم خودمان، 
دو روزه برای خودش تعطیل شده رفته پی كارش. نه اینکه همین چند قلم جنس، 

نقداً از سرحدات عراق قاچاقی می آدش.«
یکی از پیرمردها دقیقاً روبه روی مش كرم نشسته بود. پشت دست های الغرش، 
رگ های سبز و بنفش و خالکوبی شده بود. سیگار اشنو پارس را با آتش زغال قلیان 
رفیق فراش شان گیراند. همزمان دود را بیرون داد و گفت »خو ئونم چاره داره رفیق. 
هر موقع ماندی بدون كاغذ سیگار، برو از دكان ئی صفرقلی یی دانه چپق كار 
همدان برای خودت بستان. ئون وقت از خیال راحت دودته بگیر. ئی كه دیگه ماتم 
گرفتن نداره پیای خوب.« چهارمین رفیق جمع كه تا آن دقیقه ساكت نشسته بود و 
چای را دو استکان، دو استکان پشت سر هم نوشیده بود، حرف گوش داده بود و آمد 
و رفت دهاتی ها را از مقابل قهوه خانه ی بزرگ شهر زیر نظر گرفته بود، با اشاره به 
گارسون پیر و كچل قهوه خانه، یک استکان چای پررنگ دیگر اُرد داد. تا گارسون 
چای بیاورد، از جیب جلیقه ی قهوه ای رنگش یک تکه كاغذ مچاله بیرون آورد. به 
اندازه ی یک عدس تریاک برداشت. با صبر و پر حوصله، تریاک را با بَِر انگشت 
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ماالند كف نعلبکی. جرعه ای از چای داغ و غلیظ را ریخت و با كیف نوشید. آروغ 
خفیفی از گلویش خارج شد. نگاهش را گرداند رو به رفقایش. دو حبه قند را با هم 
توی استکان خیساند و به دهان گذاشت. یک قلپ چای نوشید و گفت »جسارت 
می شه ها. ئی آمریکایی های كافر و نجس با آپولون خودشان پیاده شدن باالی 
كره ی ماه. خیر سر بابایشان، روی كره ی سفید و روشن ماه، دفع مزاجشان خالی 
كردن. حاال سلطان مملکتمان یادش آمده تا ُپز 2500 سال سلطنت شاهنشاهی 

توی ایران رو به رخ كل مملکت های دنیا بکشانه رفیق.«
با  كرم  مش  شهر.  ادارات  بازنشسته ی  فراش  حلق  بیخ  شکست  قلیان  دود 
پوزخندی بر لب، قلپ قلپ چای نوشید. باز هم سیگار الپیچ آماده ای را فرو برد 
توی سوراخ چوب سیگار بلندش. مردی كه خالکوبی پشت دست هایش توی ذوق 
می زد، چپق دسته بلندش را پر كرد از توتون زرد. موف كشید و با بَِر انگشت شست 
توتون را فشرد و آتش كبریت را گرفت باالی توتون زرد. پرنفس و پی در پی هوف 
كشید. دود را اول كم كم بعد هر مرتبه پر دهان قلپ قلپ بیرون داد و گفت »ئون 
آمریکایی های تخم ناجنس انگلیسی ئی چند سال پیش بود با ماشین زدن قد 
ئون جوان دست فروش. به خیالتان صاحب ئی مملکت تانست پول خونشه ازشون 
بستانه بده دست ننه ی پیر و بی شوهرش؟« باز هم به چپقش پکی محکم و عمیق 
ادامه داد »حاال  بیرون دمید. پرحوصله  بینی  از سوراخ های  زد. دود آبی رنگ را 
حکایت ُپز دادن سلطان مملکته. از ئی طرف خودش هی یک سال در میان و دو 
سال در میان به یی بهانه هایی برای خودش، جشن می گیره. از ئون طرف، جوانای 
باسوات مملکِت نُطقِش بریده. عوض ئی فرمایشات، بیا ببین چه بگیر و ببندی راه 

انداخته میان مملکت.«
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دو شایعه ی دیگر هم مختص شهر كنگاور، ورد زبان جوان ترها بود. پسرهای 
جوان هر روز سرخود به شایعه دامن هم می زدند. دخترها اغلب باورشان شده بود، 
اما مردان عاقل موضوع را زیاد جدی نمی گرفتند. این دو شایعه موجبات نگرانی 
مذهبی ها و مؤمنان شهر را هم فراهم آورده بود. اولین شایعه، موضوع ساختن سینما 
در شهر بود؛ مطلبی كه گاه شور و شوق جوان ها را سرریز می نمود. از همان وقت 
برای سینما رفتن، برای فیلم دیدن، نقشه ها می كشیدند. یک ریال و دو ریال های 
احتمالی آینده شان را در قلک های خیال می انداختند. می خواستند هر هفته سینما 

بروند. از همان دم هم ُپز سینما رفتن سینمای ساخته نشده را می دادند.
ـ اگه بلیتش یی تومن باشه، هر جور شده، هر هفته می رم سیم نما.

 ـ می دانی چیزه، من هر هفته هم نتانم برم، هر فیلمی كه بذارن، هر طور شده 
باید ببینمش.

در جایی دیگر، بحث سینما رفتن به سینمای ساخته نشده شکل و شمایل دیگری 
می گرفت.

ـ خو ئی سیم نما برای شهرمان كه خوبه. تو حسابش بکن. كسی می خواد بره 
سیم نما، تا بره كرماشاه. تا از دوباره برگرده فقط شیش تومن كرایه اش می شه. دو 
تومنم باید پول بلیت بده. یی دیزی هم بخواد بخوره، می بینی یی دانه سیم نما 
رفتن، براش افتاده ده تومن. ئو وقت با ئی ده تومن، توی شهر خودمان می تانه ده 

دفعه بره سیم نما. یام ئی كه ده نفر می تانن، یی جایی برن فیلم ببینن.
شایعه ی دیگر، پوشش تلویزیونی شهر بود. بچه ها و دانش آموزها از اینکه بعد ها 

می توانستند در شهر خودشان تلویزیون تماشا كنند، قند توی دلشان آب می شد.



تصویر آخر116

ـ دولت دكل تلویزیون زده باالی كوه بزو. نه اینکه ماهواره ی اسدآباد، نزدیک 
كنگاوره، آنتن هم كه نباشه، عین آینه از تهران قشنگ تر می گیره.

ـ اگه كسی هم نتانه تلویزیون بخره، می تانه بشینه میان قهوه خانه. هر جا دلش 
خواست، فیلم تماشا بکنه.

ـ خو ئو طوری باشه، از هر نفر یک قران پولش می ستانن؛ مفتکی كه نمی ذارن.
ـ آقام گفته هی وقتی تلویزیون كنگار راه بیفته، می خواد تلویزیون مانه بذاردش 
پشت شیشه ی پنجره ی اتاقمان. ئون وقت همساده هام از میان كوچه می تانن 

قمرخانم تماشاش بکنن.
ـ من خانه ی عمه مان توی كرماشاه، دیدم یی فیلم های تفنگ، تفنگ كشی نشان 

می ده كه آدم كیف می كنه.
این حرف ها و آرزوهای به ظاهر دست نیافتنی جوان ها و نوجوان های كنگاوری و 
نقشه های آن ها برای سینمای ساخته نشده ی شهر، برنامه ی بدون آنتن گیرنده های 
تلویزیونی، بود كه در آن یکی، دو ماه اینجا و آنجا نقل دوستان كوچه و بازار شده 
بود. حرف های رد و بدل شده میان پسرها و جوان ها، با تأخیر یکی، دو روزی به 

گوش دخترها و زن ها هم در داخل خانه ها می رسید.
پریوش پرتو محدودیت هایش كمتر بود. برادرهایش یکی از خودش بزرگ تر و 
دیگری كوچک تر بودند. دوتای دیگر بچه سال بودند. هر شایعه و هر حرفی كه 
در یک گوشه ی شهر گفته می شد، تا روز بعد به گوش او هم می رسید. همان 
نقل و قول ها با اندكی تغییر، فردا یا پس فردا به گوش سیده طیبه سادات زمانی 
هم می رسید. طیبه سادات، اما مطالب را در ذهن خود تجزیه و تحلیل می كرد. هر 
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موردی را با معیار های خانوادگی و  شأن روحانی پدرش می سنجید. ذهنش می رفت 
به اوضاع بهداشتی غمبار شهر. كشیده می شد به تفاوت فاحش معدود جهانگردانی 
كه در بعضی روزها از این گوشه و آن گوشه ی دنیا برای دیدن آثار باستانی معبد 
آناهیتا به كنگاور می آمدند. در دل به آرزوهای جوان ها و نوجوان های شهرش 

می خندید. هر جا درمی ماند، نظر پدرش را جویا می شد.
ـ آقا، كسی می تونه توی كنگاور سینما بسازه؟

ـ سیم نما بسازند! مگه اینجا كرماشاه یا همدان یا تهرانه تا از ئی غلطا بکنند. مگه 
كسی جرأت حاج آقا بزرگ می كنه حرفش رو هم بر زبان بیاره.

ـ یی دفعه اگه خود دولت بخواد ئی كار بکند چه؟ بازم می تونن؟
 آسید حسین با بَِر انگشت كشید روی خال سیاه گونه ی راستش. پس از مکثی 
جواب داد »به عقیده ی من، تا وقتی ئی حاج آقا بزرگ محمدی عراقی زنده باشه، 
هیچ احدی نمی تونه توی كنگاور، از ئی غلطا بکند و مردم و زن و بچه ها را دعوت 

به معصیت بکند.«
 *

همه جا صحبت از برپایی جشن های 2500 ساله ی شاهنشاهی بود. آن ها كه رادیو 
گوش می دادند یا روزنامه می خواندند، با اطالعات بیشتری مراسم و بازتاب های 
آن را تفسیر می كردند. كسانی كه عقیده ی چپی داشتند، از ژست های نیکالی 
پادگورنی، صدر هیئت رئیسه ی اتحاد جماهیر شوروی، با آب و تاب حرف می زدند. 

كسان دیگر از ابهت جشن ها می گفتند.
ـ می دانی چیه، خو ئی غذای مهمونای اعلی حضرت، از ناشتایی شان بگیر تا ناهار 
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و شام، ساعت به ساعت از خود فرنگستان میادش.
ـ آی به گور پدر مهمانای مفت خور اعلی حضرت كردن آقای افشار. زهر مارشان 
بشه ایشاال. سه روزه نتانستم یی سیر گوشت بز بستانم و آبگوشتی بدم به خورد 
كلفت خانه م. حاال هر چی مفت خور توی دنیاست، آمدن توی ایران غذای فرنگی 

كوفت بکنند.
ـ دفعه ی آخرت باشه مش فضل علی از ئی حرفا می زنی پیای خوب. می خوای 
خودته خانه خراب كنی؟ خو رئیس جمهور آلمان و فرانسه آبگوشت و رشته پلو به 
مزاقشان سازگار نیست. هر چی باشه، آبروی مملکتمان درمیانه. دولت باید خوراک 

خارجکی براشان سفارش بده.
ـ یانی تو می گی من و زن و بچه م، با شکم قارقارو، شب گرسنه بخوابیم و برای 
شکموهای ئی طرف و ئون طرف دنیا هورا بکشیم، مبادا به پر قبای فالن مفت خور 

خارجکی بر بخوره؟
ـ از ما گفتن بود خانه تنبیده. دیوار موش داره، موش هم گوش داره. بترس. بترس 
رفیقت، همساده ت شناس و ناشناس خبرچین و آدم دولت باشه. با ئی حرفا گور 

خودت با دست خودت نکن مرد.

روزهای اول مهر، هنوز ُهرم گرمای تابستان را همراه خود داشت. دكان و بازارها 
و مغازه های كتاب فروش و لوازم التحریر فروش ها سرشان شلوغ بود. در گوشه ی 
میدان ها، بازار خرید و فروش كتاب های دست دوم دبیرستانی و كفش و لباس های 
نیمدار رونق خودش گرفته بود. پریوش با اینکه پیشاپیش تصمیم گرفته بود با همان 
مدرک سیکل وارد شیر و خورشید سرخ شود. وقتی متوجه شده بود طیبه سادات 
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زمانی تصمیم دارد سیکل دوم را به صورت روزانه ادامه بدهد، در رشته ی طبیعی، 
اسم نوشته بود. حاال پریوش پرتو و سیده طیبه سادات زمانی در كالس چهارم 
طبیعی، پشت یک میز و روی یک نیمکت می نشستند. در اولین روز دبیرستان، 
خانم مدیر با بلوز و دامن كرم رنگ، جوراب رنگ پا و موهای مش كرده و تاف زده 
در حالی كه عینک گربه ای اش را باالی پیشانی، روی موهای ُپف كرده اش جای 
داده بود، به دانش آموزها خوش آمد گفت. لحنش ابتدا آرام و مهربان بود. از برگزاری 
جشن های شکوهمند 2500 ساله تمجید ها كرد. از آبرومندی نظام شاهنشاهی ایران 

در سرتاسر جهان گفت.
ـ  امروز به مباركی نظام شاهنشاهی در ایران... .

تعدادی از دبیرها شروع كردند به كف زدن. دانش آموزهای صف های جلویی هم 
دست زدند. بقیه هاج و واج مانده بودند. خانم مدیر دبیرستان اخم هایش رفت تو هم. 
این مرتبه با لحن تندی رو به دانش آموزها توپید »هنوز نمی فهمید وقتی نام نامی 
اعلی حضرت برده می شود، باید به افتخار ایشان كف بزنید؟« دوباره ساكت شد. 
آن ها كه كف زده بودند، دیگر دست نزدند. خانم مدیر با همان تندخویی ادامه داد 
»تقصیر ندارین. برای اینکه بزرگ ترهایتان بی سواد هستند. در میان اجتماع متمدن 
نگشته اند. مادرها و عمه ها و خاله ها و خواهر بزرگ هایتان از بس سر و گوش 
خودشان را توی چارقد و چادر پیچانده اند، هنوز ندای آزادی زنان ایرانی را نشنیده اند. 
هنوز نفهمیده اند ما در عصر پهلوی و آریامهری زندگی می كنیم.« دانش آموزها در 
سکوت گوش می دادند. دبیرها نگاهشان برگشته بود رو به خانم مدیر. از سخنرانی 

بی سابقه اش سر تکان می دادند.
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ـ اگر خانواده هایتان باسواد بودند، اگر اهل مطالعه بودند، اگر مجله می خواندند، 
ایرانی در جهان  اگر روزنامه می خواندند، می فهمیدند حاال خانم ها و دخترهای 
سری در میان سرها درآورده اند. اگر می فهمیدند در ایران، در شهرهایی كه مردمان 
با فرهنگ تری دارند، هر سال، مد لباس و حتا مدل زیور آالت تغییر می كند. اگر 
می فهمیدند اهداف بلند شهبانوی فرهنگ دوست و فرهنگ پرور ایران زمین تا آفاق 
می رسد. اگر می دانستند، شخص واالحضرت اشرف پهلوی، چه خدمات بزرگی به 
جامعه ی زنان عقب مانده ی ایرانی كرده اند، خود به خود حاضر می شدند این چادر و 
چاقور مزاحم را از سر بردارند. مردهای فهمیده حاضر می شدند زن ها و دخترهایشان 

آزاد و آسوده باشند و راحت باشند. مانند جوامع متمدن، با مد روز زندگی كنند.
كه  پرتو  پریوش  سایید.  هم  به  دندان  رفت.  گیج  سرش  زمانی  طیبه سادات 
بغل دست او بود، متوجه تغییر حال طیبه شد. این دست و آن دست كرد. آهسته 
پرسید »فشارت افتاده؟« طیبه سادات چادر مشکی اش را كشید روی پیشانی اش، 
تا آفتابی كه مستقیم به صورتش می تابید، چشم هایش را نیازارد. خانم مدیر كه 
تازه چانه اش گرم شده بود، در ادامه گفت »من متأسفم. متأسفم برای مردم این 
شهر. برای اهالی این شهر باستانی؛ كنگاور. با وجود آنکه اثر تاریخی معبد آناهیتا 
را همانند نگینی در پیشانی خود دارد، هنوز هم آن طور كه باید متحول نشده. در 
حالی كه انتظار است چنین شهری با چنان قدمتی، با چنین جایگاهی در دنیا، نباید 
این همه در عقب ماندگی و تحجر باشد.« دبیرها با همان حیرت، زل زده بودند به 
چهره ی خانم مدیر دبیرستان. متوجه شدند بر خالف سال های قبل، پس از مراسم 
جشن های 2500ساله ی شاهنشاهی، نه تنها لباس و سر و وضعش و چهره اش، 
دچار تغییرات كلی و محسوس شده بود، لحن و گفتارش هم به كلی متفاوت با 
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گذشته شده بود. این صف و آن صف، دانش آموزها همهمه شان بلند شده بود. 
خانم مدیر نگاهش را گرداند روی چهره ی دانش آموزهایی كه بیشتر شان با چادر 
و تک و توكی چادر مشکی بر سر داشتند. تعداد محدودی هم بدون حجاب بودند. 
لحظاتی نگاه كاونده اش ماند روی چهره ی دخترهای بی حجاب و ادامه داد »در 
دنیای مدرن امروزی، در جایی كه مدها حرف اول را می زنند، بوتیک ها در رقابت 
با هم شیک ترین لباس های مد روز را عرضه می كنند. در دنیایی كه هر سال، 
زیبایی دختران در داوری های متخصصان هنری ارزیابی می شود. در دنیایی كه 
همه ساله ملکه ی زیبایی تعیین می شود. در ایران ما هم به لطف آزادی زنان، هر 
سال، دختران شایسته مشخص می شود. بعید است در دبیرستان پروین اعتصامی 
این شهر با قدمت و باستانی، اكثریت دختران تنها دبیرستانش با این وضعیت مانند 
عقب مانده ها سر كالس ها حاضر بشوند. من مجبورم از همین اول سال تحصیلی، 
از شما دختران، بخواهم تا قدر و منزلت و جایگاه بایسته ی خود را بهتر بدانید.« خانم 
مدیر در سکوت محوطه ی دبیرستان، نگاهش را گرداند روی دانش آموزان. پس از 
مکثی ادامه داد »مطمئن باشید، من ثریا دولتی، به عنوان مدیر دبیرستان و رئیس 
جمعیت زنان شهر، عضو هیئت مدیره ی سازمان جمعیت زنان استان كرمانشاهان، 
از دخترانی كه بخواهند توانایی ها و شایستگی ها و زیبایی های خود را قدر بدانند 
و این توانایی را در اجتماع شکوفا كنند، با كمال میل حمایت خواهم كرد.« این 
مرتبه تعداد كمتری از خانم های دبیر دست زدند. دو، سه دبیر مرد، در گوشه ای، 
تنها با نیم نگاهی به خانم دولتی، پوزخند زدند. سیده طیبه سادات زمانی با چهره ای 
بر افروخته نگاه تندش را دوخته بود به چهره ی پر غرور خانم مدیر. دیدند خانم دولتی 
با تبختر از باالی پله با به رخ كشیدن سمت های تشریفاتی خود، در شهر و استان، 
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انگار به عقب ماندگی های دختران شهرش تأسف می خورد.

دو روز مانده بود به نهم آبان. خانم مدیر از مبصر هر كالس و یکی، دو نفر دیگر از 
دانش آموزها خواسته بود كالس ها و راهرو را آذین بندی كنند. بنفشه، مبصر كالس 
چهارم، برای كمک و همکاری اول به سراغ سیده طیبه سادات زمانی و پریوش پرتو 
رفته بود. طیبه سادات به علت آنکه شاگرد زرنگ كالس بود و پریوش هم به خاطر 
اینکه پدرش مغازه دار بود و می توانست برای مخارج كار، پول توجیبی الزم را از 
پدرش بگیرد. می توانست اقاًل نیمی از مخارج كاغذرنگی و بادكنک و كاغذ كشی 
را بپردازد. بنفشه در زنگ تفریح اول درخواست خانم مدیر را با طیبه سادات زمانی 

و پریوش پرتو در میان گذاشت.
ـ طیبه سادات می دانم تو هیچ موقع وقت خودت رو برای این كارها تلف نمی كنی، 
ولی اگه برای تزئین بهتر و جالب تر كالس و راهرو نظری داری، به ما كمک كن.

ـ می دانی بنفشه خانم، فراش های اداره ی فرهنگ، خودشان بهتر از ما بلدند چه كار 
كنند. تو هم خوب می دانی، اولین سالیه پشت میز و نیمکت مدرسه می نشینم. 

تجربه و سررشته ی ئی كارا رو ندارم.
بنفشه ابروها را باال انداخت.

ـ می دانستم تو كمک نمی كنی، به خاطر ئی كه برادرت دبیر عربی و دینی همین 
دبیرستانه.

پریوش پرتو پوزخند زد. طیبه سادات رفته بود توی فکر. بنفشه ادامه داد »توی كار 
تزئین كمک نمی كنی، به خاطر اینکه از عکاسی سررشته داری، گفتم اقاًل نظرت 
برای رونق دادن به جشن تولد ولیعهد رو پرسیده باشم.« قبل از آنکه طیبه سادات 
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جواب بدهد، پریوش رو به مبصر كالس گفت »بنفشه خانم، تو به خیالت، پدر 
من روی گنج نشسته تا هر وقت دهان باز كنم، ده تومن بده دستم. آقای خودت 
هم كاسبه. وضعمان بهتر از كاسبی آقات نیست. تازه مگه هفته ای چند قران پول 

توجیبی می گیرم تا پس اندازم داشته باشم.«
سیده  بود.  شده  تزئین  نیم بند  به صورت  راهرو  و  كالس ها  آبان،  نهم  روز  تا 
طیبه سادات غایب بود. پریوش پرتو، بر خالف همیشه، داخل كالس نشسته بود 
به خواندن كتاب فارسی. برای زنگ دوم خانم مدیر همه ی كالس ها را تعطیل 
كرده بود. گفته بود بمانند داخل حیاط دبیرستان؛ برای اجرای برنامه های ویژه و 
سرودخوانی دسته جمعی. سید محسن مصباح، برادر ناتنی سیده طیبه زمانی و دبیر 
عربی و دینی، به بهانه ای برای زنگ دوم مرخصی  گرفت. خانم دولتی با پوزخند 
معناداری گفت »چطور شده امروز شما برادر و خواهر برای اینکه در این جشن ملی 
شركت نکنید، یکی از صبح غایب شده، یکی هم مرخصی می خواد؟« سید محسن 
مصباح خودش را غافلگیر شده نشان داد. پس از تأملی گفت »خانم دولتی، اتفاقًا 
هر دو به هم مربوط می شوند. طیبه سادات از دیشب كمی سردرد داشت. نگرانش 
تمارض  متوجه  اول  از  دولتی  خانم  خورشید.«  و  شیر  ببرمش  می خوام  هستم. 
طیبه سادات و قصد فرار برادرش شده بود. با همان لحن و ریشخند، چشمکی پراند 

رو به ظرف آب نبات روی میز فلزی، با رومیزی ساتن.
ـ پس امروز كه جشن تولد واالحضرت ولیعهد است، اقاًل دهنتان رو شیرین كن 

آقا سید.
خانم مدیر، واژه ی »آقا سید« را كش داد و با منظور گفت. سید محسن مصباح 
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یک دانه آب نبات برداشت. هنوز دستش را از روی ظرف بلورین برنداشته بود 
كه خانم دولتی گفت »دوتا بردار. یکی هم برای خواهر بیمارت. حتماً زود خوب 
می شود.« آقای مصباح با نیشخندی آب نبات دوم را هم برداشت. بی هیچ كالمی 

از دفتر خارج شد.
داخل حیاط دبیرستان، شلوغ بود. دانش آموزان بیشتر از آنکه به خاطر برگزاری 
مراسم خوشحال باشند، از اینکه یک زنگ را در هوای آزاد می گذراندند، شادمانی 
می كردند. از هر طرف، صدای فریاد شادی بچه ها برخاسته بود. گروه های كوچک 
سه، چهار نفری در گوشه و كنار حیاط مدرسه، دور هم جمع شده بودند به گفتن 
حرف های خودمانی. بعضی ها خوراكی و تنقالت را به عنوان صبحانه می خوردند. 
پریوش خیلی زود از تنهایی حوصله اش سر رفته بود. توی كالس ایستاده بود پشت 
پنجره و به اطراف سرک می كشید. دبیر ادبیات گروه سرود را جمع كرده بود جلوی 
ورودی راهرو. خانم دولتی با هیجان همراه با عصبانیت به دبیر ها و دانش آموزها، 
با تحکم منحصر به فردش امر و نهی می كرد. دو دبیر مرد دبیرستان هم با خیالی 
آسوده، داخل دفتر روی صندلی پا روی پا انداخته بودند. چای و آب نبات می خوردند.

دسته ای ساز و دهل كوب در میدان شاه در حال اجرای برنامه بودند. باد خنکی 
صدای سورنا و كوبش دهل را بریده بریده می پاشید داخل دبیرستان دخترانه. خانم 

مدیر با حركت كم محسوس بدنش، انگار با ِرنگ دهل به رقص درآمده بود.
 *

دی ماه از نیمه گذشته بود. برف ُتنکی سطح شهر را پوشانده بود. سرما برف را 
خشکانده بود. قشر یخ و برف به هم آمیخته بود. قدم كه برمی داشتی، برف یخ زده 
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با هر قدمی ته  خرپ خرپ زیر پا می شکست. دانش آموزها در حیاط دبیرستان 
كفش شان روی برف و یخ جا می انداخت. خانم دولتی پالتو یشمی رنگی تنش بود. 
هر كس اگر كمی دقت می كرد، ساییدگی های نامحسوس پالتویش را تشخیص 
می داد. شال بنفش رنگی دور گردن و شانه هایش را پوشانده بود. پوتین چرمین 
ساق بلند به پا داشت. با این همه، سرمای سخت كنگاور، لپ های لمپر انداخته اش را 
گل انداخته بود. با وجود این، بدش نمی آمد زیبایی نسبی پدید آمده از شرایط طبیعی 
و سرمای شهر را به رخ دبیرهای خانمی بکشد كه اغلب الغر بودند و سعی داشتند 

با لباس گرم، روزهای سرد و یخبندان دی ماه را از سر بگذرانند.
صبح روز پانزدهم دی ماه از راه رسیده بود. سوزی كه از قشر یخ های گوشه و كنار 
و دور و نزدیک شهر برمی خاست، نیش می زد و می گزید. هوا تازه روشن شده بود. 
دانش آموزها از راه های دور و نزدیک شهر وارد حیاط دبیرستان پروین اعتصامی 
می شدند. خانم مدیر از همیشه زود تر آمده بود. با همان پالتو نیمداری كه از دور نو 
به نظر می رسید، با همان پوتین چرمین قرمز رنگ ساق بلند، با همان شال كاموایی 
كه از همیشه محکم تر به گردن و شانه هایش پیچانده بود، صورت و لپ هایش از 
سرما گل انداخته بود. جلوی ورودی راهرو، باالی پله، قدم می زد. با هر بار دور 
زدن، نگاهش برمی گشت رو به در بزرگ و آهنی ورودی دبیرستان. نگاهش از 
آنجا می گشت رو به سقف شیروانی ساختمان پشت دبیرستان. با خودش كلنجار 
می رفت. انگار در چهره اش تبسم خفیفی پیدا و محو می شد. گاه گاه حتا به نظر 
عصبانی هم می شد، اما گام هایش را سنگین و با احتیاط برمی داشت. سعی داشت 
روی سطح یخ زده ی موزائیک های اول راهرو لیز نخورد. خانم ناظم با تأخیر و بعد 
از خانم دولتی آمده بود. همراه فراش مرد مدرسه، دانش آموزهای سرما زده را وسط 
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حیاط واداشته بودند تا در هوایی كه وجود لکه های ابر سیاه در سمت شرق، تیره به 
نظر می رسید، درجا بزنند و بدن خود را گرم كنند. خانم مدیر هر چند دقیقه، یک 
مرتبه به ساعت مچی اش نگاهی می انداخت. ساعت، سه دقیقه مانده به هشت، 
ایستاد رو به صف نامرتب دانش آموزهای سرما زده كه خیلی ها از شدت سرما در 
خود مچاله شده بودند كه تعدادی به عوض درجا زدن، می رقصیدند انگار. این دفعه 
نگاهش را گرداند میان دانش آموزهای محجبه كه بیشتر بودند. نگاهش ماند رو 
به سیده طیبه سادات زمانی و پریوش پرتو و تعداد انگشت شمار دانش آموزان چادر 
مشکی كالس های سوم و چهارم كه صورتشان را در برابر سوز سرما، با پر چادر 

پوشانده بودند.
سر ساعت هشت، خانم ناظم سوت زد. صف ها با سرعت مرتب شد. همه در انتظار 
بودند تا زود تر از شر سرمای كالفه كننده خالص شوند و زود در كالس های گرم و 
كنار ُهرُهر آتش بخاری ها گرم شوند. ولی خانم دولتی با همان صورت گل انداخته 
یک بار نگاهش را گرداند روی چهره ی دانش آموزهای سرمازده. نگاهش گزنده 
بود. همه انتظار داشتند تا صحبت هایش را با توپ و تشر ادا كند، ولی بر خالف 

انتظار، خانم ناظم شروع كرد به حرف زدن.
ـ بچه های عزیز، از اینکه مجبوریم در این هوای برفی چند دقیقه ای شما  را توی 
سرما نگه داریم، باید ببخشید. ولی با توجه به نزدیک شدن روز هفدهم دی ماه و 
مناسبت كشف حجاب و آزادی زنان ایرانی، اول از همه این روز فرخنده را گرامی 
می داریم. در مرحله ی بعد آن را به شما دانش آموزان عزیز دبیرستانی كه فشرده ای 
از جامعه ی زنان ایرانی و آینده سازان كشور شاهنشاهی هستید، به نوبه ی خودم 

شادباش عرض می كنم.
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سرما  از  تعدادی  بود.  شده  ِسر  پایشان  یخ زده ی  كف  دانش آموزها  از  بعضی 
می لرزیدند و دندان هایشان به هم می خورد و صدا می داد. خیلی ها متوجه بیشتر 

كلمه های خانم ناظم نمی شدند. تنها كلمه ی شادباش را همه فهمیده بودند.
ـ ... حاال با توجه به تصمیمات سازمان جمعیت زنان استان پنج، توجه شما را به 

سخنان خانم دولتی، مدیر محترم دبیرستان پروین اعتصامی جلب می نمایم.
چند نفر از دانش آموزهای بی حجاب كه تا لحظاتی قبل با ورجه و ورجه و رقص 
پنهانی، خودشان را گرم نگه داشته بودند، كف زدند. لحظاتی بعد، از این گوشه و آن 
گوشه، تعدادی دیگر به آن ها اضافه شدند، اما از كف زدن های نصفه و نیمه نه خانم 
مدیر راضی بود، نه خانم ناظم خوشحال شده بود. نرمه بادی دود و بوی بخاری های 
نفتی كالس ها را گرداند داخل حیاط. نگاه دخترها همراه با دود بخاری گشت توی 
محوطه ی حیاط و شیروانی های قهوه ای رنگ ساختمان پیوسته ی مدرسه كه از 
بار بخار  دور زنگ زده به نظر می رسید. خانم دولتی پرحرارت حرف می زد. هر 
نفس هایش همراه با كلمات تند و پی در پی از دهانش بیرون می ریخت. خیلی از 
دانش آموزها تا به خود بیایند و بخواهند سرمای گزنده را از یاد ببرند، متوجه شروع 

جمله های تند خانم مدیر نشده بودند.
ـ به این جهت شما دانش آموزهایی كه عصاره ی زنان شهر و دیار خودتان هستید، 

باید از این موهبت و مرحمت و آزادی شاهانه نهایت استفاده را ببرید.
با گردش نرمه باد و نیش سوزن های گزنده ی سرما، دانش آموزها همان قدر 
كه از سرما می لرزیدند، از حرف های تکراری و شسته و روفته ی خانم مدیر كه 
به هر مناسبت به نوعی تکرار می شد، نیمی از جمله ها و كلمات را نمی خواستند یا 
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نمی توانستند متوجه شوند. خانم دولتی پس از ایراد مسلسل وار چند جمله ی پرمالت 
و لبریز از واژه ها، پس از مکثی خیره شد به طیبه سادات زمانی و پریوش پرتو. دید 
هر دو بدون لرزیدن از سرما، در زیر چادرهای مشکی، زل زده بودند به چهره ی 
خانم مدیر كه از شدت سرما گل  انداخته و لطیف  شده بود. در حالی كه نگاهش 
ثابت مانده بود و انگار منظورش همان دو نفر باشد، ادامه داد »امروز همان طور كه 
كراوات، نشانه ی شخصیت آقایان شناخته می شود، آرایش معقول و پوشش لباس 
مد روز هم از نشانه های آزادی، هویت و شخصیت واالی زنان ایرانی است.« باز 
هم وزش باد سرد شدت گرفت. حاال نرمه باد به تندبادی مبدل شده بود. دود سیاه 
بخاری ها یک جا لوله شده و پیچیده بود سمت سکوی اول راهرو. خانم دولتی نگاه 

تندی انداخت به دود های مزاحم.
ـ یک نکته ای كه باید برای دلسوزی به شما تذكر بدهم، این است كه همین االن 
می توانم به صراحت اعالم كنم جامعه ی ایران و به خصوص جامعه ی زنان نتوانسته 
از آزادی هایی كه در اختیارشان قرار گرفته است، استفاده ی كامل و مناسب را ببرد.

دهان بیشتر دانش آموزها از تعجب باز مانده بود. خانم مدیر كف دست چپش را 
پرت كرد سمت صف های سرمازده.

ـ همین االن، من در مقابل خودم، صف های ناهمگونی را می بینیم. این نشانه ی 
بگوییم  اینکه  برای  به داوری نشستن.  برای  برای قضاوت كردن.  خوبی است 
جمعیت زنان ایرانی وضعیت خوبی ندارد. یا بهتر است بگویم نتوانسته از موهبت 
آزادی هایی كه نصیبش شده است، استفاده كند. امروز در شهرهای بزرگ كشور، 
تعداد زیادی از جمعیت زنان توانسته است از لحاظ ظاهر، خود را با جوامع مترقی 
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دنیا هماهنگ كنند. در حالی كه در شهری تاریخی و با سابقه و نشانه هایی از تمدن، 
مانند كنگاور، فقط تعداد معدودی... .

خانم دولتی به ناگاه از گفتن باز ماند و ساكت شد. با نوک انگشت به تعداد اندكی 
از دانش آموزهایی كه بدون حجاب از سرما به رقص درآمده بودند. اشاره كرد و ادامه 
داد »متأسفانه به همین میزان هم كه خودتان می بینید و می دانید توانسته اند قدر 
ارمغان آزادی و به نمایش گذاشتن زیبایی ها و جذابیت های خود را بدانند. به همین 
میزان هم می توانند از مزایای قانونی و مرحمتی شاهانه ی خود استفاده كنند.« 
یک باره میان صف ها همهمه شد. نگاه دانش آموزها برگشت به همکالسی هایشان. 
دخترهای بی حجاب كه تا لحظاتی پیش از زور سرما می لرزیدند، انگار یک سر و 
گردن خود را باالتر از بقیه می دیدند. سیده طیبه سادات زمانی كم مانده بود فریاد 
اعتراضش باال برود، ولی صدای تند و تهدیدآمیز خانم دولتی همه را به خود آورد.

ـ من به عنوان یکی از اعضای سازمان جمعیت بانوان شهر، به عنوان یکی از 
اعضای هیئت رئیسه ی سازمان جمعیت زنان استان كرمانشاهان، از همه ی شما 
دانش آموزانی كه خانواده هایتان هنوز به این نتیجه نرسیده اند كه شما با تغییر پوشش 
و خارج شدن از صف اُُمل های جامعه، قدم در جاده ی ترقی و تعالی و پیشرفت های 
مدرن جوامع مترقی بگذارید، می خواهم كه پوسته ی تعصب های خشکیده ی پدرها 
و برادرها و خانواده هایتان را تلنگر بزنید. از شما می خواهم و خواهش می كنم روز 
شنبه صبح وقتی به مدرسه می آیید، این پوشش های تحجر و عقب ماندگی را از 
خود دور كرده باشید. با روپوش های فرم، مانند خانم های متمدن و متجدد، قدم به 
دبیرستان بگذارید. چشم ما مدیران و مسئوالن و دبیران محترم را به جذابیت ها و 

زیبایی های پنهان نگه داشته شده ی خود روشن كنید.
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سیده طیبه سادات زمانی، بیش از آن دیگر نتوانست ساكت باشد. نگاهش را گرداند 
رو به هم كالسی ها، رو به دانش آموزهایی كه محجبه بودند، دانش آموز هایی كه 

چادر بر سر داشتند.
ـ حجاب مصونیت است. چادر مانع از پیشرفت و تحصیالت عالیه نیست.

دست زدن ها و هورا كشیدن های معدود دانش آموزهای بی حجاب، باعث شد تا 
خانم دولتی و خانم ناظم، كه از اول یک نگاهشان مانده بود به دانش آموزهایی كه 
از زور سرما می لرزیدند و از سخنرانی بی موقع مدیران دبیرستان كالفه بودند، متوجه 
گفته های سیده طیبه سادات زمانی نشدند، كه با نگاه های تأییدآمیز چند دانش آموز 

چادری دیگر همراه شده بود.
خانم دولتی با تکان دادن دست، دانش آموزها را به سکوت دعوت كرد. پس از 
مکث، با صدای بلند تر و این مرتبه تهدیدآمیز تر از پیش گفت »من به عنوان مدیر 
دبیرستان پروین اعتصامی، به عنوان دبیر و عضو هیئت رئیسه ی سازمان جمعیت 
زنان شهر و یکی از اعضای فعال جمعیت زنان استان پنج، انتظار دارم روز شنبه، 
هفدهم دی ماه كه مصادف با روز فرخنده ی كشف حجاب و آزای زنان ایران 
است، تمامی دانش آموزان بدون این پوشش تحمیلی كه زاییده ی تعصبات مردان 
سبیل كلفت و كج اندیش جامعه است، با پوشش لباس های مد روز، خیلی مرتب و 
منظم و با موهای شانه زده، با روبان ها یا تل های سرخ و سفید، تشریف بیاورید. 
می دانم هوا سرد است. حاال زیاد وقت نمی گیرم. بفرمایید داخل كالس های گرم.«

در همهمه و هیاهو و شادی دانش آموزهایی كه به اجبار در آن هوای یخ زده و 
سرمای گزنده، بیست دقیقه معطل شده بودند، صف ها خیلی زود به هم ریخت. 
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سیده طیبه سادات زمانی با پرخاش گفت »آزادی، یعنی حق انتخاب خانم مدیر.« چند 
دانش آموز چادری در همان نزدیکی، آهسته یا با صدای بلند گفتند »صحیح است. 
صحیح است.« طیبه سادات وقتی متوجه شد بعضی از دخترها با صراحت نظرشان 
را در هواداری از او اعالم كردند، با همان لحن ادامه داد »سازمان جمعیت زنان 
شهر تشکیل شده از زنان بی حجاب است. از چند نفر از زنان رئیسان اداره های شهر 
كنگاور. این ها نیم درصد جمعیت زنان شهر را هم تشکیل نمی دهند.« خانم دولتی 
و خانم ناظم حرف های طیبه سادات زمانی و تأیید نظر او توسط هم كالسی هایش 

را یا نشنیدند یا خود را به نشنیدن زدند.
شب هفدهم دی، حدود چهل سانتیمتر برف بر زمین نشسته بود. انگار همه ی 
برنامه های ویژه و تدارک دیده شده ی سازمان جمعیت زنان شهر خود به خود به 
هم ریخته بود. خانم ناظم مجبور شد دانش آموزان را بدون صف به كالس ها 
بفرستد. خانم دولتی با نیم ساعت تأخیر وارد دبیرستان شد. از بارش برف سنگین 
و كم سابقه كه فعالیت های شهر را به حالت نیمه تعطیل درآورده بود، تعداد قابل 
توجهی از دانش آموزها با تأخیر به مدرسه رسیده بودند. داخل دفتر، خانم ناظم 
برای خانم دولتی كه از منتفی شدن همه ی برنامه ها با خودش هم قهر كرده 
بود، توضیح می داد »فکر كنم دانش آموزها سر لج افتاده باشند. به عوض اینکه 
امروز از سخنرانی شما استقبال كنند و بدون حجاب و آزادانه به مدرسه بیایند، 
برعکس، خیلی شان پالتو یا مانتو همراه با شال و چارقد های ضخیم و چادر به 
مدرسه آمده اند.« خانم دولتی از عصبانیت سر تکان داد »می دانم. می دانم. خودم از 
گوشه و كنار میدان شاه ناظر بودم. می دانم چه كسی اونا رو تحریک می كند. همون 
سیده طیبه سادات زمانی آخوندزاده سردسته شانه. به خیالش چون برادرش دبیر دینی 
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و عربی دبیرستان است، می تواند كاری از پیش ببرد.«
صحبت های مدیر و ناظم دبیرستان كشیده شده بود داخل دفتر. خانم دولتی یک 
استکان چای با شکالت نوشید. وقتی قدری حوصله اش جا آمد، گفت »طیبه سادات 
پنج  این  زهرا محمدزاده.  و  اسدی، كبری سلیمی  فاطمه  پرتو،  پریوش  زمانی، 

دانش آموز را سال هاست دور و نزدیک زیر نظر دارم.«
خانم ناظم با هر اسمی كه می شنید، سر تکان می داد. خانم دولتی تندی از روی 
صندلی گردان پشت میز برخاست. از عصبانیت، داخل دفتر قدم زد. با لحن تندی 
گفت »از فردا هیچ كدام از این پنج دانش آموز اُُمل و اخاللگر در مدرسه ی من جایی 
ندارند.« دهان خانم ناظم از بهت تصمیم خانم مدیر باز مانده بود. خانم دولتی در 
انتهای دفتر، بعد از نگاهی از پنجره به برف سنگین پاخورده ی حیاط، با عقب گرد 
تندی، ُزل زد توی چشم های خانم ناظم كه از همان دم نشانه های نگرانی در 

چشم هایش مشهود شده بود.
ـ من موضوع را به اداره ی فرهنگ استان منتقل می كنم. الزم باشد، كار را به... .

عواقب  به  كار  آنجای  تا  ناظم  خانم  داد.  قورت  را  بقیه ی حرفش  مدیر  خانم 
موضوع اخراج دانش آموزان محجبه ای كه اتفاقاً از دانش آموزان زرنگ و درس خوان 
دبیرستان هم بودند، می اندیشید. خانم دولتی خطاب به خانم ناظم گفت »یک زنگ 
مانده به تعطیلی دبیرستان، هر پنج دانش آموز بی انضباط را به دفتر صدا می كنی.« 
خانم ناظم سرانجام اضطراب درونی اش را بروز داد و آشفته حال پرسید »چه باید 
به آن ها بگوییم؟« خانم دولتی انگشت دست چپ را به میان موهای تاف زده اش 

فرو برد.
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ـ آن ها فردا یا بدون چادر و با روپوش فرم به دبیرستان بیایند یا باید قید تحصیل 
را بزنند. هر پنج دانش آموز خاطی از نظر مِن مدیر دبیرستان اخراج هستند.

صبح 24 دی ماه از ورود سیده طیبه سادات زمانی، پریوش پرتو، فاطمه اسدی، 
كبری سلیمی و زهرا محمد زاده جلوگیری شد. مرد فراش كاله پشمی را تا روی 
گوش هایش پایین كشیده بود. با دیدن سیده طیبه سادات زمانی سرش را پایین 

انداخت.
ـ خانم زمانی.

از همان روزهای قبل،  از ته حلقش خارج شد. طیبه سادات پیشاپیش و  صدا 
آمادگی هر نوع برخورد را از طرف مدیر دبیرستان داشت. خودش را از قبل برای 
هر برنامه ای آماده كرده بود. با صدای لرزان فراش، با پر چادر، نیمی از صورتش 
را پوشاند. جلوی در دبیرستان منتظر ایستاد. فراش با نوک كفش گالش پایش 
از ناراحتی یک تکه برف یخ زده مقابل پایش را پراند آن دست خیابان. با شرم و 
صدایی آرام گفت »به خدا من شرمنده هستم. موندم بعد از ئی چه جوری نگاه كنم 
میان چشمای آسید حسین، ولی خب خجالتم. چه كنم مأمورم و معذور. خانم دولتی 
گفته از امروز تو با چهار نفر دیگه از دخترهای كالس ها از دبیرستان اخراجید.« 
سیده طیبه سادات موسوی زمانی قدمی جلو رفت. ایستاد داخل حیاط. لحظه ای 
بعد، فاطمه و كبری هم از راه رسیدند. دقیقه ای نگذشته بود، زهرا و پریوش هم 
پیدایشان شد. پریوش پرتو رو به طیبه زمانی كه با اخم و عصبانیت نگاهش را 
دوخته بود به پنجره ی دفتر دبیرستان، گفت »وقتی از دور دیدم جلوی در ایستادی، 
فهمیدم خانم دولتی به حساب خودش برامان آش پرچربی پخته.« طیبه سادات با 
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اطمینان و محکم گفت »من از حجابم یک لحظه هم به اندازه ی سر سوزنی كم 
نمی ذارم. الزم باشه از دوباره به صورت متفرقه درس می خونم. ولی عطای ئی 

آزادی ننگین را به لقای خانم دولتی می بخشم.«
 تا قبل از ظهر، خبر اخراج پنج دانش آموز به سید محسن مصباح رسیده بود. 
سید محسن زنگ آخر در دبیرستان پروین اعتصامی كالس داشت. از علت اخراج 
پرسید. پاسخ خانم دولتی كوتاه، تند و سرد و در عین حال جدی بود. خانم ناظم كه 
اندكی معقول تر بود، سعی داشت با آرام كردن آقای مصباح مسئله را موقتی جلوه 
بدهد، ولی خانم دولتی كه مستأصل به نظر می رسید، با نگاه تندی رو به خانم ناظم 
گفت »مملکت ما هر چه می كشد، از ارتجاع سیاه است؛ ارتجاعی كه همین چادر 
مشکی زنان و دختران، نماد و نشانه ی ملموس آن است.« پس از لحظاتی سکوت 
و در میان بُهت آقای مصباح، خانم دولتی لحنش را آرام تر كرد و ادامه داد »هر كس 
نمی داند، متوجه باشد، اخراج دانش آموزان بی انضباط و اخاللگر دبیرستان، تصمیم 
شخصی من هم نبوده. درخواست و قطعاً تأیید سازمان جمعیت زنان شهر هم 
هست.« سید محسن مصباح با مشاهده ی فرافکنی مسئله ی اخراج دانش آموزان 
محجبه، از طرف مدیر دبیرستان، با لحن تندی جواب داد »خانم دولتی سعی 
نکنید مورد را سیاسی جلوه بدهید. آزادی مورد نظر شما، بی بند و باری و یک 
نوع محدودیت است. آزادی یعنی اینکه كسی را وادار به انجام كاری نکنیم. زنان 
شرافتمند ایرانی، به گواه تاریخ، از دوران باستان هم دارای حجاب و عفاف بوده اند.« 
خانم ناظم از گفته ی دبیر دینی و عربی رفته بود توی فکر. سید محسن مصباح 
وقتی متوجه درماندگی خانم مدیر شد، با لحن مالیمی ادامه داد »حتا در تهران و 
در شهرهای بزرگ كشور، زنان اقلیت های دینی و مذهبی هم در كوچه و بازار با 
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چادر های معمولی می گردند، اغلب...« خانم دولتی تندی رفت توی صحبت های 
آرام آقای مصباح و گفت »من به عنوان یکی از اعضای ارشد سازمان جمعیت 
زنان شهر، فقط مجری تصمیم جمعی سازمان بوده ام.« سید محسن مصباح با 
پوزخندی جواب داد »خانم محترمه، كدام جمعیت زنان؟ كدام شهر؟ شما به تعداد 
انگشت شماری خانم های بدون حجاب و بدحجاب یک شهر را كه اتفاقاً اغلب آن ها 
هم اصواًل بومی كنگاور نیستند و غریبه اند، كسانی كه به اجبار همراه شوهرانشان 
به عنوان مأمور دولت، از شهرهای دیگر و حتا خارج از استان، در اینجا زندگی 
می كنند، عنوان جمعیت زنان شهر اطالق می كنید؟« خانم مدیر و خانم ناظم، با 
چهره های برافروخته ساكت مانده بودند. آقای مصباح پس از مکثی گفت »شما 
حتا در میان اعضای به اصطالح جمعیت خودتان، برای نمونه یک زن محجبه ای 
كه نمازخوان باشد و واجبات را انجام بدهد، ندارید.« جر و بحث آقای سید محسن 
مصباح با خانم دولتی باال گرفته بود. با بیرون آمدن دو، سه نفر از دبیرها و نوعی 

میانجی گری خانم ناظم، بحث تند خاتمه یافت. 
سید محسن مصباح در پایان درس، موضوع را با دو، سه نفر از مسئوالن شهر 
در میان گذاشت. هر یک اخراج دانش آموزان محجبه را تندروی خانم مدیر قلمداد 
می كردند. شب با حاج آقا سید حسین حرف زد. آسید حسین گفت »همه ی حرف 
من و علت موافقتم با تحصیل طیبه مان در دبیرستان روزانه، به ئی خاطر بود كه 
رگه ای از استعداد مرحوم آقا عبداهلل را در وجودش می دیدم، واال خدا گواهه غیر از 
ئی بود، از اول موافق نبودم. حاال كه ئی از خدا بی خبرها، اجازه نمی دن در دبیرستان 
با چادر ادامه ی تحصیل بده، هیچ موردی نداره. بازم خودش میان خانه درس 
بخوانه. متفرقه امتحانش بده.« طیبه سادات از گوشه ی اتاق گفت »من به خاطر 
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خودم ناراحت نیستم. مطمئنم ئون چهارتا دختر دیگه هم فقط به خاطر من، ئونم 
برای زهر چشم گرفتن از بقیه ی دانش آموزها و خانواده هاشان بی جهت و بدون 
منطق توسط خانم دولتی اخراج شدن.« آسید حسین بر انگشت كشید به خال سیاه 

گونه ی راستش. نگاهش را گرداند رو به پسر بزرگش سید محسن.
ـ حاال شاید به قول طیبه سادات ئونا خواسته باشن یی زهر چشمی از مؤمنین 
گرفته باشند. ئی مطلب عجیب و غریبی نیست. دولت و رژیم هر چند وقت یی بار 
به بهانه ای عالمان و اهل علم و طلبه ها را هم میان قم و مشهد و شهرای دیگه 

ارعاب می كنن. فعاًل صبر می كنیم ببینیم چه می شود.
سید محسن به حرف های پدرش فکر می كرد. فاطمه خانم با سینی چای وارد اتاق 
شد. ساعتی از شب گذشته بود. صدای دروازه ی خانه آمد. سید احمد در را گشود. 
پریوش، همراه پدر و مادرش آمده بودند. ساعتی از هر دری حرف زدند. پریوش هم 
تصمیم گرفته بود اگر اخراج شدنشان قطعی شود، او هم مانند طیبه سادات به صورت 
متفرقه درس بخواند و با هم امتحان بدهند. آقای محمد پرتو، پدر پریوش، از اوضاع 
كساد و كاسبی ها گفت. از خطری كه جوان های دختر و پسر كنگاور و سایر شهرها 

را تهدید می كرد، حرف زد.
ـ مانده ایم چه كار كنیم. به خدا، از اول موافق ادامه ی تحصیل پریوش نبودم. یی 
دیپلمی هم كه می گرفت، براش بس بود، ولی اگه توانست و براش مقدور شد، برود 
دانشگاه درس بخواند و دكتر هم بشود، نهایت آرزوم بود. ئونم به جای ئی دكترهای 
هندی و بنگالدشی كه در شهر ها و آبادی های منطقه پخش و پال هستند. زن و 
بچه ی مردِم مداوا بکند. آخه تا كی باید مردم دهاتی ما به محکمه ی ئی دكترهای 
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زبان نفهم هندی كه معلوم هم نیست دین و اعتقادشان چیه، بروند. خو اگه دكتر 
ایرانی باشه. اصاًل كنگاوری هم باشه، درد و مرض و زبان مردم محال خودش 

بشناسد كه نور علی النوره.«
موقع خداحافظی سید محسن مصباح برای دلداری آقای پرتو و دلخوشی خواهرش 
و همکالسی اش گفت »حاال ناچاریم یکی دو روز تحمل كنیم. فرجی نشد، می رم 
دفتر رئیس فرهنگ. آقای جلیلی آدم بدی نیست. به نظرم خودِش به ناچار همرنگ 
بقیه ی جماعت اداره چی كرده، واال هیچ دل خوشی از ئی بی بند و باری هایی كه 
سازمان جمعیت زنان شهر، پیازداغش زیاد هم كردن، نداره.« آسید حسین انگشت 

كشید به خال سیاه گونه اش.
ـ پناه بر خدا از عمله ی ظلم. عقیده ی منم اینه كمی صبر كنیم. خدا باالخره راهی 

نشانمان می ده.
دو روز از اخراج دانش آموزان گذشته بود. خانم دولتی كمی گستاخ تر هم شده بود. 
سایر دانش آموزهای محجبه را و آن ها كه مقید تر هم بودند، هر ساعت با علت و 
بی علت، از گوشه ی حیاط به دفتر می كشاند. گاه می فرستاد از سر كالس ها به دفتر 
می آوردند. با تهدید، گاه بعضی را با تطمیع، ته دلشان را خالی می كرد. این حرف ها 
كم و بیش به گوش دانش آموزهای اخراجی هم می رسید. گاهی سید محسن 
مصباح خودش در دبیرستان می دید یا متوجه مطلب می شد. سومین روز اخراج 
دانش آموزان محجبه بود. سید محسن مصباح در پایان كالس، مستقیم به اداره ی 
فرهنگ و به دفتر رئیس فرهنگ رفت. آقای جلیلی، رئیس فرهنگ كنگاور، تازه از 
جلسه بیرون آمده بود. ابتدا با دیدن آقای مصباح چندان محل نگذاشت، ولی پس 



تصویر آخر138

از خروج مالقات كنندگانی كه دو نفرشان غریبه و ناشناس بودند، تغییر رویه داد.
ـ آقای مصباح حتماً به خاطر مسئله ی اخراج دخترهای دانش آموز آمدین؟

ـ همین طوره آقای جلیلی.
سید محسن مصباح لحظه ای نگاهش را دوخت به چهره ی رئیس فرهنگ شهر. 
پس از تأملی گفت »شما دیگه چرا آقا؟ شما كه آدم موجه و معتقدی هستید. شما 
كه نمازخوان هستید. شمایی كه اگه اشتباه نکرده باشم، مجبور هستید خودتان 
نباشید.« رئیس فرهنگ فقط لبخند می زد. سید محسن مصباح كم كم احساس 
آرامش می كرد. آقای جلیلی با همان لحن مالیم، ادامه داد »ئی كار خانم مدیر، 
مبنای قانونی نداره. خانم دولتی به پیشتوانه ی سازمان جمعیت زنان شهر و به 
هوای حمایت سازمان جمعیت زنان استان پنج، مرتکب یک كار خالفی شده. به 
هر حال موضوع قابل حل است. شخصاً در حال پی گیری مسئله هستم. می شود 
آن را تبدیلش كرد به یک مورد انضباطی و اخراج موقت. الزم باشد به اداره ی 
كل استان پنج خواهم رفت. پس شما هم قبل از آنکه در این شرایط بی گدار به 
آب بزنید، پیش از آنکه به خاطر عصبانیت و احساسات، حركتی از شما سر بزند كه 
باعث دردسر خودتان بشود، خواهش می كنم قدری دندان روی جگر بگذارید. فردا 
یا پس فردا ترتیبی می دهم تا هر پنج دانش آموز اخراجی به كالس برگردند.« آقای 
مصباح با حرف های رئیس فرهنگ كنگاور آرام گرفته بود. ته دلش قرص شده بود. 
مطمئن بود آقای جلیلی با همه ی توان و مسئولیتش، قضیه را به سرانجام مطلوب 
خواهد رساند. وقتی از اداره ی فرهنگ بیرون آمد. دیگر آن دغدغه ها و التهاب چند 
روز گذشته را نداشت. دلش گواهی می داد موضوع به خوشی فیصله خواهد یافت. 
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صبح چهارمین روز اخراج، خانم دولتی به اداره ی فرهنگ فراخوانده شده بود. آقای 
جلیلی موضوع غیرقانونی بودن اخراج دانش آموزان محجبه را با مدیر دبیرستان 
پروین اعتصامی در میان گذاشت. با گذشت زمان و فرو كش كردن تبلیغات و 
بزرگ نمایی های واقعه ی هفدهم دی ماه، خانم دولتی هم گویا به تندروی ها و 
احساسات عنان گسیخته ی خودش، به پشتوانه ی حمایت تعداد انگشت شماری از 
زنان بی حجاب وابسته به اداره های دولتی، تحت عنوان سازمان جمعیت زنان شهر، 

واقف شده بود.
 در پنجمین روز اخراج، هر پنج دانش آموز محجبه ی اخراجی، پوشیده تر از قبل، 
با همان وقار و سنگینی همیشگی، با سربلندی، پشت میزهای درس خود حاضر 
شده بودند. آن روز خانم دولتی حتا یک بار هم خودش را به دانش آموزان دبیرستان 
نشان نداد. یکی، دو نفر از دبیرانی كه پیش تر موافق مبارزه با حجاب دانش آموزان 
نبودند، از اینکه كله ی پرباد خانم مدیر به سنگ خورده بود، قلباً شادمان بودند، 

بی اینکه آن را بروز دهند.
 ***

خرداد و تیر 1354، برای سیده طیبه سادات موسوی زمانی، پرهیجان ترین سال 
تحصیلی اش بود. امتحانات نهایی سال ششم دبیرستان با حضور سه بازرس ویژه 
از مركز استان كرمانشاهان و با حضور شخص رئیس فرهنگ شهر، آقای جلیلی، 
برگزار می شد. از صبح و قبل از شروع هر امتحان، استرس و نگرانی چهره ی 
تک تک دانش آموزان كم شمار ششم متوسطه را فرامی گرفت. سیده طیبه سادات 
وقتی سحرگاه، آسید حسین برای اقتدای فریضه ی صبح به حاج آقا بزرگ روانه ی 
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مسجد جامع می شد، از خواب بیدار می شد. نماز صبح را به جا می آورد. با همان 
قرآن می خواند.  و طبق عادت یک سوره  نماز، می نشست پشت رحل  وضوی 
فاطمه خانم همزمان سماور را روشن می كرد. مقدمات صبحانه را فراهم می آورد. 
سید محسن اگر به نماز جماعت حاج آقا بزرگ رفته بود، در بازگشت راه كج می كرد، 
از نانوایی سنگکی خیابان پهلوی نرسیده به میدان شاه، چهارتا نان می گرفت. 
یکی را سر راه به خانه اش می برد. سه دانه ی دیگر را به خانه ی پدری می آورد. 
فاطمه خانم جلوی در نان ها را گرفته بود. سید محسن عجله داشت. تعارفش كرد 

»بیا تو آقا محسن. یی پیاله چای بخور. االن است دم بکشد.«
ـ ممنون. دست تان درد نکنه زن آقا. دیرم می شه. رفقام االن است برسند میدان 

پایین. چند وقته برنامه داریم. روزی یی ساعت میان بیشه ها قدم می زنیم.
ـ به سالمتی. گفتم یی دانه چای تازه دم خورده باشی.

ـ زن آقا، تا یادم نرفته از امروز كه امتحانات شروع می شه، طیبه صبحانه ی كامل 
خورده باشه. اگه هست، صبحانه كره با شیره ی انگور بخوره بهتره. تجربه نشان 
داده یکی از علت های نمره ی پایین محصل ها، نگرانی از امتحانات و در نتیجه 

بی میلی به ناشتاییه.
ـ باشه آقا محسن. طیبه خودش هم دیشب می گفت بعد از نماز صبح نباید دوباره 

بخوابم. قرآن خواندنش تمام شد، سر سفره یی پیاله شیره ی انگور هم می ذارم.
سیده طیبه سادات زمانی، از همان اولین روز امتحانات، سرحال و قبراق سر جلسه 
حاضر می شد. صبحانه خورده، بدون استرس كاذب، بدون اینکه احساس بی خوابی یا 
كم خوابی داشته باشد. پریوش پرتو هم از قبل برنامه ی صبحانه خوردن و بیدار 
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شدنش را با همکالسی اش هماهنگ كرده بود. هرچند با وجود آنکه پس از سیده 
طیبه سادات دانش آموز زرنگ كالس بود. باز هم تحت تأثیر سایر همکالسی ها، هر 
وقت دقیقه ای از كنار طیبه سادات دور می شد، دل آشوب می شد. ضربان قلبش تند تر 
می زد. دچار بی قراری می شد. سیده طیبه سادات با دیدن رنگ پریدگی نامحسوس 

پریوش گفت »انگار نگران اولین امتحان هستی پری خانم؛ درسته؟«
ـ دست خودم نیست. مگه نمی بینی تمام بچه ها دلشوره دارند.

ـ ئی كه مشکلی نیست. تا وارد سالن امتحان نشدیم، دعای فرج امام زمان)عج( 
را بخوان تا آرامش بگیری.

پریوش سر تکان داد.
ـ دعا را همراه نیاوردم؛ به هوای اینکه مبادا سر جلسه از دستم بگیرندش. حفظ 

هم نیستم.
ـ اشکالی نداره. تا وقت داریم، دوتایی با هم می خونیم.

در میان اضطراب مشهود و دلهره ی دانش آموزان كالس ششم طبیعی، سیده 
را  با پر چادر روی دهانشان  پرتو، دوشادوش هم  طیبه سادات زمانی و پریوش 
پوشانده بودند. هر دو بی توجه به اطراف، به آرامی قدم می زدند. به صورت همخوانی، 

دعای فرج می خواندند.
ـ این اُمل بازی درآوردن ها چیه. چادر مشکی تان كم بود، حاال توی دبیرستان 

روضه خوانی هم راه انداخته اید؟
نگاه طیبه سادات و پریوش برگشت رو به عقب. خانم دولتی معلوم نشد چه وقت 
و چگونه از دفتر بیرون آمده بود. پاورچین پاورچین به هوای كشف یک توطئه و 
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برمال سازی برنامه ی اخاللگری دانش آموزان محجبه ی دبیرستان، خودش را پشت 
سر آن ها رسانده بود. سیده طیبه سادات ُزل زد توی چشم های خانم مدیر. هنوز 
هم می توانست عمق كینه ی او از تحقیر سه سال قبل را در چشم هایش ببیند. 
خانم دولتی با لحنی كه یک جور تحقیر هم در آن بود، گفت »با این مالباجی 
درآوردن ها، نمی شود در امتحان نهایی دیپلم گرفت.« پریوش نگاهش برگشت رو 
به طیبه سادات. بعد هر دو زل زدند به لپ های گوشتالود خانم مدیر كه دیگر هوای 
سرد زمستان هم نبود تا آن ها را گل بیندازد و به رنگ سرخ و سفید درآورد. خانم 
دولتی با همان نگاه تحقیر آمیز راه افتاد و گفت »اگر پخمه نباشی، اگر یادتان مانده 
باشد، در سال های قبل توی كتاب های فارسی خوانده بودید: مزد آن گرفت جان 

برادر كه كار كرد.«
با سوت خانم ناظم، دانش آموزان آماده ی ورود به راهروی محل برگزاری جلسه ی 
امتحان شدند. سیده طیبه سادات زمانی هیچ نگرانی از بابت نتیجه ی امتحانات 
نداشت. حاال تمام فکر و ذكرش، بعد از امتحانات، معطوف به شركت در كنکور 
سراسری شده بود. پریوش پرتو با آنکه ته دلش نگرانی هایی موج می زد، اما همراه 

با طیبه سادات با تردید و دودلی، مشغول آماده شدن برای شركت در كنکور بود. 
روز اعالم نتایج امتحانات نهایی، طیبه سادات به دبیرستان پروین اعتصامی نرفت. 
در عوض پریوش همراه پریسا، خواهر كوچک ترش، با بیم و امید به دبیرستان 
رفتند. ساعتی بعد، پریوش با چهره ای خندان و خیالی آسوده به دیدن طیبه سادات 
آمده بود. فاطمه خانم وسط حیاط با آب ولرم مشغول آبتنی دادن سید قوام كوچولو 
بود. داخل اتاق نشیمن، اعظم، سیده نسرین، كوچک ترین خواهرش را در آغوش 
گرفته بود. سعی داشت او را با حرف های خنده دار آرام كند. طیبه ُتنگ پالستیکی 
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قرمزرنگی را پر كرد از آب ولرم داخل تشت. آب را ریخت بر سر و شانه ی برادر 
كوچک. فاطمه خانم از پیچ و تاب خوردن های پسر كوچکش ریز می خندید. آن 
طرف تر سید محمد، لنگ خشکی را روی دوش انداخته بود. منتظر ایستاده بود آبتنی 
دادن برادر تمام شود تا لنگ را بپیچاند روی بدنش. فاطمه خانم وقتی متوجه پریوش 
شد، گفت »سید محمد ئون فوطه رو بده ببینم.« پریوش سالم داد. فاطمه خانم رو 
به میهمان های دخترش گفت »خوش خبر باشی پری خانم. چه عجب از ئی طرفا؟«

ـ من كه همیشه مزاحمتان هستم زن آقا.
خواهر پریوش از زیر چادر یک بسته شکالت تافی بیرون آورد. پریوش در بسته 

را پاره كرد. تافی ها را گرفت طرف فاطمه خانم.
ـ بفرماین. دهنتان شیرین كنی تان.

فاطمه خانم یک دانه تافی برداشت و داد دست سید قوام و گفت »شیرین كام 
باشی دخترم.«

پریوش گفت »نمی خواین بپرسید ئی شیرینی برای چیزه؟«
طیبه سادات پارچ پالستیکی را زیر شیر آب كشید. تشت را برگرداند رو به دیوار 
داد »آمده  بی مقدمه جواب  پریوش  ان شاءاهلل؟«  و گفت »قبول شدی  سیمانی 
بودم به خودت تبریک بگم. با معدل هفده و نیم شاگرد اول شهر كنگاور شدی 

طیبه خانم.«
قبل از آنکه فاطمه خانم از كار سید قوام خالص شود، پریوش رو به فاطمه خانم 
گفت »مبارک باشه زن آقا. طیبه سادات امسال هم گل كاشته. از میان شانزده دختر 
رشته ی طبیعی، فقط ما سه نفر قبول شدیم. معصومه احمدی هم یک ضرب قبول 
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شده. بقیه ی بچه های كالس تجدیدی ئوردن. دونفرشانم یی ضرب مردود شدن.« 
فاطمه خانم سرک كشید رو به اتاق نشیمن.

ـ آهای سعیده، ئون چائیه دم كن. دلم می خواد با پریوش خانم یی پیاله چای، 
آسوده خاطر بخوریم.

اول شدن  به خاطر شاگرد  انتظار پریوش و خواهرش،  بر خالف   طیبه سادات 
احساساتی نشده بود. در عوض با لحنی خیلی عادی، رو به پریوش گفت »از 
همین امروز باید به فکر كنکور باشیم. وقت زیادی نمانده. اگه كنکور تراز باال 
ئوردیم حسابه.« پریوش هیجان زده از قبولی یک ضرب گفت »حاال به بعد دیگه 
باید با خیال راحت به فکر كنکور باشیم. فردا صبح داداش علی اشرف می خواد 
بره كرماشاه. بشش می گم با خاله منظر حرف بزنه. روز قبل از كنکور می ریم 
كرماشاه. می ریم خانه ی ئونا. تو می خوای چه كار كنی طیبه. می خوای شب كنکور 
با هم باشیم یا...« فاطمه خانم رفت توی حرف پریوش و گفت »سالمت باشین. ما 
خودمان ئون شب می خوابیم خانه ی برادرم. باشان حرفش زدم. تو و ئون معصومه 

احمدی هم اگه خواستین، می تانید بیاین ئون جا.«
همه شیرینی تافی خوردند. چای نوشیدند. آسید حسین برای گرفتن دست نماز، 
رفت پای شیر آب. دانه ای شیرینی برداشت. به طیبه سادات و به پریوش تبریک 
گفت. بعد از وضو عبایش را بر دوش انداخت و گفت »امیدوارم ان شاءاهلل توی ئی 
امتحاتم موفق باشید. با هم به دانشگاه بری تان. دلم می خواد دكتر بشوید. به درد و 

مرض ئی مردم فقیر محال كنگاور برسید.« 
پریوش و خواهرش آماده ی برگشتن به خانه ی خودشان بودند. پریوش رو به 
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طیبه سادات با صدای آهسته گفت »یی مشت اسپند بپاش باالی آتیش. می دانی 
چیه، تا حاال نفهمیده بودم نُه تا خواهر و برادر هستین.« طیبه سر تکان داد.

ـ ده نفر هستیم پریوش. سید بتول، خواهر بزرگم توی گودین زندگی می كنه.
پریوش، چشم هایش برق زد و گفت »ماشااهلل.«

سعیده یک قدم آن طرف تر با خواهر كوچک تر پریوش حرف می زد. با شنیدن 
حرف پریوش گفت »حاال كجاش دیدی. من به پریسا گفته بودم. سه تا از برادرام، 
با اسم آقا عبداهلل. آقا ابوالفضل و آقا عطا كه با ما ناتنی بودن، خیلی سال ها قبل 
از دنیا رفتن، وگرنه ما حاال سیزده تا برادر و خواهر بودیم.« این مرتبه پریسا گفت 
»كار خداست. می دانی كه ما شیش نفریم: دوتا خواهر، چهارتا برادر.« فاطمه خانم 
گفت »حاال ناهار می ماندین. هوا گرمه. اگه دلتان می خواد، آب دوغ خیار و كشمش 
داریم.« پریوش با خنده جواب داد »چه تصادفی. ما هم آب دوغ خیار داریم. صبح 

آقام گفته بود برای ظهر خیار چنبره میاره. از آبادی كنگاور كهنه برامان میارن.«

یک روز قبل از كنکور، فاطمه خانم همراه طیبه سادات و سید قوام و نسرین، 
راهی كرمانشاه شدند. چهار نفری در صندلی عقب سواری بنز كرایه نشستند. یک 
دختر سپاهی دانش هم از یکی از دهات نزدیک همسفر آن ها شده بود. سواری به 
گردنه ی بید سرخ نرسیده بود هنوز. راننده از آینه ی جلو نگاهی انداخت به چهره ی 
خانم سپاهی دانش كه عینک آفتابی به چشم زده بود. آرنج دست راست را گذاشته 
بود روی شیشه ی پایین كشیده شده ی در. بادی كه به داخل اتاق ماشین می وزید، 
موهایش را به بازی گرفته بود. دختر سپاهی دانش از وزش باد میان موهایش انگار 
غرق لذت شده بود. یک دستگاه نفتکش سبزرنگ از پاالیشگاه كرمانشاه سوخت 
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می برد رو به جاده ی همدان. راننده ی سواری باز هم از آینه نگاهش را دوخت به 
دختر سپاهی دانش كه به نظر از گرد و خاک كوچه های روستا آسوده شده بود. با 

اشتیاق از هوای پاک كوهستان نفس عمیق می كشید.
ـ خانم سپاهی چه خبر شده؟ مگه تهران چیزه كه ئیقده مأمورای پاسگاه های 
میان راه سخت می گیرن به راننده. مسافران اذیت می كنن. مگه زبانم الل طوری 

شده؟
خانم سپاهی دانش كه انگار از كنگاور تا آنجای كار منتظر چنین سؤاالتی بود، پا 
روی پا انداخت. شانه ها را به صندلی فشار داد. در حالی كه نیم نگاهی به مسافرهای 
او هم رو  از  از راننده و  عقب كه خودشان را در چادر مشکی پیچانده بودند و 
گرفته بودند، گفت »مگه ماشینت رادیو نداره. اخبار گوش نمی گیری. ئی همه 
خرابکاری می شه توی مملکت. خرابکارها تازگی ها دوتا آمریکایی كشتن. چند جا 
بمب گذاشتن. پس تو می خواستی دولت دست بذاره باالی دست تا ئی خرابکارای 
پدرسوخته هر غلطی دلشان خواست بکنند؟« راننده سر تکان داد. با لنگ نمدار 

كشید پشت گردنش. با تعجب نگاهش گشت رو به خانم سپاه دانش.
ـ پس ئی طوریه. بازم شلوغ شلوغ بازی درئوردن میان پایتخت مملکت؟

خانم سپاهی دانش این مرتبه با فرو بردن انگشتان دست میان موهای سیاهش 
ادامه داد »مملکتمان دو قدم مانده برسه به دروازه ی تمدن بزرگ. مگه خرابکارای 
دشمن اعلی حضرت دلشان آرام می گیره. هی اینجا و هی ئون جا دست می زنند به 
آدم كشتن. دست می زنند به بمب تركاندن. با ئی كاراشان، چارتا آدم متخصص 

خارجی هم كه برای خدمت به مملکت آمدن، فراری شان میدن.«
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طیبه سادات كم مانده بود خنده اش بگیرد. یک تکه بیسکویت به دهانش گذاشت. 
به خواهر و برادر كوچکش هم نفری یک دانه بیسکویت داد. فاطمه خانم متوجه 
حالت طیبه شده بود. برای آنکه خانم سپاهی دانش، مشکوک نشود، گفت »آقای 
راننده جلوی دستت آب خوردن نداری، ئی بچه یی قورت بخوره؟« راننده از آینه 
نگاهی انداخت به سید قوام كه بیسکویت را گاز زده بود، اما نمی جوید. پس از مکثی 
گفت »باالی چشام. یی ده دقیقه، یی ربعی دیگه دندان روی جیگر بذارید تا برسیم 

به صحنه. جلوی قهوه خانه نگه می دارم.«
یک اتوبوس و یک مینی بوس پشت سر هم از سمت مقابل آمدند. سواری كمی 
جلوتر، اول سرازیری گردنه، از یک دیزل ده چرخ زردرنگ سبقت گرفت. خانم 
سپاهی دانش به راننده گفت »انگار از دنیا خبر ندارین شما. شوفرها كه به قول 
خودشان ختم روزگارند.« راننده متلک خانم سپاهی را نشنیده گرفت. باز هم با لنگ 
نمدار به پشت گردن عرق نشسته اش كشید. این مرتبه با پوزخندی گفت »نه خانم. 
ئی طوریام نیس. مِن كه می بینی، االن سی ساله توی همین خط مسافر كشی 
می كنم. ئون اوایل شوفر مردم بودم. شکر خدا حاال چند ساله ئی ابوقراضه رو كه 
می بینی، با قرض و قوله خریدمش. همه اش تو خط كنگاور ـ كرماشاه بودم. از 
ئی ور، فوقش تا قصر شیرین و شاه زاده محمد رفتم. از ئون سر هم چطور بشه تا 

همدان یا توسركان هم مسافر بیفتد تا ببرمشان.«
راننده در سر یک پیچ تند، ساكت شد. از یک وانت دوج آبی رنگ با بار یونجه 
سبقت گرفت. بعد ادامه داد »هی محض ئی خاطر پرسیدم چه خبر شده كه ئیقده 
سختگیری می كنند. من زیاد سروكاری با شهرای دیگه ندارم. مسافرای منم عین 
خودم صاف و صادق و ساده هستند. دیگه چطور بشه بعضی وقتا، آدمایی پنج كیلو، 
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ده كیلو، چای از قصر شیرین با خودشان بیارن. تا برسند به مقصد، ده دفعه می میرند 
و زنده می شن، از دست سخت گیری ئی امنیه های پاسگاه های قد راه.«

قبل از آنکه سواری وارد شهر صحنه شود، خانم سپاهی دانش با همان احساس 
خود بزرگ بینی و علم به اینکه مردم دهات به عنوان آدم دولت از او حساب می برند، 
گفت »چاره چیه. با ئی همه سخت گیری ها، بازم خرابکارها می خوان میان مملکت 

شلوغ بازی دربیارن؟«

هنوز شهریور نشده بود. سیده طیبه سادات منتظر نتیجه ی كنکور بود. عصری 
سید محسن از كرمانشاه با یک جعبه شیرینی به خانه ی پدرش آمد. یک روزنامه ی 
اطالعات هم همراهش آورده بود. اول كسی متوجه نشده بود، اما طیبه سادات كه 
منتظر گرفتن عکس های ظاهر شده اش بود، با دیدن روزنامه پرسید »ئی جعبه 
شیرینی ربطی به روزنامه داره داداش؟« سید محسن اول سعی كرد خودش را 

خونسرد نشان بدهد، اما از شادی، لبخندی نشست روی لبانش.
ـ تبریک می گم خواهر. شما جزو قبولی های كنکور هستی.

فاطمه خانم لبخند بر چهره، بند جعبه ی شیرینی را باز كرد. جعبه را گرفت مقابل 
سید محسن. نگاهش گشت رو به طیبه.

ـ مبارک باشه خانم دكتر.
سید محسن یک آن اخم هایش تو هم رفت، ولی سریع به خودش آمد و گفت 
»طیبه ساداتمان در مهندسی شیمی نمره ئورده زن آقا. از پزشکی مهم تر نباشه، 

ارزشش كم تر هم نیست.«
سعیده، اعظم و سید احمد به افتخار خواهر بزرگ ترشان كف زدند. فاطمه خانم 
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صلوات گفت. سید محسن رو به مادر ناتنی اش گفت »طیبه سادات ما، مایه ی 
افتخار خانواده است. فقط كافی است توجه داشته باشیم خواهرمان تا كالس نهم 
بدون معلم و بدون شركت در هیچ كالسی، تنها با همت و اراده ی خودش درس 
خونده. شکر خدا حاال قبول هم شده. بعدش هم در سه سال سیکل دوم، هر سال 
شاگرد اول شهر هم بوده. خب چه افتخاری باالتر از ئی؟ ان شاءاهلل هر چه باشد، 

برای خودش و خانواده و مردم شهر خیر باشد.«
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فصل سوم
قطار تهرانـ  مشهد تاالق تاالق در ایستگاه گرمسار متوقف شد. مسافرها و زائرانی 
كه برای رسیدن به مشهد مقدس بی تاب بودند، از توقف قطار عادی با تعجب به 
هم نگاه می كردند. سیده طیبه سادات موسوی زمانی رو به دختر دانشجویی كه از 
همان ایستگاه تهران با هم آشنا شده بودند، سر تکان داد. دختر دانشجو چادرش را 
انداخت روی سرش. از كوپه بیرون آمد. طیبه سادات هم با پر چادر نیمی از صورتش 
را پوشاند و از پی اش بیرون آمد. توی راهرو دختر دانشجو از پشت شیشه به آن 
دست ریل دو خط ایستگاه نگاهی انداخت و گفت »احتمااًل مشکلی باید پیش آمده 

باشد.« طیبه سادات به ساعت مچی اش نگاهی انداخت.
ـ البد خیلی هم توقف داره.

از احساس لرزش نامحسوس قطار ساكت ماند. نگاهش گشت رو به دختر دانشجوی 
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هم كوپه ای اش. هنوز یک دقیقه هم نگذشته بود. قطار تربوترن از خط اصلی رو 
به تهران در حال عبور بود. سرعت قطار به اندازه ای بود كه تنها توانستند فاصله ی 
 بین واگن ها را به صورت خط هایی متوجه بشوند. طیبه سادات رو به قطار كه از 
آن فاصله یک تکه به نظر رسیده بود، گفت »پس این توقف اجباری به خاطر عبور 
همین قطار تندرو جدید بود مینوخانم.« مینو ربیعی همزمان با تکان خوردن قطار، 
از تعجب لب هایش را برچید. با حركت آرام قطار دو نفری برگشتند رو به كوپه. 
هم كوپه ای های دیگر دو زن بودند و هر كدام با دو بچه ی قد و نیم قد، از داخل 
ساک های همراه دنبال خوراكی می گشتند. مینو رو به طیبه سادات گفت »خدا رحم 
كند به مسافرهای تربوترن. وقتی چهارده، پونزده ساعت راه تهران مشهد را هشت 
ساعته طی می كند، آن هم با این خط آهن قدیمی دوره ی جنگ جهانی دوم، هیچ 

اطمینانی به امنیت آن نیست.«
ـ منظورت اینه خط آهن هم باید متناسب با سرعت قطار نوسازی شود؟« مینو 
ربیعی پس از لحظاتی تردید جواب داد »مسلماً وقتی طبق شایعات راست و دروغ، 
با همین سرعت توربوترن داریم به دروازه های تمدن بزرگ نزدیک می شویم، 
خب باید سرعت حركت قطار هم به همان میزان اضافه شود، ولی با این راه آهن 
فرسوده ی دوره ی جنگ جهانی، هیچ اطمینانی به امنیت آن نیست. خدای نکرده 
چنانچه قطاری از ریل خارج شود، فاجعه است.« طیبه سادات عمیق رفت توی فکر. 
آن قدر كه متوجه میوه ی تعارفی زن هم كوپه ای نشد. زیر لب گفت »خدا كمک 

مسافرها بکند. واقعاً اگر حادثه ای اتفاق بیفتد، به یک فاجعه تبدیل می شود.«
آفتاب صبحگاهی روزهای آخر تابستان خراسان، گیرایی خاص خودش را داشت یا 
شاید طیبه سادات این گونه فکر می كرد. بعد از عبور قطار از ایستگاه نیشابور، نه او و 
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نه حتا مینو ربیعی، آرام و قرار نداشتند. هر دو به شوق هر چه زود تر دیدن بارگاه امام 
هشتم، از كوپه بیرون آمده بودند. یک نگاهشان به زمین های اغلب بایر و كوه های 
تیره ی دور و نزدیک بود و یک نگاهشان از پی رؤیت سواد شهر مقدس مشهد و 

نشانی از گنبد طالیی حضرت، كه پیشاپیش دل ها را به خود جلب نموده بود.
 در ایستگاه راه آهن مشهد وقتی از قطار پیاده شدند، دلش آرام گرفت. ساک و 
چمدانش را برداشت و دو نفری راه افتادند. هر دو مشتاق زیارت بودند. می خواستند 
هر چه زود تر خودشان را به حرم برسانند. از قبل و در طول راه، قرار و مدارها شان 
را گذاشته بودند. بقیه ی مسافر ها اغلب زوار بودند. بیشتر خانوادگی آمده بودند. بار و 
بندیل زیادی همراه خود داشتند. طیبه سادات رو به مینو گفت »با سواری دربستی 

برویم راحت تر هستیم.«
ـ ما خودمون هستیم و چمدان هایمان. دربستی سریع تر هم می رسیم.

داخل صحن، چمدان ها را نزدیک سقاخانه ی اسماعیل طال گذاشتند زمین. نگاه 
هر دو نفر میان زوار، از پی آشنایی می گشت. مینو جامی آب از سقاخانه نوشید. 
طیبه وضو ساخته بود. رو كرد به مینو »سعی می كنم زیاد طول نکشد. هرچند دلم 
می خواد داخل حرم تا شب یک سره مشغول زیارت و عبادت باشم، ولی چاره ای 
نیست.« مینو با چاشنی تبسمی جواب داد »زیاد هم نگران نباش. تا چند سال 
مشهد هستیم. اقاًل هر هفته می توانیم آسوده خاطر بیاییم زیارت كنیم. به قول 
خودت صبح تا شب.« طیبه سادات با آرامش و بدون شتاب، از ایوان طال وارد 
حرم شد. تا نگاهش به ضریح افتاد، دلش ماالمال شد از آرامش. قطره اشکی 
ُمل زد گوشه ی چشم هایش. دو ركعت نماز تحیت به جا آورد. زیارت نامه خواند. 
به آرامی اشک ریخت. حرم شلوغ بود. جمعیت موج می زد. زن ها و مرد ها، دور 
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ضریح می چرخیدند. حرم پر شده بود از بوی عطر و گالب. نگاهش مانده بود به 
زواری كه به صورت فشرده مشغول زیارت بودند. در این خیال بود صبر كند تا دور 
ضریح كمی خلوت شود. می خواست بدون اینکه قاتی مردها شود، دستش به ضریح 
برسد. در همین خیاالت نگاهش افتاد به تعدادی زن های پیر و جوان شهرستانی. 
شنید به زبان و لهجه ی خودشان بلند بلند حرف می زنند. دید روسری ها و چارقد ها 
را زیر گلو محکم بستند. دید دستک چادرشان را سفت به كمر و سرشانه شان بستند. 
متوجه شد یک باره، ده، دوازده نفری هجوم بردند طرف ضریح. دید مردهای تنها 
و آن ها كه با زن یا مادر و یا خواهرشان در حال زیارت بودند، با هجوم دسته جمعی 
زن های شهرستانی، جا خالی دادند. طیبه سادات از خدا خواسته، همان طور كه تمام 
آن صحنه ها را از پس پرده ی شفاف اشک هایش دیده بود، با خود گفت »این 
عنایتی از طرف حضرت رضاست تا بی اینکه مجبور به احتیاط زیاد برای دور بودن 
از مردها باشم، در حق من روا داشته است.« با این خیال، چادرش را محکم گرفت. 
تندی قاتی دسته ی زن های شهرستانی شد. بی آنکه تالش زیادی داشته باشد، 
خود را در وسط حلقه ی زن های پر جان و توان دهاتی، از هر سمت محفوظ مانده 
دید. با خیالی آسوده قبه های ضریح را در مشت فشرد. ضریح را بوسید. ذكر گفت 
و زیارت كرد. به نیت پدر و مادرش، به نیت برادر بزرگش سید محسن مصباح، به 
نیت خواهر بزرگش سیده بتول، به نیت زن برادرش. به یاد تک تک خواهر هایش 
و برادرهایش. هر كس را در حال طواف ضریح به خاطر می آورد، یادی می كرد. 
از طرف حاج آقا بزرگ محمدی عراقی هم، از طرف پریوش و فاطمه و كبری و 
معصومه و زهرا و همه ی هم كالسی های محجبه ای كه در آن لحظات انگار در 
حرم بودند. طیبه سادات فقط زیارت می كرد. در دل به یاد همسایه ها و به نیت 
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زن های آبادی هم بود. از هر طرف صلوات می فرستادند. مردم دسته جمعی صلوات 
می گفتند. كسانی زار می زدند و به ضریح انگار قفل شده بودند. بوی عرق تن 
زوار قاتی بوی عطر و گالبی می شد كه از هر طرف بر سر و روی زوار و ضریح 
می افشاندند. طیبه سادات همان طور كه در حلقه ی دسته ی زن های شهرستانی در 
اما زن های  است.  زیارت كرده  را  دور ضریح  متوجه شد یک  بود،  حال طواف 
شهرستانی به نظر تازه گرم زیارت شده بودند و تمایلی برای پایان دادن به زیارت 

نداشتند و نمی خواستند به آن زودی ها ضریح را رها كنند.
طیبه سادات خنکی خوش بویی را روی چادر و پیشانی و صورتش احساس كرد. 
زوار گالب  روی  و  و سر  به ضریح  با گالب پاش  دید كه  را  زنی  دور تر،  كمی 
می افشاند. افتاد به یاد مینو ربیعی كه مقابل سقاخانه ی اسماعیل طال منتظرش 
مانده بود. با آنکه دلش نمی آمد نگاهش را از ضریح بردارد، به ناچار قدمی دور 
شد. جایش را به زن هایی داد كه در پشت سرش مترصد ایستاده بودند و دنبال 
روزنه ای برای گرفتن قبه های ضریح بودند. هر قدمی عقب می رفت، از ازدحام 
جماعت زوار كاسته می شد. آن طرف تر صدای زیارت نامه خوان ها مفهوم تر می شد. 
بی سواد ها اغلب با زیارت نامه خوان های حرفه ای نزدیک ضریح هم نوا شده بودند. 
طیبه سادات وقتی وارد صحن شد، از درخشش آفتاب، قلبش روشن تر شد. تندی 
راه افتاد. از سقاخانه ی اسماعیل طال جامی آب نوشید. جلوتر نگاهش افتاد به مینو. 

دید ساعتش را نگاه می كند.
ـ زیارت قبول طیبه خانم. از این همه وقت شناسی تو، دلم می خواد هر طور شده، 

در خوابگاه با یک دیگر هم اتاق باشیم.
طیبه سادات با تبسمی گفت »وقت گرفته بودم. دقیقاً سی دقیقه رفت و برگشت 
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تو، همون سی دقیقه ای كه خودت گفته بودی.
طیبه سادات ساعت خودش را نگاه كرد.

ـ باور كن یک مرتبه به ساعتم نگاه نینداختم.
مینو روسری را زیر گلویش محکم گره زد. چادرش را مرتب كرد.

ـ منم سعی می كنم نیم ساعته برگردم.
سیده طیبه سادات نگاهش مانده بود به انبوه كبوترهای حرم. می دید دسته دسته 
برمی خاستند به هوا. می دید گروه گروه می نشستند روی زمین به دانه برچیدن. 

صدای زنی از پشت سر، سیده طیبه سادات را به خود آورد.
ـ خانم شما چند نفر هستید؟

نگاه سیده طیبه بر گشت رو به زنی كه به نظرش آمد از خدام حرم بود. با تردید 
گفت »دو نفر.« زن دو برگه قبض غذا گرفت رو به طیبه سادات.

ـ بفرمایید. ناهار میهمان غذاخوری حضرت هستید.
طیبه سادات قبض های غذا را گرفت. نگاهش ماند روی گنبد طالیی كه پر شده 
بود از كبوترهای حرم. ـ از لطف شما ممنونم امام رضا. هم من را به شهر خودت 

طلبیدی، هم اولین بار میهمان سفره ات شدم.
طیبه سادات زمانی همراه مینو ربیعی جلوی مسافرخانه ای در بازارچه ی حاجی آقاجان، 
برای رفتن به داخل، مردد مانده بودند. مسافرخانه چی از همان جلوی پله های ورودی، 
گفته بود »اتاق دو تختی نداریم. فقط یک اتاق چهار تختی هست. تا یک ساعت دیگر 

مسافراش می روند راه آهن.« مینو نگاهش مانده بود رو به طیبه سادات.
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ـ دوتا مسافرخانه رفتیم. هیچ كدام اتاق دو تختی ندارند.
قبل از آنکه سیده طیبه جوابی داده باشد، دو دختر محجبه ی دیگر از راه رسیدند. 
هر دو دانشجو به نظر می رسیدند. نگاهشان پرسان بود. یکی چمدانی به رنگ قرمز 
و دیگری ساک بزرگ آبی رنگی در دست داشت. آنکه چمدان قرمز دستش بود و 
خستگی و كالفگی از چهره اش می بارید، با تردید رو به مینو گفت »حتماً اینجا هم 
اتاق خالی نداره؟« طیبه سادات جواب داد »یک اتاق چهار تختی قراره تا یک ساعت 
دیگه تخلیه شود.« هر دو دختر تازه وارد چهره شان به تبسمی باز شد. مینو پرسید 
»دانشجو هستید؟« آن كه ساک آبی رنگ داشت، پرسید »شما هم دانشجویید؟« 
مینو بی آنکه نگاهش را از چهره ی متبسم دختر خسته بردارد، گفت »بله. ولی 
مجبوریم یکی، دو شب مسافرخانه باشیم تا تکلیف خوابگاه دانشجویی مشخص 

شود.« دختری كه چمدان قرمزرنگ سنگینی داشت، خندید.
ـ خدا رسانده. اتاق چهار تختی باشد، ما هم چهار نفر می شویم. اینجا را از دست 
ندیم بهتره. هم نزدیک حرم هستیم، هم چهار نفرمون خسته و كوفته ی راه هستیم.

طیبه سادات زمانی شناسنامه ی سه نفر دیگر را گرفت. یک خانوار چهار نفری از 
پله ها پایین می آمدند. مسافرخانه چی شناسنامه ها را تحویل گرفت. یکی از خدمه ی 
مسافرخانه، برای تعویض ملحفه ها و تمیز كردن اتاق تخلیه شده تندی رفت باال. 
مسافرخانه چی وقتی شناسنامه ی مرد خانواده را از داخل كشو میز تحویل داد، كلید 

را گذاشت روی پیشخوان.
ـ چند دقیقه صبر كنید تا اتاق آماده شود.

دخترها رو به هم نگاه كردند. مسافرخانه چی پس از مکثی، با اشاره به چلوكبابی 
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بغل دست در ورودی مسافرخانه گفت »اینجام مال خودمونه. غذا را می توانید توی 
اتاقتون صرف كنید.«

هر چهار دختر دانشجو داخل اتاق نشستند روی تخت های فلزی فنری. دختری 
كه چمدان قرمزرنگ سنگین داشت، قفل چمدانش را باز كرد. دو مشت پسته ی 

تازه بیرون آورد. ریخت توی بشقاب مالمینی سفیدرنگ.
ـ حاال كه قسمت بوده چهار نفری به طور اتفاقی همدیگر را پیدا كنیم، امیدوارم 

فردا توی خوابگاه دوباره هم اتاقی باشیم.
دختر سبزه رو كه ساک آبی رنگ داشت، گفت »فرزانه اهل دامغانه. پسته ی تازه ی 

دامغان حرف نداره.«
مینو دو دانه پسته برداشت. پوست صورتی رنگ آن ها را كند. قبل از آنکه مغز 
پسته را به دهان بگذارد، پرسید »خودت كجایی هستی؟« فرزانه بشقاب پسته را 

گرفت جلوی مینو.
ـ لیال خانم سمنانیه.

مینو قبل از آنکه از او سؤال شود، گفت »طیبه سادات زمانی اهل كنگاور استان 
كرمانشاه است. منم مینو ربیعی ساوجی، تهرانی هستم. اما اصالتاً ساوه ای هستیم.« 
هر چهار نفر خندیدند. طیبه سادات با نشان دادن دوربین عکاسی، گفت »البته 
استان كرمانشاهان.« وقتی دید نگاه دو نفر دیگر روی دوربین مانده، ادامه داد »نماز 
مغرب و عشا را در حرم می خونیم. بعد از زیارت، شام را از همین غذاخوری كنار 
مسافرخانه می گیریم و توی اتاق خودمون می خوریم تا معذب هم نباشیم.« فرزانه 
 پرسید »می خوای عکس بگیری؟« سیده طیبه با تکان دادن سر گفت »یک ساعت
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 استراحت كنیم و برویم حرم. می خوام توی مسجد گوهرشاد و داخل صحن چندتا 
عکس بگیرم.« مینو با قورت دادن پسته ها، یک دستگاه دوربین فیلمبرداری از 

چمدانش بیرون آورد.
ـ بچه ها منم به كار فیلمبرداری عالقه دارم. برادرم آپارات چی سینماست.

ـ خودت چی بلدی؟
فیلمبرداری، گفت »منم كار  با دیدن دوربین  لیال پرسید. طیبه سادات  را  این 
فیلمبرداری را دوست دارم. در خوابگاه هم اتاق باشیم، به نفع من هم هست.« مینو 

ربیعی دستی كشید به دستگاه فیلم برداری.
ـ برادرم برام گرفته. دوست دارم مستند ساز باشم. به سینما، زیاد عالقه ندارم. 

داداشم همیشه از سینما بد حرف می زنه.
سیده طیبه سر تکان داد.

ـ منظور منم فیلم مستند بود. البته عکس هم می گیرم. خیلی هم دوست دارم اگر 
فرصت شد، روزی نمایشگاه عکس برگزار كنم. سوژه های زیادی هم در نظر دارم.

كار ثبت نام در دانشگاه فردوسی مشهد و مستقر شدن در خوابگاه سه روز طول 
كشیده بود. بعدازظهر روز سوم، دختر ها با تسویه حساب مسافرخانه، وسایلشان را 
با تاكسی به خوابگاه بردند. دختر دامغانی وسایل پخت و پز هم همراه خودش 
آورده بود. طیبه سادات از كتاب فروشی نبش خیابان طبرسی، یک نسخه مفاتیح 
الجنان و یک نسخه صحیفه ی سجادیه خریده بود. فرزانه در میان وسایلش، یک 
نسخه نهج البالغه همراه خود آورده بود. طیبه زمانی پس از تورق نهج البالغه گفت 
»بچه ها هر كدامتان قرآن با ترجمه ی فارسی دید، برای من بخرد. خودم دو سه تا 
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كتاب فروشی پرسیدم، قرآن ترجمه شده نداشتند.«
 *

سیده طیبه، مینو، لیال و فرزانه بر حسب حسن تصادف، هر سه دانشجوی رشته ی 
شیمی هم بودند. همین انگیزه باعث شده بود تا به هوای هم، به آینده ی درسی 
و موفقیت در ترم ها امیدوار تر باشند. صبح روز اولین جمعه ی سال تحصیلی، مینو 
دوربین فیلمبرداری را آماده كرده بود. سیده طیبه نشست روی تخت، كنار مینو. 
نگاهش را دوخت به نحوه ی دست گرفتن دوربین. مینو نگاهش را گرداند رو به 

چشم های طیبه سادات.
ـ چطوره از همین هفته ی اول از هم اتاقی ها فیلم بگیرم. وقتی فارغ التحصیل 

بشیم، بازم فیلم می گیریم و مقایسه شون می كنیم.
لیال و فرزانه رو به هم خندیدند. طیبه سادات همان دم رفت توی فکر. پس از 
لحظاتی گفت »نه. من موافق نیستم. دوست ندارم توی فیلم باشم. شما  خودتون 

می دانید.« مینو با تعجب پرسید »جدی گفتی؟«
ـ من در مسائل اساسی و شخصی با كسی شوخی یا رودربایستی ندارم. دوستی مون 

جای خودش. این فیلم ها بعد ها ممکن است برای هر كس باعث دردسر شود.
ـ منظورت سیاسیه یا اخالقی؟

ـ من سیاسی نیستم. شما هم بهتره قید فیلم خانوادگی را بزنید.
ـ فکر می كردم به هر مستندی عالقمندی طیبه جان.

ـ منظور من از مستند سازی، فیلم خصوصی و خانوادگی نبود. مستند را برای 
موقعیت طبیعی و كاری خودش دوست دارم. برای طبیعت. برای آدم های صنعتگر. 
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برای ساختمان های تاریخی. برای اجتماع عمومی. خیلی دوست دارم حال و هوای 
زوار را در آن وقت هایی كه مثاًل در حرم، در كنار ضریح، پشت پنجره ی فوالد راز و 
نیاز می كنند، موقعی كه گریه و زاری می كنند، وقتی كه از خودشون بی خود می شوند 
یا وقتی در صحن یا پشت پنجره ی فوالد، معجزه ای و شفای مریضی رخ می دهد... .

لیال با شنیدن هر جمله ای از زبان طیبه زمانی به تأیید سر تکان می داد. دمی بعد 
رو به سیده طیبه گفت »ببخشید حرفتون رو قطع می كنم، منم مایل نیستم توی 
فیلم باشم.« فرزانه با تأكید پرسید »با عکس دسته جمعی چطور، با عکس كه دیگه 

مخالف نیستی؟«
و  تاریخی  مکان های  مهم،  جاهای  در  می خواد  دلم  دارم.  دوست  اتفاقاً  نه.  ـ 
فرهنگی و مشهور، عکس داشته باشم. امروز دوربینم را با خودم می برم. می خوام 
در باغ نادری، كنار مجسمه ی نادرشاه افشار، عکس بگیرم. اگر ایراد نگیرند، توی 
مسجد گوهرشاد هم دوست دارم عکس داشته باشم. روزی، اگر رفتیم خواجه ربیع 
و خواجه مراد و خواجه اباصلت و كوهسنگی، از آن منظره ها هم عکس می گیرم. از 

خودم، از شما. از طبیعت و از حالت های متفاوت زوار، با لباس های محلی.
اول به حرم رفتند. بعد از زیارت، چهار نفری در مقابل سقاخانه ی اسماعیل طال 
عکس یادگاری انداختند. قبل از ظهر به مسجد گوهرشاد رفتند. از منبر چوبی و 
بلند و تاریخ ساز مسجد عکس گرفت. طیبه سادات همان طور كه زل زده بود به 
منبر، گفت »زن ها هم می توانند كارهای بزرگ انجام بدهند. كارهای مهم تنها 
از دست مردها بر نمی آید. عملی كه گوهرشاد خاتون با ساختن این مسجد انجام 
داد، نیک نامی است. نامی كه صدها سال است پا برجاست، ولی كارهای بزرگی كه 
به فرض تیمور لنگ انجام داده، مایه ی بدنامی او شده. چنگیزخان مغول هم به 
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عوض ویرانی شهر ها و نابودی آثار علمی و تاریخی و كشتار بی گناهان، اگر كار 
مثبتی انجام داده بود، حاال اثری از او به نیک نامی بر جای مانده بود.«

نگاه دخترهای دانشجو گشت میان نمازگزاران. اینجا و آنجا، تعدادی از زنان 
خراسانی كه چهره و تیره شان با سایر مردم تفاوت داشت، نماز خوانده بودند. با 
حالتی پر از تضرع، مشغول بودند. مینو با اشاره به نفری كه به آن ها نزدیک تر بود، 
آهسته گفت »می بینید این زن را. به عقیده ی من این یکی از بازماندگان همان 
مردمانی است كه جان سالم از حمله ی وحشیانه ی مغول ها به در برده اند.« طیبه 
محو تماشای حالت دعای زن بود. گفت »از كجا معلوم پدرانش از سازندگان 
و كارگرهای سازنده ی همین مسجد گوهرشاد نبوده باشند؟« سیده طیبه پس 
از مکثی، تندی از جای برخاست، اما به آرامی رفت سمت یکی از زن هایی كه 
چهره اش به تیره ی تاجیک ها می برد. پس از گفت وگوی كوتاهی رضایت او را برای 
گرفتن عکس از آن ها جلب كرد. از چند زاویه از آن ها عکس برداشت. عکسی هم 

از هم اتاقی هایش گرفت. با لبخندی از رضایت به جایش برگشت.
 *

طیبه سادات پس از چندین جلسه مراجعه به مسجد گوهرشاد، كم كم با پیرمردی 
آشنا شده بود كه چهره ای تکیده و حالتی نزار داشت. هر كس اول بار می دیدش، 
انگار روح مجسمی را می دید. عبایی از پشم شتر بر دوش می انداخت. دستاری 
عنابی رنگ بر سر می بست. دو، سه جلسه هم از نزدیک با او حرف زده بود. از 
تاریخچه ی مسجد گوهرشاد پرسیده بود. از مرمت ها و از تغییراتی كه پیرمرد از 
پدرش شنیده بود و هنوز هم به خاطر داشت. پیرمرد اهل نوغان بود. حرفه اش 
پوستین دوزی بود. پاره دوزی می دانست. همان یکی، دو سال پیش، دكان كوچکش 
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در طرح بازار رضا از بین رفته بود. چیز دندان گیری دستش را نگرفته بود. حاال 
خودش و زنش مانده بودند با مختصر ی پس انداز. چاره ای نداشتند، جز قناعت. جز 
شکر كردن خدا. جز راضی بودن و قانع شدن به همان اندک مایه كه بركت هم 

داشت. گاه نفرینی نثار دزدان می كرد.
ـ خدا لعنتش كند این ولیان را. زن لِنگ پتی و سر پتی شاه بردش كنار ضریح 
حضرت. اینا از كارشان قباحت ندارن. این جسارتشون مال این دوره، اون هم از 

اول دوره ی همون... .
دهان طیبه سادات از تعجب وا مانده بود. نیمی از صورتش را با پر چادر مشکی 
پوشانده بود. پیرمردی دیگر هم قدمی آن طرف تر نشسته بود. انگار با پیرمرد 
نوغانی دوقلو بودند، اما چپق می كشید. دود را پلق پلق همراه با لعن و نفرین بیرون 
می فرستاد. مرد نوغانی می گفت »اون دوره، روس ملعون، به حضرت بی حرمتی 
كرد. لعنتی اسب قشون خودش بست توی صحن. به غضب حضرت، خدا نسل 
تزار از ریشه كند. جلوترها ازبک، بدتر از مغول، طالی گنبد و بارگاه حضرت به 
غارت برد.« پیرمرد الغر اندام و استخوانی خود به خود سر تکان داد. انگار بغضی بیخ 
گلویش را می فشرد. رنگ چهره اش به سرخی می زد گاه به گاه. پس از دقیقه ای ادامه 
داد »بدتر از همه، اون قزاق نانجیب چادر از سر زن مسلمان برداشت.« پیر پاره دوز 
نحیف بی مقدمه از جا بلند شد، پیر همزادش هم. حركت پیر تند و ناگهانی بود؛ 
انگار چیزی به خاطرش رسیده بود. شاید از مخاطبش شک كرده بود. یک آن به 
نظر خوفی در چهره اش پدیدار شده بود. نیم نگاهی به طیبه سادات رو با چادر گرفته 
انداخت. سیده طیبه تا بخواهد از حركت پیر پوستین دوز سر دربیاورد، پیرمرد دستار 

عنابی در میان موج جمعیت ناپدید شده بود. 
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هوای مشهد هر روز خنک تر می شد. در عوض، رونق خوابگاه گرمای بیشتری 
می یافت. طیبه زمانی تا آنجای كار سه، چهار حلقه عکس از سوژه های مورد نظرش 
برداشته بود، اما برای ظاهر كردن آن ها محتاط بود. خرجی اش را هم باید در نظر 
می گرفت. روزی كه دومین نامه را از خانواده دریافت كرده بود، موجی از خوشحالی 
بر چهره اش نشست. پدر، مادر و دو خواهر و برادرش برای زیارت امام رضا و دیدن 

او به خراسان می آمدند.
لیال و فرزانه تحت تأثیر عالقه ی طیبه زمانی به عکاسی و مینو ربیعی به فیلمبرداری، 
هر دو مشغول نوشتن مطالبی پیرامون پسته ی دامغان و خربزه ی ایوانکی و صنایع 
دستی و كوچ عشایر سنگسر شده بودند. به پیشنهاد سیده طیبه مینو پذیرفته بود تا 
از صنایع دستی مشهد فیلم مستند بسازد. مینو برای شروع به كار، كمی مردد بود. 
طیبه سادات گفت »در مشهد سنگ های سیاه نرم مخصوصی بود كه صنعت كارها با 
استفاده از آن، كاسه و بشقاب و پیاله می ساختند. سنگ تقریباً دور ریز هم نداشت. با 
ضایعات آن، دانه های تسبیح هم می ساختند. من خودم یک تسبیح سنگی به شکل 
ماهی دیده بودم. اولین مرتبه كه به خراسان و زیارت امام رضا آمده بودیم، پدرم 

خریده بودش. آن موقع شاید پنج سال بیشتر نداشتم.« مینو لب برچید.
ـ من تا به حال چنان محصولی ندیدم. شاید هم دیده باشم، ولی توجه نداشتم.

طیبه با تأمل گفت »البته این صنعت ممکن است در حال حاضر منسوخ شده 
باشد. به همین خاطر گفتم اگر چنین فیلمی ساخته شود، به خودی خود ارزشمند 
خواهد بود. آن موقع كه به زیارت آمده بودیم، به نظرم در بازارچه ی حاج آقا جان اتاق 
گرفته بودیم. سنگ تراش ها در طبقه ی اول همان خانه و داخل یکی از اتاق ها كار 
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می كردند. قسمتی از سنگ ها داخل حیاط ریخته شده بود. یکی از آن ها، كارهای 
آماده شده را با قلم مو، گل و بته و نقش و نگار می كشید و رنگ می زد. آن ها كه 
كاسه و بشقاب می تراشیدند، انگار سنگ سیاه در دستشان ِگل سفالگری بود.« 
هم اتاقی ها گوش سپرده بودند به حرف های طیبه و سر تکان می دادند. طیبه سادات 
ادامه داد »پرس و جو كنیم، حتماً می توانیم نشانی از محل بازماندگان صنعت را پیدا 
كنیم. از معدن سنگ بپرسیم. فکر كنم به زحمتش می ارزد. ساختن چنین مستندی 
به خاطر از دور خارج شدن و به حاشیه رانده شدن آن صنعت، ماندگار خواهد بود.«

ـ من حرفی ندارم، ولی برای تدوین فیلم و آماده شدن آن باید از برادرم كمک بگیرم. 
از این گذشته، برای فیلم متن هم الزم است. صدا گذاری می خواهد. مشکالت دیگری 
هم سر راه بروز می كند كه باید آماده باشیم.« سیده طیبه ادامه داد »بله. باید كارهای 

جنبی را هم در نظر گرفت. البته خودم سوژه ی یک مستند دیگر هم در نظر دارم.«
فرزانه و لیال با هم رفتند برای قدم زدن. طیبه و مینو راحت تر می توانستند در مورد 
مستند سازی ها صحبت كنند. مینو چشم هایش از تعجب پیشنهاد تازه ی عکاس 

اتاق برق زد.
ـ اگر موضوع سوژه در دسترس باشد و كم دردسرتر، بهتره اول آن موضوع را كار 

كنیم.
ـ موضوع در دسترس است، بی دردسر بودنش را زیاد مطمئن نیستم مینو.

ـ حاال چی هست این سوژه ی پیشنهادیت؟
ـ پیرمرد دستارعنابی نوغانی را كه می شناسی. دلش گنجینه ای از اسرار مگوی 
است. یک تاریخ شفاهی در آستانه ی افول. می دانی وقتی از جنازه ی غرق به خون 
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مؤمنان گفت، چه حالتی پیدا كرده بودم؟
ـ تعریف كرده بودی. ولی شاید افسانه باشد... .

طیبه رفت توی حرف مینو.
ـ البه الی تاریخ، پر است از افسانه. افسانه ها را باید مستندش كرد. باید با زمان 

حال مطابقتش داد.
ـ آخر چطوری؟ آن هم ما كه اگر یک هفته خرجی برامون دیر برسه، دستمون 

خالی مونده.
ـ باید راهی پیدا كرد. هر مشکلی راه حلی هم داره. البته مواظب چاه های سر راه 

هم باید بود.
ـ بله راه هست، اما متأسفانه در ایران، چاه های سر راه باالتر از حد انتظار هم 
هست. شما فکرش را بکن. اگر ما در كشور دیگری بودیم، همین پروژه هایی را كه 
در نظر داریم، می توانستیم با كمک فکری و امکانات دانشگاه روی آن ها كار كنیم 
و موفق هم بشویم، ولی مجبوریم حقیقت و شرایط دیوار را هم در نظر داشته باشیم.

ـ اگر زرنگی كنیم، می توانیم مینو. یادت میاد پیرمرد نوغانی از غارت گری ازبک ها 
گفت. از واقعه ی كشتار مسجد گوهرشاد گفت. از منبر رفتن های بهلول گفت... .

ـ وارد فاز سیاسی نشو طیبه. گفتم كه، در راه های پیش روی ما، چاه های سر 
راهش بیشتر از حد انتظاره. تازه بهلول واعظ برای مبارزه با كشف حجاب زنش 
را طالق داد. می خواست با خیال راحت از جانب خانواده، تا پای جان مبارزه بکند. 
حاال كه به قول مردم سرگردان است. معلوم نیست در ایران است یا در افغانستان. 

این هاست كه پرداختن به آن، به افسانه سرایی كشیده می شود.
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ـ نه مینو. نباید نا امید شد. مطمئن باش من و تو و لیال و فرزانه، اگر هم مهندس 
شیمی بشویم، هر كدام دانشمندی هم بشویم، اجازه نخواهند داد تا از علم و دانشی 
كه كسب می كنیم، به نفع كشور و مردم خودمون استفاده كنیم. چطوری از این 
واقعیاتی كه افسانه هم نیست، باید به راحتی بگذریم. هر چند خیلی محتمل است، 

به دردسر هم بیفتیم، ولی نهایتاً ارزشش را دارد.
طیبه سادات لحظاتی ساكت ماند. مینو رفته بود توی فکر و خیاالت. طیبه ادامه داد 
»شنیدی پیر پوستین دوز می گفت یکی از زن های با غیرت مشهدی، بعد از اعالم 

كشف حجاب، تا آخر عمرش، حتا برای حمام هم از خانه بیرون نرفته بوده.
ـ طیبه جان، االن اوضاع مناسب نیست. مگر متوجه نیستی. هنوز گرد و خاک 
و حال و هوای جشن های من درآوردی 2500 ساله ی شاهنشاهی فرو ننشسته، 

صحبت از جشن های پنجاهمین سال سلطنت پهلوی را انداختن توی دهن ها.
 طیبه زمانی پوزخند زد »بله متوجه هستم. سال 55 هم سال برگزاری جشن های 
پنجاهمین سال سلطنت پهلوی است. حتماً پر می شود از مراسم جشن و هنر. البد 
همه ی شهر های ایران می شود شیراز؛ از وفور جشن های هنری. خودم دوتا از این 
جشن ها را خوب به یاد دارم. یکی جشن تاج گذاری 1345، دیگری همین جشن 
2500 ساله ی شاهنشاهی اخیر. حاالم به بهانه ی پنجاهمین سال سلطنت پهلوی 
در سال 1355.« مینو ربیعی با پوزخند گفت »مطمئناً سال شصت هم جشن ورود 
به دروازه ی تمدن بزرگ را خواهیم داشت.« هر دو خندیدند. مینو ادامه داد »بهتره 
از سیاست بیاییم بیرون طیبه سادات. اگه خیال مبارزه داری، دوستانه بگم، دور منو 
یکی را خط بکش. اهل مبارزه و زندان رفتن و شکنجه شدن هم نیستم. دوست 
دارم یک فیلم ساز ساده باشم، برای سر گرمی. مستند بی خطر بسازم: از طبیعت، از 
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رسم و رسومات اقوام و مناطق، البته در كنار درس خواندن. حقیقتش فیلم سازی را 
تفننی دوست دارم. به نظرم یک تفریح سالم می تواند باشد.«

اولین برف دی ماه بر زمین نشسته بود. روز جمعه بود. طیبه سادات زمانی و مینو 
ساوجی قدم زنان از پارک باغ نادری بیرون آمدند. دقایقی بعد، از مقابل منزل آیت اهلل 
العظمی سید عبداهلل شیرازی گذشتند. سیده طیبه نگاهش ماند روی لنگه های در 

چوبی و بزرگ منزل آیت اهلل و تابلوی سر در منزل آقا.
ـ می بینی مینو خانم؟! آیت اهلل شیرازی توی این خانه ننشسته تا فقط رساله 
بنویسد و مسئله بگوید. آقا در جریان سال 42 و قضیه ی كشتار تهران و ورامین 
بازداشت شد. بی احترامی ها شد به ش. پاره دوز نوغانی در مورد سرگذشت آیت اهلل 

خیلی حرف ها دارد... .
مینو رفت توی حرف طیبه سادات »من چشمم آب نمی خوره آن پیرمرد یک 
القبای پوست و استخوانی جرأتش را داشته باشد حرفی بزند. مگر نمی بینی، وقتی 
چند جمله صحبت می كند، حرف تو حرف میاره. بلند می شود و قاتی جماعت 
زوار مثل یک روح، مانند كسی كه تا یک لحظه ی قبل وجود نداشته، خودش را 

البه الی جماعت گم و گور می كند.«
ـ البته خب طبیعی هم هست. شاید همان همزادش را تو می گویی. به هر جهت 
دنیا دیده است. به نظرم اگر تا حاال حرف مفصلی نگفته، به این خاطر است كه به 

ما اطمینان كامل نداره.
ـ به ما یا به خودش؟ فکر نمی كنی بیشتر از ترس خودش باشد طیبه؟

ـ برعکس. پیر پاره دوز هست و نیست. فکر می كنم پیرنوغانی به خاطر ما حرف های 
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زیادی نمی گوید. مطمئن باش اگر خاطرجمع شود، در وهله ی اول خطری ما را 
تهدید نمی كند، سر درددلش باز شود، خودش چیزی برای از دست دادن نداره. دكان 
 محقرش را به هر حال از دستش درآوردن. پیرمرد به یک قرص نان و یک پیاله ماست

 هم قانع است. یک پیراهن بلند، یک زیر شلوار، یک جفت نعلین، یک عبای شتری 
ساده و دستار عنابی او را كفایت می كند. نه انگار از مردم امروزی باشد. به نظرم، 
مهم اینه كه اعتماد او را جلب كنیم. آن موقع حتماً حرف های زیادی برای گفتن 
داره. مطالبی كه به درد ما بیشتر بخوره، برای تو هم، برای مستندهایت بد نیست.

به  قرآن  تالوت  حرم. صدای  نزدیک  بودند  رسیده  بودند.  زده  دور  را  خیابان 
نظر از بلندگوهای نقاره خانه پخش می شد. هوا سوز داشت. زوار بیشتر دهاتی ها 
بودند، با لهجه ها و گویش های مختلف، با پوشش های متفاوت. اغلب چهره های 
اغلب  بود.  پینه بسته  و  زبر  دست هایشان  كف  اغلب  داشتند.  آفتاب سوخته ای 
چهره شان تکیده، اما هر چه بودند، شاد بودند. هوای مسجد گوهرشاد، سرد بود. 
با نگاهی سرسری، نتوانستند پاره دوز نوغانی را ببینند. رفتند داخل حرم. آنجا گرم 
بود. پر بود از بوی عطر و بوی گالب. پر بود از صدای صلوات. پر بود از نوای 

زیارت نامه خوان های دائمی.
*

سیده طیبه زمانی هر هفته وقتی برای زیارت به حرم رضوی مشرف می شد، 
خواندن دو ركعت نماز در مسجد گوهرشاد هم از جمله برنامه هایش بود. بر خالف 
ماه های اول، لیال و فرزانه زیارت رفتنشان نامرتب بود و برنامه ی مشخصی نداشت، 
اما مینو ساوجی از آن دو نفر مقید تر بود. با طیبه سادات انس و الفت زیاد تری هم 



تصویر آخر170

داشت. دنبال سوژه ای بود تا فیلم مستندی از بازار نوساز رضا تهیه كند. بازار مدرنی 
كه بیشتر یک پاساژ طوالنی بی قواره بود. بازاری كه غیر از نمای آجری آن، نشان 
چندانی از بازار سنتی ایران نداشت. سیده طیبه زمانی گفته بود وقتی پیر پاره دوز 
رضایت نداشته باشد، وقتی اصالت و اعتبار بازار و بازاری در آن به طور كامل رعایت 
نشده باشد، این است كه غیر از نام بازار و دورنمایی از آن، چیز چشم گیری كه برای 
مزاق ایرانی و سرزمین خراسان خوشایند و گیرا باشد، در آن دیده نمی شود. همین 
نظریه مینو را به فکر واداشته بود تا موضوع بازار را سوژه ی كار مستندی قرار بدهد. 
به همین علت گاهی صبح اول وقت، در بازار دور می زد. زمانی سر ظهر، موقعی 
كه باید یک بازار اسالمی علی الظاهر برای ادای فریضه ی كاسب هایش به حالت 
نیمه تعطیل درمی آمد و نمی آمد. گاه عصرها و مواقعی هم دم غروب و سر چراغ، 
وقت هایی هم اگر پا می داد، آخر وقت. اگرچه خرید زوار وقت و موقعیت خاصی 
هم نداشت. مینو اگر طیبه سادات هم نبود، به همان میزان هم سر می كشید به 
بازارچه ی سنتی حاج آقا جان. كنجکاوانه می رفت توی بحر بازارچه ای كه در ظاهر، 
هنوز رنگ و بویی از اصالت و دیانت در رگ و پی و آجرهایش به چشم می خورد.

طیبه سادات می دید هم اتاقی هایش به خاطر بعضی تعصباتش، به علت صراحتش 
بی حرمتی ها،  بی عفتی ها،  روزافزون  رواج  و  اجتماعی  مشکالت  برخی  بیان  در 
بی حجابی ها، حتا در جوار حرم حضرت رضا و گاه در خود دانشکده های دانشگاه 
فردوسی، در حاضرجوابی او نسبت به بعضی گفته های بودار استادان دانشگاه، به 
گونه ی كم محسوسی از او فاصله می گیرند. فرصت را غنیمت شمرده بود و درصدد 
برآمده بود تا دورنمایی از وقایع رخ داده در مسجد گوهرشاد را از زبان شاهدان 
زنده ای كه خود از دور و از نزدیک در جریان حوادث و قیام خونین سال 1314 
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بوده اند، به دست بیاورد. برای همین، كسی را به عنوان یک شاهد عینی، مطمئن تر 
و صادق تر از پوستین دوز پیر نوغان، در دسترس خود نمی دید. تنها مشکل هم به 

نظرش جلب اعتماد پیر پاره دوز بود. 
سیده طیبه زمانی روزهای بهاری سال 55 را غنیمت شمرده بود. اول وقت خود 
را به حرم می رساند. زیارت می كرد. میان زوار گشتی می زد تا شاید آشنایی یا یکی 
از هم والیتی ها را دیدار كند. با گپ و گفتی، مالل دوری از دیار خود را كم رنگ تر 
كند. ساعتی قبل از نماز جماعت ظهر، به مسجد گوهرشاد وارد می شد. دورادور 
پاره دوز را در مکان همیشگی اش، زیر نظر می گرفت. نگاهش را می چرخاند از 
نبود. هر وقت فرصت را مناسب می دید،  پی همزادش كه گاهی بود و گاهی 
پیش می رفت. سالمی می گفت. احوالی می پرسید. مسئله ای می پرسید. پیر اما 
بود.  را در چهره ی طیبه سادات دیده  بود. صداقت  بود. دنیادیده  خود آدم شناس 
وقتی متوجه شده بود سیده هم هست، دانسته بود دانشجو و غریب هم هست، 
حرمت بیشتری می گذاشت. سؤاالتش را با صراحت، گاه بی پرواتر پاسخ گفته بود. 
طیبه سادات از مرحوم آقا عبداهلل شان گفته بود. از اینکه او از شاگردان مبرز آیت اهلل 
بروجردی بود. در حد اجتهاد رسیده بود و مرگش بر اثر بیماری سل بود. پیر نوغانی 
گفته بود »مسجد گوهرشاد یک كتاب قطور تاریخ است. گوشه ای از كربالست. به 
لحاظ اینکه برای دفاع از حجاب زن شیعه، خون شهیدان صحنش را رنگین كرده 
است.« طیبه زمانی با تمام وجود گوش داده بود به برگ هایی از تاریخ مصوری كه 

از خاطرات ذهن پوستین دوز پیر می تراوید.
از تلگراف هشت نفر از علمای بزرگ مشهد به  ـ ماجرای مسجد گوهرشاد، 
رضاخان میرپنج شروع شد. همین آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی، تازه از قم به مشهد 
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آمده بود. مرحوم آیت اهلل حائری مؤسس حوزه ی علمیه ی قم، فرستاده بود. آن موقع 
جوان بودم. سی و چند سال بیشتر نداشتم. دكانم كوچک بود، اما به لطف خدا و 
عنایت حضرت، دل بزرگی داشتم. وقتی قضیه چادر و كاله پهلوی پیش آمد. علما 
احساس خطر كردند. آیت اهلل قمی توی منزل خودش، در حضور مردم، با صدای 
بلند گریه كرد برای غربت اسالم. به خاطر مظلومیت دین. به جماعت حاضر گفت 
نباید ساكت نشست. باید به خاطر اسالم قیام كنیم. اسالم امروزه فدایی می خواهد.

انگار  پیر نوغانی آهسته، اما شمرده حرف می زد. نگاهش به گونه ای بود كه 
همزمان همان صحنه ها را می بیند. همان صدا ها را می شنود. طیبه سادات شش 
دانگ حواسش به حرف های دست اول، شاهد عینی، پوستین دوز پیر بود. دقیقه ای 
طول كشید تا پیرمرد، پس از بیرون دمیدن نفس مانده از سینه ی تنگش، حرفش را 
ادامه بدهد. اینجا و آنجا، مردم در صحن مسجد به نماز ایستاده بودند. كسانی صلوات 
می فرستادند. اطرافیان آهسته یا با صدای بلند صلوات می گفتند. پیر دنیادیده ادامه 
داد »بعد از حرف های آیت اهلل قمی، علمای شهر و بازاریان و مؤمنین، قرار گذاشتند 
به شاه تلگراف كنند. كسی نمی توانست ببیند شاه مملکت مردم را به كارهای 
خالف عفت و بی عصمتی وادار كند. از آدم های اهل، از مؤمنین، با گوش های خودم 
شنیدم همین آیت اهلل شیرازی به آیت اهلل قمی می گوید، گوش شاه قلدر از تلگراف 
پر است آقا. باید خودت بروی تهران. باید با شخص شاه مالقات بکنی. به رضاخان 
بگویی من همان كسی هستم كه هر وقت مشهد می آمدی، تو را نمی پذیرفتم. 
اما حاال خودم با پای خودم به خاطر حفظ دین، آمده ام به پایتخت. آمده ام تا تو را 
مالقات كنم. تا تو را از این حركت بر حذر بدارم. بیا از خدا بترس و حجاب و چادر 

زن مسلمان را برندار. دست به این جنایت بزرگ نزن. كاله سر مردان نگذار.
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سیده طیبه زمانی از جمله ی دو پهلوی »كاله سر مردان نگذار«، تبسمی در 
چهره اش نشست. افتاد به یاد زادگاهش. یاد احترام مردم آبادی به سادات افتاد. 
وقتی در مراسم عروسی، دسته ی ساز و دهل زن ها از كوچه ای به كوچه ی دیگر، از 
محله ای به محله ی دیگر می رفتند، از چند قدم مانده به خانه ی سیدها تا چند قدم 
دور تر از آن، بزرگ خانواده ی داماد، رو به سورناچی و دهل كوب می گفت »اینجا 
خاک سید است.« آن وقت سورناچی و دهل كوب دیگر ساز نمی زدند و مردم 
پی در پی صلوات می گفتند یا در مدح ائمه شعری می گفتند تا حرمت سادات آبادی 

را حفظ كرده باشند.
می آمد،  مسجد  ماورای  از  انگار  كه  نوغانی  پیرمرد  شمرده ی  و  آرام  صدای 
طیبه سادات را از حال و هوای آن سال های زادگاهش دور ساخت و به خود آوردش.

ـ آیت اهلل قمی در جواب آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی می  گوید: می روم تهران. 
رضا شاه  با  است. می روم  مسلمانان  نوامیس  مسئله ی  است.  اسالم  كار  حساب 

مالقات می كنم. می روم و از اسالم دفاع می كنم.
ـ آیت اهلل قمی تنهایی رفته تهران؟

ـ بله. خودش تنهایی رفته بود. اما جلسه های علما و مؤمنین مشهدی تعطیل 
نشد. منم مثل بعضی از كسبه، به جلسه های علما می رفتم. در مدتی كه آیت اهلل 
قمی در مشهد نبود، علما و مؤمنین جمع می شدند در منزل آیت اهلل سید یونس 
اردبیلی. خاطرم هست این ها در جلسه ها بودند: آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی، آقای 
آشتیانی، آقای نهاوندی، حاج آقا بزرگ شاهرودی، سید هاشم نجف آبادی، سید 
علی اكبر خوش، حاج شیخ هاشم قزوینی، سید علی سیستانی و... . هر روز یکی 
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از علما، مبارزه با فساد و قیام بر ضد جنایت ها و مظالم عمال رژیم پهلوی را در 
سخنرانی هایشان برمال می كردند.

سیده طیبه همان طور كه با دقت گوش سپرده بود به حرف های جذاب و رازهای 
دل پیر نوغانی، زیرچشمی نگاهش را به اطراف گرداند. دید دو زن مسن كه در 
كنارش نشسته بودند، در عالم خودشان بودند. در سکوت و نفس تازه كردن پیرمرد 

پوستین دوز نوغان، پرسید »آن موقع هنوز كشف حجاب اجرا نشده بود؟«
ـ چرا شده بود. قزاق ملعون بدسرشت، اول زن ها و دختر های بی عفت خودِش 
معصومه  حضرت  حرم  داخل  بود  برده  قم.  بود  برده  پتی  سر  و  حجاب  بدون 
علیه السالم. از همان جا جرقه ی مبارزه با فساد زده شد. توی تهران و شیراز هم 
حوادثی اتفاق افتاده بود. منتها بعد جنایت بزرگ و كشتار اصلی مؤمنین بی گناه و از 
جان گذشته، همین جا، در همین صحن مسجد بزرگ گوهرشاد، اتفاق افتاد. كف 
صحن پر شده بود از جنازه ی مؤمنین فدایی از جان گذشته. از بس خون ریخته 

بودند عمال ظالم رژیم.
سیده طیبه نگاه غمبارش را گرداند اطراف مسجد. تعداد مؤمنین آماده ی اقامه ی 
نماز جماعت هر دم زیادتر می شد. همهمه بلند تر شده بود. پیر نوغانی تسبیح ِگلی 
كربال را با احتیاط در دست می گرداند. طیبه سادات پرسید »مردم عادی چطور 
متوجه شده بودند تا جمع شوند داخل مسجد گوهرشاد برای تحصن علیه كشف 
حجاب؟« پیرمرد پوستین دوز، اول رفت توی فکر. پس از مکثی سر تکان داد. گوش 
تیز كرد انگار. آرام رو گرداند سمت طیبه كه سرش پایین بود كه با پر چادر مشکی، 
دهان و نیمی از صورتش را پوشانده بود كه جوری با فاصله نشسته بود تا كسی 
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نتواند وسط آن ها جا بگیرد. مواظب افراد اطرافش هم بود. در دانشکده یاد گرفته بود 
احتیاط كار باشد. دیگر می دانست مأمورهای ساواک در هر جا و با هر جلدی ممکن 
است به هر موضوعی، به هر كسی و به هر بهانه ای كنجکاو شوند. پیر نوغانی با 

صورت تکیده، اما سرخ و سفیدرنگش، دهان بدون دندانش را باز و بسته كرد.
اینجا طول كشید.  آگاه و جمع شدن و تحصن مردم در  برد دخترم.  ـ زمان 
زمان برد تا افراد خالص و مؤمن حاضر شوند برای حفظ ارزش های دینی، سینه 
سپر كنند مقابل گلوله. علما اول از طرف خودشان اطالعیه دادند. باالی منبرها، 
در مجلس های فاتحه خوانی و روضه ها، در هر جلسه ای بزرگان به هر بهانه ای 
مردم و مؤمنان را به خطر انحراف پهلوی از خط اسالم و از اصالت ایرانی و دینی 
باخبر می كردند. همین جوری جریان كار خود به خود و یک باره نبود. علما از قرآن 
آیه می آوردند. تفسیر می كردند. با موضوع روز تطبیق می دادند. مردم را تفهیم 
می كردند. به قیام علیه ظلم و بی حجابی تحریک می كردند. مؤمنین هم وقتی آگاه 
می شدند، وقتی می فهمیدند قرآن در حال پایمال شدن است، مطمئن كه شدند 
دینشان در خطر است، قدم پیش گذاشتند. دعوت علما را برای تجمع و تحصن در 
مسجد گوهرشاد لبیک گفتند. مردم از همه جا آمده بودند. از شهرهای اطراف هم 
خودشان را رسانده بودند. از دهات هم می آمدند. سی نفر از همین نوغان خودمان 
آمده بودند. مردم نوغان از اول با دین و با ایمان بودند. مؤمن بودند. زن های نوغان 
در سالروز شهادت حضرت رضا، به رسمی كه از قدیم مانده، ضریح حضرت را 
گلباران می كنند. به یاد روزی كه مردان خراسان از ترس مأمون ملعون پا پس 
كشیدن، اما زن های مؤمنه ی نوغانی پیش رفتند. تابوت حضرت را گلباران كردند. 
همون كاری را كردند كه زن های طایفه ی بنی اسد، بعد از واقعه ی كربال و بر زمین 
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ماندن پیکر شهدای كربال انجام دادند. وقتی دیدند مردهایشان نشسته اند، عزم دفن 
شهدا را كردند و مردانشان را بر سر غیرت آوردند. زن های نوغانی جلو رفتند، تابوت 

حضرت را گلباران كردند.
طیبه سادات ذوق زده پرسید »زن های نوغانی؟«

ـ بله دخترم. زن های مؤمنه ی نوغان، شیرزن هستند، مثل مردهایشان. حتا جلوتر 
از آن ها بودند. آن ها بودند كه مردهایشان را برای تحصن در مسجد گوهرشاد وادار 
كردند. در آن واقعه، چند نفر از مردهای نوغان داخل مسجد گوهرشاد شهید شدند. 
دو، سه نفر را هم بعد گرفتند، شکنجه دادند و گذاشتند شان جلوی گلوله. جانشان را 

با اخالص فدای دین، اسالم، قرآن، عفت و عصمت ملت كردند.
صف های نماز جماعت در قسمت های جلو تر شکل گرفته بود. همزاد پیر دستار 
عنابی، از جا برخاست، قدمی جلوتر رفت. سجاده اش را زد زیر بغل و راه افتاد. سیده 
طیبه رفت قاتی صف زن ها. وقتی از دور نگاهش را گرداند، اثری از پیر پوستین دوز 

دستار عنابی ندید. انگار قطره آبی شده بود داخل دریای جماعت نمازگزار.
شب، قبل از خاموشی خوابگاه، طیبه زمانی مطالبی را كه از پیر پاره دوز طرقبه ای 
شنیده بود، در دفترچه یادداشت می كرد. مینو ربیعی ساوجی تازه از راه رسیده بود. 

وسایلش را رها كرد روی تختش.
ـ طیبه جان امروز كجا بودی؟ بعد از نماز چقدر از پی ات گشتم داخل حرم. كارت 

داشتم. نتونستم پیدات كنم.
طیبه سادات با خونسردی دفترچه یادداشت را هم گذاشت. رفت توی حرف مینو.
ـ داخل صحن مسجد گوهرشاد بودم؛ جای همیشگی. آمده بودی، من رو می دیدی.



177 شهید سیده  طیبه سادات موسوی زمانی

نگاهی انداخت به برگه های دست مینو.
ـ ساعت چهار برگشتم خوابگاه. حاال چی كارم داشتی؟

مینو دهانش از تعجب باز مانده بود. مطالب یادداشت شده را به طیبه زمانی نشان 
داد. ذوق زده گفت »یک سوژه ی تاپ پیدا كردم؛ سوژه ای كه فکر نمی كردم به این 

راحتی در دسترس باشد.«
ـ حاال سوژه ی تاپَت چی هست خانم؟

مینو نگاهش را گرداند به جای خالی فرزانه و لیال. با همان ذوق و شوق جواب 
داد »ُمهر.«

ـ ُمهر؟
ـ بله طیبه جان. همین ُمهری كه روزی چند مرتبه در سجده ازش استفاده می شود.

ـ متوجه منظورت نمی شوم.
ـ منظورم روشن است. نحوه ی ساختن ُمهر نماز را می خوام مستندش كنم.

ـ حاال كارگاه ُمهر سازی رو از كجا می خوای پیدا كنی؟
ـ اونم پیداش كردم. پیش از ظهر، نرسیده به ورودی حرم، یکی از دست فروش ها 
داد می زد ُمهر دارم. ارزون می دم. بیاین ببرین. خودم ساختم. رفتم دیدم یک سفره 
پر از ُمهر داره. زنی هم كنار دستش، جانماز و تسبیح می فروخت. پرسیدم مگه ُمهر 
را می شود خودت درست كنی؟ زن كنار دستش جواب داد: آره. شوهرم ُمهرها را با 
قالب های جورواجور توی خونه می سازه. منم كمکش می كنم. حاال قرار شده شنبه 
بعدازظهر برم خونه شون. می خوام از نحوه ی ُمهر ساختن فیلمبرداری كنم. به نظرت 

جالب نیست؟
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همان زمان لیال و فرزانه از راه رسیدند. حوله دستشان بود و خمیر داندان و مسواک. 
طیبه سادات گفت »سوژه اش حرف نداره، منتها اگه بتونی دقیق درش بیاری.«

ـ زیاد هم مهم نیست. ما كه حرفه ای نیستیم. داریم آماتوری كار می كنیم. هر چه 
باشد، به عنوان یک دستگرمی درست و حسابی كه می شود روش حساب باز كنیم.

ـ از آن لحاظ بله. البته وضع مالی شما خوبه. می تونید از پس مخارج خراب شدن 
دو، سه حلقه فیلم بربیایید.

ـ تو چه كار كردی. به نتیجه رسیدی؟
سیده طیبه ناراضی سر تکان داد و گفت »نه به آن صورت، ولی امروز یک مطلبی 

را متوجه شدم. شاید یک جورایی به دردم بخوره.« 
ـ چی هستش؟

ـ رسم زن های طرقبه ای در سنت برگزاری نمادین گلباران تابوت حضرت رضا 
علیه السالم. در زمان شهادت حضرت در طوس خراسان.

ـ این جور كارها به تحقیقات زیادی احتیاج داره. باید دنبال سوژه های دیگری هم 
بگردی؛ سوژه هایی كه در دسترس و بدون زحمت زیاد باشد، مثل همین ُمهر سازی.

مینو ساكت شد. پس از مکثی، با همان ذوق اولیه ادامه داد »یک ایده ی جالب 
دیگه هم در نظر دارم. بعد از موضوع ُمهر سازی، باید بروم سراغش.«

ـ با دست پر آمدی مینوساوجی.
این را فرزانه گفت. مینو ربیعی بی اینکه به دو هم اتاقی دیگر، نگاه كند، گفت »شغل 
دستفروش های تسبیح و انگشتری.« این دفعه لیال گفت »مشهد پر است از انگشتر 
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و تسبیح. زیاد ارزشی نداره. وقتت رو تلف نکن. مگر اینکه بخواهی روی نگین فیروزه 
نیشابور كار كنی.« مینو نگاهش برگشت رو به دو هم اتاقی دیگر. هر دو مسواک 
زده بودند. آماده ی استراحت می شدند. مینو حق به جانب گفت »منظورم تسبیح و 
انگشتری های عتیقه است. امروز یک دستفروش تسبیحی دور مچش پیچانده بود. به 

یک مشتری می گفت دوازده هزار تومن.« لیال پشت چشمی نازک كرد.
ـ توی بازار رضا، تسبیح نقره و برنز هم هست. حاال كی میاد دنبال تسبیح های 

قدیمی.
مینو كاغذ ها را گذاشت توی كالسور مخصوص كارهای هنری اش. با اعتماد به نفس 
باال جواب داد »انگشتر و تسبیح عتیقه عالم خودش رو داره. یکی از انگشترفروش ها 
با حسرت می گفت انگشتر ُمهر خزانه ی شاه جهان هندی دستش بوده، اما نفهمیده 
و یک عتیقه شناس یهودی مفت از چنگش درآورده. بعد هی می زد روی زانویش و 
می گفت هر چه گشتم، یارو مردک جهود رو ندیدم.« مینو ساوجی وقتی حالت تعجب 
را در چهره ی هم اتاقی هایش دید، ادامه داد »به هر حال، اگه بتونم حس بگیرم و متن 

مناسبی برای آن بنویسم، فکر كنم فیلم جذابی از كار دربیاد.«
لحظه ی خاموشی خوابگاه رسیده بود. طیبه زمانی وقتی دراز كشید روی تختش، 
ذهنش رفت به صحن مسجد گوهرشاد. خون هایی را مقابل نگاه خود مجسم كرد 
كه پیر نوغان از روز واقعه ی خونین مسجد گوهرشاد گفته بود. خیالش پرواز كرد 
به جمعه ی بعد. به ادامه ی حرف های پیر پوستین دوزی كه حاال دیگر البد او را 
قابل اعتماد یافته بودش، از اعتماد مرد پیر روح پیکر. بیش از پیش، امیدوار شده 
بود. برخی از راز های واقعه ی شوم در حاشیه ی حادثه ی هفدهم دی 1314 را كه 
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مأمورهای رضاخان به وجود آورده بودند، از زبان پیر شاهد عینی بشنود.
 ***

سیده طیبه سادات زمانی، پس از حدود ده ماه، به شهر خودش كنگاور برگشته 
بود. همکالسی ها، فامیل و همسایه ها هر روز به دیدنش می آمدند. پریوش پرتو از 
دانشگاه پرسید، از هم اتاقی هایش، از زیارت هایش. دو دوست و همکالسی قدیمی 
در همان جلسه ی اول قرار گذاشتند تا پریوش پیش از شروع كالس ها با هم به 
مشهد بروند و دو، سه روز زیارت و سیاحت كنند. افراد فامیل و همسایه ها آدرس 
می خواستند تا هر وقت به مشهد می آیند، او را هم ببینند. سیده طیبه از خاطرات 
مراسم  در  نوغانی  زن های  دیرینه ی  از سنت  نوغانی می گفت.  پوستین دوز  پیر 
نمادین گلباران تابوت امام غریب گفت. آلبوم عکس هایش را به پریوش نشان 
داد. عکس های دسته جمعی و خانوادگی زوار با لباس های محلی و بومی مناطق در 
راه آهن. در داخل صحن ها و در خیابان ها و زیارتگاه های دیگر و در بازارها، به نظر 

پریوش، هنری تر و جذاب تر می آمد و گویاتر.
ـ پس غیر از درس، عکاسی هم كردی. به نظرم ئی زائرها، با لباس محلی شان 

از همه جالب تر باشن.
ـ خودمم اینا رو بیشتر دوست دارم. حاال اینجا كه نگاهشان می كنم، لهجه ها 
و گویش های ناآشنایشان رو هم انگار می شنوم. به عقیده ی من، نیت اینا از بقیه 

خالص تر هم هست. به نظرم زودتر حاجتشان رو از امام می گیرن.
ـ ولی خودمانیم، خوش به حال خودت. ده ماهه، مرتب حضرت رو زیارت كردی. 

چه سعادتی بهتر از ئی طیبه خانم.
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ـ خودم راضی هستم. بعضی وقت ها فکر می كنم رشته ی پزشکی هم در تهران 
قبول شده بودم، هیچ وقت ئی توفیِق نداشتم تا هر هفته به حرم حضرت امام رضا 

علیه السالم مشرف بشم.
پریوش پرتو ماتش برده بود. سیده طیبه آلبوم را ورق زد. یکی از عکس ها را به 

پریوش نشان داد.
ـ ئی شتر می بینی جلوی در صحن ایستاده؟

پریوش با دقت ُزل زد به عکس شتر. طیبه توضیح داد »ماجرایی داره ئی شتر. 
داخل میدان بار مشهد از دست ساربانش فرار می كنه. توی ئون شلوغی خیابان ها 
مستقیم می رود به سمت حرم. می رسد به همین جایی كه ازش عکس گرفتم. دوتا 
گرفته بودم؛ یکی هم موقعی كه مردم جمع شده بودند اطرافش. ولی خب كیفیت 
زیادی نداشت، نگذاشتمش توی آلبوم.« پریوش همان طور كه خیره شده بود به 

عکس شتر، زیر لب گفت »چه جالب!«
ـ جالبش اینجاست كه ساربانه از خود میدان بار تا پشت حرم حضرت، یعنی همین 
جایی كه ایستاده، دنبالش می كند، اما نه خودش و نه دیگران نمی توانند مهارش 
كنند. آخر سر، شتر رو می بخشدش به آشپزخانه ی حضرت. جات خالی پریوش! 

خودم دو روز بعد، از غذای نذری میهمان خانه ی حضرتی نصیبم شد.
ـ خوش به حالت طیبه سادات. من آرزو دارم برای یی وعده هم شده، از غذای 
نذری مهمان خانه ی امام رضا یی قاشق هم شد، تبركی بخورم. تو البد هر هفته 

مهمون حضرتی؟
ـ نه پری. ئی طوری هم نیست. فقط دو مرتبه قسمتم شده. یی دفعه اولین روزی 
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كه به مشهد رسیده بودم. بار دوم، دو روز بعد از پناهنده شدن ئی شتر به حرم 
حضرت بود. قسمتم همی بوده.

ـ طیبه، توی نامه نوشته بودی می خوای فیلم مستند هم بسازی. به جایی رسیدی 
یا نه؟

ـ دوتا فیلم مشترک از كارگاه ساخت كاسه و بشقاب سنگی و ُمهر سازی با مینو كار 
كردیم. به عنوان كار اول بد نبود، ولی خب باید بیشتر و جدی تر كار كنیم.

یک هفته بعد از بازگشت از مشهد، با فراغت از دیدار با فامیل و همسایگان 
فرصتی یافته بود تا مطالب پراكنده ای را كه به طور مستقیم از زبان پیر نوغانی 
شنیده بود و در جاهای مختلف و البه الی مطالب درسی یادداشت كرده بود، 
به صورت منظم تر و در دفترچه ای مستقل پاكنویس كند. هدف اصلی طیبه سادات 
آن بود تا از آن نوشته ها، آن هم از زبان یک شاهد عینی، سندی از جنایت های 
حکومت پهلوی نگه داری نماید. مایل بود برخی مطالب تاریخی را تا حدودی 
كه با گوش های خود و از زبان یک شاهد عینی صادق شنیده بود، ثبت و ضبط 
نماید. برای آنکه تمركز و آرامش الزم را به جهت نوشتن مطالب داشته باشد، دور 
برای  از هیاهوی روزانه ی خانواده ی شلوغ و پرجمعیت خودشان، وقتی پدرش 
شركت در مراسمی یا انجام كارهای تبلیغاتی روزمره به روستا های اطراف و مساجد 
و مکان های دیگر شهر می رفت، با هماهنگی مادرش، مشغول نوشتن می شد. 
برای این منظور، به اتاق مخصوص میهمان های پدر می رفت، كه گنجه ای پر 
از كتاب های مذهبی داشت. كتاب های پدر اغلب همان كتاب های باقی مانده و 
یادگاری برادر مرحومش، آقا عبداهلل بود. طیبه در آرامش مطالب بازنویس شده را 
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به صورت منظم تری پاكنویس می كرد:
ـ به نام خدا

آنچه در این نوشتار می آید، تحقیقات اینجانب سیده طیبه سادات موسوی زمانی 
است كه پیرامون واقعه ی شوم كشتار مؤمنین در مسجد گوهرشاد در مشهد مقدس، 
به سال 1314، به دست آورده  ام. الزم به یاد آوری است، راوی صادق این مطالب، به 
نظر شخصی از بازماندگان و جان به در بردگان تحصن و از شاهدان بدون واسطه ی 
آن كشتار فجیع می باشد. )البته من احتماالتی دیگر هم در ذهن برای خودم متصور 
هستم.( در این نوشتار، من او را به نام های پیر پاره دوز، پیرمرد نوغانی و چندین نام 
این چنینی یاد می كنم، زیرا او قباًل دكان كوچکی در حوالی حرم داشته است. پیر، در 
آن دكان كوچک به حرفه ی پوستین دوزی مشغول بوده است. آن طور كه خودش 
اظهار داشته، در ایام تابستان و كسادی بازار پوستین، به شغل گیوه دوزی و همین 
طور پینه دوزی می پرداخته است. از این جهت، گاه او را به عنوان پیر پاره دوز هم یاد 
می كنم كه )البته شخصی متفاوت با پیر پاالن دوز و یا پاره دوز كه دارای گنبد بزرگی 
در كنار حرم ملکوتی حضرت رضا علیه السالم است( می باشد. پیرمرد مورد اشاره، 
خود شاهد عینی راوی حقایق نهفته ی رخداد های مسجد گوهرشاد بوده، پیرمردی 
با دستاری عنابی رنگ بر  یک القبا، الغر و كم خوراک، كم حرف و گزیده گوی، 
سر، عبایی از پشم شتر بر دوش، پیراهنی بلند شبیه به دشداشه، از جنس چیت، با 
شلواری از جنس پارچه ی ضخیم شهری است. این پیرمرد خوش سخن با چهره ای 
تکیده، ولی سرخ گون به نظر همواره در خلسه ای غریب فرو رفته است. تو گویی 
روحی است در قالب نحیفی. اغلب در صحن مسجد گوهرشاد دیده می شود. هر بار 
كه می بینیش، تو گویی در عالم همان روزهای خون و قیام سیر می كند. انگاری هر 



تصویر آخر184

روز و هر ساعت، به صحنه ی كشتار زوار و متحصنین، در صحن مسجد گوهرشاد 
فکر می كند. شاید هم، آن واقعه ی هولناک را كه خود از نزدیک در جریان ماوقعش 
بوده، عیناً و به كرات مشاهده و مرور می كند. باری پیر پاره دوز روایت ما، به احتمال 
در دوران جوانی، طلبه ای بوده باشد. او در همان شرایط، پوستین دوزی و پاره دوزی 
را هم به تجربه از پدر به ارث برده باشد. از این روی، در همین یکی، دو ساله ی 
اخیر كه طرح ساختمان بازار رضا به اجرا درآمده است، همان دكان كوچک و محقر 
او هم در طرح ادغام شده است. دكانی كه به احتمال در همان اواخر كار هم از 
رونق اولیه اش خبری نبوده است. با این حال، به احتمالی دیگر، شاید هم با اعمال 
نفوذها، به رغم اینکه پیری به ظاهر فرتوت می باشد، از چنگش درآورده باشند، ولی 
به عقیده ی من، او به هر علت، در پی مال دنیا نبوده و به هر صورت، دكان كذایی 
از دست رفته است. در هر حال، همین پیر پوستین دوز نوغانی، به نظرم به تنهایی 
گنجینه ای از اسرار نهفته است. تاریخ شفاهی نیم قرن اخیر كشور را در سینه اش 
محفوظ دارد. مردی بی ریا و روشن ضمیر به نظر می آید. با محاسنی ُتنک، دهان 
كوچک و بی دندان، گونه های ظریف و فرورفته، با چهره ای به ظاهر جوان، زخمی در 
چهره، مردی فارغ از افکار دنیایی، وقتی صحبت می كند، نگاهش جوری است كه 
انگار همان لحظه آنچه را می بیند، بر زبان هم می آورد. بی هیچ خوفی از خبرچین ها 
كه در هر لباسی درآمده اند. كافی است به تو اعتماد داشته باشد تا راز مگوی فشرده 

در سینه اش را فاش سازد.
آنچه در این نوشتار می آید، ماحصل حدود ده تا پانزده جلسه از گفت وگوهای 
مستقیم، ولی پراكنده ی این پیر دنیادیده است. او از علت و چرایی به وجود آمدن 
واقعه ی هولناک و شوم مسجد گوهرشاد می گوید؛ حادثه ای كه پیر پاره دوز خود در 
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متن ماجرایش بود و به چشم خود حوادث و كشتار را دیده است. آنچه را هم خود 
ممکن است ندیده باشد، با رعابت امانت، از قول راویان صادق نقل می كند. هرچند 
ممکن است مواردی از این نقل قول ها به افسانه شباهت داشته باشد، اما حقایق جنایت 
هولناک و تکان دهنده ای است كه در این سرزمین به دست مزدوران رضاخانی، با 
وقاحت تمام، در جوار ضریح حضرت امام غریب رخ نموده است. به عقیده ی من، 
نکاتی در این روایت ها دیده می شود كه خود گویای مظلومیت مسلمانان است، آن هم 
ظلمی كه از جانب بیگانگان طراحی و به دست عوامل مزدور داخلی بر مردم مظلوم 

ما روا داشته شده و هنوز آثار شوم آن هم، آن را مضاعف می نماید.
یک نکته ای كه بیشتر روی آن تأكید دارم و به آن توجه ویژه ای دارم، مطالبی 
است كه پیر روشن نهاد، خود در جلسات و اجتماعات قبل و در حین تحصن، در 
از نزدیک حضور داشته و آن هم مربوط می شود به حضرت  مسجد گوهرشاد 
آیت اهلل العظمی سید عبداهلل شیرازی، از مراجع بزرگ معاصر كه در حال حاضر در 
مشهد مقدس مقام مرجعیت اهل خراسان و آن سامان را دارا می باشد. البته برخی 
عالمان بزرگ هم هستند كه قباًل از دنیا رفته اند، ولی ترجیحاً به ماوقعی كه بر 
آیت اهلل شیرازی در قید حیات، گذشته را به روایت پیر پاره دوز نوغانی بیان می نمایم.

یزدی،  حائری  العظمی  آیت اهلل  جانب  از  شیرازی  عبداهلل  سید  آیت اهلل  وقتی 
اقامت در جوار حرم حضرت، راهی شهر  بنیان گذار حوزه ی علمیه ی قم، برای 
مقدس مشهد می شود، دیری نمی پاید كه طرح استعماری به منظور كشف حجاب 
از زنان مسلمان ایرانی مطرح می شود. آیت اهلل العظمی شیرازی موقعیت مذهبی و 
توجه عمومی مردم را به مشهد مقدس و مردم خراسان و احساسات مذهبی و شور 
عاشورایی مردم را در جوار حضرت به درستی تشخیص می دهد. این شهر مقدس 
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را به لحاظ معنویت و همین طور آمد و شد صدها هزار زوار ایرانی و گروهی از 
مسلمانان كشورهای دیگر می بیند، متوجه می شود این شهر بزرگ و مورد توجه 
شیعیان، زمینه ی مساعدی برای تقویت و ادامه ی مبارزه و فعالیت های جدی تر علیه 
حکومت خود كامه و دیکتاتوری رضا شاه دارد، از این رو، در تماس با علمای بزرگ 
ساكن شهر كه هر یک دارای مقبولیت ویژه ای در شهرهای زادگاه خود دارند، در 
حالی كه آیت اهلل قمی شخصاً برای دیدار با رضا شاه و دادن اولتیماتوم به او، روانه ی 
تهران پایتخت شده است، موافقت علما را برای تشکیل جلسات منظم به همراه 
اصناف مؤمن و تجار معتبر شهر جلب می نماید. این جلسه ها اغلب در منزل آیت اهلل 
سید یونس اردبیلی برگزار می گردد. آنجا به عنوان پایگاه مقاومت روحانیت علیه طرح 
استعماری شناخته می شود. در این گردهمایی ها مطالب روز و نظرات و نگرانی های 
عمومی مطرح می گردد. نهایتاً علما به این نتیجه می رسند كه قیام عمومی و مبارزه 
با فساد موجود و جنایات و مظالم عمال رژیم، در ترویج سیاست های استعماری 
قدرت های بیگانه می باید به مرحله ی اجرا درآید. از این رو، تصمیم گرفته می شود، 
در برابر فاجعه ی شوم و نابودكننده ی هویت ملی، كشف حجاب كه از توطئه های 
استعمارگران است و سرلوحه ی كار شاه قرار گرفته است، روحانیت ساكت ننشیند. 

تصمیم گرفته می شود تا به اقدامی همگانی و جنبش عمومی دست بزنند.
 پیر پوستین دوز نوغانی، راوی این مطالب، خودش در خیلی از این جلسات عمومی 
علما و اصناف شركت داشته است. او می گوید علما ابتدا اطالعیه هایی به امضای 
خودشان منتشر می كنند. مردم را نسبت به انحراف رژیم پهلوی از خط اسالم و 
ترویج بی عصمتی و بی حجابی و قیام علنی علیه اسالم و پایمال نمودن احکام 
مقدسه روشن می كند. پس از آن جلسه ها، زمینه ی عمومی ایجاد می شود. دیگر 
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وقت آن رسیده تا مردم به اعتصاب عمومی و تحصن، در صحن مسجد گوهرشاد 
فرا خوانده شوند. 

صدای كوبش كوبه در خانه پیچید. طیبه به هوای میهمان های پدر، تندی كاغذ ها 
و دفترچه یادداشت گفته های مستند پیرمرد شاهد راوی را از روی میز كوچک 
زیر گنجه ی كتاب های پدر برمی دارد. سید احمد در را به روی میهمان ها گشود. 
از احوال پرسی ها متوجه ورود میهمان های آشنایی می شود. دوتا از دختر ها و سه 
زن، از همسایه های آبادی، به شهر آمده اند. قبل از آنکه از اتاق پذیرایی پدر خارج 
شود، متوجه زنی می شود كه جلوتر است، كه به مادرش می گوید »راضی به زحمت 

نیستیم زن آقا. تو رو خدا چیزی نیاری.«
سیده طیبه با رویی باز وارد حیاط شد. همان زنی كه بزرگ تر است و با زن آقا 

حرف می زند، با دیدن طیبه سادات سالم گفت. با اشتیاق جلو رفت.
ـ به به! سید طیبه! چشم مان روشن! رسیدنتان به خیر خانم. زیارت قبول. خوشا به 

سعادت خودت. هر روز امام غریب رو زیارت می كنی.
قدیمی شان  با دوستان  آمدند. طیبه سادات  پیش  و دخترها هم  دیگر  زن های 
روبوسی كرد. زنی كه بزرگ میهمان ها بود، گفت »به خود خدا امروز دانستیم سید 
طیبه آمده. وظیفه مان بود زود تر خدمت می رسیدیم.« زن آقا فقط لبخند زد. سیده 
طیبه با دوست های قدیمی مشغول خوش و بش شد. زن ادامه داد »هی امروز 
میان بازار، آسید حسین دیدیم. احوالتان گرفتیم. دیگه دانستیم به سالمتی برگشتی 

از دانشگاه خراسان.« فاطمه خانم برای میهمان های خسته، بشقابی زرد آلو آورد.
ـ اقاًل نفری دو دانه قیسی بردارید تا آب خنک بیارم.
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ـ دستت درد نکنه زن آقا. یی لیوان بیار برای شمسی. ما توی امامزاده آب خنک 
خوردیم.

ـ ناهار می ماندیین. آب آبگوشت میان دیگچه رو زیادش می كنیم.
زن ها و دخترها از دیدن طیبه سادات ذوق زده شده بودند. همان زن بزرگ تر گفت 

»خانه تان آباد. االنه ماشین ها برگردن آبادی و جا بمانیم.«
طیبه سادات تا پشت در حیاط به بدرقه ی میهمان هایش رفته بود. زن آقا گفت 
»بنده های خدا، آدمای ساده. به خاطر دیدن تو، ئی همه راه از میان بازار تا در 
عمارت آمدن. از اینجام دوباره باید برگردن تا میدان پمپ بنزین، میان ئی گرمای 
ظهر.« سیده طیبه قبل از برگشتن به اتاق گفت »وای مامان از یادم رفت. حاال كه 
زحمت كشیده بودن و تا اینجا آمدن، كاش یی شاخه نبات تبرک مشهد به شان 

داده بودیم.«
ـ اگه یی روز دیگه آمدن، به شان می دم. سه، چهارتا شاخه نبات زیادترم نمانده 

برامان.
سیده طیبه لیوانی آب خنک نوشید. باز هم برگشت پشت میز كوچکی كه از 
پدر اجازه اش را گرفته بود. برگه های تنظیم شده را دوباره مرتب چید مقابلش. حاال 

رسیده بود به ماجرای تحصن و اجتماع عمومی در مسجد گوهرشاد:
ـ ... مردم و مؤمنین با روشنگری علما و سخنرانی های بی پرده ی آن ها، خونشان 
از توطئه ی استعماری رضاخان به جوش آمده بود. حاال حاضر شده بودند برای 
یاری دین خدا از جان خودشان هم گذشت كنند. مؤمنین مشهدی تنها نبودند. از 
دهات اطراف و از شهرهای دور و نزدیک خراسان آمده بودند. چندین روز بود حرم 
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شلوغ تر از همیشه شده بود. نماز جماعت مسجد گوهرشاد شلوغ تر شده بود. تردد 
زن ها در سطح شهر كم تر از روزهای قبل شده بود. هر زنی كه به ضرورتی به 
كوچه و خیابان می آمد، هراسان بود. اول خیابان و محله را می جستند تا مأمورهای 

حکومتی در آن حوالی نباشند.
در حین نوشتن، ذهن طیبه سادات كشیده شده بود به اولین سالی كه به مدرسه 
رفته بود؛ كالس دهم. چهره ی خانم ثریا دولتی، مدیر دبیرستان دخترانه ی پروین 
اعتصامی، مقابل نگاهش نقش بسته بود. با همان صورت گوشتالود، با همان 
صورت گل انداخته از سرما، وقتی روز هفدهم دی ماه، در آن برف سنگین و سرمای 
استخوان سوز، با حالتی چاپلوسانه و در عین حال، دوپهلو، رو به دبیران و دانش آموزانی 
كه در هوای سرد كریدور دبیرستان، به اجبار ایستاده بودند، با صدای بلند گفته بود 
»این همه تدارک دیده بودیم برای این جشن فرخنده، بلکه دانش آموزان با مزایای 
آزادی زنان آشنا شوند. ولی با این سرمایی كه سنگ را می تركاند، توی راهرو هم 
نمی توانیم ده دقیقه سخنرانی داشته باشیم.« بعد هم به یاد آورده بود با همان آب 
و تاب و آه و افسوس، رو به دبیرها گفته بود: »حاال در همین ساعت، واالحضرت 
اشرف پهلوی در تهران مشغول سان دیدن از رژه ی خانم هاست. ما حتا نتوانستیم 
توی این برف و سرمای زمهریر، دخترهای سپاه دانش را از روستا های اطراف به 
شهر بیاوریم. قرار بود از طرف سازمان جمعیت زنان شهر در میدان شاه، یک مراسم 
آبرومندانه برگزار كنیم.« طیبه سادات بی حوصله ورق ها و یادداشت ها را می دید. 
جرعه ای آب نوشید. بعد از آن خیاالت درد آور، دوباره حوصله اش جا آمده بود. در 

ادامه ی پاكنویس مطالب نوشت:
ـ ... مؤمنان خراسان سرانجام دعوت آقایان علمای اعالم را با تمام وجود پاسخ 
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مثبت گفتند. دست از جان شسته، با حضور در صحن مسجد گوهرشاد، در جوار مرقد 
غریب الغربا، بر غربت و مظلومیت اسالم، در پایتخت معنوی سرزمین شیعه گریسته 
بودند. به این ترتیب مسجد گوهرشاد با آن وسعت، پر از مؤمنان از جان گذشته ی 
متحصن شده بود. باز هم گروهی از راه های دور و نزدیک، خود را به جماعت 
قیام گر می رساندند. به خاطر نبودن جای كافی و امکانات الزم، ساعاتی یا روزی را 
در كنار سایرین سپری می كردند. با حضور موقت خود، اعالم حمایتی از خود نشان 
می دادند. به ناچار دل خود را در جمع با صفا می گذاشتند و با جسم خود باز می گشتند. 
تعدادی به عوض آن ها كه از روزهای قبل آمده بودند، جایگزین می شدند. علمای 
بزرگ هم با حضور مستمر خود، باعث باال رفتن اخالص مردم و معنویت بیشتر 
اجتماع می شدند. هر یک از علما در ساعات قبل و یا پس از فریضه ی جماعت، 
به تناوب، بر لزوم مبارزه با دیکتاتوری رضا شاه و اعالم مخالفت با طرح استعماری 
دشمنان ایران و اسالم سخنی می راندند. از جمله ی گویندگان مذهبی كه از ابتدا تا 
انتهای روزهای تحصن حضور مستمر داشتند، می توان به حاج شیخ مهدی واعظ، 
آقای شیخ عباسعلی محقق، آقای شیخ علی اكبر مدقق و آقای شیخ محمد قوچانی 
اشاره داشت. هر یک به منظور ارشاد مردم، بی هیچ هراسی از عمال حکومتی، 
با صدای رسایی، سخنرانی محکم و مفصلی ایراد می نمودند. مردم كه ابتدا به 
تصورشان كار تحصن یکی، دو روزه به سرانجام می رسید و حکومت را از اصل كار 
عقب رانده می پنداشتند، با این سخنرانی ها، متوجه می شدند حکومت دیکتاتوری، 
هم از آن طرف در اجرای كار باطل و خالف شرع خود، مصمم و بر تصمیم 
خود پابرجاست. اما سخنرانان شجاع بر منبر بلند مسجد گوهرشاد فریاد می زدند: 
ای مردم! ای مسلمانان! آگاه باشید هر روز ما عاشوراست. همه ی سرزمین های 
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مسلمانان سایه ای از كربالست. در قیام خود پابرجا باشید. به ادامه ی تحصن و 
مبارزه مصمم بمانید كه این تازه اول كار است. با ظلم و با ظالم باید مبارزه كرد. به 

ظلم و ستم بیدادگران عامل اجنبی تن در ندهید.
هر روز قطعنامه ای از جانب علما، با حضور آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی و آیت اهلل 
العظمی سید یونس اردبیلی و سایر علمای بزرگ متحصن كه به منظور ارشاد مردم 
بی  هیچ هراسی از عمال حکومتی، با صدای رسا، سخنرانی های محکم و مفصلی 
ایراد می نمودند. مردم كه با حضور عالمان بزرگی كه مایه ی دلگرمی مردم مسلمان 
و متحصنین شده بودند، هر روز و هر ساعت دلگرم تر می شدند. در روزهای تحصن 
با قطعنامه های صادره، وظیفه ی شرعی و مسؤلیت خطیر مردم به پا خاسته را در 
برابر خود كامگی های حکومت و رواج بی بند و باری ها و بی دینی های رضاشاه بیان 
می شد. گاه در ساعاتی كه جمعیت به ظاهر آرام می گرفت، یک باره بهلول از میان 
جماعت قد بر می افراشت. از پله های منبر بلند مسجد باال می رفت. با حركات دست 
و قدرت باالی بیان خود، با برشمردن شمه ای از جنایت ها و اهداف پشت پرده ی 
رضا شاه، در طی دوازده سال حکومتش بر ایران، مردم را تحریک به قیام و تهییج 

به مخالفت با سیاست های حکومت می كرد.
طیبه سادات با پاكنویس این بخش، ذهنش كشیده شده بود به گفته های پیر 
پوستین دوز نوغانی. به آن بخش از حرف هایش كه در رابطه با بهلول بود. به اینکه 
او برای آنکه به مبارزه با رضا شاه بپردازد، آمد و رفت هایش ناگهانی و با كیفیتی 
شگفت انگیز بود. با این خیال سیده طیبه لحظاتی برادرش، سید محسن مصباح را 
به خاطر آورد كه در پی اخراج او و چهار دانش آموز محجبه، با چهره ای آكنده از 
خشم و عصبانیت، به خانم مدیر دبیرستان و رئیس جمعیت زنان شهر، معترض شده 



تصویر آخر192

بود. به هر دری می زد تا حرف حقش را به كرسی بنشاند، رئیس فرهنگ كنگاور 
را مجاب نماید تا با دخالت و پا درمیانی، دستور بازگشت به كالس دانش آموزهای 

اخراجی را صادر كند.
اذان ظهر از بلندگوی مسجد جامع طنین انداز شده بود. طیبه ذهنش كشیده شده 

بود به مسجد گوهرشاد. افتاده بود به یاد صحبت های پیر پاره دوز نوغانی:
ـ توی صحن مسجد گوهرشاد، سیالب خون راه افتاده بود. هزاران مسلمان 

بی گناه، به دست دژخیمان رژیم كشته شده بودند.
اهل خانه تا نماز بخوانند و سفره را پهن كنند، آسید حسین از جماعت مسجد جامع 
برگشته بود. آقا عجله داشت. عمامه را از سر برداشت. عبا را به گل میخ جا رختی 

پشت پرده آویخت.
ـ فاطمه خانم، خدا خیرت بده! یی لقمه غذا بده به من تا زودی ناهار بخورم. باید 

بروم موسی آباد برای فاتحه خوانی. گفتن شب هم بمانم. نیامدم، نگران نباشید.
پس از مکثی نگاهش را گرداند رو به طیبه سادات.

ـ دخترم ئون مطلبی كه می نویسی، مواظب باش جلوی دست نباشه. برای هر 
كسی هم نگو. ئی جشن های رنگ به رنگ لعنتی شاه تمامی نداره. چند سال یی 
مرتبه نصم بودجه ی مملکت با ئی ولخرجی ها نفله می شه. ُمفتش ها افتادن به زیر 

زبان كشی از ئی مردم بی خبر از همه جا.
میز  پشت  برگشت  دوباره  قیلوله،  از یک چرت  طیبه سادات پس  ساعت سه، 
كوچک پدر. یک مرتبه مطلبی را كه نوشته بود، مرور كرد. لحظاتی خیره شد به 
مطالبی كه در مسجد گوهرشاد، با عجله و با قلم افتادگی های بعضی مطالب نوشته 
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بود. یک آن مشامش پر شد از بوی عطر؛ پر شد از بوی گالب. گوش هایش پر 
شد از همهمه ی زواری كه به صورت فشرده دور ضریح می چرخیدند. پر شد از 
زمزمه ی زیارت نامه خوان های حرفه ای نزدیک ضریح. ناله و زاری زوار را شنید كه 
پشت پنجره فوالد بودند. صحبت های گیرای پیر پوستین دوز، میان گوش هایش 

طنین انداز شده بود.
دوباره مشغول نوشتن شد:

ـ... جالدهای قزاق میرپنج، هی خودشان را به شکل مؤمنین به داخل مسجد 
گوهرشاد می رساندن. حرف هایی می گفتند تا ته دل مردم را خالی كنند. از بیرون 
پیغام می فرستادند. تهدید می كردند، ولی گوش كسی به این حرف ها بدهکار نبود. 
مردم انگاری توی صحرای كربال بودند. انگار لشگر ابن سعد ملعون را جلوی روی 
خودشان می دیدند. چند روز گذشته بود. علما هر پیش از ظهر و هر بعدازظهر، وعظ 
می كردند جماعت متحصن را. از غربت دین در مركز شیعه می گفتند. از جسارت 
ظالم ها. از نوكری انگلیس. مردم قیام كننده مصمم شده بودند از دین خدا مقابل 
ظالم دفاع كنند. حاضر شده بودند سرشان را در راه دین و ناموس شان بدهند، 
اما به حجاب زن مسلمان، به كنیزهای فاطمه ی زهرا جسارت نشود. آن وقت 
جالد ها، مأمورهای نظمیه، آدم های تأمینات، امنیه ها و مأمورهای كمیسری، مثل 
مغول های چنگیزخان، از باالی بام مسجد، از سمت ساختمان های مجاور حرم، از 
هر جا راه دستشان بود، مردم مسلمان متحصن در مسجد را بستند به گلوله. هر 
كس راست تیر شان بود، بی مالحظه می كشتند. جنازه ها روی هم، كنار زخمی های 
ناالن افتاده بودند. آن ها كه سالم مانده بودند، از بهت و از حیرت در جای خود 
شوكه مانده بودند. وقتی مؤمنین به خودشان آمدند، وقتی لشگر یزیدی را عینًا 
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مقابل روی خودشان دیدند، موقعی كه دیدند علما هم توی مسجد و در كنار آن ها 
متحصن نشسته اند، به خودشان آمدند. در دفاع از علمای خود، سینه شان را سپر 
كردند. ایستادند جلوی گلوله ها. حلقه زدند دور علما. همه شدند فدایی دین؛ فدایی 
علمایشان. آمدند ایستادند جلوی آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی. ایستادند به دفاع از 
آیت اهلل سید یونس اردبیلی. به دفاع از بقیه ی علما، تمام قد ایستاده بودند؛ مقابل 
قزاق قلدر آلت دست استعمار. مؤمنین از جان گذشته حاضر شدند خودشان بمیرند، 

اما زعمای دین جانشان سالم بماند.
طیبه سادات همان طور كه می نوشت، آه جگرسوز پیر پاره دوز را هم با جان دل 
شنید. آن وقتی كه با تلخی از كشتار مردم، در مسجد گوهرشاد گفته بود. جالدهای 
قزاق نوكر انگلیس، هر چه از مردم داخل صحن مسجد كشتند، كه كشته بودند. 
هر كس هم از مسجد جان سالم به در می برد، می گرفتند. كسانی راه بلد بودند. از 
این رواق به آن رواق، از حرم زده بودند بیرون، خودشان را رساندند بیرون از حرم، 
میان دكان و بازار، قاتی بقیه ی مردم شهر و زوار می شدند. مردمی كه یا از قضیه ی 
كشت و كشتار با خبر نشده بودند یا اگر صدای تیر و تفنگ را با گوش های خودشان 
می شنیدند، هنوز هم باور شان نمی شد. نمی توانستند بپذیرند مأمورها آن هم بیخ 
ضریح حضرت، دست به آن جنایت بزنند. تاریخ سیاه هارون و مأمون و بنی عباس 
و بنی امیه از نو زنده شده باشد. بعد از كشتار مردم و دستگیری مؤمنین جان سالم 
به در برده از جنایت فجیع، همین آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی، پنج، شش ماه در 
محبس تهران مانده بود. مردم عادی و عوام هم در مشهد اسیر شان بودند. خبر 
می آوردند شب و روز، زجر و شکنجه شان می دادند. بنده های خدا را هر شب، چند 
نفر از بازداشت شده ها را، ترق و تروق می بستند جلوی گلوله. كاری كرده بودند كه 
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روی روس های تزاری پیش آن ها سفید شده بود این جالد های از خدا بی خبر. 
خودشان اقرار كرده بودند رضا قزاق اگر از دستش آمده بود، علمای بزرگ را هم 

شهید می كرد ملعون.
سیده طیبه هنوز بوی عطر و گالب صحن مطهر در مشامش بود. وقتی به خود 
آمد كه دو قطره اشک داغ، از گوشه ی چشم هایش چکید روی كاغذ پیش رویش. 
یک آن روزهای اخراجش را از دبیرستان پروین اعتصامی به یاد آورد. آه كشید. 
با خودش گفت »تا حاال به خیالم در راه دین، مقابل بی دین ها، ایستادم. ولی اگر 
خراسانی ها، با تحصن در مسجد گوهرشاد، مقابل ظالمین، با خون خودشان از 

اسالم دفاع كرده اند، پس ما كاری نکردیم.«
 ***

چند موضوع مهم كشور ذهن مردم و به ویژه، قشر دانشجوهای كشور را سخت به 
خود مشغول كرده بود. مهم ترین مسئله كه اغلب هم بااحتیاط، به ویژه میان دانشجوها 
مطرح بود، برمی گشت به مورد حزب فراگیر رستاخیز. موضوع عضویت یا عدم 

عضویت در حزب به گونه ای مطرح می شد كه انگار قضیه ی مرگ و زندگی است.
سال دوم دانشگاه، لیال به خاطر تغییر رشته، با انتقال به مدرسه ی عالی الهیجان 
از گروه چهار نفری جدا شده بود. داخل خوابگاه عمومی با تغییراتی كه در آن 
صورت گرفته بود، به جای چهار نفر، حاال شش نفر در یک اتاق زندگی می كردند. 
حضور سه دانشجوی جدید موجب شده بود تا هر دو گروه قدیمی و نفرات جدید، 
در رابطه با گفت وگوهای روزمره جانب احتیاط را در پیش بگیرند. فرزانه وقتی با 
طیبه سادات و مینو تنها بودند، با لحنی تمسخر آمیز پرسید »شما  تکلیفتون رو با 
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حزب مشخص نمی كنید؟« مینو با پوزخند جواب داد »حزب ایران نوین فعاًل با 
استعفای من موافقت نمی كند.« پس از مکثی، با اشاره به سیده طیبه كه به لکه ی 
جوهر بنفش روی موكت كنار صندلی راحتی خیره مانده بود، ادامه داد »حزب مردم 
هم راضی به استعفای سید خانم نمی شود.« با خنده ی هر دو، طیبه سادات به خود 
آمد. توی راهرو پر شد از سروصدا. پس از آن حرف های بلندبلند آهسته شد. پس 
از دقایقی، اگر كسی به دقت گوش می داد، فقط صدای پچ پچ را می شنید. لحظاتی 
بعد از سکوت، یکی از سه هم اتاقی دیگر وارد شد. مجله ی دانشمند توی دستش را 
روی میز عسلی كنار صندلی انداخت. نگاهش را گرداند روی چهره ی هم اتاقی ها. 
دید هر سه نفر ساكت هستند. سیده طیبه پرسید »این همه سروصدا به خاطر چی 
بود سیمین جان؟« سیمین باز هم نگاهش را روی چهره ی تک تک هم اتاقی ها 
گرداند. بعد خیره شد رو به طیبه سادات و گفت »منم تازه از راه رسیدم، ولی توی 
دانشکده، پیش از ظهری، متوجه شدم چهار نفر از دانشجوهای رشته ی معدن را 
توی كوه های بینالود، ساواک گرفته. شاید هم سروصدای داخل راهرو طبقه ی باال 
به خاطر این خبر بود.« این مرتبه فرزانه گفت »اونا كه مال دانشکده ی ادبیات بودن. 
تازه دو نفر هم بودن.« سیده طیبه كه هنوز به هم اتاقی های جدید مشکوک بود، رو 

گرداند طرف مینو و گفت »فیلمنامه رو به كجا رسوندی تو؟«
ـ كدومش می گی؟

ـ همین مسافر غریب رو می گم.
ـ آهان. اون هنوزم كمی كار داره. تازه برای فیلمبرداری داخل قطار، باید از راه آهن 

مجوز داشته باشم.
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این مرتبه فرزانه لم داد روی تخت و گفت »شما همه اش دنبال دردسر می گردید. 
بگردین دنبال یک سوژه ی بی دردسر تر، مثل همون تربت طوس بود، چی بودش؟ 

برای ُمهر سازی ساختین؟
سیمین با اشاره به مجله ی دانشمند، رو به مینو گفت »دو، سه شماره قبل دانشمند، 
راجع به دوربین های جدید فیلمبرداری مطلب داشت. دوست داشته باشین، می گردم 
پیداش می كنم براتون میارمش. نگاهی بندازین به ش بد نیست.« سیده طیبه بعد از 
مکثی، جواب داد »وقت شد منم مجله را نگاه می كنم. احتمااًل یک دوربین خودم 

بخرم. منتها زیاد پیچیده و قیمت باال نمی خوام باشه.«
بحث های مربوط به تغییر تاریخ شمسی به تاریخ شاهنشاهی، از یک طرف و 
موضوع تغییر ساعت، در شش ماهه ی اول سال، در میان دانشجویان، در كنار 
نظرات مختلف اقشار مردم از اهمیت زیاد تری برخوردار شده بود. یکی از دانشجوها 
گفته بود با تغییر فصل، به جای سحرخیزی باید نیمه شب خیزی كنیم. این موضوع 
را فرزانه به عنوان جوک گفته بود. طیبه سادات با نیم نگاهی به سیمین كه هنوز 
درازكش، مجله ی دانشمند می خواند، گفت »تاریخ 1300 ساله را یک شبه تا 2500 
واحد باال بردند. حاال فالن دانشجو نگران شب خیزی به جای سحر خیزی شده.« 

سیمین نگاهش را گرداند رو به مینو.
ـ مینوخانم این سوژه را مستندش كن. مجوز راه آهن هم الزم نداره.

طیبه سادات با نگاهی رو به فرزانه گفت »می شود اسمش را هم گذاشت شب خیزی 
در رستاخیز.«

***
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سیده طیبه هر هفته، وقتی برای زیارت به حرم رضوی مشرف می شد، سری 
هم به مسجد گوهرشاد می زد. در میان زن ها می نشست. نگاهش را می دوخت 
به در و دیوار مسجد. می گشت از پی اثری از گلوله های آن واقعه ی شوم، بر در و 
دیوار و منبر و صحن مسجد. هر دم در خیال، آن روز خونین را به خاطر می آورد. 
آنچنان محو حادثه ی مسجد گوهرشاد می شد كه همهمه ی زوار خسته و گریه ها 
و زاری های زن و مرد دردمند و درخواست و استغاثه شان، در خیال مبدل می شد به 
فریادها و ناله های زخمی ها و مجروحینی كه از تیر ستم جباران رضاخان، نیمه جان 
در اطراف و كف صحن مسجد افتاده بودند. بوی عطر و بوی گالب در و دیوار 
مسجد و تن زوار مبدل می شد به خون های پاک مردان مؤمنی كه تا پای جان 
به قیام در برابر دین ستیزی حکومت عمال استعمار ایستاده بودند. گاه پیر پاره دوز 
نوغانی مقابلش ظاهر می شد، در همان جای همیشگی؛ جایی كه انگار خاطرات تلخ 
و شیرینی در آن محل داشت. راهی می جست و خود را به پوستین دوز پیر می رساند. 
باز هم كنجکاوی. باز هم پرسشی. پاسخ ها، باز هم تکراری بود. از خونی بود كه 
صحن مسجد را رنگین كرده بود. از جنازه ها و پیکر زخمی های نیمه جان بود. از 
ناله های جانسوز مجروحین جنایت بود. از سکوت شهیدان به خون خفته ای بود كه 

در و دیوار مسجد بوی باروت گرفته و حرم را می لرزاند.
طیبه سادات از شنیدن تکرارها، باز هم قانع نمی شد. از پی فرجام آن واقعه بود. 
می خواست روزی را ببیند كه مردم با همان شور و با همان حال و هوای عاشورایی 
به قیام برخیزند. با همان از جان گذشتگی درخت 1300ساله ی دین را آبیاری كنند. 
از علمای بزرگی كه در آن موقعیت  بداند.  بیشتر  از دستگیر شدگان  می خواست 
سرنوشت ساز با فداكاری مردم مؤمن، از روز حادثه ی كشتار مردم جان سالم به در برده 
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بودند. طیبه زمانی می خواست از آیت اهلل شیرازی بیشتر بداند. پیر پاره دوز از احساسات 
شیعیان هندی و پاكستانی گفت. از ماجرای آزادی علمای دربندشده ی اسالم حرف 
زد. سیده طیبه می شنید و می نوشت. در هر فرصتی قلم در دست، توی دفتر یادداشت 

جیبی، هر آنچه را به صورت پراكنده از زبان پیر نوغان می شنید، می نوشت. 
یک ماهی بود هر هفته به مسجد گوهرشاد می رفت،ولی پیر دنیادیده و شاهد 
عینی آن واقعه ی شوم را نمی دید. تعطیالت نوروزی هم گذشته بود. صحن های 
انبوه زوار دهاتی و  مسجد و حرم دیگر آن شلوغی و غلغله ی روزهای سرد و 
كشاورز را نداشت. سیده طیبه برای آنکه یادداشت های پراكنده اش مانند سال 
قبل، از خاطرش محو نشود، تصمیم گرفت خطر كند. یادداشت ها را مفصل تر 
بنویسد. وقتی هم اتاقی ها نبودند، به بهانه ی نوشتن فیلمنامه، یادداشت ها را دوباره 

و مفصل تر می نوشت:
ـ ... دستگیری آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی و سایر علما و زندانی شدن آن ها، 
به مدت حدود پنج ماه، به دستور رضاخان قلدر، به منظور ایجاد رعب و وحشت 
و برقراری خفقان شدید در میان ملت مسلمان ایران، به جهت علنی سازی طرح 
استعماری كشف حجاب و اعمال نیات پلید خود بر جامعه ی اسالمی، موج وسیعی 
از خشم و تنفر مردم مسلمان را، حتا در دیگر كشورهای اسالمی و مسلمان نشین، 
همانند پاكستان و هند پدید آورد. به ویژه آنکه زندانی نمودن شخصیت مبارزی 
همچون آیت اهلل العظمی سید یونس اردبیلی و آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی كه 
سابقه ی مبارزاتی ایشان، برای همگان آشکار و امیدبخش بود. مردم مصمم تر از 

قبل، برای مقابله با توطئه ی ضداسالمی و دیکتاتوری رضاخانی تهییج می شدند.



تصویر آخر200

با سروصدای چند نفر از دانشجوهای خوابگاه در راهرو، سیده طیبه یادداشت ها 
را گذاشت داخل كالسور مطالب درسی. همزمان، مینو و سیمین وارد شدند. مینو 
رو به طیبه سادات گفت »یک سوژه ی بکر دارم طیبه. بگو چیه.« سیده طیبه با 
پیش دستی گفت »منم سوژه ی خوبی پیدا كردم. احتیاجی به اجازه و مجوز هم نداره. 
دور و اطراف حرم چند اتوبوس از زوار پاكستانی دیدم با لباس های بومی شان. با 
اتوبوس هایی با اتاق دست ساز ویژه ی خودشان.« مینو نگاهی انداخت رو به سیمین.

ـ حیف شد. سوژه ام سوخته.
سیمین سر تکان داد. مینو از نو نگاهش را برگرداند رو به سیده طیبه.

ـ انگار حس مشتركی داریم. منم داشتم به سوژه ی زوار پاكستانی فکر می كردم.
سیمین این دفعه یک شماره از مجله ی خواندنی ها را گذاشت روی میز عسلی. 

نگاهش را برگرداند رو به سید طیبه.
ـ مجله مال دو، سه سال قبل است. یک مطلب توپ توش هست. فکر كنم به 

خواندنش می ارزه.
طیبه سادات كه هنوز به سیمین شک داشت، با بی خیالی گفت »من با سیاست 

میانه ی خوبی ندارم. بازم اگه دانشمند بود، ارزش خواندنش را داشت.
ـ اتفاقاً یک مطلب علمی است. مربوط به نصف عمر اتم می شود.

ـ فعاًل كه كار دارم. وقت شد حتماً می خونمش.
مینو روسری اش را عوض كرد. كیف دستی را برداشت و گفت »من و سیمین 

می ریم بوفه. هوس نسکافه با پیراشکی كردم. می خوری برای تو هم بیارم؟«
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ـ ممنون. توی فالكس چای هست. با كیک یزدی می خورم.
با خلوت شدن اتاق، سیده طیبه چای ریخت و با كیک خورد. لیوان و فالكس و 
پاكت كیک را به عمد گذاشت گوشه ی میز عسلی، كنار مجله ی خواندنی ها و دوباره 

مشغول نوشتن ادامه ی یادداشت ها شد.
ـ... به دنبال اقدامات ضدمذهبی و دین ستیزانه ی رضاخان و عمالش، احساسات 
عمومی مردم آن سامان آنچنان شدت گرفته بود كه در هر گوشه از مملکت، در 
مجالس و اجتماعات كوچک و بزرگ و به مناسبت های مختلف، این اقدام توسط 

مردم به شدت محکوم شد.
آوردن شرایط عمومی مردم  نظر  و در  به عمق مطلب  تمركز  با  طیبه سادات 
و كمبود شدید ارزاق و مشکالت عمومی جامعه، با این حال مردم غم خود و 
برابر  در  نادیده گرفتند.  بود،  مردم  اكثریت  گریبانگیر  را كه  معیشتی  مشکالت 
اقدامات دین ستیزانه ی حکومت، به هر بهانه ای در تجمعات حاضر می شدند. سیده 

طیبه با نگاهی مجدد به یادداشت ها، نوشت:
ـ ... حتا شیعیان دیگر كشورهای اسالمی نیز با آگاه شدن از زندانی بودن علمای 
بزرگ، این اقدام حکومت قلدر پهلوی را نکوهش و با شدت محکوم نمودند و در 
همان حال خواستار آزادی هر چه سریع تر علمای زندانی شدند. نگرانی شیعیان در 
هر دیار به نحوی ابراز می شد، به خصوص در شهر لنکنهو در كشور هند، علمای 
شیعه طی اجتماعات عظیمی، خشم و تنفر خود را ابراز داشتند و با احضار كاردار 
و سر كنسول ایران در آن شهر به آنان هشدار دادند كه به دولت متبوع خود اعالم 
دارند چنانچه هر چه زودتر نسبت به استخالص آقایان علما اقدام نشود، حکم به 
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تکفیر شاه ایران صادر خواهند نمود. روی این حساسیت، مقامات سفارت ایران از 
چنین تهدیدی بسیار نگران و هراسان شدند و چاره ای ندیدند، جر آنکه مطلب و 

تهدیدها را عیناً و فوراً به تهران گزارش كنند.
صدای بلند حرف زدن سیمین و مینو از داخل راهرو خوابگاه شنیده شد. سیده 
طیبه دفترچه را كنار گذاشت. مطالب نوشته شده را مجدد گذاشت داخل كالسور. 
مینو زودتر از سیمین، با یک فنجان نسکافه در یک دست و یک پیراشکی شکالتی 
پیچیده در كاغذ مومی وارد شد. رو به طیبه سادات گفت »می بینی چه دوستای 

خوبی هستیم. از دلمون نیومد برای تو نوشیدنی و خوردنی نیاریم.«
ـ چرا زحمت كشیدین خانوما. هم چای خوردم، هم كیک.

با اشاره به فالكس و پاكت كیک یزدی ادامه داد »شما هم بردارین چای و كیک 
بخورین.

پنجشنبه بعدازظهر سیده طیبه تنها مانده بود. سیمین هم اتاقی ها را به سینما و 
دیدن فیلم هندی برده بود. طیبه سادات فرصت را غنیمت شمرده و مشغول نوشتن 

ادامه ی یادداشت های پراكنده شده بود.
ـ... وقتی خبر هشدار شیعیان هندی به ایران رسید، شاه از چنین حركتی در میان 
شیعیان هند كه سابقه ی مبارزاتی آنان در موارد مختلفه برای او روشن بود، مطلع 
شد و فهمید اگر علمای هند با آن موقعیتی كه در آن روزها داشتند، دست به چنین 
اقدامی بزنند و رسماً در برابر او موضع قاطع اتخاذ كنند، المحال این مسئله به 
دیگر كشورهای اسالمی و جوامع شیعی سرایت خواهد نمود و اضافه بر آنچه از 
نظر اجتماعی به او صدمه رسانده است، دچار لطمات سیاسی بیشتری هم خواهد 
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شد. به همین علت و برای حفظ منافع خودش، فوراً دستور آزادی آقایان علمای 
زندانی را داد.

از نیمه ی اردیبهشت، سید طیبه هر بار به حرم می رفت، در صحن مسجد گوهرشاد، 
دنبال پاره دوز پیر نوغانی می گشت، ولی او را نمی توانست ببیند. حتا آشنایی هم 
نمی شناخت تا از او سراغ پیر مرموز را بگیرد. هر مرتبه به رواق ها و صحن های دیگر 
حرم سر می كشید. به كنار مرقد شیخ نخودكی سر می كشید. به مقبره ی شیخ بهایی 
می رفت. چند مرتبه هم به كنار ضریح پیر پاره دوز رفت، اما دیگر هرگز پوستین دوز 
پیر نوغانی یا آن همزاد دستار عنابی اش را ندید. با وجود اطالعات قابل توجهی كه 
كسب كرده بود، باز هم چند سؤال دیگر ذهنش را مشغول كرده بود. با وجود این، 
طیبه سادات كه نمی توانست دغدغه هایش را حتا با همکالسی ها و هم اتاقی هایش 
در میان بگذارد، یک روز به زیارت خواجه مراد و خواجه اباصلت رفت. هفته ی بعد 
هم پس از جست وجوی بی نتیجه ای در گوشه و كنار مسجد گوهرشاد و رواق ها 
و حرم مطهر، بعد از نماز ظهر و عصر، به خواجه ربیع سر زد. باز هم اثری از پیر 

پاره دوز و شاهد عینی واقعه ی خونین قیام و تحصن مسجد گوهرشاد ندید.
سه هفته به شروع امتحانات ترم باقی مانده بود. همراه مینو و فرزانه برای دیدن 
وضعیت كارگرهای كوره پزخانه ها رفتند. مینو، با اجازه و بی اجازه، از هر طرف و از 
هر شخصی، فیلم برمی داشت. فرزانه برای تهیه ی متن فیلم با كارگرهای مرد و 
نوجوان ها و زن ها و حتا بچه های پاپتی گفت وگو می كرد. گفته هایشان را یادداشت 
می كرد. یکی از كارگرهای نوجوان، از دور، قیافه اش با سایر كارگرها متفاوت بود؛ 
حتا منزوی تر به نظر رسید. نوجوان مورد توجهش، الغر بود و بلندقد. چهره اش 
تکیده و گونه هایش تورفته بود و استخوانی. سفیدرو بود، ولی اثر سوء تغذیه از 
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سر و رویش می بارید. اسمش عزت بود. نشسته بود پای قالب چوبی، گل آماده را 
می ریخت و صاف می كرد، اما بیرون آوردن سریع قالب برایش كمی دشوار بود 
انگار. مینو دوربین را زوم كرد روی چهره ی تکیده ی عزت. فرزانه مشغول گرفتن 

مصاحبه شد. حرف زدن عزت با بقیه فرق هم داشت.
ـ چرا درس نمی خونی؟

ـ من فراری هستم خانم. از خونه فرار كردم.
ـ چرا فرار كردی. تو این همه سختی می كشی. بهتر نبود درس بخوانی؟

ـ نه خانم. اینجا برام بهتره. زن بابام زجرم می داد. غذا كم می داد به م. از اول 
نگذاشت برم درس بخونم.

ـ پدرت میاد پیشت ببینه چقدر زحمت می كشی؟
ـ نه. آقام اینجا نیست. از تهرون اومدم.

سیده طیبه حرف عزت را برید... .
ـ بچه ی تهران هستی؟ چه شد آمدی مشهد. چرا آمدی كوره پزخانه. اینجا كسی 

را می شناختی؟
ـ نه خانم. دنبال كار می گشتم. با یکی از همین زن هایی كه آمده بود زیارت، كنار 
سقاخانه ی اسماعیل طال آشنا شدم. به م گفت بیام اینجا. خودش و شوهرش هم 
اینجا كار می كنند. دوتا پسر هم دارند. هر دو رو با هم بردن خدمت سربازی. االن 

مرز خاش خدمت می كنند. خورد و خوراک و جای خوابم با ایناست.
ـ پول هم ازت می گیرن؟
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ـ بله. روزی سه تومن به شون خرجی می دم.
ـ خودت چقدر حقوق می گیری؟

ـ حقوقی نیست این كار. هر چقدر زیاد تر كار كنم، مزد بیشتری دارم. روزی 
دوهزارتا خشت اگه بزنم، شش تومن مزدش می شود.

كنار دخترهای دانشجو پر شده بود از بچه های زیر هفت سال. دخترها و پسرهای 
پابرهنه ای كه ِمف از دماغشان آویزان بود. كودكانی كه صورتشان پر بود از لکه های 
چرک. پر بود از اثر غذا. پر شده بود از مگس های سمج. طیبه سادات نگاهش را 
گرداند اطراف. در گوشه ای از محوطه ی خشت مالی حاشیه ی كوره، نگاهش افتاد 
به منبع آبی حلبی. منبع روی چند ستون آجری، نامیزان لق می زد انگار. بچه ها 
را برد طرف منبع آب حلبی. شیر را باز كرد. همه را واداشت دست و صورتشان را 
بشویند. بعضی راضی نمی شدند. سیده طیبه بسته ای آب نبات از كیفش بیرون آورد. 

گرفتش باال و توی هوا تکان داد.
ـ هر كس دست و صورتش را بشوره، از اینا می دم به ش.

با این وعده ی شیرین، آن ها كه نمی خواستند تمیز شوند، به هوای آب نبات، با هم 
مسابقه گذاشتند.

سال  شروع  با  همزمان  كوره پزخانه،  پخته های  خام  عنوان  با  مستندی  فیلم 
دیدار  از  پس  طیبه سادات  می شد.  آماده  صدا گذاری  و  تدوین  از  بعد  تحصیلی، 
یک روزه با بچه های پای كوره پزخانه، تصمیمش را گرفته بود. هم اتاقی های خوابگاه 
دانشجویی سوغاتی خریده بودند. با شور و شوق آماده ی برگشتن به شهر و دیارشان 
می شدند، اما طیبه زمانی مصمم شده بود در كالس یک ماهه ی آموزش تکمیلی 
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كمک های اولیه ی دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه فردوسی شركت كند. مینو 
با تعجب پرسید »مگه نگفته بودی قباًل دوره دیدی. پس حاال برای چی بازم 

می خوای آموزش ببینی؟«
ـ به خاطر اینکه این دوره كامل تره. كار عملی هم داره. باید در بیمارستان شاه رضا 
هم دوره ی عملی بگذرانیم. خودم هم دوست دارم مدرک قابل قبولی داشته باشم. 
بچه های پای كوره پزخانه یادت هست؟ در شهرهای دیگر، هر گوشه ای از این 
مملکت، همین مشکالت گریبان گیر همه هست. یک ماه، چهل روز دیر تر بروم 

خانه، ولی دوره را بگذرانم، ارزشش را داره.
***

خبر مقاله ی توهین آمیز فرد مجهول الهویه ای به نام رشیدی مطلق، در روزنامه ی 
اطالعات، مدت ها بود نقل محافل شده بود. دانشجوهای دانشگاه فردوسی مشهد 
نظرات مختلفی داشتند. سیده طیبه زمانی ذهنش كشیده شده بود به گفته های پیر 
پاره دوز نوغانی. بوی عطر و بوی گالب، حرم و رواق ها را آكنده بود. همه جا پر 
بود از همهمه. مردها و زن ها دور ضریح می چرخیدند. پس از خواندن زیارت نامه 
آن قدر نزدیک ضریح ایستاد تا سه، چهار زن زوار كه دست به دست هم داده بودند 
و شانه به هم می فشردند تا به ضریح برسند، پیدا كرد. دو، سه زن دیگر هم یک 
در میان، همان حدود، كنار ضریح بودند. با حركت دسته جمعی زن ها، طیبه سادات 
تندی رفت در حلقه ی زن های زائر. آسوده خاطر مشغول زیارت شد. دور دوم مانند 
بقیه ی زن ها كه شهرستانی بودند و به كمتر از دو، سه دور زیارت رضایت نمی دادند، 
سماجت به خرج نداد. گشتی میان رواق ها زد، اما مانند همیشه، آشنایی ندید. 



207 شهید سیده  طیبه سادات موسوی زمانی

راهش را كج كرد سمت مسجد گوهرشاد. تکاپوی مردم مجاور و زوار در صحن 
همراه با غلغله ی مردم و زمزمه ی دعا و ناله و زاری دردمندان، ذهن سیده طیبه 
 را كشانده بود به روزهای سرد تحصن مردم به پا خاسته ی خراسانی در روزهای

 قیام علیه زمزمه ی شوم كشف حجاب رضاخانی. توصیف های پیر پوستین دوز از 
آن دوران را در پیش خود مجسم می نمود. آن روزهای قیام غیرتمندان دین باور 
را، با این روزهای ملتهب جامعه را كه همچون آتش زیر خاكستر بود، به نظر 
آورد. روزهای رواج بی بند و باری. روزهای ستیزه با اسالم به خاطر تغییر تاریخ 
هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی. روزهای كشتار مردم قم را در پی اعتراض 
به مقاله ی موهن، یاد آور روزهای سرد و خونین مسجد گوهرشاد بود. طیبه زمانی 
با انطباق اهداف مشترک دو دوره ی متفاوت، به روزها و ماه هایی می اندیشید كه 
امید به دگرگونی قابل توجهی در جامعه می رفت. پس از نماز مغرب و عشا، در 
حال برگشتن به خوابگاه، سوار تاكسی شده بود. مسافر مردی كه در صندلی جلو 
نشسته بود بی مقدمه گفت »تبریز هم شلوغ شده. چند تا بانک، چقدر ماشین را توی 
خیابان ها آتش زدن مردم.« راننده با كاله كاموایی تا روی گوش ها كشیده اش، 
از آینه ی باالی سر، مسافرهای صندلی عقب را نگاه كرد. غیر از طیبه سادات دو 
دختر دانشجوی دیگر هم بودند. هر دو بی حجاب بودند. در سرمای بهمن ماه زیاد 
سردشان نبود انگار. مرد مسافر كه جوان بود و لهجه اش با مشهدی ها توفیر داشت، 
در ادامه گفت »انگاری یک خبرایی باید باشد این جوری كه بوش میاد و...« شوفر 
تاكسی با رنگ پریده، این مرتبه نگاهش برگشت رو به مسافر بغل دستی. رفت 
توی حرفش »هوا بد جوری سرد شده یره. اخبار می گفت هوای همدان شیش درجه 
زیر صفر بوده دیشب.« تاكسی پشت چراغ قرمز چهارراه ایستاد. مرد جوان یقه ی 
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پالتو را پشت گردنش صاف كرد. این مرتبه در حالی كه نگاهش را دوخته بود به 
نور چراغ قرمز، گفت »دوتا ماشین قراضه و چهار حلقه الستیک كهنه، وقتی سر 
یکی از چهار راه ها آتیش بزنند، هوای همدون، شیش درجه هم رفته باالی صفر.« 
سیده طیبه زیرچشمی دو دانشجوی بی حجاب كنار دستش را زیر نظر گرفت. چراغ 
چهارراه سبز شد. راننده در حال عبور از چهارراه گفت »امشب باید بدم پسرم یک 
كاغذ بزرگ با خط درشت بنویسه و بچسبانم روی شیشه.« دختر دانشجویی كه 
وسط صندلی نشسته بود و شال زرشکی رنگ از روی سرش ُسر خورده بود، پشت 
گردنش، با حالتی همراه با شگفتی پرسید »حاال روی كاغذ چی می خوای بنویسی. 

مگه خودت نمی تونی بنویسی؟«
ـ می گم بنویسه بحث سیاسی داخل تاكسی ممنوع.

نرسیده به چهارراه بعدی مسافر جوان پیاده شد. راننده وقتی ماشین را راه انداخت، 
با خودش، اما طوری كه سه مسافر دختر صندلی عقب هم بشنوند، گفت »خدا 
خودش آخر و عاقبت ما را به خیر كنه. می ترسم با حرفای این كمونیس ها، بازم 
قضیه ی خون و خونریزی مسجد گوهرشاد، یک جور دیگه میان خیابان ها، سر 

مردم بیاد.«
***

طیبه سادات زمانی سه روز از عید نوروز گذشته به كنگاور رفته بود. لحظه ی 
سال تحویل را در كنار ضریح امام غریب به راز و نیاز گذرانده بود. موقعی به خانه 
رسیده بود كه میهمان های غریبه و آشنا، مانند سال های گذشته، گروه گروه برای 
عید مباركی، هر روز و هر ساعت به دیدن آسید حسین زمانی می آمدند و می رفتند. 
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خانه شان بوی گالب و اسپند دود می داد. آسید حسین طبق منوال سال های قبل 
می ایستاد جلوی در اتاق. وقتی میهمان ها بعد از صرف چای و شیرینی، قصد خروج 
داشتند، به هر نفر یک سکه ی ده ریالی به عنوان تبرک و خیر و بركت سال جدید 

عیدی می داد.
سر ظهر بود. سید نصرت زمانی علی آبادی از آبادی آمده بود برای عید دیدنی. آقا 
رسول زمانی علی آبادی پسرعمویش هم همراهش بود. پنج دقیقه نشسته بودند. 
آسید حسین برای نماز وضو گرفت. دو میهمانی كه غریبه هم نبودند، آماده ی رفتن 
می شدند. آسید حسین گفت »ناهار بمانید خانه ی ما. تا نماز بخوانم، سفره میندازن.« 
پسرعموها كه هم سن و سال طیبه سادات بودند، از اوضاع مشهد پرسیدند. سیده 
طیبه جواب داد »همه جا زمزمه ی حرف های سیاسی است. هر وقت به حرم حضرت 
مشرف می شوم، هر موقع نگاهم به صحن مسجد گوهرشاد می افته، به نظرم 
می رسد بازم مردم آماده ی قیام هستند؛ قیامی كه از قیام مسجد گوهرشاد مهم تر 
 و خونین تر هم می شود.« میهمان ها چای نوشیدند. آسید حسین به اتاق نشیمن

 برگشت. پسرعمو ها به احترام عموی پدرشان از جا برخاستند. سیده طیبه گفت 
»انگار در استان پنج خبر زیادی از مسائل سیاسی نیست.« سید نصرت نگاهش را 
از آسید حسین گرداند. خیره شد رو به گل بته قالی و آرام گفت »اینجام مثل آتیش 
زیر خاكستره؛ به موقعش.« آسید حسین با بَِر انگشت كشید به خال سیاه گونه ی 
راستش. نگاهش ثابت ماند روی چهره ی آرام دخترش. انگار توان گفتن حرفی به 

دختر دانشجویش را نداشت.
 ***
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سیده طیبه سادات تابستان تنها برای مدت ده روز به كنگاور برگشته بود. همراه 
از دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،  با یک گروه 
برای مداوا و رسیدگی به اوضاع بهداشتی اهالی روستا های محروم استان خراسان، 
داوطلبانه راهی شهرها و روستا های مناطق محروم جنوب استان شده بود. طیبه 
در میان وسایل شخص، دفترچه ی یادداشت مخصوصی هم همراهش برده بود. 
در هر روستا، از خواص دارو های گیاهی محلی می پرسید. خواص درمانی آن ها را 
می نوشت. هر جا فرصتی دست می داد، با زن ها و پیرمرد هایی كه سر رشته ای از 
طب سنتی داشتند، به راحتی گرم می گرفت. از وضعیت تغذیه و بهداشتی اهالی 
می پرسید. از بیماری های رایج در محل و تعداد مبتالیان به بیماری های خاص 
می پرسید. از میزان درآمد و از محصوالت عمده ی آبادی سؤال می كرد. بیشتر 
مردم بی سواد بودند. خیلی از بچه های در سن ورود به دبستان از تحصیل محروم 
بودند. تعداد افراد نا بینای هر روستاها، به نسبت مناطق دیگر خیلی زیاد تر بود. تک 
و توكی از افراد، از وضعیت شهرها و اوضاع كشور می پرسیدند. در گناباد، پیرمردی 
روستایی كه طب سنتی می دانست، قرآن بزرگ درشت خطی با حاشیه ی محرم نامه 
در خانه داشت، با تردید زل زده بود به گروه دانشجویان. چهره ی تک تک آن ها 
را می دید. نگاهش رو به سیده طیبه سادات زمانی ثابت ماند. لحظاتی بعد، سرش 
را پایین انداخت. بی اینکه از او سؤالی پرسیده شود، گفت »امسال سال فرد است. 
پارسال سال زوج بود. گفته بودم كار مردم به جایی نمی رسد. ولی بدان ای سیده، 
امسال مردم حركت كنند، به جایی می رسند. برای رسیدن به هدف، از میان خون 
باید گذشت.« طیبه سادات با شنیدن گفته های بی مقدمه ی پیرمرد حکیم، رگه ای از 
تن صدای پیر نوغانی را در گفتار بی مقدمه ی پیرمرد گیاه شناس روستایی دریافت. 
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پس از تأملی پرسید »به پیروزی و سرانجام نهضت امیدوار باشیم؟« پیرمرد حکیم 
با گوشه ی دستار عنابی، به چشم هایش كشید.

ـ امید همه باید به خداوند باشد. امسال، سال به سرانجام رسیدن مرد قیام كننده ای 
از قم است.

پیرمرد كه حرف می زد، همهمه ی زوار در مسجد گوهرشاد ذهن سیده طیبه را 
آشفت. از شنیدن نام قم ذهنش رفت به برادرش مرحوم آقا عبداهلل كه از شاگردان 
آیت اهلل بروجردی بود و در جوانی به درجه ی اجتهاد رسیده بود، اما اجل مهلتش 

نداده بود.

خبر راهپیمایی بزرگ روز عید فطر تهران از تپه های قیطریه، با هر وسیله ای، به 
شهرها و روستا های دوردست هم رسیده بود. گروه دانشجویی داوطلب یک ماه 
رمضان را شهر به شهر و روستا به روستا؛ رسیده بودند به نیشابور. طیبه سادات 
زمانی نیمی از دفترچه ی همراهش را از خواص داروهای گیاهی محلی شهرهای 
جنوبی استان خراسان پر كرده بود. با جدا شدن از گروه، برای یک هفته به مشهد 
برگشته بود. مینو ربیعی به تنهایی سومین فیلم مستند را هم ساخته بود. سیده طیبه 
سناریو فیلمی را در مورد خواص درمانی گیاهان محلی خراسان آماده كرده بود. 
فیلمنامه اش كاماًل نمادین بود. عکس هایی كه در سفر به روستا های دور افتاده و 
پرت كویری گرفته بود، ظاهر شده بود. عکس ها و فیلمنامه به واقع دو روی یک 
سکه ی فقر و محرومیت روستاییان بود. مستند داروی گیاهی، تنها پوششی بود 

برای پیش بردن كارهای سیاسی.
مینو ربیعی از وقتی برادرش در تهران بازداشت شده بود، كمی ترسیده بود. به 
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همان علت هم مستند باغ های انار ساوه، هنوز تدوین نشده بود. اما با خواندن طرح 
فیلمنامه ی طیبه در تصمیمش تجدید نظر كرد.

ـ حقیقتش تصمیم گرفته بودم فعاًل فیلمی نسازم. اگر هدف تجربه هم بوده باشد، 
همون سه فیلم مستقل و مشتركی كه با هم ساختیم، كافی بود. ولی حاال بعد از 
دستگیری داداشم به دست ساواک، اونم به خاطر نوشتن چند تا شعار در اطراف 
سینما، فکر می كنم فیلم ساقه های شفا را چنانچه مشترک بسازیمش، می تواند 

مکمل مناسبی هم برای شهد های بهشتی ساوه به حساب بیادش.
ـ در ساقه های شفا می توانیم عمق فقر و محرومیت بخشی از مردم ایران را در 

سکوت نشان بدیم، اما در ظاهر، از خاصیت گیاهان دارویی حرف بزنیم.
مینو ساوجی در تأیید گفته های طیبه زمانی، با چاشنی لبخندی، سر تکان داد. 
سیده طیبه ادامه داد »البته با توجه به اوضاع آبستن حوادث كشور، به نظرم باید در 
هر كار و رشته ی هنری، با صراحت بیشتری مطلب را رساند. رسالت فیلم سازان هم 

با توجه به كار برد آن، چیز كمی نیست.«
ـ طیبه جان، من باید در این قضیه با فکر كردن بیشتر به جایی برسم. البته خواستم 

بپرسم حاال عکس هایی كه برداشتی، برای برگزاری نمایشگاه كافی هست یانه؟
ـ منم كه عکاس حرفه ای نیستم. البته اگر فرصتی پیش بیاد، با همین عکس های 
آماتوری هم می شود خیلی ساده تر و ملموس تر، بخشی از فقر موجود را به نمایش 

گذاشت. هر چند آدم آخر سر همیشه فکر می كند یک عکس آخری هم الزمه.
ـ سری حرف می زنی طیبه زمانی!

طیبه عمیق رفته بود توی خیاالت. مینو ساوجی باز هم با چاشنی لبخندی گفت 
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»البته این بستگی به مخاطب و بازدید كنندگان هم داره. در كنار این موقعیت، زمان 
و شرایط مکان هم در برپایی نمایشگاه مؤثر است.«

سیده طیبه زمانی همراه با مینو، دوربین های عکاسی و فیلمبرداری شان را برداشته 
بودند. هر دو نفر رفته بودند در حاشیه ی شهر؛ آنجا كه پیرمردها و پیرزن ها با 
كمک جوانه زن ها مشغول پختن رب بودند. بچه های پاپتی در زمین های بدون 
كشت مانده ی نزدیک بیقوله ها و كپرهای تنگ هم چسبیده، معلوم نبود با چه 
جانورهایی خودشان را سر گرم كرده بودند. در جلوی آلونک هایی، با دیوارهایی 
از گل و حلبی، زنی چادر به كمر بسته، با كلوخ كوب دسته كوتاهی داخل دیگ 
رویی بزرگی، گوجه فرنگی های شکسته را می كوبید. آن سوتر، زنی دیگر قزانی پر 
از گوجه ی لهیده را كه در گرمای هوا تَف كرده بود و ور آمده بود، با آبگردان هم 
می زد و می ریخت داخل سماق پاله ی باالی دیگ دیگری. در میان زمین های آن 
سوی بیقوله ها، پیرمردی كمرخمیده، باری هیزم ریخته بود نزدیک اجاق سنگی. 
آتشی كم رمق زیر قزان مسی دود زده ی باالی اجاق می سوخت. پیرزن لچک بر 
سری، ذوق زده دهان بی دندانش را می لمباند و هیزم های بلند تر را با فشردن بر قلم 
زانو می شکاند و درون اجاق می انداخت. آن سمت قزان سیاه شده، پیرزن دیگری، با 
جوانه زنی كه صورتش از دود تیره شده بود و از شدت دود چشم هایش پر شده بود 
از اشک و تندتند موف می كشید و با كفگیر دسته بلندی رب های در حال جوشیدن 
و قلقل كنان را برای آنکه ته نگیرد، بی وقفه هم می زد. این دست و در آن سمت 
حلبی آباد، در چند نقطه ی دیگر، بقیه ی ساكنان كپرها مشغول پختن رب خانگی 

بودند تا به گفته ی خودشان، در دبه های پالستیکی، به اهالی شهر بفروشند.
سیده طیبه زمانی و مینو ساوجی، از هر زاویه ای عکس برمی داشتند. از هر حركت 
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زنان و مردان محروم فیلم می گرفتند. كپرنشین ها متقاباًل و از سر تعجب، از عکاس 
و از فیلمبردار محجبه ی چادرمشکی كه بدون فیس و افاده ها و ادا و اطوار معمول 
شهری های بی حجاب و عینک آفتابی زده یا خارجی های زبان نفهم، تنها مشغول 
كار خود بودند. همین سادگی و صمیمیت آن ها، باعث همکاری و عالقمندی شان 

شده بود.
از وقتی برادر مینو برای دو هفته دستگیر و بعد هم با دادن تعهد آزاد شده بود، 
مینو انگار دچار دگردیسی روحی شده بود. این را طیبه سادات زمانی بیشتر درک و 
احساس می نمود. به همین خاطر گفت »مینو، می دانم تو دیگه مینوی پارسالی و 
حتا دو، سه ماه قبل نیستی، ولی باید دل را به دریا زد. ایمان خودت را قوی تر كن 
دختر. می بینی چطور در هر موقعیت و مناسبتی تظاهرات پراكنده و آرام در مشهد و 
تهران و قم و تبریز و شهر های دیگر شکل می گیره. رونق بیداری مردم و ریختن 
ترس عمومی مردم را می بینی؟ پس باید زیاد بی تفاوت هم نبود. باید هر دو برویم 
داخل تظاهرات مردم. از صحنه های ناب عکس برداریم. فیلم بگیریم. نگران هم 
نباش. اگر هر كدام دستگیر هم شدیم، دیگر متوجه می شود.« مینو به تأیید لبخند 

زد. حرف های هم اتاقی اش را شنیده بود.
ـ می دونم طیبه سادات. من نمی ترسم. باور كن بی تفاوت هم نیستم. منتها دارم 
فکر می كنم به اینکه كار من و كار تو، چقدر ارزش داره. آیا به ریسک كردنش 
می ارزه؟ آیا می تونیم با مستند سازی، با عکاسی از نشانه های فقری كه در جلوی 
دروازه های تمدن بزرگ توهمی مثل قارچ بیرون زده، این همه دروغ و تزویر و 

دغل بازی حکومت رو نشان بدیم؟
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ـ یک عده اشخاص هستند، اسلحه برمی دارند و در مبارزه با ظلم و با جهل و 
با نابرابری ها، وارد جنگ مسلحانه می شوند. عده ای هم با سخنرانی و افشاگری. 
گروهی دیگر كه از دستشان برمیاد، با تشکیل تعاونی های محفلی و محلی، كسانی 
با تشکیل صندوق قرض الحسنه و كمک به نیازمندان كه اخیراً هم بیشتر میان 
مردم جا افتاده، از كار نیازمندان گره گشایی می كنند. مطمئن باش، من و تو هم 
با همین دوربین های عکاسی و فیلمبرداری، به صورت آماتوری می توانیم در لباس 
دانشجویی، سهمی از انقالب و برای آینده داشته باشیم. ارزش كار خودت را ساده 
و دست كم نگیر. ما نباید فکر كنیم تالشمان كم اجر است. همه ی این ها، روی هم 

خودش را نشان می دهد.
پنجشنبه بعدازظهر بود. مینو به تهران رفته بود. سیده طیبه زمانی برای خرید چند 
حلقه فیلم 110 برای دوربین خودش، رفته بود بازار رضا. مانند همیشه نگاهش در 
میان زوار شهرستانی، از پی آشنایی می گشت. انگار از هم وحشت داشتند. همه 
برای خرید یا خروج از پاساژهای به هم پیوسته ی بازار، شتاب داشتند. مغازه دارها 
در چهره شان اضطرابی نامحسوس پیدا بود. طیبه سادات هنگام عبور، در هر جمع 
كوچکی گوش تیز می كرد. سعی داشت از میان حرف های جسته و گریخته ی 
آن ها، مطالبی در رابطه با وقایع دیگر شهرستان ها به دست بیاورد. ولی حرف های 
بلند بلند زن ها و مردهای زواری كه می توانست بشنود، راجع به مسائل سیاسی 
است. گفت وگوی شان مفهوم نبود. طیبه سادات هنوز در خیال تظاهرات كوچک 
و پراكنده ی خیابان ها و از مبدأ مساجد مشهد و در پایان یا در حین جلسه های 
سخنرانی یا مساجد ترحیم شهدا بود. ذهنش گاه پر می كشید به چهل سال قبل. به 
آن سال های شوم آغازین كشف حجاب. می رفت به وقایع تحصن مؤمنین و كشتار 
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در صحن مسجد گوهرشاد. ولی یک نکته بیش از پیش توجه طیبه سادات را به خود 
جلب كرده بود، آن هم كاهش تعداد زن های بی حجاب و بدحجاب در خیابان های 
مشهد بود. دیگر نه در خیابان و نه در بازار رضا، از بی حجاب های با آرایش غلیظ 
خبری نبود. بی حجاب ها بدون آرایش یا آرایش كم رنگی در میان زنان محجبه و 

زوار و مردم عادی مشهدی گم و گور بودند.
هنوز فصل فراغت كشاورزها و افزایش تعداد زوار فرا نرسیده بود. داخل حرم 
راحت تر می توانست در فرصت های مناسب، قپه های ضریح را دست بگیرد. سیده 
طیبه زمانی به خاطر كم شدن ازدحام زوار، آسوده تر می توانست میان شلوغی زوار 
مشغول زیارت باشد. پس از زیارت حضرت، نماز مغرب و عشا را در جماعت مسجد 
گوهرشاد به جا آورد. از وقتی از زبان پاره دوز روشن ضمیر نوغانی كه حدود یک 
سال بود، همان طور كه ظاهر شده بود، به ناگاه غیبش زده بود، بدون واسطه از 
ماوقع قیام علیه كشف حجاب استعماری مطلع شده بود، اغلب نمازهای واجب را 
در صحن مسجد گوهرشاد به جماعت خوانده بود. هر بار احساس اش این بود با 
به جا آوردن فریضه در مسجدی كه صحنش به خون شهدای بی شمار قیام سال 
1314 متبرک است، بخشی از دین خود را به آن به پا خاستگان از جان گذشته در 
راه حفظ ارزش های اسالمی ادا نموده است. پس از نماز عشا، باز هم زمزمه ی 
دعا و تضرع نمازگزاران، در خیالش به فریاد های درهم شده ی قیام كنندگان مؤمن 
و تحصن كنندگان در آن واقعه ی تاریخی مبدل می شد. با كمی تأمل می توانست 
نفیر گلوله های آتشینی را كه از فراز بام های ساختمان های مشرف به صحن مسجد 
گوهرشاد، قلب تپنده و سینه ی سپر شده ی متحصنین را می شکافت و از كشته ها، 
پشته می ساخت، با چشم دل مشاهده نماید. طیبه سادات زمانی در عالم خودش، 
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را به حال خود آورد. بی اینکه سر  او  غوطه ور بود. صدای گفت وگویی یک دم 
برگرداند، گوش تیز كرد. با از هم پاشیده شدن صف های نماز جماعت، سه زن و دو 
مرد كه پیدا بود از زوار تهرانی هستند، از راهپیمایی و تظاهرات در تهران می گفتند. 
مرد همراهشان خبری را با آب و تاب می گفت. دمی بعد، لحن صدایش آهسته تر 

شد.
ـ اصاًل باورم نمی شد. وقتی داداش عباس گفت فردا، بازم تظاهراته، پشت تلفن 
خشکم زد. داداش می گفت مردم مشت می پراندند و دسته جمعی با آهنگ می گفتند، 

فردا صبح، هشت صبح، میدان شهدا.
یکی از زن های میانسال آرام تر پرسید »حاال میدان شهدا كجاست و ما خبر 
نداریم؟« این مرتبه مرد دیگر همراه آن ها جواب داد »میدون ژاله رو بهش میگن 
شهدا دیگه.« همان مرد اولی با پوزخند گفت »آبجی تقصیر نداره. از وقتی خونه شون 

رفته خیابان كریمخان، پاک اون طرفا رو از یاد برده.«
ـ چه می دونم داداش. حاال هر میدون، یا خیابونی كه یک نفر اونجا شهید شده، 

مردم خود به خود اسمش گذاشتن شهید.
ـ نه آبجی. االن دو، سه هفته س. خیلی از مردم اسم ژاله رو گذاشتن میدان شهدا، 

به خاطر اینکه در تظاهرات قبلی چند نفر با هم شهید شده بودند.
سیده طیبه به آرامی نگاهش را گرداند رو به زن های پشت سر. هر سه محجبه 
بودند. هر سه، با مقنعه بودند و چادر مشکی بر سر داشتند. مرد دومی كه كوچک تر 
بود و ته ریش داشت، پس از مکثی با لحنی حق به جانب ادامه داد »اما مشکوكم. 
فکر كنم باید یک دسیسه ای در میان باشه. به نظرم این شعار ها رو خود ساواكی ها 
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شکاندن توی دهان مردم. البد می خوان انقالب ها رو به یک نقطه ی معین بکشانند 
و بعدش همه رو یک جا دستگیرشون بکنند، یا یک جورایی كلک همه رو بکنند.«

طیبه سادات از نظریه ی مرد دوم دلش فرو ریخت. رنگ به رنگ شدن صورت 
خودش را می توانست بدون آینه هم ببیند. این مرتبه همان مردی كه از ُتن صدایش 
پیدا بود از مرد دومی بزرگ تر باشد، ادامه داد »بعید هم نیست. مگه رضا شاه مردم 
مؤمن را داخل همین مسجد گوهرشاد به خاطر مخالفت با برداشتن چادر از سر 
زن ها به گلوله نبست؟ پسر كو ندارد نشان از پدر! این محمد دماغ آری از مهر 
هم خب پسر همون رضا قزاق پهلوی قلدر و آدم كش است دیگه.« با ورود چند 
تازه وارد، گفت وگوی خانوادگی زوار هم تمام شد. طیبه سادات از شنیدن احتماالت 
دل آشوب شده بود. با بی قراری، از جا بلند شد. غیر مستقیم نگاهی به زن های پشت 
سر انداخت. بی اینکه دیده باشد، می توانست اثر دلهره را در چهره ی آن ها هم ببیند.

صبح روز جمعه هفدهم شهریور، سیده طیبه حوصله اش سر رفته بود. این طرف 
رادیو  از  بر می دید.  و  افراد دور  را در چهره ی  و آن طرف، وحشت و اضطراب 
ترانه پخش می شد، اما طیبه زمانی آن قدر در فکر نظریه ی مرد زوار فرو رفته 
بود كه نمی توانست به نگرانی اطرافیان فکر كند. تنها جایی كه می توانست به او 
آرامش ببخشد، پناه بردن به حرم حضرت بود. دوربین را برداشت و سوار تاكسی 
شد. مقابل باغ نادری پیاده شد. در مسیر كه آمده بود، حضور چشم گیر ارتشی ها 
را در كنار نیروهای شهربانی، به گونه ی محسوسی دیده بود. جلوی در پارک، 
چهار پاسبان با نگاه های مشکوک ورود و خروج افراد را زیر نظر گرفته بودند. 
طیبه سادات با احساس نا امنی، بر خالف همیشه كه با دوربین همراهش سعی 
در شکار افرادی كه فقر و فالكت از سر و روی شان می بارید، با خودش گفت 
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»امروز بهتره چند تا عکس از مجسمه ی نادر بگیرم.« با این خیال، اطراف را زیر 
نظر گرفت. راه افتاد رو به مجسمه ی اسب سوار نادرشاه. از فال فروش ها و گداها و 
زن های كولی فال بین سمج همیشگی خبری نبود. دقایقی نشست روی یکی از 
نیمکت های خالی پارک. افکارش به هرجا می رفت. می افتاد به یاد حرف های شاهد 
عینی قیام مسجد گوهرشاد. می افتاد به یاد گفت وگوی خانوادگی زوار تهرانی. زل زد 
به مجسمه ی اسب و اسب سوار. خیره شد به تبرزین دست نادر. رادیو پارک، پشت 
بلندگو آشفته بود انگار. افراد لباس شخصی، از نگاه های كنجکاوشان به این و آن 
پیدا بود، در پی صید هدف های خود هستند. به هر فردی با دیده ی یک خرابکار 
می نگریستند. سیده طیبه در سایه ی چادر مشکی اش، دوربین را تنظیم كرد. از جا 
برخاست. نگاهش به مجسمه بود. گوش تیز كرده بود به گفت وگوی پاسبان ها و 
لباس شخصی های مشکوک. با تردید قدمی پیش رفت. از چند زاویه، عکس های 
مختلفی از مجسمه ی نادرشاه برداشت. این مرتبه در نظر داشت زاویه را به گونه ای 
انتخاب كند تا نادرشاه را در حالت كوبیدن تبر زین بر سر مخاطبش نشان دهد. قبل 
از آنکه به طور كامل روی مجسمه زوم كند، مطلبی كه از رادیو در بلندگو پخش 
می شد، توجه اش را جلب كرد »اطالعیه ی شماره ی یک حکومت نظامی تهران و 
حومه...« چشم های طیبه سادات سیاهی رفت. نگاهش را گرداند به اطراف. همه ی 
افراد را به صورت اشباحی متحرک می دید. سرش به دوران افتاد. به زحمت خودش 
را دوباره به نیمکت خالی نزدیک مجسمه رساند. رادیو در ادامه ی اطالعیه، از 
تظاهرات در میدان ژاله می گفت. سیده طیبه می شنید و نمی شنید. ذهنش كشیده 
شده بود به صحبت برادرها و خواهرهای زوار تهرانی در شب قبل. خیالش كشیده 
شد به كشتار مؤمنان متحصن در مسجد گوهرشاد. نگاه دلش افتاد به موج خون 
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ریخته شده ی مؤمنان در كف صحن مسجد گوهرشاد. گوینده ی رادیو همچنان 
تهدیدآمیز در حال قرائت اطالعیه ی حکومت نظامی بود. طیبه سادات متوجه نشد 

همان اطالعیه شماره ی یک است یا اطالعیه شماره ی چند.
ـ تا این ساعت، شمار كشته های تظاهرات در میدان ژاله به هفده نفر افزایش 

یافته است.
طیبه سادات دیگر متوجه نشد عکس با زاویه ی خاص را برداشته است یا خیر. 
كلمات گوینده ی رادیو همانند رگبار گلوله ها در ذهن سیده طیبه تند و آتشین 
می بارید. ذهنش برگشته بود به حرف های شب قبل خانواده ی زوار تهرانی در 
مسجد گوهرشاد؛ »فردا صبح. هشت صبح. میدان شهدا. هشت صبح میدان شهدا. 
هشت صبح. میدان شهدا...«. شعار پیاپی در مغزش كوبیده می شد. بعد حرف مرد 
دوم در ذهنش نقش بست؛ »من فکر می كنم باید دسیسه ای باشد. به نظرم این 
شعار رو خود ساواكی ها شکاندن توی دهان مردم. البد می خواهند انقالبی ها را به 
یک نقطه ی معینی بکشانند و همه را یک جا دستگیر كنند یا اینکه یک جورایی 
كلک همه رو بکنند.« از تحقق پیش بینی زوار تهرانی، طیبه زمانی از نو رفته بود 
توی خیاالت. باز هم همه ی مردم حاضر در پارک و آن هایی را كه در خیابان آن 
سمت پارک در حال ترد در شتاب بودند، به صورت اشباح می دید. سایه ی مجسمه 
همانند بختکی در نظرش جلوه گر شده بود. دلش پر شد از غصه. پر شد از غم و 
اندوه. دنیا به نظرش به زندان بزرگی مبدل شد. دلش به تپش افتاد. سرش داغ 
شد. باز هم افتاد به یاد كشتار متحصنین مسجد گوهرشاد به دست عمال نظمیه ی 
رضا شاه. افتاد به یاد پیر پوستین دوز كه با چشم های خودش از نزدیک شاهد آن 
ماجراها و خون ریزی ها در جریان قیام مردم شده بود. از نو دلش گرفت. دلش تنگ 
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زیارت امام غریب شد. از یاد امام رضا، تندی از جای برخاست. با نگاهی به سمت 
گنبد طالیی، نور امید به چشم هایش برگشت. راه افتاد رو به سمت حرم. با هر قدم 
متوجه می شد انگار همه ی مردم روانه ی حرم شده اند. به خیالش می رسید حاال 
همه ی مخلوق از شدت ستم سلسله ی پهلوی سراسیمه راه افتاده اند تا در حرم 
حضرت غریب پناهنده بشوند. در خیابان تمام مردم عجله داشتند. همه از اعالم 

حکومت نظامی وحشت زده شده بودند. 
با  دوش،  به  تفنگ  و  مسلح  نظامیان  و  ارتشی  كامیون های  اولین  دیدن  با 
 كالهخودهای نظامی، در حال استقرار در سر چهارراه ها و در طول خیابان ها و در

 مقابل ادارات دولتی، متوجه اعالم حکومت نظامی در مشهد هم شد. دید اینجا 
و آنجا، در این سوی و در آن سوی، مأمورهای حکومت نظامی به مردمی كه 
با هم گروه گروه در حال حركت بودند، تذكر می دادند: »یک جا نایستید. متفرق 
بشوید. طبق مقررات در حکومت نظامی، تجمع بیش از سه نفر ممنوع است.« 
مردم و زوار غافلگیر شده از اعالم حکومت نظامی، با چهره های پریشان و با رنگ 
پریده، با كنجکاوی و سراسیمه و وحشت زده، به نظامیان مسلح توجهی می كردند 
و نمی كردند. كسانی ناله و نفرینشان به هوا می رفت. سیده طیبه در خیال صحن 
مسجد گوهرشاد را می دید كه غرق در خون مؤمنان بود. كشته ها و زخمی های ناالن 
در كنار هم افتاده بودند. مأمورها و نظمیه چی های حکومت رضا شاه را می دید كه از 
بام های ساختمان های مشرف بر صحن مسجد، مردم را به گلوله بسته اند. در این 
افکار مغشوش، همراه چند زوار هراسان و وحشت زده زیر نگاه نظامیان، از چهارراه 
گذشتند. مردم زیادی با نگرانی به صورت یک طرفه رو به حرم می رفتند. سربازهایی 
كه از مقررات خشک داخل پادگان ها رها شده بودند، مسلحانه به خیابان ها كشانده 
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شده بودند. از مأموریت جدید خود، بیشتر از مردم عادی در شگفت بودند.
 نگاه طیبه سادات افتاد به سیل جماعتی كه با اضطراب و شتاب، در بیم و امید 
رو به حرم در حركت بودند. حركت مردم رو به حرم رضوی، یک طرفه شده بود. از 
آن سمت، تک و توكی، با بیم و هراس از حرم بیرون می آمدند. هیچ كس جرأت 
نداشت یا نمی خواست همانند روزهای قبل بلندبلند صحبت كند. همه با سرهای 
پایین و چهره ی اخمو غرق در خیاالت و برای دوری از نگاه هراس انگیز نظامی ها 

تندتند در حركت بودند.
داخل صحن نگاه سیده طیبه افتاد به ایوان طال. از سقاخانه ی اسماعیل طال 
پیاله ای آب خنک نوشید. این مرتبه با آرامش راه افتاد به طرف حرم. مانند همیشه 
بر حسب مستحب در آرامش و با طمأنینه راه می رفت. گفت وگوی دو نفر، نرسیده 

به كفشداری، توجه اش را به خود جلب كرد.
ـ چه كشتاری شده امروز توی میدان ژاله ی تهران. از هشت صبح، در تهران و 

یازده شهر دیگر حکومت نظامی اعالم شده.
طیبه سادات به زن ها نگاه گذرایی انداخت. پیدا بود آن ها هم دچار دغدغه شده اند: 
از اعالم حکومت نظامی، از حکومت دیکتاتوری، از... . سیده طیبه رسیده بود به 
داخل حرم. زیارت نامه خواند. دو ركعت نماز تحیت به جا آورد. زوار فشرده تر از هر 
زمان، دور ضریح حلقه زده بود. از هر گوشه ی حرم صدای ناله ی دردمندان شنیده 
می شد. انگار دسته جمعی به شیون، زار می زدند. از هر گوشه ای زوار با اندوه خیره 
شده بودند به ضریح. با نگاهشان پناه برده بودند به امام غریب. از حالت ترسان 
چهره ی مردم، سید طیبه دل آشوب شده بود. اذان ظهر از نقاره خانه پخش می شد. 
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صحن مسجد گوهرشاد از همیشه شلوغ تر هم شده بود. سیده طیبه ناخودآگاه 
نگاهش از پی پیر پاره دوز شاهد عینی گشت. البه الی جماعتی كه به نماز جماعت 
حاضر می شدند، یک آن انگار پیر پوستین دوز نوغانی را دید. قدمی پیش نهاد. 
پیش تر از آنکه گام بعدی را بردارد، پوستین دوز پیر با دستار عنابی در آن سمت 
صف های به هم فشرده از نظرش ناپدید شد. طیبه نومیدانه برگشت سمت صفوف 
زن ها. دید از اعالم حکومت نظامی مردم در جماعت هم به یکدیگر نزدیک تر 
شده اند. تا در صفی خودش را جاگیر كند، تا بخواهد قامت ببندد، ذهنش به صحن 
خون چهل سال پیش بود. جنازه های خونین، بدن های غرق در خون زخمی ها، 
مقابل دیدگانش زنده و مجسم شده بود. در خیال میدان ژاله ی تهران را در نظر 
آورد. به نظرش كشته های مسجد گوهرشاد، این مرتبه در ژاله ی تهران به قیام 

برخاسته بودند. 
بعدازظهر مردم سر در گوش هم، به نجوا از قتل عام در میدان ژاله تهران می گفتند. 
به نظر با خواندن نماز جماعت، با وجود چهره های پر از خوف و اندوه، جان دوباره ای 
گرفته بودند، هرچند دل هاشان مملو از آشوب و دلهره شده بود. نگاه های افراد 
می گشت روی در و دیوارهای مسجد گوهرشاد. گویی تمام مؤمنین نگاهشان از پی 
دیدن اثری از گلوله های ظلم بر پیکر مسجد بزرگ بود. پس از نماز عصر، اینجا و 
آنجا، از میان جماعت، تک تک علیه حکومت شعار دادند. مرگ بر شاه گفتند. پیدا 
بود بقیه هم در دلشان شعار می دادند. سیده طیبه به حالت نیم خیز نگاهش را گرداند 
رو به صف های مردانه. نزدیک منبر بلند، یک دم به نظرش آمد پیر پاره دوز دستار 
عنابی یک القبا ایستاده است روی اولین پله. تا چشم بر هم بزند، تا بخواهد دقت 
بیشتری بکند، صف های جماعت به هم ریخته بود. كسانی مشت در هوا پراندند. 
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صدای شعار زن های نمازگزار، بلند تر از شعار پراكنده ی مرد ها، در صحن مسجد 
طنین انداز شد. رگ غیرت مردها به جوش آمده بود از شعارهای كوبنده ی زن ها. 
مردان غیرتی شده این مرتبه، پر نفس، این بار به صورت گروهی، ایستادند به شعار 
دادن. پر حرارت مرگ بر شاه گفتند. شعار زن ها و مرد ها در سقف صحن به هم 
بافته شد. مسجد گوهرشاد، بعد از چهل سال دوباره ماال مال شد از خروش مردان 

و زنان قیام كننده.
همان پیرمرد دستار عنابی بر سر، روی اولین پله ی منبر بلند مسجد، از واقعه ی 
كشتار مردان متحصن می گفت. طیبه سادات نطق پیرمرد را می شنید و نمی شنید. 
پیر دستار عنابی، همان پیر پوستین دوز آشنا بود و نبود. شاید هم او یکی از همان 
كشته های آن قیام سركوب شده بود. شاید پیر پاره دوز هم خود از زمره ی شهیدان 
آن كشتار خونین بود. شاید شهیدان آن واقعه، یک به یک، بار دیگر از دل تاریخ 
خونین شیعه به قیامی دوباره برخاسته بودند. شاید آن ها هم از كشته های همان 
واقعه ی شوم بودند كه حاال در شروع كشتاری دیگر و آغاز قیام همگانی دیگر، در 
مکانی دیگر و به بهانه ای دیگر و مناسبتی تازه، زنده شده بودند. پا به میدانی دیگر 

گذاشته بودند. 
با شعارهای پی در پی، مسجد گوهرشاد روح تازه ای گرفته بود. صف های جماعت 
خیلی زود متفرق شد، ولی خیلی زود موج دیگری از زوار تازه نفس وارد صحن 
مسجد شدند. همه به فرادا، اما در صف هایی نسبتاً منظم ایستادند به نماز. صلوات 
فرستادن ها و صلوات گفتن های دسته جمعی، در صحن مسجد و در داخل حرم 
حضرت، پی در پی می پیچید. به نظر، عموم مردم می خواستند اعتراض خودشان 
را به اعالم حکومت نظامی و خشم خود را از كشتار مردم تهران در میدان ژاله با 
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صلوات های بلند و پر طنین به گوش نظامیان مسلح داخل خیابان ها و اطراف حرم 
برسانند.

 *
گزارش های متفاوت و متناقضی از چگونگی تظاهرات روز هفدهم شهریور تهران 
و همین طور آمار متفاوتی از تلفات و مجروحان حادثه در میان قشرهای مختلف 
نقل می شد. مینو ربیعی سه روز پس از كشتار میدان ژاله، با عجله خود را به مشهد 
رسانده بود. طیبه سادات گزارش ها و شایعات متناقضی از جریان كشتار مردم در 
میدان ژاله شنیده بود. پس از دیدن مینو و سالم و علیک، رو به همکالسی اش 
گفت »عجب آشتی ملی تاپی به وجود آورد این ناشریف امامی مزدور.« مینو سری 
به تأسف تکان داد.ـ  بزرگ ارتشتاران باالخره می بایست قدرت ارتش شاهنشاهی 

را به رخ ملتش بکشد.
سیده طیبه پوزخند زد و گفت »در منطقه ی ما، چند نوع مورچه هست. یک نوع از 
آن ها را موچه امامی می گویند. مورچه ی سیاه و بی آزاری است. یک جور دیگرش 
هست، خیلی چابک است. دست و پای بلندی دارد. تند و تیز هم هست. به ش 
مورچه سواری می گویند. به نظرم دولت آشتی ملی شریف امامی، كشتار را به این 
خاطر راه انداخته كه خودش امامی نبوده؛ مورچه سواری بوده. مورچه سواری ها 
شیسبانی هستند. شیسبان، لقبی از شیطان است. در واقع اسم مورچه سواری است. 
حاال این شیطان ها، دست به دست هم دادن تا به هر وسیله بتوانند نیات شیطانی 
خودشان را اجرا كنند. من متأسفم برای ارتش ملی ایران، چطور این همه قساوت 

به خرج داده.« 
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ـ اینا ُدگم هستند طیبه. دوره ی رضا شاه، چشم و گوش بسته بودن، حاال هم.
مینو ساكت ماند. طیبه سادات گفت »آره. اینا مثاًل تحصیل كرده هستند. خیلی از 
افسرهای ارتش، برای دوره دیدن و آموزش نظامی اروپا و آمریکا رفته ن. اینا دیگه 

چرا؟«
مینو پس از تأملی جواب داد »داخل ارتش به هر حال، مزدورهای بی عاطفه و 
ضد ملت هم وجود دارد. البته توی تهران هم شایع شده بود كشتار مردم، در میدان 
ژاله، كار كماندوهای اسرائیلی بوده. اونایی كه در تظاهرات بودن و جان سالم به در 

بردند، نشانه های كماندوهای اسرائیلی رو دیده بودن.«
ـ یعنی كشتن چهار هزار آدم به همین حرف هاست؟ حاال هر كس هم كشته 

باشد.
مینو همان طور كه در فکر بود، گفت »می گفتند فقط تعداد كمی از زخمی ها 
و كشته ها را مردم توانسته بودن از صحنه خارج كنند. بقیه را چه كشته ها و چه 
زخمی ها، انداختن داخل كامیون های مخصوص و بردن سر به نیست شون كردن.« 
سیده طیبه زمانی از شدت ناراحتی آه كشید. مینو ساوجی پس از مکثی ادامه 
داد »بعدش هم داخل خیابان ها و پیاده روهای میدان و اطراف رو با تانکرهای 
آتش نشانی، شستن تا اثری از جنایتشون باقی نباشه.« طیبه زمانی پس از تأملی 
گفت »به خیالشان كار تمام شده. ولی رژیم شاه، باید بدانه هنوز اول كاره. من 

مطمئنم نهضت تا سرنگونی رژیم شاهنشاهی ادامه داره.«
مینو خندید. طیبه ادامه داد »یادته وقتی رفته بودیم شهرها و دهات دورافتاده ی 
است. حاال  تمام  ظالم  كار حکومت  »امسال  خراسان، حکیم عطاری می گفت 
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خواهی دید دوست من.« مینو از چهره ی مطمئن طیبه سادات جواب داد »درسته. 
خیلی ها در تهران می گفتند شاه با ارتکاب این جنایت در واقع گور خودش رو با 

دست خودش كنده. منم امیدوارم.«
 *

یک هفته از كشتار مردم در تهران می گذشت. هنوز حرف عموم مردم حول 
محور فاجعه ی هفدهم شهریور می گشت. هر كس از منظر خود واقعه را جوری 
روز شنبه 25 شهریور، خبر  رادیو،  اخبار ساعت هشت شب  در  تفسیر می كرد. 
وقوع زلزله ی شدیدی در شهر طبس، یک باره افکار عمومی ملت را به خود جلب 
كرد. با اعالم خبر ویرانی طبس و حومه، بر اثر زمین لرزه، دانشجوهای دانشگاه 
فردوسی مشهد جلوتر از دیگر گروه های امدادی، به صورت خودجوش، آماده ی 
امدادرسانی و عزیمت به منطقه ی زلزله زده شده بودند. تعداد زیادی از دانشجوها، 
اعالم آمادگی كرده بودند، ولی یکی از متولیان خودجوش اعزام می گفت »اولویت 
با دانشجو هایی است كه حداقل با كمک های اولیه آشنایی داشته باشند.« كسانی 
كه در همان ساعت های اولیه، گروه های امداد و نجات را سامان دهی می كردند، در 
پاسخ به داوطلبان می گفتند »ما در آنجا سیاهی لشکر نمی خواهیم. هر كس توانایی 

امدادرسانی داشته باشد، در اولویت اعزام است.«
سیده طیبه زمانی، موقع ثبت نام، مینو ساوجی را هم معرفی كرد. استادی كه 
مسئول اسم نویسی داوطلب ها بود، گفت »خانم زمانی، شما خودت در كارهای 

پزشکی اطالعاتی داری، ولی خانم همراهت تخصص مورد نیاز را نداره.«
ـ استاد ایشون مستندساز هستند.
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دانشجوی سال چهارم پزشکی در حال انجام كار، در كنار استاد، با تندی جواب 
داد »حاال چه وقت مستند سازی است. با دوربین فیلمبرداری كه نمی شود زخمی ها 
و مرده ها را از زیر آوار بیرون كشید.« استاد پس از لحظه ای رو به سیده طیبه زمانی 
گفت »بسیار خوب. ایشون هم می توانند همراه گروه اعزام بشوند.« استاد نگاهش 

را گرداند رو به دانشجو كه از پاسخ استاد دمغ شده بود.
ـ برای پیک نیک كه نمی خواد بره. كار تبلیغاتی و اطالع رسانی هم الزمه ی 
كاره. اگر چهارتا دوربین فیلمبرداری و عکاسی هم باشد، مشخص می شود در 
كمک رسانی به مردم، چه گروه هایی واقعاً برای امدادرسانی و نجات زلزله زده ها 

آمده.«
مینی بوسی كه اولین گروه امدادی را از دانشگاه فردوسی مشهد به سمت طبس 
زلزله زده می برد، پر شده بود از دانشجوهای دختر و پسر. دانشجویی كه در آن 
مرحله خودش را سرپرست گروه می دانست، با صدای بلند گفت »شما هایی كه 
داوطلبانه برای امدادرسانی عازم منطقه هستید، تا حدود زیادی از چند و چون 
ماجرا اطالع دارید. اما الزم است به اطالع برسانم قدرت تخریب زلزله، هفت و 
هفت دهم درجه ی ریشتر بوده. یعنی با توجه به بافت قدیمی و خشت و گلی بودن 
خانه های شهر طبس و روستاهای اطراف، باید میزان تخریب و همین طور تلفات 
و خسارت های جانی و مالی بسیار باال باشد.« دانشجویی از ته مینی بوس پرسید 

»رئیس، تعداد تلفات معلوم هست؟«
ـ به آمار و ارقام اعالم شده ی دولتی طبیعتاً اعتمادی نیست. تا 24 ساعت دیگه 
قاعدتاً خودمون می فهمیم چه تعداد هنردوستی علیاحضرت شهبانوی محترمه، 
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تلفات و چه میزان خسارت مادی گذاشته روی دست این ملت محروم.
مینو دهانش را برد نزدیک گوش طیبه سادات.

ـ هنردوستی فرح چه ربطی به میزان تلفات زلزله داشته؟
طیبه زمانی با تلخندی جواب داد »منظورش این است كه چند سال قبل، وقتی 
فرح برای بازدید از بافت قدیمی به طبس رفته بود، از معماری قدیمی و سنتی شهر 
خوشش آمده. همان جا به شهرداری و مسئوالن دستور می ده برای حفظ بافت 

سنتی شهر، اجازه ی باز سازی خانه ها را به كسی ندهند.«
ورود اولین مینی بوس امدادگران دانشگاه فردوسی مشهد به منطقه ی زلزله زده ی 
طبس، مصادف شده بود با رسیدن طالیه داران امداد گر و كادرهای پزشکی، از 
دیگر شهرهای دور و نزدیک. اكیپ هایی از شهرهای تهران، یزد و اصفهان، تازه 
از راه رسیده بودند. نیروهای امدادگری كه از شهرهای كوچک تر نزدیک، ساعاتی 
جلوتر از راه رسیده بودند، به صورت پراكنده و بدون هماهنگی و با كمترین امکانات، 
در حال نصب چادرها یا پانسمان و مداوای مجروحین بودند. مشغول رسیدگی 
به آن هایی بودند كه خود به تنهایی یا به وسیله ی اهالی جان سالم به در برده ی 
طبسی و همسایه ها، نجات پیدا كرده بودند. آنچه در نخستین لحظه ی ورود هر 
تازه واردی در شهر نمایان تر بود، عالوه بر ویرانی گسترده در شهر و روستا های 
با بافت سنتی خشت و گلی، جلب نظر می كرد، كمبود شدید دارو و مواد غذایی، 
به ویژه آب آشامیدنی سالم بود. امدادگرها و آن ها كه به یاری آسیب دیدگان از راه 
رسیده بودند، اغلب بدون آموزش و امکانات كافی بودند. همانند ساكنان زلزله زده ی 
شهر، قبل از آنکه خود بتوانند كمک قابل توجهی به آسیب دیدگان برسانند، منتظر 
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از راه رسیدن نیروهای شیر و خورشید و نیروهای ارتشی، از تهران و پادگان های 
شهرهای نزدیک بودند. در همان ساعت های اول، بحث ها و اظهارنظرها و سلیقه ها 
در میان مردم شهر و امدادگرهای دست خالی و بدون امکانات بیشتر به چشم 

می آمد. هر كس حرفی می گفت.
ـ رژیم شاه اگر بگوید ماست سفید است، نباید باور كرد. شاهی كه ملت خودش 
را با دست ارتش خودش، وسط خیابان قتل عام بکند، حاال چطوری می تواند همان 

ارتشی ها را به كمک مردم زیر آوار مانده و خانه خراب بفرستد؟
ـ امیدی به كمک شاه و دولتش نیست. مگر خود مردم از سرتاسر مملکت همت 

بکنند و كمک بفرستند. بعدش هم برای باز سازی دسته جمعی حركت كنند.
ـ اتفاقاً به عقیده ی من رژیم آدم كش پهلوی برای اینکه افکار عمومی مردم 
داغدار از كشتار هفته ی گذشته در میدان ژاله ی تهران را منحرف بکند و مردم را 
از ادامه ی تظاهرات منصرف كند، به خاطر تبلیغات هم شده، ممکن است با هیاهو 

به كمک زلزله زده ها بیاد.

سه روز از وقوع زلزله ی مهیب و ویرانگر طبس می گذشت. هنوز اقدام مؤثر و 
قابل توجهی از طرف رژیم صورت نگرفته بود. با پیام همدردی امام خمینی از 
نجف اشرف، گروهی از دانشجوها و عده ای از روحانیون به رهبری آیت اهلل صدیقی 
از یزد، حجت االسالم خامنه ای و آقای هاشمی نژاد از مشهد، و تعداد دیگری از 
مبارزان روحانی و غیرروحانی به منطقه می آیند و ضمن همدردی با زلزله زدگان به 
سامان دهی امور و كمک های مردی می پردازند. خیلی از آسیب دیدگان زمین لرزه 
هنوز تحت تأثیر تبلیغات و اخبار رادیو، در انتظار رسیدن كمک های وعده داده شده ی 
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دولتی بودند. در همان حال، گروه های سیاسی آشکار و پنهان مشغول تبلیغات به 
نفع گروه و مسلک خود بودند:

ـ پل هوایی كه شاه قول داده به طبس كمک بفرستد، هنوز توی كارخانه ی 
پل سازی آمریکا ساخته نشده.

ـ مردم طبس اگر كمک الزم دارند، باید به نیروهای خلقی امید داشته باشند.
ـ االن پنج روز از زمین لرزه گذشته. پس كو كمک های دولت آشتی ملی. پس چرا 

یکی از آدم های اصل كاری دولتی پایشان به منطقه نرسیده.
ـ كجای كار هستید بنده های خدا. چند هزار چادر برقی برای زلزله زده ها ارسال 
شده از مركز. منتها معلوم نیست به وسیله ی شیر ناپاک خورده ها از كجا سر درآورده.

روزانه ی  كارهای  از  موقت  فراقت  از  بعد  ربیعی،  مینو  و  زمانی  طیبه  سیده 
امدادرسانی و پانسمان و آمپول زدن و سرم وصل كردن های روزانه به زخمی ها، 
در هر فرصتی با دوربین عکاسی و دوربین فیلمبرداری، می گشتند میان مردم 
آسیب دیده. سر می زدند به مردم پریشان خاطری كه هنوز در بهت از دست دان 
خانه و كاشانه و عزیزان خود بودند. عکس برمی داشتند و فیلمبرداری می كردند. از 
خرابی های گسترده. از دل مردگی مردم عزادار. تا جایی كه می توانستند، در حد توان 

به آسیب دیدگان تسلی می دادند.
ـ امیدتون به خداوند باشه. سعی كنید در برابر این امتحان الهی سربلند باشید. 
به تبلیغات دروغین و وعده های پوچ شاه و دولت ظالم دل نبندین. به شایعات 
خلقی های وابسته به اجنبی امیدوار نشوید. این ها دنبال هدف ها و بهره برداری های 

سیاسی خودشان هستند.
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طیبه سادات و مینو ربیعی در هر محلی كه مردم در چادرها اسکان داده شده بودند، 
پا می گذاشتند، به خانواده ها و بازماندگان دلداری می دادند. آن ها را به آینده امیدوار 

می ساختند.
ـ ما از پایگاه امام خمینی هستیم. خاطر جمع باشید تا آخر هم با شما می مانیم. 
به دستور امام خمینی همه ی كمک های مردمی از قبیل اجناس و مواد غذایی و 
دارویی، بدون دخالت دولتی ها، مستقیم در اختیار مردم نیازمند قرار داده خواهد شد.

مردم آسیب دیده و داغدار، مجروحان دردمند، كم كم امیدشان از كمک های وسیع 
دولتی قطع شده بود. همه از خلف وعده و پوشالی بودن قول های دولت شاهنشاهی 
به تنگ آمده بودند. نیازمندان و دردمندان، به درجه ی عصیان رسیده بودند. در یکی 
دو روز اول به امید رسیدن كمک های گسترده و كارساز از جانب رژیم، از هر كمکی 
استقبال می كردند، ولی با تبلیغات وسیع ماركسیست هایی كه با هر نوع امدادی، بر 

مردم مصیبت زده منت هم می گذاشتند، بدبین می شدند.
مینو ربیعی در كنار طیبه زمانی كم كم كار پانسمان را یاد گرفته بود. آمپول می زد. 
اما آتل بندی برایش مشکل بود. طیبه سادات در چادر بیمارستانی پایگاه امام خمینی 
از بیرون با عکس هایی  كه مجهز ترین و مهم ترین مركز درمانی طبس بود و 
بزرگ از امام خمینی مشخص شده بود، مشغول مداوا و رسیدگی به زخمی ها بود. 
پایگاه های كوچک تر و درمانگاه های سیار دیگری كه با نصب چادرها در روستا های 
اطراف برپا شده بود، برای رفع كمبود های دارویی خود، پی در پی به بیمارستان 
صحرایی متعلق به پایگاه امام خمینی مراجعه می كردند. پایگاه امام خمینی داروهای 
خود را مستقیم و بدون دخالت عوامل دولتی و با كمک های نقدی مردمی، از تهران 
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تهیه كرده و به میزان كافی در اختیار داشتند. پایگاه های دیگر هم به پایگاه مركزی 
امام خمینی مراجعه می كردند. 

نگاهی  با  فدایی،  چریک های  امدادی  چادر  زبان دار  و  سر  زن های  از  یکی 
تمسخر آمیز، رو به طیبه سادات كه همانند روزهای قبل با چادر مشکی و مقنعه، 
ضمن رعایت حجاب كامل خود، به كار درمان دختربچه ی مجروحی می رسید، 
گفت »پایگاه امام خمینی انگار در زمین لرزه ی طبس كارش رونق گرفته. مادر خرج 
همه ی بیمارستان ها و درمانگاه های صحرایی منطقه شده.« سیده طیبه با نگاهی 
به كفش كتانی و شلوار جین زن چریک گفت »چپی ها و چپ های آمریکایی هم 
به پایگاه امام خمینی نیاز دارند. همین یک ساعت قبل، از خود جمعیت شیر و 
خورشید سرخ كه مثاًل همه ی امکانات را در اختیار داره، آمدند و كمبود های دارویی 
خودشان را از پایگاه امام خمینی تأمین كردند.« زن چریک قیافه ی آمریکایی به 
خود گرفته، بی اینکه خداحافظی و تشکر كند، با همراهانش راه افتادند به سمت 

پایگاه چریکی خودشان.
روی ویرانه های خانه ای كه روز قبل، امدادگرها جنازه های زنی با دو فرزندش 
را بیرون كشیده بودند، آن سوتر مردی همه ی دار و ندارش را در زمین لرزه از 
دست داده بود، به خاطر كشته شدن زن و بچه هایش تعادل روحی و روانی اش را از 
دست داده بود. شعار مرگ بر شاه را با یک آهنگ یک ترانه ی فولکوریک زمزمه 
می كرد. مرد دیگری كه پیدا بود همسایه اش بود یا سابقه ی آشنایی نزدیکی داشتند، 
می گفت »سیفی نیامدی فرودگاه. مردم وقتی شنیدند، شاه آمده برای بازدید، مرگ 
بر شاه گفتند. شاه هم دمش گذاشت باالی كولش و برگشت توی طیاره. خودم 

دیدم گورش رو گم كرد و رفت پایتخت.«
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سیده طیبه زمانی و مینو ربیعی باز هم از ویرانه ها عکس و فیلم جدید بر داشتند. 
مردم محلی و آن ها كه از شهرهای دور و نزدیک برای كمک و همدردی آمده 
بودند، از هر دری می گفتند. جوانی بر باالی تل آوار یکی از ویرانه ها ایستاده بود. 
پر حرارت حرف می زد »تا حاال سابقه نداشته همچین زلزله ای در این منطقه پیش 
آمده باشد. این زلزله هم یک جنایتی دیگر است بر علیه ایران. این خرابی گسترده، 
طبیعی نیست. به خاطر اینکه شاه خائن برای جلب حمایت كشورهای دیگر از رژیم 
پوشالی خودش بدون اجازه ی ملت اجازه داده كشورهای غربی زباله های اتمی 
خودشان را در كویر ایران، نزدیک شهر طبس دفن بکنند.« تعدادی ایستاده بودند به 
تماشای حركات جوانی كه اگر طبسی هم نبود، از اهالی یکی از شهرهای كویری 
بود. جوان سخنران با همان حرارت ادامه داد »به عقیده ی من، این انفجار عمدی 
هم بوده. دولت جنایتکار پهلوی، وقتی آن جنایت وحشیانه را در میدان ژاله ی تهران 
انجام داد، برای انحراف افکار عمومی، زباله های اتمی خارجی ها را در این شرایط 
به عمد منفجر كرد. شاه خائن خواسته با كشتن پنجاه هزار نفر از مردم بی گناه، 
كشتار جنایتکارانه ی ژاله را در ذهن مردم كم رنگ بکند.« طیبه سادات زل زد توی 
چشم های مینو ربیعی و گفت »حاال از كجا معلوم این نظریه و ادعا، پایه و اساس 
علمی درستی داشته باشد؟« مینو با تأیید حرف های طیبه زمانی جواب داد »حاال 
حاال ها تا مدت ها بازار شایعه داغ است. تا ببینیم كدام شایعه ای سرانجام حقیقت 
پیدا كند.« طیبه زمانی پس از كمی فکر گفت »مردم حق دارند. خودمون داریم 
می بینیم. در این شرایط بغرنج، وقتی جمعیت شیر و خورشید ایران با آن عریض 
و طویلی نمی تواند دارو و غذا و مایحتاج ضروری بهداشتی مورد نیاز یک شهر 
كوچک مصیبت دیده را تأمین بکند. وقتی سازمان های آب و نان دار و سازمان های 
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اجتماعی و اعانه های ملی را اشرف پهلوی تحت سیطره ی خودش دارد. به عوض 
اینکه منافع آن را صرف اهداف اعالم شده اش بکنند، با بی شرمی همه را صرف 
ولخرجی های خودشان می كنند. خب معلومه كسی به این حرف ها و شعارهای 

حکومت اعتمادی ندارد.«
از روی خرابی های خانه های دوردست، تعدادی از جوان های طبسی با مشت 
پرانده مرگ بر شاه می گفتند. این سوتر، دو زن داغ دیده، بهت زده نگاهشان مانده 
بود بر ویرانه های خانه های خودشان. طیبه سادات رو به زن های ماتم زده به تأسف 

سر تکان می داد. مینو كه دقیقه ای رفته بود توی فکر، انگشت اشاره را باال برد.
ـ شایعه ی دیگری هم شنیدم. می گویند این زلزله به خاطر آزمایش اتمی شوروی 

بوده. امکانش هست؟
نگاه  عبرت  دیده ی  به  ویرانی ها.  روی  بودند  افتاده  راه  امدادگر  دانشجوی  دو 
تا چند روز قبل  به ویرانه هایی كه  به مردم بهت زده. خیره می شدند  می كردند 
خانه های امید اهالی بودند. كمی جلوتر، طیبه سادات رو به چادرهایی كه سربازها 
برای اسکان خودشان برپا كرده بودند، ایستاد به عکس برداری. رو به همکالسی اش 
گفت »می بینی چقدر این سربازها خشک بار آمده اند. مثاًل نیروهای دولتی هستند 
و آمده اند برای زلزله زده ها چادر بزنند. ولی اول به فکر آسایش خودشان هستند.« 
تیلیک، تیلیک چند عکس دیگر هم برداشت. دو عکس دیگر هم از چادر سربازها 
گرفت و گفت »باید بگردیم دنبال اعالمیه های امام خمینی. باید چند تایی پیدا كنیم. 
باید بچسبانیم به چادرها. خیلی ها هنوز نمی دانند امام اعالمیه داده اند. خودم یکی 
صبح گیر آوردم. در یک فرصت، باید برای بقیه ی بچه ها بخوانم. اطالعیه به نظرم 
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باید یک جورایی تفسیر شود. باید بعضی بند هایش شکافته شود.«
قبل از غروب، طیبه زمانی خودش را به چادر محل اسکان دانشجویان دانشگاه 
فردوسی رساند. پیش از آنکه مینو ربیعی حرفی بزند، گفت »شنیدین آقای خامنه ای 
و آقای هاشمی نژاد یک ساعت پیش رفته بودند بیمارستان صحرایی پایگاه امام 
خمینی؟« یکی از دانشجوهای همراه كه دست خودش هم باند پیچی شده بود، 
جواب داد »صبح خودم رفته بودم ستاد شان. البته فقط آقای هاشمی نژاد را دیدم. 
دوست داشتم آقای خامنه ای را هم ببینم. انگار برای سركشی به درمانگاه های 
دیگر رفته بود.« مینو گفت »راست یا دروغ شنیدم فرح و شریف امامی هم آمده 
بودند.« طیبه زمانی گفت »اگر برای تبلیغات نیامده بودند، با ید به عوض سر كشی 
خشک و خالی، با دست پر و با كمک های دولتی برای این بیچاره های مصیبت زده 

می آمدند.«
سیده طیبه زمانی قصد داشت اعالمیه ی امام خمینی را كه به زحمت گیر آورده 
بود، برای بقیه بخواند. رفت كنار چند دختر امداد گر خسته از كار سنگین روزانه كه 
نشسته بودند كنار مینو. یکی از دانشجوها روسری مشکی اش را زیر گلو گره زد و با 
پوزخندی گفت »از بس از دنیا بی خبر هستیم كه نفهمیدیم شاه چه موقع به خاطر 
زلزله ی طبس سه روز عزای عمومی اعالم كرده بود.« نفر روبه رویی گفت »از آن 
طرف مردم را می كشد، از این طرف هم برای عوام فریبی اعالم عزای عمومی 
می كند؟« طیبه سادات گفت »همه ی این نیرنگ ها را امام خمینی در اعالمیه  شون 
افشا می كند. گوش كنید تا بخوانم.« همه ی امدادگرها نگاهشان گشت رو به سیده 

طیبه زمانی. اعالمیه را از جیب كیفش بیرون آورد. تای آن را باز كرد. 



237 شهید سیده  طیبه سادات موسوی زمانی

ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم
اینجانب از واقعه ی اسفناكی كه موجب مرگ عده ی كثیری از برادران و خواهران 
ما شد، در سوگ هستم. زلزله ی طبس هر انسانی را متأثر و متألم می كند. مسلمین 
غیرتمند الزم است مستقیماً به برادران خود كمک كنند و چیزی به دست عمال 
دولت ندهند كه باز هم راه برای چپاولگران باز شود. لیکن در این موقع حساس 
آنچه الزم است به ملت شریف ایران تذكر دهم آن است كه دولت و بوق های 
تبلیغاتی شاه از فرصت استفاده كرده و به اغفال مردم دست زده اند. آن ها كه هزاران 
نفر از بهترین فرزندان ما را دیروز بی رحمانه قتل عام كرده و ملتی را به عزا نشانده اند، 
امروز برای انحراف اذهان به تعزیه سرایی پرداخته و اشک تمساح برای زلزله زدگان 
می ریزند و عزای ملی اعالم می كنند. آن ها كه مسلمانان عزیز و پیرو قرآن كریم 
را با رگبار مسلسل درو كردند و از قرار معروف از سربازان اسرائیلی برای كشتار 
مردم شجاع و بی پناه تهران كه تعداد كشته ها را بیش از چهارهزار نفر نقل می كنند، 
كمک گرفته و پس از قتل عام، آنان را كمونیست و ماركسیست خوانده اند، امروز 
دلسوز ملت شده اند. دیروز گفتند مشتی خرابکار از خارج با گذرنامه ی جعلی آمده اند 
و خرابکاری كرده اند و ملت را خارجی معرفی كردند، امروز تظاهركنندگان شعار ضد 
دیکتاتوری سراسر كشور را كه داده اند و از شاه جنایتکار اظهار تنفر كرده اند، مشتی 
ماركسیست و كمونیست خوانده اند. ملت ایران از روحانی تا سیاسی، از تجار و كسبه 
تا كارگر و دهقان، چون شعار شان مرگ بر شاه است، كمونیست اند... و فقط شاه و 
مفتخواران او كه با ملت مسلمان آن كردند و می كنند كه چنگیز نکرد، مسلمانند 
و ایرانی... ملت مسلمان ایران! بیدار باشید و زلزله و سیل و سایر عوامل، شما را از 
مسیر خود منحرف نکند و به تبلیغات اغفال كننده ی دستگاه شاه گوش ندهید و 



تصویر آخر238

نهضت اسالمی را ادامه دهید و تا بر چیده شدن دستگاه قلدری و استبداد، از قیام 
خود دست نکشید. روحانیون معظم در این موقع حساس كه شاه زلزله را بهانه قرار 
داده و دست به بهره برداری زده است، وظیفه ی الهی و سنگین خود را عمل فرمایند 
و به مردم هشدار دهند، سیاسیون و روشنفکران و دانشگاهیان وظیفه ی اسالمی و 
ملی خود را به جا آورند و نگذارند نهضت را به وسیله ی تبلیغات پر سروصدا منحرف 
كنند. دولت به پشتیبانی شاه با اینکه صریحاً اعالم می كند كه عهده دار كشتار 
بی رحمانه ی سراسر ایران است، امروز دست به تبلیغات مضری زده است، ولی ملت 
ایران گول این تبلیغات را نخورده و از او انتقام خواهد كشید. ملت بزرگ مسلمان 
ایران باید از اعالم پشتیبانی غارتگران تاریخ ترس و سستی به خود راه ندهند كه 

نمی دهند و با اتکا به خدای بزرگ و حقانیت خود مطمئن باشند كه پیروزند. 
و  بی خانمان  زلزله زده  مناطق  و  ایران  در كشتار سراسر  ما  برادران  اكنون كه 
بی سرپرست شده اند، اكنون كه شهر از ِگل ساخته شده ی طبس بر سر برادران 
ما خراب شده است، اكنون كه مجروحین تظاهرات سراسری ایران از بی دارویی 
و بی غذایی در رنجند، بر برادران ایمانی الزم است هر چه بیشتر به سرپرستی 
بازماندگان و تهیه ی وسایل آسایش برای آنان بشتابند و به جار و جنجال دولت 
اكتفا نکنند و به صندوق اعانه كمک نکنند كه جز زر اندوزی برای مجریان امور هیچ 
حاصلی نمی تواند داشته باشد و پیام تأثر بار اینجانب را در تسلیت مصیبت بزرگ به 
بازماندگان برسانند. از خداوند تعالی آزادی و استقالل كشور و صالح حال مسلمین 

را خواستار است. والسالم علیکم و رحمه اهلل و بركاته
روح اهلل الموسوی الخمینی. 
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سیده طیبه زمانی قطره اشکی از گوشه های چشم هایش فرو چکید. مینو ربیعی 
ساوجی با آه كشیده ای گفت »همین درسته. مردم باید مراقب باشند. رژیم دنبال 
اینه تا از همین كمک  های مردمی هم به نفع خودش بهره برداری بکند.« یکی از 
دانشجو های سال چهارم پزشکی گفت »فرح پهلوی برای عوام فریبی هیأت امنایی 
به ریاست فریده دیبا، مادرش، تشکیل داده تا بر جمع آوری كمک های افراد و 
مؤسسات خیریه نظارت داشته باشد.« دانشجویی دیگر پوزخند زد. نگاهش را گرداند 
روی همکارهایش و گفت »حاال كجاش رو دیدین. از طرف دربار شاهنشاهی هم 
اعالم شده امسال جشن های چهارم و نهم آبان برگزار نمی شود. مثاًل قرار شده 
هزینه ی جشن ها خرج رسیدگی به اوضاع زلزله زدگان طبس شود.« یکی دیگر از 
دخترهای دانشجو كه روی زخم جزئی انگشت شست راستش، چسب می چسباند، 
با لحنی تمسخر آمیز گفت »لطف دارن.« سیده طیبه زمانی اعالمیه را تا زد و گفت 
»دولت و دربار و اشرف پهلوی و فریده دیبا، همه دستشان توی یک كاسه است. 

كور خوندن. مردم دیگر فریب اشک تمساح اینا رو نمی خورن.«
مینو ربیعی ساوجی با بلند كردن انگشت اشاره گفت »باید یک حلقه فیلم پیدا 
كنم. امروز با آخرین حلقه فیلم، دفن دسته جمعی اجساد كشته شده ها را برداشتم. دل 
آدم كباب می شد. چاره ای هم نبود. با بیل لودر گور دسته جمعی كنده بودند. قربانیان 
را به ردیف كنار هم می چیدند و با همون لودر خاک می ریختند.« یکی دیگر از 
دانشجوهایی كه تا آن دقیقه در سکوت، در خودش فرو رفته بود، گفت »فاجعه 
خیلی سنگینه. من یکی تصمیم دارم تا آخر كار همین جا بمونم. حتا اگر یک ماه 
طول بکشد.« نگاه مینو برگشت رو به دانشجوی رشته ی پزشکی. لحن دانشجوی 

سال سومی غمبار بود. با كمی تردید زل زد توی چشم هایش.
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ـ من و طیبه سادات زمانی هم از قبل همین تصمیم را گرفته بودیم.
بعضی از افراد رفته بودند توی فکر. مینو ساوجی پرسید »بقیه چه كار می كنند. چه 
تصمیمی گرفتین؟« یک نفر از داوطلب ها جواب داد »برای ما دانشجوهای رشته ی 
پزشکی اینجا موندن قبل از هر چی یک توفیق اجباریه. ما در عمل داریم در كنار 
پزشکان مجرب آموزش عملی را تجربه می كنیم.« سیده طیبه حق به جانب گفت 
»باید مراقب باشیم تا گروه های سیاسی از نتیجه ی كارهای ما به نفع جریان های 
خودشان سوء استفاده نکنند. اونایی كه تا حاال كناری ایستادند و بعد وقتی فکر 
كنند ما ها خسته هستیم، با ریاكاری خودشان را برسانند و دست به سوء استفاده از 
موقعیت به نفع دار و دسته ی خودشان بزنند.« طیبه زمانی دوباره اعالمیه را نشان 
داد و گفت »من وقتی به فرازهایی از پیام امام خمینی فکر می كنم، می بینم در این 
شرایط حساس، همه باید هوشیار باشیم، به خصوص افرادی مانند ما كه در پایگاه 
امام خمینی و به عنوان نماینده های امام در تبعید مشغول خدمت رسانی هستیم.« 
دانشجوها به هم نگاه نگاه كردند. انگار همه از حالت سکون و خستگی كار روزانه 
بیرون آمده بودند. طیبه سادات ادامه داد »به این فراز توجه كنید. امام فرموده اند: پس 
از قتل عام، آنان را كمونیست و ماركسیست خوانده اند، امروز دلسوز ملت شده اند. 
دیروز گفتند مشتی خرابکار از خارج با گذرنامه ی جعلی آمده اند و خرابکاری كرده اند 
و ملت را خارجی معرفی كردند. می بینید امام به چه نکته ای دست گذاشته اند؟« 
دانشجوها با دقت بیشتری زل زدند توی چهره ی طیبه سادات كه ادامه داد »این 
فراز از متن اعالمیه ی امام را می شود تطبیق داد به همان جنایتی كه یزید و ابن زیاد 
انجام دادند و امام حسین را خارجی قلمداد كردند. حاال شاه هم مردم انقالبی را 
قتل عام كرده و می گوید از خارج و از آن سوی مرزها، با گذرنامه ی جعلی آمده اند.« 
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طیبه از ناراحتی دندان به هم سایید و گفت »متوجه شدید. یزید و ابن زیاد گفتند 
خارجی. شاه مزدور هم می گوید خارجی.« دانشجوها به تأیید سر تکان می دادند. 
طیبه سادات وقتی توجه بیشتر دوستان و همکاران امدادگرش را دید، با خواندن 
فرازی دیگر ادامه داد »این دولت ظالم، برای انحراف اذهان عموم، تعزیه سرایی 
می كند. برای زلزله زدگان اشک تمساح می ریزد. عزای عمومی اعالم می كند. سه 

روز از رادیو موسیقی پخش نمی كند.«
بعضی از دانشجو ها با هم پچ پچ كردند. طیبه زمانی گوشه ی چشم هایش را با بَِر 
انگشت مالید و با تکان دادن اعالمیه گفت »این ها همه اش عوام فریبی است. به 
فرمایش امام خمینی همه باید بیدار باشند. سیل و زلزله و سایر عوامل، مردم را از 

نهضت غافل نکنند. فریب تبلیغات دستگاه شاه را نخورند.«

دانشجوهای  بقیه ی  و  ساوجی  ربیعی  مینو  همراه  زمانی  طیبه  مهرماه،   27
پایگاه امدادرسانی امام خمینی، پس از سپردن كارهای جزئی به افراد مسئول، 
به عنوان آخرین گروه دانشجویان داوطلب دانشگاه فردوسی مشهد، پس از یک 
ماه امدادرسانی، با كوله باری از تجربه به مشهد برمی گشتند. در مسیر بازگشت 
هر دانشجویی از صحنه هایی كه بیشترین تأثیر را بر او نهاده بود، حرف می زد. 
مینو ربیعی رو به سیده طیبه گفت »حاال دیگه فقط با عکسایی كه از طبس 
برداشتی، می توانی یک نمایشگاه كامل راه بیندازی. داخل دانشگاه هم اجازه ندادند، 
می توانی به شهرهای دیگر بروی. در همان استان كرمانشاهان خودتون. در شهر 
خودتان كنگاور. در شهرها و روستا های اطراف. در هر جا كه امکانش مهیا شد.« 
طیبه سادات همان طور كه در خیال فاجعه ی طبس بود، با آه سردی گفت »اقاًل صد 
جور عکس های مختلف از حادثه ی طبس و امدادرسانی ها انداختیم، ولی حیف یک 
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دونه عکی از خودمون كنار ویرانی ها نگرفتیم.« مینو یک باره از حرف طیبه به خود 
آمده بود. پس از مکثی گفت »راست گفتی ها. چرا در این یک ماهه هیچ به فکر 
خودمون نرسید. نه عکسی. نه یک لحظه داخل فیلم، برای یادگاری بد نبود.« سیده 
طیبه عمیق تر از قبل در بحر خیاالت خودش غرق شده بود. مینی بوس از جاده ی 
ناهموار همچنان با لرزش های پی در پی پیش می رفت. مینو ربیعی هم نگاهش راه 
كشیده بود. طیبه زمانی در همان حالت، با صدایی كه از ته حلقش خارج می شد، 
گفت »باالخره الزم باشد، عکس مناسبی هم برای تکمیل نمایشگاه پیدا خواهد 

شد.«
مینو از عکس روح مانند طیبه سادات در شیشه ی مینی بوس، رفته بود توی فکر 
یک ماهی كه در ویرانه های شهر زلزله زده ی طبس گذشته بود. در دلش تکرار كرد 

»باالخره الزم باشد عکس مناسبی هم برای تکمیل نمایشگاه پیدا خواهد شد.«
 ***

با وجود تبلیغات دامنه دار حکومت پهلوی، نه زلزله ی سهمگین طبس با بیش از 
بیست  زار كشته، نه دولت آشتی ملی شریف امامی، نه حتا برگردانده شدن تاریخ 
شاهنشاهی به هجری شمسی، نه سروصداها و خیمه شب بازی درآوردن های تعدادی 
از نمایندگان عضو حزب پان ایرانیست در مجلس شورای ملی، نه حتا ژست های 
دیکته شده ی تک سناتوری كه به تنهایی در مجلس سنا نقش منتقد رژیم را بازی 
می كرد، هیچ یک نتوانسته بود شور انقالبی مردم را فرو بنشاند. نهضت اسالمی 
و ادامه ی تظاهرات خیابانی مردم كه روز به روز گسترده تر هم می شد، راه انقالب 
را هموار تر می كرد. در شهرهای كوچک و بزرگ، با وجود برخی سركوب گری ها 
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و كشتارهای بی رحمانه ی دسته جمعی مردم و شبه كودتا هایی در شهرهای مهم و 
با وجود حکومت نظامی و اجرای مقررات آن، ممنوعیت اجتماع بیش از سه نفر، با 
صدور پیاپی اعالمیه های روشنگر امام خمینی از نجف اشرف و بعد از استقرار در 
شهرک نوفل لوشاتو فرانسه، انقالب هر روز بُعد تازه ای به خود می گرفت. با كشته 
شدن هر یک از دانش آموزها یا دانشجوها، بر خالف خواسته ی رژیم، هر كشته ای 

سمبل محل و مدرسه یا دانشگاه خود می شد. 
تشکیل  درصدد  فعال تر،  دانشجوهای  از  تعدادی  همراه  به  زمانی  طیبه  سیده 
نمایشگاه عکس بر آمده بودند. قصد داشتند با تشکیل نمایشگاهی از عکس های 
شهدای انقالب در كنار عکس های مربوط به اهمال كاری ها و سستی های رژیم 
در كمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله ی طبس به افشاگری بپردازند، اما به علت 
التهاب ها و سخت گیری های مأموران، امکان تشکیل چنین نمایشگاهی فراهم 

نمی شد. 
تعطیلی مطبوعات و تق و لق شدن  و  نظامی  آمدن دولت  از روی كار  پس 
كالس های دانشگاه، دانشجویان خود به خود در راه جدیدی سوق داده شده بودند. 
این بار با تهیه و نصب روزنامه های دیواری، در مکان های عمومی و در معرض دید 
قرار دادن روزنامه های دستی، اخبار نسبتاً موثقی از جنایت ها و خیانت های شاه و 

عواملش، در سركوبگری و غارتگری به نمایش می گذاشتند. 
طیبه سادات زمانی و مینو ربیعی ساوجی، از وقتی از طبس برگشته بودند، ضمن 
آنکه یک پای ثابت شركت كننده ها درتظاهرات مشهد شده بودند، با استفاده از 
فرصت به دست آمده، با تدوین فیلم های مستند فاجعه ی زمین لرزه ی طبس، مانند 
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خیلی از دانشجو های دیگر جهت افشاگری و بی اثر نمودن تبلیغات سوء، با تمام 
توان، مشغول فعالیت های انقالبی بودند. آن ها هر هفته چند روز هم برای رسیدگی 
به زخمی های تظاهرات یا مردم محروم، برای كمک به كادر درمانی به بیمارستان 
شاه رضا می رفتند. نیمه ی دوم آذرماه، وقتی تعدادی از عوامل اصلی تظاهرات كه 
از دانشجویان بودند، مورد شناسایی قرار گرفته بودند، طیبه زمانی، سه شب و روز 
به همراه تعدادی دیگر از دانشجویان مبارز، در بیمارستان شاه رضا، در پوشش 
امدادرسانی، خود را از دید مأمورانی كه در تعقیب آن ها بودند، مخفی كرده بودند، اما 
با یورش مأمورها، بیشتر آن ها توانستند با كمک كادر بیمارستان از چنگ نیروهای 
حکومت نظامی و امنیتی بگریزند. دانشجویان فعال و شناسایی شده، در خارج از 
دانشگاه و بیمارستان، در جلسه ای كه به صورت دو و سه نفری گرفته بودند، به این 
نتیجه رسیده بودند كه بحث برپایی نمایشگاه عکس یا نمایش فیلم در شهر مشهد 
منتفی شود. اما طیبه زمانی گفت »با توجه به فیلم ها و عکس هایی كه می تواند به 
افشای چهره ی رژیم فریبکار منجر شود، بهتر است نمایش فیلم های مستند زلزله 
و برپایی نمایشگاه، در شهرهای كوچک تر، اجرا شود تا تأثیرش كاری تر باشد.« 
دانشجویی كه نامش زهرا سیاری بود و مانند خیلی دیگر از افراد، با مساعد شدن 
فضای عمومی جامعه، تصمیم گرفته بود به صورت علنی فعالیت های انقالبی خود 
را ادامه بدهد، گفت »به عقیده ی من در شهرهای بزرگ هم می شود با نمایش فیلم 
و عکس، احساسات مردم را علیه رژیم تحریک كرد. اما در شهرهای كوچک تر، 
امکان شناسایی و دستگیری سریع، زیادتر هم هست.« مینو ساوجی كه با دقت 
به نظرات هم دانشکده ای هایش گوش داده بود، گفت »درسته شهرهای كوچک 
محل مناسب تری هستند، با این حال، شهری مانند مشهد، با وجود آمد و شد 
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تعداد زیادی زوار از روستاها و شهرهای دور و نزدیک، می تونه نقطه ی مثبتی هم 
باشد.« سیده طیبه زمانی پس از شنیدن نظر دوستانش جواب داد »معمواًل زوار 
بیشتر از هر چیزی ذهنشان معطوف به زیارت و دیدن اماكن مذهبی است. از آن 
گذشته حتا یک در صد از آن ها، امکان دیدن فیلم یا عکس های مستند را ندارند. ما 
هم كه به هر صورت تحت تعقیب هستیم.« بقیه نگاهشان مانده بود به چهره ی 
مصمم طیبه سادات زمانی. مینو ربیعی آماده بود حرفی بزند، ولی نگفت. طیبه زمانی 
ادامه داد »برپایی نمایشگاه عکس و نمایش فیلم، در شهرهای كوچک، البته با 
استفاده از فضای مساجد و بومی بودن و كنجکاوی نشان دادن عموم و با كمک 
افراد آشنا و مطمئن، موضوع را مهم تر و جذاب تر هم نشان می دهد، به خصوص 
اینکه هشتاد، نود در صد شهرها و تقریباً تمامی دهات كوچک و بزرگ، زیر پوشش 
پخش تلویزیونی قرار نداره. نظر من و تأكیدم بر فعالیت های افشاگرانه و تبلیغاتی 
در شهرهای كوچک و دورافتاده، به همین علت بود.« جمع كوچک دانشجویی، 
در قالب زوار، در گوشه ای از مسجد گوهرشاد، در نهایت با نظر طیبه زمانی، اعالم 
موافقت كرد. قرار بر این شد تا هر دانشجویی در محل سکونت خود با توجه به 
شرایط بومی و با كمک گرفتن از آشنایان و اقوام، در كنار نیروهای انقالب همان جا 

به فعالیت های تبلیغاتی بپردازند.
هوای اول دی ماه مشهد سوز داشت. طیبه سادات برای زیارت وارد حرم رضوی 
شد. زیارت نامه خواند. نماز تحیت به جا آورد. یک دور ضریح حضرت را طواف 
كرد. دمی بعد خود را در مسجد گوهرشاد دید. یک آن تمام مردم و ناله ها و زاری 
زوار حاجت مند، ذهنش را برد به آن روز شوم. برد به واقعه ی كشتار متحصنین و 
قیام كنندگان مسجد گوهرشاد. آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی، آیت اهلل سید یونس 
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اردبیلی، آیت اهلل آشتیانی و دیگر علمای بزرگ متحصن را در خیال مجسم نمود. 
یک دم، بهلول واعظ را بر فراز آخرین پله ی منبر بلند مسجد دید كه دست های 
با  از آن باال  از آستین گشاد قبای سفیدش بیرون زده است.  الغر و نحیفش، 
تکان های تند دست، با گرداندن سر رو به جمعیت متحص در مسجد گوهرشاد، 
نیات استعماری رضا شاه را در مسئله ی كشف حجاب برمال می نمود. جماعت را به 
ادامه ی قیام و كوتاه نیامدن تا تحقق اهدافشان تحریک و تحریص می نمود. سیده 
طیبه صدای تیرهای نظمیه چی ها و مأمورهای حکومت پهلوی را هم می توانست 
به گوش جان بشنود. از پشت قطره اشکی، پیر پاره دوز نوغانی را می دید، در مقابل 
گلوله های مأموران قزاق سركش، برای حفظ جان علمایی كه رهبری قیام را بر 
عهده داشتند، سینه سپر كرده بود. یک آن سرخی خون را بر قلب پوستین دوز 
روشن ضمیر دید انگاری... با صلوات پیرمردی، همه ی جماعت حاضر در صحن 
مسجد، بلند و پر شور صلوات گفتند. سیده طیبه از صدای صلوات جماعت مرد و 
زن، به حال خود برگشت. مدت ها بود پیر پوستین دوز را نمی دید، اما نگران حال او 
هم نبود. یک آن همان لکه ی سرخ را بر سینه و بر پیراهن سفید و بلند پیر نوغانی 
دید و ندید. دسته ای وارد صحن شدند. دوباره پوستین دوز نوغانی میان جماعت محو 
شد. برای وداع با امام غریب آمده بود طیبه سادات زمانی. می خواست آخرین نماز 
را در صحن مسجد گوهرشاد خوانده باشد. برای ساعت چهار بلیت قطار داشت. 
خودش هم متوجه نبود برای چه و چرا در میان صحن ها و رواق ها می گردد. هنوز 
پا را از حرم بیرون نگذاشته بود. احساس نمود دلش برای هوای حرم تنگ شده 
بود. در آینه كاری های دیوارها و ستون ها، هزار هزار مرتبه تکرار عکس خودش 
می توانست ببیند. یادش افتاد در آن یک ماهی كه در واحد های درمانی پایگاه امام 
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خمینی در طبس، به كار امداد و درمان مشغول بود، هیچ عکس تکی از خودش 
نگرفته بود، ولی حاال هزار هزار تکرار عکس خودش را در آینه كاری حرم رضوی 
می دید. رسیده بود كنار سقاخانه ی اسماعیل طال. جامی آب در دست گرفت. قبل 
از نوشیدن، تصویر خود را در زالل آب دید. با لرزشی نامحسوس، به تبرک آبی 
نوشید. یک دم سرمای هوا را احساس نمود. یکی از خدام زن برگه ی كوچکی به 
دستش داد؛ »امروز ناهار میهمان حضرت هستی.« تکرار اولین روز حضور در حرم 
رضوی. ذهنش برگشت به حدود سی ماه قبل. روزی كه در گرمای شهریورماه، 
برای تحصیل در دانشگاه فردوسی به مشهد آمده بود. همان روز هم دو قبض ناهار 
به او و همکالسی اش مینو ربیعی ساوجی داده بودند. اما حاال به تنهایی میهمان 

خوان حضرت، در سرمای دی ماه به نظرش معنای متفاوتی داشت.
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فصل چهارم
سیده طیبه سادات موسوی زمانی تا با قطار به تهران برسد، تا از راه آهن خودش 
را به خیابان ناصرخسرو برساند، تا با اتوبوس قرمزرنگ ایران توریست، از آنجا به 
شهر و دیار خودش كنگاور برسد، هر دم سایه ی شبحی را در تعقیب خود دیده 
بود. در همه ی 28 ساعت حركت در مسیر مشهد تا كنگاور، در تاكسی و در قطار 
و در اتوبوس. همه ی فکر و خیالش به كیف دستی اش بود؛ كیف محتوای دوربین 
عکاسی و دوربین فیلمبرداری. حلقه های فیلم مستند تدوین شده و عکس های 
را چون  بود. كیف  از شهر و دیارش  نیم دوری  و  ظاهر شده، ماحصل دو سال 
جان شیرین، لحظه ای از خود دور نکرده بود. در همه ی مدت احساسش این بود 
نگاه هایی از همان لحظه ی خروجش از حرم، بعد در محوطه ی ایستگاه راه آهن 
مشهد، در تعقیب خود دیده بود. افرادی دورادور زیر نظرش گرفته بودند. زن هایی 
كه در هر موقعیت، گاه به او نزدیک شده بودند. هر مرتبه بند دل سیده طیبه 
لرزیده بود. از خوف دستگیری، از بیم به سرقت رفتن كیف خاطراتش، مدارک 
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افشاگرانه اش، مستنداتی كه به نوبه ی خود، افشاگر دو رویی ها و دروغ گویی ها و 
تزویر رژیم وابسته ی شاهنشاهی بودند. 

سیده طیبه زمانی، اگرچه احتمال ضعیف می داد در آن شرایط به خاطر فعالیت هایش 
در طول مسیر، دستگیر شود، ولی از اینکه نمی خواست مسئله ای نا خوشایند برایش 
اتفاق بیفتد، به خاطر رعایت مسائل امنیتی، تاریخ دقیق حركتش از مشهد یا ورودش 
به شهرش را در نامه هایش به خانواده ننوشته بود، اما به خاطر دغدغه ها، گاه خیاالتی 

ذهنش را می آشفت.
ـ اگر ساواكی ها در تعقیبم باشند. اگر در یک فرصت دور از چشم، دستگیر بشوم. 
اگر به بهانه ای در ایستگاه راه آهن مشهد یا در ایستگاه راه آهن تهران بازداشت 

بشوم. چنانچه داخل گاراژ مسافر بری تهران یا در خود كنگاور دستگیر بشوم.
طیبه سادات با وجود آنکه در اتوبوس پر از مسافر نشسته بود، در كنار زن مسنی كه 
تنها مسافرت می كرد، باز هم با این افکار، مدام با خودش كلنجار می رفت و به خودش 
هشدار می داد. آماده می شد برای بروز هر اتفاقی. اتوبوس قرمزرنگ تهرانـ  كرمانشاه 
رسیده بود به نیمه های راه؛ در كش و قوس و پیچ و تاب گردنه ی برفی و یخ زده ی 
آوج. مسافرها زیر لب دعا می خواندند؛ خطر لغزندگی جاده را با ذكر و دعا پشت سر 
می گذاشتند. طیبه سادات با احساس نوعی غربت، با خودش می گفت »كاش از تهران 
به قم رفته بودم. به هر حال قم امن تر بود. چنانچه تحت تعقیب باشم، باز هم در آن 
شهر خون و قیام، بهتر می توانستم رد گم كنم. نهایتاً یک شب می ماندم در حرم. 
برای زیارت. برای راز و نیاز. از آنجا می توانستم با اتوبوس همدان، ادامه ی مسیر بدم. 
از همدان به تویسركان یا نهاوند می رفتم. بعد هم از آنجا می توانستم بروم كنگاور.«
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ساعت نزدیک شش غروب بود. اتوبوس شركت ایران توریست در ابتدای خیابان 
پهلوی شهر كنگاور، كنار جاده متوقف شد. غیر از طیبه زمانی، پنج مسافر كنگاوری 
دیگر هم پیاده شدند. سیده طیبه هیچ كدام را نمی شناخت. تنها متوجه شد زن و 
مردی، اهل روستای فش هستند. فهمید تا میدان پمپ بنزین با آن ها هم مسیر 
است. از این مطلب، قدری قوت قلب گرفت. نه اینکه در شهر خودش ترسی داشته 
باشد، ترسش از این بود در آن تنهایی و تاریکی اول شب، در آن سوز سرمای 
استخوان سوز كنگاور، در آن خلوتی شهر، در حالی كه تک و توک افراد در حال 
گذر هم به خاطر سردی هوا، سر و گوش خود را از گزند سرما پوشانده اند، در خیابان 
كم رفت و آمدی كه یک سمت آن هم تا برسد به میدان پمپ بنزین، بیشه چوب 
سفید است. جایی كه ممکن است خطری از طرف مأمورهای مخفی استان پنج، در 
كمین باشد. همه ی ترس و بیم های طیبه سادات از آن قدم های آخرین تا رسیدن به 
منزل و آغوش گرم خانواده بود. حاال می دید خداوند برای دلگرمی اش آن زن و مرد 
مسافر فشی را رسانده بود. كیف بزرگ و ارزشمندش را زیر چادر گرفت. با دست 
دستکش پوش دیگر، ساک را برداشت. قشر نازكی از برف به او و به رهگذر های 
كم تعداد هشدار می داد با احتیاط قدم بردارند. محتاطانه راه بروند. مسیر اگر چه كوتاه 
بود، اما همچنان نا امن بود، برای طیبه سادات بیشتر. باید هم مواظب راه رفتنش 
می بود، هم مراقب مأمورهای احتمالی كه شاید از همان لحظه ی خروج از حرم 
گرم امام رضا)ع( زیر نظر گرفته بودندش. با این خیاالت، یک آن گرمای دلچسب 
حرم امام غریب و شمیم عطر و گالب و زمزمه ی خالصانه ی زوار را احساس نمود.

از سه راه كرمانشاه ـ همدان تا میدان پمپ بنزین كه دویست، سیصد متر بیشتر 
نمی شد، در حالی كه شبح ساواكی ها و مأمورهای مخفی را دورا دور بر سر خود 
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احساس می نمود، با زن فشی هم سفر گرم گرفته بود. آن سوی میدان مسیر شان از 
هم جدا می شد. سیده طیبه باید می پیچید سمت راست میدان؛ جایی كه می رسید به 
محله ی در عمارت و می رسید به كوچه و خانه شان. فشی ها، اما باید خیابان پهلوی 
را تا میدان شاه ادامه می دادند. باید می رفتند باالی میدان و خیابان باال، تا وسیله ای 
پیدا كنند و به روستای خود بروند. داخل میدان و در محوطه ی پمپ بنزین دو پمپی، 
بوی بنزین و گازوئیل، قاتی بوی روغن سوخته، در هوای سرد ماسیده بود. سوز 
سرما طیبه سادات را واداشت تا بعد از تعارفی، با زن فشی خدا حافظی كند. هنوز چند 

قدم از میدان دور نشده بود. صدایی او را به خود آورد.
ـ دختر عمو، رسیدن به خیر!

از صدای آشنا، نگاه طیبه برگشت به سمت كسی كه در تاریکی نزدیک می شد. 
با دیدن چهره ی آشنا، گفت »عاقبت به خیر آقا عطا.« سیده طیبه با دیدن عموزاده 
تمام دلهره هایش یک باره بر طرف شد. با دیدن سید عطا زمانی علی آبادی، قوت 
قلبی گرفته بود. سید عطا با اشاره به ساک سنگین در دست دختر عموی خسته، 

گفت »ساک بگذارش زمین من تا دم در خانه تان میارمش.«
ـ زحمت نکشید. راهی نمانده.

سید عطا دسته ی ساک را گرفت وراه افتاد.
ـ چه زحمتی طیبه سادات. خو خانه ی ما هم نزدیک خانه ی شماست.

صدای خرپ خرپ شکستن قشرهای برف خشک چاله های زیر پای هر دو نفر، 
سکوت سرد خیابان را می شکست. سید عطا گفت »اگه صبح رسیده بودی، متوجه 
می شدی امروز كنگاور هم قیامتی بود.« سیده طیبه با تعجب پرسید »مگه چه خبر 
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شده بوده؟«
ـ جات خالی اینجام تظاهرات بود. راه پیمایی مهمی شده بود امروز توی خیابان های 
كنگاور. باور كن، نزدیک به پنج، شش هزار نفر آمده بودند. اقاًل پانصد نفری از آبادی 
گودین خودمان آمده بودند. از زن و مرد. خاله سلطنت، عمو ولی، غالم شعار و رضا، 
پسرهایش را جلو انداخته بود. قرآن یی دستش بود. همون رساله ی قدیمی امام خمینی 
هم با یی دست دیگه اش باال برده بود. مثل یی شیرزن، خودش جلودار دسته ی 
زن های آبادی بود. خود كنگاوری هام زیاد آمده بودند. از باالی میدان شاه سابق كه 
حاال مردم اسمش گذاشتن میدان امام، فشی هام قاتی تظاهر كننده ها شده بودند. اگه 

بودی، اگه عکس برداشته بودی، به گمونم ئون آلبوم عکسات كامل كامل شده بود.
طیبه سادات تبسمی نشست بر چهره اش.

ـ امیدوار شدم عمو زاده. حاال اگه ئی طور باشد، بچه های انقالبی قابل اعتماد 
معرفی كن تا زود تری نمایشگاه عکس و نمایش فیلم راه بندازیم... .

سید عطا از سر شوق رفت میان حرف سیده طیبه.
ـ نگران نباش. خودم هستم. پسرعموهام، آقا نصرت زمانی، آقا رسول و آقا كاظم 
زمانی هم میان. برادرهای خودت هم كه هستند. خبر داشته باشی، آقا جمال هم 

كه از اول سر دسته ی تظاهر كنندگان آبادی خودمان بوده.
طیبه سادات به ناگاه ایستاد. كیف را دست به دست گرداند و پرسید »گفتی غالم 

شعار؟«
ـ آره خب. مردم آبادی اسم غالمحسین گودینی رو گذاشتن غالم شعار؛ از بس 
شعار انقالبی می ده. هر روزی متوجه بشه تهران یا میان كرماشاه راهپیمایی و 
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تظاهراته، بچه های انقالبی آبادی راه جمع می كند میان مسجد جامع. با آقا جمال 
دسته راه می اندازند توی كوچه ها. از مسجد جامع تا مقابل حسینیه ی باال. از ئون جام 
تا در میکنه عمو مصطفی. بعدش دسته رو از كوچه ی پایین آبادی بر می گردانند 
مسجد جامع. غالمحسین شعار می ده. یی روز هم شاه خواه ها از پشت بام با سنگ 
زدن سرش شکاندن. خون پیشانیش پاک نکرده بود. اعتراضی هم نکرده بوده. به 
همه گفته بوده پیغمبر هم در راه اسالم سختی كشیده. منم به خاطر رسول خدا 

حرف ندارم. اینا هم والیتی مان هستند.
طیبه سادات پس از دقیقه ای گفت »آهان یادم آمد. ئی غالم حسین خاله سلطنت، 
همونیه كه پنج، شش سال قبل از توی خانه ی خودش درود بر خمینی گفته بود.«

هوای كنگاور سرد بود. مدت ها بود نفت نا یاب شده بود. آن ها كه خانه های بزرگ 
داشتند، كسانی كه اتاقشان جادار تر بود، آن ها كه هنوز زندگی سنتی داشتند، از 
بخاری های هیزمی استفاده می كردند. خیلی ها مانند سال های قبل كرسی گذاشته 
بودند. بعد از هر تظاهراتی، امنیه های ژاندارمری سراسیمه می شدند. پاسبان های 
شهربانی دلهره داشتند. سیده طیبه هنوز سایه ی اشباح و نگاه مأمورهای نامرئی 
را دورادور در تعقیب خود احساس می نمود. با وجود این، تمام فکر و ذكرش شده 
بود نمایش فیلم های مستند، راجع به انقالب. راجع به ویرانی های زلزله ی طبس. 
همچنان در فکر برپایی نمایشگاه عکس هایش بود. چند روز پس از كشتار مردم 
كرمانشاه، در شبه كودتای نظامیان و چهار شنبه ی سیاه، برای سنجیدن وضعیت 
اجتماعی مردم كرمانشاه، روانه ی مركز استان شد. شب را در منزل برادرش سید 
جعفر ماند. صبح روز بعد با همراهی سید جعفر سوار مینی بوس شد و به كنگاور 
برگشت. در طول راه باز هم شبح نامرئی مأمورهای مخفی، احساس ناامنی را در 
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وجودش بر انگیخته بود. تنها وقتی به خانه رسید، نفسی آسوده كشید. در طول سفر 
متوجه شده بود از نمایشگاه عکس یا نمایش فیلم در خود شهر كرمانشاه استقبال 
گرم و گسترده ای نخواهد شد. با این خیال به تأثیر نمایش فیلم و برپایی نمایشگاه 

عکس در شهرهای كوچک اطراف امیدوارتر شده بود.
پریوش پرتو هم به دیدن طیبه سادات آمده بود. از نامزدی پریساشان گفت. از 
وضعیت مشهد پرسید. طیبه سادات گفت »ئی جور كه ارتشی ها مردم كرماشاه را 
كشتن، بازم صد رحمت به مشهد. با آنکه مشهد شهر هفت بیجاریه، با اینکه از 
همه ی استان ها، مردم ساكن شهر هستند، با اینکه خیلی ها از قدیم مجاور شدن، 
تظاهرات هم شدید تر و راهپیمایی ها پرجمعیت تره، ولی مأمورای حکومت نظامی 
خشونت زیادی به خرج نمی دن. مردم را مثل كرماشاه از سر عمد قتل عام نمی كنند. 
سربازای مشهدی تیرهاشان هواییه. فقط برای ترساندن و متفرق كردن تظاهراته. 
در كرماشاه، گفتن مردم را در گوشه ای انداختن به دام. شاید صد نفر یا زیادتر. همه 

را هم یی جایی كشتنشان.« پریوش سری به تأیید و به تأسف تکان داد.
ـ ئی رژیم نفس های آخرشه می كشه طیبه سادات. در هر شهری، به قول خودشان، با 
یی جور شبه كودتا، مردم قتل عام می كنند. منظورشان اینه آب چشم از مرم انقالبی 

بگیرن.
طیبه سادات با تلخندی گفت »همین طوره پریوش. توی قزوین هم یی جور مردم 
كشتند. در خیابان های شیراز با یی بهانه ای دیگه. توی اهواز هم با بی رحمی مردم 

گیر انداختند و كشتارشان كردند. ئی كرماشاه هم كه جای خود داره.«
پریوش قطره اشکی را از گوشه ی چشم هایش پاک كرد.
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ـ خدا رحم بکنه به مردم شهرهای كوچیک. خدای نخواسته میان همی كنگاور 
خودمان مردِم بخوان مثل ئون جا ها بکشند می دانی چه اتفاقی می افته؟

طیبه سادات لبخدزنان گفت »توی شهرای كوچیک، دو، سه نفر بیشتر نمی زنند. 
شهر های بزرگ فرق داره. باالخره مردم می توانند از خودشون دفاع بکنند. توی 
مشهد، چند نفر از ساواكی ها رو به شاخه ی درخت كشیدن و دار شان زدن. مطمئن 
باش اگه بازم رژیم شاه جنون آدم كشی داشته باشه، مردم به وقتش می تونن تالفی 
كنند. چرا كه نه. ولی باید بازم با كار تبلیغاتی، مبارزه را ادامه داد.« پریوش پرسید 
»حاال چه موقع قصد داری نمایشگاه عکس برپا كنی؟ چند روزه؟ با كمک چه 

كسانی؟ از دست امثال من چه كاری برمیاد؟«
ـ احساس می كنم داخل كنگاور به شدت زیر نظر هستم. در مشهد می دانستم 
با چند نفر از فعاالن دیگه زیر نظر ساواک هستیم. توی ایستگاه راه آهن تهران 
متوجه شدم مأمورها درصدد دستگیری من هستند. به نظرم فقط لطف خدا بود 
بازداشت نشدم، وگرنه در آن صورت كسی هم از سرنوشتم باخبر نمی شد. خانه ی 
خودمان هم كابوس دارم. مطمئنم ساواک كرماشاه تمام اطالعات از فعالیت هام را 

به مأمورهای كنگاور دادن.
پریوش با تعجب پرسید »پس نمایشگاه چی می شود؟«

ـ در نظر دارم در مرحله ی اول داخل شهرهای اطراف و روستاها، نمایشگاه عکس 
و نمایش فیلم برگزار می كنم.

پریوش همان طور كه با نگاه خیره اش، خطوط چهره ی طیبه سادات زمانی را 
می پایید، گفت »تنهایی كه نمی توانی. در هر شهری باید چند نفر از نیروهای 
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انقالبی همراهت باشند، وگرنه...« طیبه سادات با لبخند گفت »با چند نفر از افراد 
قول  پسرعموهام  می برم.  رو  برادرام  هستن.  خواهرام  شده.  هماهنگ  مطمئن 
همکاری دادن. سید نصرت زمانی با آقای بهرامی، از فعاالن انقالبی شهر اسدآباد 
هماهنگ كرد. قرار شده در اسدآباد داخل مسجد نمایشگاه بزنیم. نیروهای انقالبی 
اسدآباد هوای نمایشگاه را دارند. البته چون در كنگاور، به خاطر مخالفت شهربانی، 
حساسیت ها زیاد تره، اجازه نمی دن. ما هم فعاًل نمی خواهیم اینجا نمایشگاه تشکیل 

بدیم. اما سالن اكبریه جای مناسبیه برای نمایشگاه.«
ـ من به شهرهای دیگه نمی تونم بیام، ولی در همین كنگاور، از هر كاری كوتاهی 

نمی كنم.
ـ قرار شده با آقا رسول و آقا كاظم هماهنگ كنم تا در شهر صحنه نمایشگاه 
بزنیم. احتمااًل داخل دبیرستان باید باشد. آبادی خودمان هم، گودینی ها از حاال 
استقبال می كنند. هم در مسجد جامع، هم در حسینیه ی باال. البته در ئی جور جاها 
كه شهرهای كوچک هستند، فیلم و عکس های زلزله ی طبس و عکس های شهدا 

و صحنه هایی از تظاهرات بزرگ شهرهای دیگه، جذابیت بیشتری هم داره.
بود.  نمایشگاه  آماده كردن عکس های  نماز صبح، مشغول  از  بعد  طیبه سادات 
مقواهای سفید را در قطعه های پانزده در بیست سانتیمتری آماده كرده بود. با كمک 
سعیده، عکس ها را با زیرنویس های مربوط می چسباندند. سید قوام ساعت هشت و 
نیم از خانه بیرون رفته بود. یک ساعت بعد سراسیمه برگشت. سیده طیبه اول متوجه 
پچ پچ ها نشد. وقتی دید سید احمد تندی از خانه بیرون دوید، صدا زد »آقا قوام چی 
شده؟ آقا احمد كجا رفت؟« این مرتبه سید محمد به اتاق آمد. ایستاد كنار خواهرها.
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ـ نگران نباشید. چیز زیاد مهمی نیست.
ـ اگه مهم نیست، پس چرا همه تون یی باره به هم ریختین؟

سید محمد دو دستش را باالی سر برد. با تغییر لحن گفت »آرام باش آبجی طیبه. 
االن می گم.« خواهرها بهت زده زل زدند به برادر كوچک تر. سید محمد وقتی نگرانی 
شدید را در چهره ی خواهر بزرگ تر خود دید، با ِمن ِمن گفت »قضیه ی آقا رسول...« 

بی اینکه حرفش را تمام كند، ساكت ماند. طیبه با نگرانی گفت »آقا رسول؟«
ـ گفتم كه نگران نباش. حقیقتش دیشب یکی از جوان های شرور، رفته جلوی در 
خانه ی عمو مرتضی. شعار بزرگ مرگ بر شاه روی دیوار خانه شان كه یادته؟ همون 

شروره اسم شاه خط كشیده. عوضش نوشته خمینی.
طیبه سادات و خواهرها كارشان را رها كرده بودند. خیره شده بودند به صورت 
ترسیده ی برادرشان كه ادامه داد »هیچی دیگه، همون موقع به خاطر عربده كشی 
و سروصدا، آقا كاظم از خانه میاد بیرون. وقتی متوجه شعار روی دیوار شده بوده، 
با یارو گالویز می شه. اونم از خدا خواسته بازم عربده كشیده. همدیگر رو می زنند. 
وقتی سروصدا ها باال می گیره، آقا رسول هم از خانه میاد بیرون. می ره كمک آقا 
كاظم. یارو هم با دیدن آقا رسول فحش و بد و بیراه می ده. بعدشم رو به عقب 
فرار كرده. آقا رسول هم از همه جا بی خبر، تا كوچه ی پشتی دنبالش می ره. دوتا 
از مأمورهای شهربانی رو آن طرف كه می بیند، دیگه جلو نمی ره. یارو هم وقتی 
می رسه یی جای تاریک، قمه درمیاره و حمله می كنه به آقا رسول. مأمورهام 
فقط می ایستند به تماشا. هیچ كدام جلو نمیان. هیچ كدامشان دخالت نمی كنند.« 

طیبه سادات كم حوصله پرسید »خب حاال چی شده؟«
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ـ هیچی دیگه. نامرد به قصد كشت با قمه می كوبد گرده ی آقا رسول. جلوی 
چشم پاسبان ها، فرار می كنه. ریه آقا رسول پاره شده. همون دیشب، بدون اینکه 

خبردار بشیم، بردنش كرماشاه. خواباندنش بیمارستان.
ـ حاال حالش چطوره؟

این را سعیده پرسید. آقا محمد آرام تر جواب داد »آقا عطا با آقا كاظم برده بودنش. 
گفتن خطر رفع شده.

ـ آقا محمد. مطمئنی حالش خوبه؟
ـ البد خوبه دیگه. آقا عطا خودش گفته.

سیده طیبه با نگرانی توی اتاق قدم زد. سعیده با نگرانی گفت »طیبه، به خاطر 
اینکه تو به عنوان دانشجوی انقالبی فعال، از مشهد هم تحت تعقیب بودی، باید 
خیلی از قبل هم مراقب خودت باشی. دیگه نباید تنهایی بروی جایی.« طیبه سادات 
با خشم و ناراحتی جواب داد »از وقتی فعالیت هام جدی تر شده، خودم فکر همه ی 

ئی مسائل كردم.« نگاهش راه كشید رو به افق.
ـ مبارزه با رژیم ظالم شاه بدون تلفات و خسارت جانی و مالی، مبارزه به حساب 

نمیاد. من از ئون پیر پوستین دوز نوغانی چیزایی شنیدم با ئی گوشای خودم.
سیده  علی آبادی،  زمانی  رسول  سید  به  شرور  فرد  حمله ی  حادثه ی  از  پس 
طیبه سادات با كمک پسرعموها و هم كالسی ها و سایر نیروهای فعال انقالبی 
كنگاوری و هم والیتی ها، چند نمایشگاه عکس و نمایش فیلم های مستند در 
شهرهای اسدآباد، صحنه و دهستان گودین برگزار كرده بودند. نمایشگاه عکس و 
نمایش فیلم در هر جا با استقبال گرم عمومی مردم مواجه می شد. یک هفته بعد، 
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سید رسول زمانی از بیمارستان كرمانشاه مرخص شد. سید كاظم، سید نصرت و 
سید عطا، پسرعموی مجروحشان را بعد از بهبودی به خانه شان در كنگاور برگردانده 
بودند. سیده طیبه از وقتی شبانه به عموزاده اش حمله شده بود، از طرف برادرها 
و عموزاده ها و بعضی افراد انقالبی و آشنا ها از دور و از نزدیک مراقبت می شد. با 
بازگشت سید رسول او هم به مالقات عموزاده اش رفته بود. پس از احوال پرسی و 
اطالع از چند و چون حمله ی فرد شرور وادارشده از طرف نیروهای امنیتی و حمایت 

از طرف شهربانی چی ها، از چگونگی درمان در بیمارستان كرمانشاه گفت.
ـ در زمان بستری بودنم، مأمورهای حکومت نظامی كرماشاه داخل بیمارستان 
از طرف حاج آقا  روز  بر نمی داشتند. یک  تظاهرات  از سر زخمی های  هم دست 
بهامحمدی عراقی پسر حاج آقا بزرگ، برای هر كدام از زخمی ها، یک بسته گز 
فرستاده بودند. عکس كوچکی از امام هم روی بسته ها گذاشته بودند. من بسته ی 
گز را گذاشته بودم باالی تختم. عکس امام را هم چسبانده بودم روی بسته ی گز. 
یک مرتبه پرستارها خبر آوردند مأمورهای حکومت نظامی آمدند برای بازدید از 
مجروحین. گفتند برای خاطر خودتان موقتاً عکس های امام را از باالی تخت تان 
بردارید. در جوابشان گفتم به هیچ قیمتی ئی عکس برش نمی دارم. هر چه می خواد 
بشود، بشود. با اینکه پرستارها به خاطر جانمان راضی نبودند و اصرار داشتند عکس 

را بردارم، گفتم هرچی بادا باد.
همه ی افراد حاضر در اتاق زل زده بودند به دهان سید رسول. یک دور چای بین 
افراد پخش شد. سید رسول ادامه داد »اتفاقاً وقتی نظامی های مسلح با تاق و توق 
پوتین ها شان وارد اتاق ما شدند، دیگر آماده شده بودم برای هر اتفاق ممکنی.« 
سیده طیبه خیره شده بود به چهره ی ضعیف و رنگ پریده ی سید رسول كه ادامه 
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داد »ولی از جانب خدا وقتی مأمورها آمده بودند، نور آفتاب از پنجره، مستقیم 
می تابید روی بسته ی گز و روی عکس امام كه به بسته چسبانده بودم. به خاطر 
بازتاب نور، از تلق روی بسته ی گز، نظامی ها متوجه عکس امام خمینی نشده بودند. 
بدون اینکه نگاه چپی هم به من داشته باشند، همان طور كه پر سروصدا آمده بودند، 

با همان وضع هم بیرون رفتند.«
از گفته های سید رسول، اتاق پر شد از همهمه. پر شد از اظهار نظرهای میهمان ها 
كه هر كس نظر خودش را می گفت. در ادامه از برنامه ریزی نیروهای انقالبی 
شهر گفته شد. از نظر حاج آقا بزرگ محمدی عراقی، برای راه اندازی تظاهرات و 
راهپیمایی مسالمت آمیز در هفدهم دی ماه گفتند. سیده طیبه زمانی گفت »مناسبت 
خوبی است. باید از همین امروز و فردا تبلیغات راهپیمایی را شروع كنیم. باید سعی 
كنیم در ئی راهپیمایی، تعداد زن های شركت كننده در راهپیمایی هفدهم دی، از 
همیشه بیشتر و حضورزن ها پر شور تر باشد.« همه ی حاضران نظر شان مثبت بود. 

طیبه سادات نگاهش را گرداند به طرف سید عطا.
ـ عموزاده، به خاطر اینکه دكان آقات، عمو مجتبی، داخل بازاره، تو كه با نیروهای 
انقالبی گودین همیشه در ارتباط هستی، برای راهپیمایی هفدهم دی بگو مردم 
آبادی، همه با زن ها و خواهرها و مادرشان، دسته جمعی بیان راهپیمایی. دوست دارم 
یی دسته مستقل زن و یی دسته هم از مردهای تظاهر كننده، اهل آبادی خودمون 

باشند.

از صبح روز هفدهم دی ماه، سرمای كنگاور یک باره فروكش كرده بود. ابرهای 
نازک و سفید پراكنده ای كه در آن چند روز در آسمان شهر و دشت های اطراف 
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پخش می شد و باد می برد، جایش را به هوای آفتابی داده بود. نیروهای انقالبی 
فعال از صبح زود، با وجود مخالفت صریح و تهدید های مکرر مأمورهای شهربانی 
و قدرت نمایی امنیه های پاسگاه ژاندارمری، پارچه نوشته هایی را در خیابان ها و بازار 
و میدان های شهر آویخته بودند. كركره های بسته ی مغازه ها و ستون های بین 
دكان ها، با عکس های كوچک و بزرگی از امام خمینی و آیت اهلل طالقانی تزیین شده 
بود. بازاری ها و مغازه دارها، فرهنگی ها، میان مسیر مسجد جامع و بازار و خانه ی 
حاج آقا بزرگ محمدی عراقی و خیابان و میدان های شهر در آمد و شد بودند. یک 
جور التهاب و دلشوره در چهره ها هویدا بود. همه مراقب بودند و فعالیت ها و آمد 
و رفت های كم سابقه ی نیروهای شهربانی و مأمورهایی كه با چهره های ناشناس، 
از كرمانشاه و جاهای دیگر تقویت شده بودند، توجه مردم شهر و انقالبی ها را به 
خود جلب كرده بود. جیپ های سفید و سیاه رنگ شهربانی و جیپ های چادر خاكی 
ژاندارمری، با افراد مسلح، بی خود  یا به عمد، تهدید آمیز، با خود نمایی، در خیابان های 
پهلوی و ناهید، جلوی بازار و میدان شاه و میدان پمپ بنزین، با ژست های تهدید آمیز 
و مسلحانه، در تردد بودند. به موازات آمادگی مردم برای برگزاری راهپیمایی بزرگ 
و از قبل اعالم شده، مأمورهای یونیفرم پوش شهربانی و امنیه های ژاندارمری، با آن 

آمد و رفت ها و به رخ كشیدن اسلحه، مانور متقابل می دادند.
یکی از مردهای انقالبی كه سعی داشت فعالیت هایش چندان در دید نباشد و 
حضورش زیاد به چشم نیاید، از ساعتی قبل، اوضاع شهر را زیر نظر گرفته بود، وقتی 
چهره های ناآشنای مأمورهای شخصی پوش را در خیابان پهلوی می دید كه جنب 
وجوش مردم را زیر نظر دارند، رفته بود توی خیاالت. با دلشوره و دلهره ای كه آزارش 
می داد، با خودش می گفت »این ها دیگر كی هستند؟ از كجا آمدن این غریبه ها؟ به 
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چه منظوری فرستاده شدن اینجا؟ تا به حال چند مرتبه تظاهرات داشتیم. راهپیمایی 
بوده توی ئی شهر، ولی از ئی خبرا نبود.« مرد در این خیاالت و كشمکش، نگاهش 
دنبال شخص مورد اعتمادی بود تا موضوع را به اطالع سایر جوان ها و مردان انقالبی 
شهر برساند. در این فکر، آرام و قرارش را از دست داده بود. از میدان پمپ بنزین 
راه افتاد سمت میدان شاه و طرف بازار. در راه تصمیم گرفت، اول به خانه ی آیت اهلل 

حاج آقا بزرگ برود. قصد داشت مورد مشکوک را به بزرگ شهر اطالع بدهد. 
از وقتی سید رسول زمانی با قمه ی یکی از اوباش شهر و تحت حمایت مأمورهای 
شهربانی، مجروح شده بود، چشم اهل خانه ی آسید حسین هم به خاطر طیبه سادات 
كمی ترسیده بود. برادر ها و خواهرهایش و پسرعموها و همشهری ها، از دور و 
نزدیک با چشم های نگران مراقب طیبه سادات بودند. سیده طیبه هر وقت قصد 
داشت به جایی برود، برادری یا خواهری همراهش می رفتند. وجود طیبه سادات 

تحت تعقیب ساواک، كابوسی شده بود برای تمام اهل فامیل. 
صبح زود روز هفدهم دی ماه، فاطمه خانم سماور را روشن كرده بود. سید محمد 
نان سنگک برشته گرفته بود. همه ی اهل خانه احساس بی قراری داشتند. انتظاری 
سنگین، میان خانه ی آسید حسین موسوی زمانی سایه افکنده بود. آسید حسین با 
كسالت، بی قرار تر نشان می داد. همانند روزهای دیگر، كسی میل به خوردن ناشتایی 
نداشت. سید محسن به خانه ی پدر آمده بود. آسید حسین با دیدن پسر بزرگش، 
پرسید »آقا محسن، مگه قرار نبود دیروز بروی كرماشاه؟« سید محسن دهانش را 

برد نزدیک گوش پدر.
ـ منصرف شدم آقا. دیروز تا جلوی در گاراژ هم رفتم، ولی نمی دانم چرا حوصله اش 
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را نداشتم. دوباره برگشتم خانه مان.
آسید حسین بی حوصله قندی در چای خیساند. قبل از آنکه قند را به دهان بگذارد، 
گفت »حکمتی در آن بوده حتماً.« چایش را نوشیده بود. وقتی دید نیمی از بچه ها 
سر سفره نیامده اند و بقیه هم میلی به خوردن صبحانه ندارند، با بَِر انگشت كشید 
به خال سیاه گونه ی راستش. با صدای بلند گفت »فاطمه خانم، پس كجایی؟ چرا 
كسی میلی به خوردن ناشتا نداره؟ چه شده امروز؟« سید قوام با هم زدن چای 
شیرین گفت »آقا، همه مان داریم آماده می شیم برای راهپیمایی.« سید محسن 
یک استکان چای تلخ نوشید و گفت »دلم شور می زنه آقا. اوضاع شهر غیر عادی 
شده. صبح رفتم نانوایی، تعداد زیادی افراد غریبه دور و اطراف شهربانی می پلکیدند. 
به نظرم ساواكی باشند. اهل شهر نبودن. تمامشان نا آشنا هستند. به گمانم هر چه 
هست، هر نقشه ای زیر سر دارند، بی منظور نیامدن. نگرانم آقا. برای طیبه سادات 
نگرانم. مطمئن هستم ساواک استان شناساییش كرده. از همه ی فعالیت هاش 
برادرها و  در دانشگاه فردوسی مشهد هم خبر دارن ئی ساواكی های دژخیم.« 
خواهرهایی كه در اتاق بودند، بهت زده خیره مانده بودند رو به برادر بزرگشان. سید 
محسن ادامه داد »فکر كنم از تمام فعالیت هاش، حتا در آن یی ماهی كه در پایگاه 
امام خمینی مشغول رسیدگی به زلزله زده های طبس بود، یک به یک خبر داشته 
باشند. حاالم با ئی نمایشگاه های عکس و نمایش دادن فیلم توی شهرهای دور و 

اطراف، برای مأمورهای ساواک، باید یی هدف مشخصی شده باشه.«
آسید حسین لقمه ی نان و پنیر را جلوی دهانش نگه داشت.

ـ یانی منظورت اینه برای طیبه ی ما، نقشه دارن ئی خدانشناسا؟
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آسید حسین بی اینکه لقمه را به دهان بگذارد، اشتهایش از بین رفته بود. سید 
محسن زوركی لبخند زد.

ـ نه آقا. نمی خوام بگم، ولی چون راهپیمایی امروز از قبل با تبلیغات همراه بوده، 
فکر كنم شهربانی و ژاندارمری و ئون نیروهای مخفی و امنیتی شهر از مركز استان 
پنج تقویت شده باشد. نگرانیم بیشتر به ئی خاطره. امروز هفدهم دی ماهه. مصادف 

شده با همون روز كذایی كشف حجاب رضاخان ملعون.
فاطمه خانم پرسید »برای طیبه مان خطر نداشته باشد آقا محسن؟« سید محسن 
رفت توی فکر. پس از دقیقه ای جواب داد »می دانی زن آقا. یادته طیبه سادات دوران 
دبیرستان در همچین روزی به خاطر حجاب و پوشش اسالمی، چند روز از دبیرستان 
اخراج شده بود. حاالم...« فاطمه خانم یک باره قلبش به تپش افتاد. سراسیمه گفت »آقا 
محسن با ئی حرفا نگرانم نکن مادر.« آسید حسین سر سفره كف دو دست را باال برد.

ـ پناه می بریم به خود خدا از شر ئی رژیم شیطانی طاغوتی.
استکانی چای برداشت.

ـ ماشااهلل میان هر تظاهرات، ئی همه زن و مرد انقالبی از خانه درمیان و می ریزند 
خیابان و میدان. مرگ بر شاه می گن. طیبه سادات و بچه ها كه تنها نیستن.

سید محسن مصباح غرق در خیاالت و در سکوت حاكم شده بر اتاق، یک استکان 
چای نوشید. از جا برخاست. آسید حسین گفت »كجا آقا محسن؟ بشین صبحانه 
بخور. حاال چه عجله ای داری تو؟« سید محسن گفت »خانه منتظرند. می روم 
خانه ی خودمان صبحانه می خورم. باید بروم میدان شاه. قراره فرهنگیان شهر همه 
توی میدان جمع بشوند. بقیه ی مردم از میدان پمپ بنزین راه می افتند طرف باال. 
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برنامه از قبل هماهنگ شده. وقتی همه جمع شدند میدان شاه، از آنجا دسته جمعی 
حركت می كنند طرف خیابان ناهید. از چهارسو سرازیر می شوند و از مقابل شهربانی 
رد می شوند. قراره بروند تا سر سه راه كرماشاه.« آسید حسین این مرتبه پر حوصله 

چای نوشید. با لحن آرامی گفت »خدا پشت و پناه همه باشد.«
حرف های آسید حسین با وجود كسالتش، آرامش نسبی را به خانه برگردانده بود. 
بچه ها مشغول خوردن صبحانه شدند. لقمه های نان و پنیر را با زور چای شیرین 
می بلعیدند. اما شیرینی نمی توانست دلهره و دلشوره شان را محو نماید. بر خالف 
خوردن  هم  به  تنها صدای  بود.  سکوت  در  غرق  همچنان  خانه  قبل،  روزهای 
را  خانه  شیرین سکوت  چای  استکان های  توی  چای خوری  كوچک  قاشق های 
می خراشید. آسید حسین نگاهش را گرداند روی چهره های نگران بچه هایش و 
پرسید »پس كو طیبه سادات. چرا نیامده سر سفره؟« فاطمه خانم با مکث جواب 
داد »طیبه توی مطبخ ناشتایی خورده.« گوش تیز كرد. وقتی صدایی نشنید گفت 
»باید...« همان موقع سیده طیبه وارد اتاق شد. رو به پدر سالم گفت. چهره اش به كلی 
دگرگونه شده بود. تبسم مالیمی بر صورتش نشسته بود. باوقار تمام ایستاد جلوی 
در. همه ی اهل خانه نگاهشان برگشت رو به طیبه سادات. كسی توان بر زبان راندن 
كلمه ای را در خود نمی دید. آسید حسین پس از دیدن طیبه سادات دلش آرام گرفته 
بود. لقمه ی نان و پنیرش را به دهان گذاشت. بر خالف بقیه، نگرانی فاطمه خانم علنی 
بود. تشویشی محسوس از سر و رویش می بارید. از پی طیبه سادات به مطبخ رفت. با 
صدایی فرو خورده گفت »طیبه جان، با ئی هوای سرد حمام رفتن تو چی بود دخترم؟« 
طیبه سادات پاسخش تنها تبسمی بود و بس. فاطمه خانم با همان لحن مادرانه ادامه 

داد »آخر دختر فکر نمی كنی اگه بروی راهپیمایی سرما بخوری؟«
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ـ  اتفاقاً مامان به خاطر شركت در راهپیمایی دوش گرفتم.
فاطمه خانم جا خورد. با دلخوری سر تکان داد و گفت »باز هم غسل شهادت.« 
طیبه سادات كه انگار سر ذوق آمده باشد، با همان اشتیاق رو به مادر لبخند زد. 
فاطمه خانم گفت »تو هر مرتبه غسل شهادت می كنی، من بیچاره نصفه جان 

می شوم مادر. امروز هم راهپیمایی. با ئی... .«
ـ مامان عمر دست خداست. خانواده ی ما با دیگران فرق دارد. پدرمان نماینده ی 
امام در كنگاور است. به همین خاطر هم شده باشد، ما بچه هایش  باید در صف اول 

راهپیمایی ها باشیم.
فاطمه خانم بی اینکه توان گفتن كلمه ای را داشته باشد، تنها خیره شده بود به 
چهره ی گلگون شده ی دختر دانشجویش. طیبه این مرتبه با لحنی جدی تر ادامه 
داد »الزم باشد، مقابل گلوله ی طاغوتیان سینه سپر می كنیم. مردم و به خصوص 
انقالبی ها نگاهشان به امثال ماست.« طیبه سادات حرف كه می زد، فاطمه خانم دل 
تو دلش نبود. نگاه مبهوتش مانده بود به چهره ی گلگون شده ی طیبه اش. لحظاتی 
ساكت ماند. بُغضش را فرو داد و گفت »می دانم مادر. تو همیشه یی قدم از دیگران 
جلوتر هستی، اما یی مرتبه به دل مادر خودت هم نگاه نمی كنی تا ببینی پر از خون 
است. پر از غم و غصه شده.« سیده طیبه نگاهش راه كشیده بود به افق های ناپیدا. 

فاطمه خانم آه كشید. به سختی جلوی تركیدن بغضش را گرفت.
ـ دو سال و نیم از خانه دور بودی. چشم امید كل خانواده به موفقیت ها و آینده ی 

توست.
سیده طیبه چهره اش را مجدد تبسمی پوشاند.
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ـ وعده ی الهی و پیروزی انقالب نزدیک است مامان. هر قطره خون هر شهیدی، 
انقالب را یک گام به پیروزی نزدیک تر می كند. فکر كن به روزی كه من را به خاطر 

رعایت حجابم، از دبیرستان اخراج كرده بودند. حاال را با آن موقع ها، مقایسه كن.
گرمای حضور انبوه و چندین هزار نفره ی جمعیت آماده ی راهپیمایی، سرمای 
به  روستایی  و  شهری  مردم  شعارهای  امواج  بود.  رانده  پس  را  پهلوی  خیابان 
درخت های خزان زده و در و دیوار خانه ها و مغازه ها كوبیده می شد و انعکاس دو 
چندانی می یافت. صف اول، مردان بودند كه از میدان پمپ بنزین راه افتاده بودند 
سمت میدان شاه. دسته ی دوم را زن های چادر مشکی تشکیل می دادند. دسته های 
اول و دوم مردان و زنان، اهالی محله های در عمارت و هندی آبادی ها بودند. ساعت 
از ده و نیم هم گذشته بود. لکه های ابر سیاه و سفیدی یک باره در آسمان شهر 
كنگاور و بر فراز دشت افشار پدیدار شده بود. دسته ی دوم مردها، اهالی دهستان 
گودین بودند. پشت سر آن ها، دسته ی زن های گودین دیده می شدند. خاله سلطنت 
عمو ولی باز هم دو دستش پر بود. قرآن قدیمی در یک دست و رساله ی امام 
خمینی كه از سال 43 در كنار قرآن، در خانه اش مانند جان از آن حفاظت كرده بود. 
غالم شعار در صف اول گودینی ها روی دوش حسینقلی فاطمی نیا نشسته بود. پر 

حرارت، مشت می پراند. شعار سر می داد:
ـ حزب فقط حزب اهلل / رهبر فقط روح اهلل.

جمعیت با همان هیجان مشت می پراند و جواب می داد. غالمحسین گودینی از 
پاسخ كوبنده ی جماعت روحیه می گرفت و آماده ی سر دادن شعار بعدی می شد. 
خاله سلطنت نه انگار شصت سال از عمرش گذشته، یک نگاهش مانده بود به 
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غالمحسین اش كه همیشه از سردسته ها بود. نگاه دیگرش به رضا بود كه نوجوان 
بود و دست در دست عربعلی و غالمعلی گودینی، هر شعار را دو بار تکرار می كردند. 
آن دست صف مردان، حسین حسن زاده از دیگر سر دسته های تظاهرات، جعفر، 
برادر نونهالش را هل داد داخل صف. هل داد كنار مردان بزرگ تر. خودش همراه 
علی حسین مالهاشم. آیت اهلل حاج احمد، حشمت صوفی جعفرقلی و مراد باوند پور، 
صف مردان آبادی را سامان می دادند. خاله تاج و سلطنت حسن زاده، شانه به شانه ی 
فاطمه جان ولی پیغمبر، در كنار سلطنت عمو ولی، در صف اول زن ها، با سرهای 
افراشته، از پی صف مردها، از پشت سر پسرهایشان می رفتند. آن سمت دسته، سید 
باقر میر فتاحی و سید جمال زمانی، مراقب صف زن هایی بودند كه از پی آن ها زن ها 
و مردهای جامانده و تازه از راه رسیده، دوان دوان می آمدند تا صف مردانه و زنانه ی 
جدید تشکیل دهند. جماعت اصلی راه پیما، در حوالی میدان امام یا همان میدان شاه 
سابق، با بی قراری منتظر رسیدن دسته های راه افتاده از میدان پمپ بنزین بودند. در 
میان راهپیمایان، جمعیت شهری و روستایی، همه با خشم، همه با پرخاش گری، رو 

به مجسمه ی شاه مشت می پراندند. شعارهای بلندگوی دستی را تکرار می كردند:
ـ حکومت اسالمی مظهر عدل و داد است / نظام شاهنشاهی، عامل هر فساد است.

ساعت یازده بود. دیگر تمام راهپیمایان از دو سمت به هم رسیده بودند. انعکاس 
انگار. مأمورهای  لرزه در می آورد  به  را  بازار  شعارها در و دیوار خیابان پهلوی و 
شهربانی مقابل ساختمان شهربانی، به صورت مسلحانه به صف ایستاده بودند. 
تعدادی از پاسبان ها باتوم به دست داشتند. عده ای مسلح به تفنگ ژـ3 بودند. همه 
با كالهخود نقاب تلقی. شعار های دسته جمعی، كوبنده تر و پر حرارت تر شده بود. 
جمعیت راهپیمایان از همیشه زیاد تر بود. تعداد شان نزدیک به هفت، هشت هزار نفر 
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می رسید. صدها نفر در خیابان ناهید، پایین تر از شهربانی، منتظر رسیدن راهپیمایان 
و پیوستن آن ها بودند. همان تعداد هم در بازار و امامزاده ابراهیم و در محوطه ی 
باستانی معبد آناهیتا پراكنده بودند. در این سمت چهارسو، در بازار گرگوند هم گروه 
زیادی به تماشا ایستاده بودند. طنین شعارهای دسته جمعی و یکپارچه، از میدان 
شاه، سرریز می شد و می ریخت داخل خیابان سراشیبی ناهید. می كوبید به دیوارهای 

شهربانی و محوطه را می لرزاند.
ساعت از یازده گذشته بود. اولین دسته ی مردها وارد خیابان ناهید شده بود. صف 
پاسبان های مجهز و شخصی پوش های نا آشنای پشت سر آن ها، از سمت شهربانی 
به حالت رژه پای كوبیدند. همزمان با كوبیدن باتوم ها به سپرها یشان راه افتادند رو 

به جمعیت. مردهای راه پیما فریاد زدند:
ـ برقرار می كنیم حکومت علی را.

در پشت سر آن ها، دسته ی زن ها جواب دادند:
ـ سرنگون می كنیم رژیم پهلوی را.

دومین دسته ی مردها از میدان وارد خیابان ناهید شده بودند. دسته ی دوم زن ها 
هم از پی آن ها. در میان دسته ها، بچه های كوچک هم دیده می شدند. بعضی در 
بغل والدین، تعدادی قلمدوش جوان ترها. حركت پاسبان های مسلح به باتوم و سپر 
و كلت و تفنگ ژـ3، رسیده بود به نزدیکی بازار چهارسو. عده ای از مأمورهای 
نا آشنای شخصی پوش هم به صورت گروه های سه، چهار نفری رفته رفته سر و 
كله شان از پشت امامزاده ابراهیم و روی ُكنده سنگ های تراشیده و بزرگ دیواره ی 
معبد آناهیتا پیدا شد. حاال در سایه ی گنبد امامزاده ابراهیم، دو صف متضاد، یکی 
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مسلح به وسایل سركوب و كشتار، دیگری دست خالی و مسلح به قرآن های در 
دست، نابرابر رو در روی هم قرار می گرفتند. دسته ی مردها دیگر رسیده بود به 
چهارسو. مأمور شخصی پوش نا آشنایی، به وسیله ی بلندگوی دستی، با لحن تندی 
گفت »مردم، هر چه زود تر متفرق شوید.« صدای بلندگوی مأمور شخصی پوش 

ناشناس، در میان شعارهای كوبنده ی راهپیمایان مرد محو شد.
ـ سکوت هر مسلمان.

ـ خیانت است به قرآن.
مأمور ناشناس این مرتبه جدی تر و خشن تر و تهدید آمیز گفت »اخطار می كنم. 
هر چه سریع تر متفرق شوید.« دسته ی مردها، شعارشان را با حرارت و محکم تر 

تکرار كردند:
ـ سکوت هر مسلمان.

زن ها هم محکم پاسخ دادند:
ـ خیانت است به قرآن.

مأمور ناشناس باز هم اخطارش را تکرار كرد. این مرتبه هم صدای بلندگویش 
در میان شعار مردم گم شد. با دستور فرمانده شهربانی، مأمورها شروع كردند به 
تیراندازی هوایی. راهپیمایان بی توجه به تیراندازی ها، این مرتبه شعار شان شده بود:

ـ حکومت اسالمی مظهر عدل و داد است.
ـ نظام شاهنشاهی، عامل هر فساد است.

این دفعه عالوه بر تیرهای هوایی، گاز اشک آور هم زده بودند. دقیقه ای بعد صف 
مردهایی كه چشم هایشان بر اثر گاز، دچار سوزش شده بود و پر شده بود از اشک، 
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وسط میدان به سرفه افتاده بودند. كسانی با دست خالی صورت خود را باد می زدند. 
همان مأمور نعره زد »متفرق بشوید. ما دستور تیراندازی داریم.« این قسمت را بدون 
استفاده از بلندگو بر زبان آورد. ولی كسی از شدت سوزش چشم ها، به گفته های 
مأمور ساواكی توجهی نداشت. بعد از اخطارها، باز هم تق تق تیرهای هوایی از رو به رو 
شدیدتر شروع شد. حاال یک صف از پاسبان های مسلح به تفنگ های ژـ3، قدمی 
پیش آمدند. بالفاصله به زانو نشستند. مستقیم راه پیمایان را نشانه رفتند. همزمان از 
پشت سر، گاز اشک آور شلیک شد و افتاد وسط دسته ی مردهایی كه پشت سر اولین 
دسته ی زن ها بودند. نارنجک های بعدی هم افتاد بین جماعتی كه هنوز دور میدان 
مانده بودند. نیروهای جوان تر و فعال تر انقالبی، در مقابل پرتاب نارنجک های گاز 

اشک آور، با آتش زدن روزنامه و كارتن به مقابله با سوزش گاز اشک آور برخاستند.
مأمور با دیدن مقاومت مردم باز هم پشت بلندگو نعره زد. همان اخطارهای قبلی 
را این بار تهدید آمیزتر تکرار كرد. از میان شخصی پوش های كلت به كمر، نفری 
كه پالتو تنش بود و پشت صف چند نفری پاسبان های آماده ی تیر اندازی ایستاده 
بود، در میان هیاهوی شعارها و به هم ریختگی صف  تظاهر كنندگان، به یکی از 
پاسبان های آماده ی شلیک، حرفی گفت. چند لحظه ی بعد، دو نفر از پاسبان ها 
همزمان تیرهایی مستقیم به آسفالت سرد خیابان شلیک كردند. آسفالت خیابان در 
همان نقطه قلوه كن شد و از هم پاشید. شن و ماسه و قیر، با شدت و با ضرب فواره 
زد توی صورت چند نفر از مردهای پیشرو. همزمان باز هم گاز اشک آور شلیک 
شد. در عرض دقیقه ای، شیرازه ی صف دسته ی اول مردها از شدت تأثیر گاز و 
جدی تر شدن تیراندازی ها از هم پاشید. با افزایش تعداد تیرهای هوایی و غیر قابل 
تحمل شدن استنشاق گازهای تند و سوزنده، با یورش و هجوم پاسبان های باتوم 
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به دست، به صف راهپیمایی آرام، بیشتر افراد دسته ی مردها با سرفه های پی در پی 
و چشم های اشک بار، از چپ و راست، در داخل بازار گرگوند و راسته ی بازار امامزاده 
ابراهیم پراكنده شدند. با وجود این، دسته ی زن ها فقط چند قدم عقب رفته بودند. 
هر كدام با پر چادر، سعی در خنثا سازی تندی و سوزش گاز داشتند. تنها مانده بود 

سیده طیبه سادات زمانی و پریوش پرتو كه سر دسته ی زن ها بودند.
مأمور باز هم مردم را با لحنی تند تر تهدید كرد. سیده طیبه رو به پاسبان های 
تفنگ به دست گفت »برادرها، مگر شما مسلمان نیستید؟ شما كه اهل همین شهر 
هستید. پس چرا باید با ایجاد رعب، همشهری هایتان را وحشت زده می كنید؟ چرا 
می خواهید مردم شهر خودتون رو به قتل برسانید؟« پاسبان ها در عوض دندان به 
هم ساییدند. انگشت بردند روی ماشه. طیبه سادات با ادامه ی اتمام حجت گفت 
»من در مشهد، شاهد چندین راهپیمایی و تظاهرات مهم بودم. با اینکه مأمورهای 
حکومت نظامی و نیروهای پلیس همه مسلح بودند، با اینکه دستور تیر مستقیم 
داشتند، با اینکه در آن شهر بزرگ كسی كسی را نمی شناسد، اما مثل شما كه 
همشهری ما هستید، با زن و بچه هایتان در همین شهر كوچک زندگی می كنید، 
مردم دست خالی را ارعاب نمی كردند.« تیراندازی هوایی همچنان ادامه داشت. 
نارنجک های گاز اشک آور، اینجا و آنجا تندتند منفجر می شد. تظاهر كنندگان برای 
مقابله با اثر سوء گاز سوزان، ُگله به ُگله آتش افروخته بودند. پایین تر از ساختمان 
شهربانی، یک حلقه الستیک وسط خیابان ناهید به آتش كشیده شده بود. تنوره ی 
دود در باد سرد به خود می پیچید و پخش می شد در محوطه ی باستانی آناهیتا. 
در هیاهوی مردم به خشم آمده و تق تق تیرهای هوایی، خیابان و میدان پر بود 
از فریادها و شعار های درهم. سیده طیبه زمانی همچنان ایستاده بود به نصیحت 
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پاسبان ها. گرم گفت وگو با نزدیک ترین پاسبان بود. كمی آن سوی تر، یک نفر 
از شخصی پوش های نا شناس كه تا دقیقه ای قبل، از روی دیواره ی سنگی معبد 
آناهیتا، با دقت اوضاع به هم ریخته ی خیابان و میدان و سماجت مردم را زیر نظر 
گرفته بود، خطاب به پاسبانی كه چند قدم آن طرف تر، آماده ی شلیک بود، گفت 
»این دختر شجاع همان سوژه ی گزارش شده ی مورد نظر است؟« پاسبان بومی كه 
در برابر ایستادگی و حرف های منطقی سیده طیبه زمانی، انگار خودش را باخته بود، 
جواب داد »بله قربان. خودشه. همان دانشجوی فعال.« مأمور مخفی ناشناس با 
حركتی سریع كلتش را بیرون آورد. با همان لحن قاطع و تند و خشن رو به پاسبان 
مورد خطاب گفت »پس معطل چی هستی سركار. مهلتش نده. قلبش را هدف قرار 
بده و كار را تمام كن.« پاسبان بومی یک آن به خودش لرزید. اوضاع به هم ریخته تر 
شده بود. صدای تیراندازی ها و شلیک گاه گاه نارنجک های گاز اشک آور، در خیابان 
و بازار و میدان پیچیده بود. طیبه سادات پس از اتمام حجت و نصیحت به پاسبان ها، 
بقیه ی  به  تا  از گاز اشک آور، برگشت  ناشی  از اشک  پر  با چشم های سوزان و 
زن ها و مردم در حال متفرق شدن بپیوندد. پاسبان بومی با دستور مأمور اعزامی 
از مركز استان، قبل از آنکه طیبه سادات قدم بعدی را بردارد، ماشه را كشید. آن ها 
كه از نزدیک  گفت وگوی طیبه زمانی با پاسبان ها را زیر نظر داشتند، در میان نفیر 
گلوله های پی در پی كه بر رعب و وحشت راهپیمایان می افزود، دیدند دانشجوی 
فعال و تحت نظر شهر، با صورت به زمین سرد افتاد. چند نفر دویدند طرف سیده 
طیبه كه صورتش در چادر سیاهش، همچنان پوشیده بود. با ادامه ی شلیک های 
هوایی كه حاال ویز ویز از باالی سر و گردن تظاهر كنندگان می گذشت، در جایشان 
میخکوب شدند. كسی فریاد زد »دختر بی گناه مردم را كشتند.« دو نفر از فاصله ی 
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پر چادر  با  بنده ی خدا  نمی بینید  گاز اشک آوره. مگر  اثر  گفتند »به خاطر  دور تر 
صورتش پوشانده.« تعدادی با شنیدن این حرف، تندی با كارتن های شعله ور، جلو 
دویدند تا اثر گاز اشک آور را با آتش خنثا كنند، ولی سید كاظم زمانی علی آبادی كه 
زودتر از بقیه رسیده بود باالی سر دخترعمویش، خم شد. طیبه را صدا زد. شانه اش 
را تکان داد، اما عکس العملی ندید. این مرتبه با حركتی تند او را برگرداند. دید زیر 
بدن و چادر سیده طیبه پر شده از خون. از سر حیرت، چشم هایش كم مانده بود از 
حدقه بیرون بزند. یک آن از دیدن خون سرخ طیبه سادات شوكه شد. با دیدن خون 
گرم دخترعمویش بر پهنه ی آسفالت سرد خیابان اول باورش نمی شد عموزاده ی 
مبارزش، مقابل نگاه آن همه جمعیت تظاهر كننده آن گونه با شقاوت از نزدیک مورد 
هدف قرار گرفته باشد. در همان حال یک دم متوجه گلوله ای شد كه از نزدیک و از 
پشت سر شلیک شده بود، قلب طیبه سادات را شکافته و از سینه اش بیرون ریخته 
است. بهت زده نشست كنار پیکر غرقه به خون دخترعمو. نگاهش در میان جمعیت 
پراكنده شده ای گشت كه حاال از دهانه ی راسته ی بازار امامزاده ابراهیم و از آن سوی 
خیابان و از بازار گرگوند سرک می كشیدند، اما نتوانست سید محسن مصباح را ببیند. 

از سر خشم، رو به صف پاسبان ها، مشت پراند. فریاد زد »مرگ بر شاه.«
افرادی كه با كارتن های شعله ور به منظور خنثا ساختن اثر گازهای اشک آور از راه 
رسیده بودند، با دیدن خون سرخ شهیده، دور جنازه ی اولین شهید شهر شان حلقه 
زدند. پاسبان ها هنوز سیراب از خون نشده بودند انگار. باز هم انگشتشان روی 
ماشه ها بود. حاال فاصله ی تیرهای هوایی را رو به زمین كم تر كرده بودند. مردم به 
خشم آمده همچنان از وز وز عبور گلوله ها و تندی گاز اشک آور، پناهی می جستند. 
چند قدم آن طرف تر، یکی از تیرها به پسربچه ای كه قلمدوش جوانی بود، اصابت 
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كرد و او نقش بر زمین شد. حاال مردم خشمگین، با چشم های سرخ شده از سوزش 
گاز اشک آور دسته جمعی و از جان گذشته هجوم می بردند رو به صف پاسبان ها. 
مأمورهایی كه دیگر با كشتن سیده طیبه زمانی، دانشجوی مبارز و فعال كنگاوری، 
به نظر مأموریتشان به پایان رسیده بود و آن همه صف آرایی را برای به قتل رساندن 
اولین زن شهید شهر به كار برده بودند، حاال تنها در فکر حفظ جان خود بودند. دیگر 

با پیشروی مردم، با حركت رو به عقب كم كم تا مقابل شهربانی عقب نشستند.
خبر شهادت سیده طیبه سادات موسوی زمانی، با سرعت در میان بقیه ی راهپیمایان 
پخش شد. تظاهر كنندگان پراكنده شده، از كوچه ها و خیابان های فرعی، باز هم پا 
به میدان و خیابان گذاشتند. دقایقی بعد مردم جنازه را برداشتند. دوباره از هر طرف 
خودشان را به سمت چهار سو و بازار گرگوند می رساندند. یک نفر از میان جماعت 

گفت »شهیده را می بریم خانه ی حاجی عنایت.«
باد سردی كه از لحظاتی قبل وزیدن گرفته بود، اثر گاز اشک آور را با خود برده 
بود و پراكنده بود توی هوا. جنازه روی قالیچه ای در كف حیاط حاجی عنایت قرار 
داده شده بود. مردم در ماتم فرو رفته بودند. كسانی در فکر حمله به شهربانی افتاده 
بودند. كسی كه پشت سر بقیه، خود را به منزل حاجی عنایت رسانده بود، گفت 
»محسن توسلی، پسربچه ی هشت، نه ساله هم روی شانه ی جواد كاشانی بوده، 
تیر خورده میان پیشانیش و شهید شده.« آن ها كه محسن را از نزدیک می شناختند، 
به پشت دست خودشان می زدند. میدان و خیابان ها دوباره پر شده بود از شعار 
مرگ بر شاه. مرد جاافتاده ای سرک كشید میان خانه ی حاجی عنایت. رو به مردم 
خشمگین گفت »ئی ظالم های بی عاطفه به صغیر و كبیر رحم نکردن. امروز غیر 
از ئی شهیده، دوتا طفل هشت، نه ساله هم كشتن. یکی محسن توسلی، یکی هم 
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دختربچه ی دیگه ای به اسم بهناز ترابی.« یکی از بازاری ها، رو به افراد ماتم گرفته ی 
داخل خانه ی حاجی عنایت گفت »ئی برنامه ها همه اش برای كشتن ئی دانشجوی 
مبارز بوده. اولین شهیده ی استان پنج. از خود دانشگاه مشهد. از همون زمان زلزله ی 
طبس كه طیبه سادات داخل پایگاه امام خمینی فعالیت داشته، زیر نظرشان بوده.«

از وقتی باد سرد گازهای اشک آور خیابان و میدان را در هوا پراكنده بود، مردم 
پراكنده دوباره برگشته بودند داخل خیابان پهلوی. داخل میدان شاه. راسته ی بازار 
و خیابان ناهید تا نزدیک ساختمان شهربانی كه حاال توسط پاسبان های مسلح 
محافظت می شد، ماالمال شده بود از جمعیت. فریاد های خشم آلوده ی مرگ بر شاه. 
جای شلیک گلوله ها و نارنجک های گاز اشک آور را گرفته بود. بیشتری ها هجوم 
می آوردند رو به خانه ی حاجی عنایت در راسته ی بازار گرگوند، برای دیدن جنازه ی 

غرقه به خون شهیده سیده طیبه زمانی.
 *

چند صد نفر از اهالی گودین، زادگاه شهیده، پس از راهپیمایی خونین، با مشاهده ی 
شهادت مظلومانه و از قبل طراحی شده ی دانشجوی برجسته ی آبادی شان، به دست 
مأمورهای شهربانی كنگاور، از همان لحظه شروع كرده بودند به خط و نشان كشیدن.

ـ وقتی ئی رژیم طاغوتی ظالم، به جوان و زن و كودک هم رحم نمی كند، باید 
مردم هم عین خودشان رفتار بکنند.

فضای غمناكی شهر را در بر گرفته بود. گروهی از مردم به خشم آمده ی كنگاور و 
اهالی داغدار دهستان گودین، با چهره های برآشفته و پریشان از شهادت ناباورانه ی 
سیده طیبه سادات زمانی، مرگ بر شاه می گفتند و از خیابان پهلوی سرازیر شده بودند 
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رو به میدان پمپ بنزین تا برسند سه راهی همدان. زن ها به سینه می كوفتند. چنگ 
به صورت می كشیدند. با آه و ناله به خاندان پهلوی، به شهربانی چی ها و ژاندارم ها و 
به مأمورهای مخفی ساواكی و شخصی پوش كه در آن روز از مركز استان به تعداد 
قابل مالحظه ای به كنگاور اعزام شده بودند، لعن و نفرین می فرستادند. جوان ها 
خشمناک تر هم بودند. شهادت دختر دانشجوی مبارز شهر برایشان سنگین بود. در 
گروه های چند نفری، از همان ساعت اول، برای ضربه زدن به رژیم شاه، در حال 

برنامه ریزی شدن بودند.
ـ بیایید با همین پا، تا هنوز خشم مردم فرو ننشسته، تا پاسبان ها سرگرم محافظت 
از شهربانی هستند، ما از ئی دست حمله كنیم به پاسگاه ژاندارمری. مطمئن باشید 

خیلی زود می تانیم پاسگاه خلع سالح كنیم.
این را علی احمد احمدی گفته بود. غالم حسین گودینی كه نمی توانست خشم 
و تنفر خودش را از جنایت اتفاق افتاده پنهان كند، با تأیید گفته های علی احمد، با 
صدای بلند تری گفت »منم موافقم. چندتا از بچه های آبادی مسلح آمدن. ئی جوری 
بهتره. تا مردم شهر میان خیابان ها ماندن، امنیه ها را خلع سالح می كنیم. بعدش با 
همان اسلحه های پاسگاه حمله می كنیم خود شهربانی می گیریم.« یکی دیگر از 
افراد حاضر گفت »هر پاسبانی هم مقاومت كرد، می بندیمش گلوله.« غالم حسین 
گودینی گفت »بقیه ی بچه های آبادی اسلحه از آبادی بیارن، می تانیم كل شهر رو 

درمیاریم به كنترل خودمان.«
همان موقع یکی از بازاری های كنگاوری كه با راهپیمایان مغموم و نگران به 
طرف خانه اش می رفت، با شنیدن نظر جوان های مصمم روستایی ایستاد. پس از 
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مکثی گفت »احساساتی نباش آقای غالم شعار. ما هم مانند شما داغدار شدیم. 
امروز كل شهر كنگاور از ئی جنایت مزدورای رژیم عزادار شد.«

تعدادی از اطراف جمع شدند دور مرد مؤمن بازاری. غالم شعار رفته بود توی فکر. 
مرد بازاری ادامه داد »ولی شما جوان هستید. كم تجربه هستید. ممکن است با شور 
و خشم، بتانید ژاندارمری را خلع سالح كنید. امکان دارد پاسبان ها را هم بکشید و 
شهربانی را هم بگیرید. آن وقت كل شهر هم افتاده دست تان. برای یکی دو روز 
هم در كنترل بگیریدش، اما هیچ به عواقب بعدش فکر كردی تان؟... شما همین 
بغض سینه تان رو نگه دارید برای روزها و هفته و ماه های دیگه. مطمئن باشید 
رژیمی كه به كودک های هشت، نه ساله و زن های بدون دفاع هم رحم نمی كند، 
رژیم شاهه.«  آخر  نفس های  مردم،  روی  اسلحه كشیدن  ئی  نمیاره.  دوام  زیاد 
مردهای جا افتاده ی دیگری هم از راه رسیده بودند. حاال همه از قصد جوان ها برای 
خلع سالح پاسگاه ژاندارمری و شهربانی با خبر شده بودند. یک نفر كه دودل بود، 
گفت »منم دلم می خواد ئی از خدا بی خبر ها را گوشمالی بدیم. ولی خب به حرف 
هم كه نیست. با دست پتی نمی شه پاسگاه گرفت. اقلکم بیست، سی نفری در ئی 

میان نفله شده رفته پی كارش. حاال پاسگاه و شهربانی بیفتد دستمان یا نه.«
مردی كه از كرمانشاه برای شركت در راهپیمایی آمده بود، آب پاكی را ریخت 

روی دست همه.
ـ تندروی نباید كرد در ئی موقعیت. باید منتظر ورود امام به تهران باشیم. بعدش 
اگه قرار به جهاد شد، اگه بنا بر جنگ مسلحانه شد، ئون موقع هر كس هر اسلحه ای، 
چه گرم، چه سرد داشت برمی داره و حمله می كند به پاسگاه. اسلحه می كشد به 
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شهربانی. ئون وقت كل ارتش شاهنشاهی هم بیاد كمکشان، ئی مردم به جان آمده 
24ساعته رژیم رو ساقطش كرده رفته پی كارش.

خبر شهادت سیده طیبه سادات موسوی زمانی همراه با محسن توسلی و بهناز ترابی، 
دو نونهال كنگاوری، در همان روز در سر تا سر شهر و در میان 62 پارچه آبادی منطقه 

و شهر های نزدیک و آبادی های اطراف، مانند توپ صدا كرده بود.

صبح روز هیجدهم دی ماه هوا ابری بود. سوز سردی، بوی برف می داد. مأموری 
با لباس شخصی به در خانه ی سید محسن مصباح رفت. سید محسن در را گشود. 
چشم دوخت توی چشم های مأموری كه او را می شناخت. نگاه پرسان سید محسن 
تند بود. مأمور لباس شخصی از نیروهای آشنای شهربانی كنگاور بود. از تندی نگاه 
سید محسن نگاهش را دوخت به زمین زیر پایش. پس از لحظاتی سکوت، گفت 
»من مأمورم و معذور. قبل از دفن جنازه ی خواهرتان، باید اول گواهی فوت بگیرید...« 
سید محسن مصباح با همان اوقات تلخی، با همان بغض بیخ گلو، رفت میان حرف 
مأمور شهربانی »گواهی فوت بگیریم؟ خواهر دانشجوی مِن جلوی نگاه چند هزار 
نفر با گلوله زدین كشتین. شهربانی می گه فوت شده؟« سید محسن ُتن صدای 
بغض آلودش، لرزش داشت. یک آن ساكت شد. مأمور لباس شخصی، قبل از آنکه 
بر گردد، گفت »به هر حال، به نفع خودتان است آقا. گواهی آماده شده. بدون اینکه 
زیاد جلب توجه كنید، تا یک ساعت دیگه بروید گواهی فوت را از درمانگاه شیر و 
خورشید بگیرید. بی سروصدا باشد به نفع خودتان هم هست. مسئله ی بعدی هم پیش 
نمیاد.« حرف های مأمور آرام بود، اما كمی بودار. سید محسن مصباح در را محکم 
به هم كوبید. موضوع را اول به همسرش و به فامیل كه برای تشییع و خاک سپاری 
آماده می شدند، اطالع داد. چند دقیقه ی بعد به منزل پدر رفت. آسید حسین با همان 
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كسالت روزهای قبل، دو زانو نشسته و خم شده بود روی رحل قرآن. سکوت غمباری 
خانه را دربر گرفته بود. مادر، خواهرها و برادرها، ضجه و ناله شان را فرو می خوردند. 
بی صدا اشک می ریختند. تعدادی از مردم و همسایه ها، در كوچه های محله ی در 
عمارت منتظر مراسم تشییع و خاک سپاری ایستاده بودند. در مورد چگونگی كفن و 
دفن شهیده اظهارنظر می كردند. آسید حسین لحظاتی بعد نگاهش را از صفحه ی 
قرآن برداشت. نگاهش را گرداند رو به سید محسن. قطرات اشک از دیده ی پدر 
سرازیر شد. سید محسن بغض آلود گفت »آقا، از شهربانی پیغام دادن باید برای دفن 
گواهی فوت بگیریم. اجازه ی دفن توی كنگاور هم نمی دن.« آسید حسین آه كشید. 
قرآن را بوسید. هم گذاشت. پس از تأملی گفت »خو برو بگیر.« آسید حسین انگار 
متوجه قسمت دوم نشده بود. سید محسن در میان نگاه تأسف بار و در عین تحسین 
مردم رو به سمت بهداری راه افتاد. دقایقی بعد با ورود به دفتر درمانگاه، بوی تند الکل، 
بینی اش را آكند. بهیارها بهت زده نگاهشان را از چشم های سید محسن می دزدیدند. 
لحظاتی مردد و نگران ایستاد وسط راهرو. منشی دفتر با گشودن در گفت »آقای 
مصباح.« سید محسن مصباح با همان اوقات تلخی جلو رفت. منشی درمانگاه پاكتی 
با آرم شیر و خورشید تحویل داد و گفت »حاال با این جواز می تونید میت رو ببرید 
دفنش كنید.« سید محسن تندی پاكت را گشود. با خواندن گواهی، رنگ چهره اش 

سرخ شد. نگاه تند و عصبانی اش را دوخت رو به منشی.
ـ واقعاً شرم آور است. خیلی وقیحانه است. علت مرگ طبیعی بود؟!

منشی بی اینکه توان نگاه كردن به چهره ی برادر شهیده را داشته باشد، فقط سر 
تکان داد. با لحنی لرزان و آهسته جواب داد »دستور رئیس شهربانی بود آقا. ما 

گناهی نداریم. دستور است. حاال خودتان می دانید.«
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در سوز و سرمای هوا، نزدیک به دو هزار نفر زن و مرد برای تشییع جنازه آماده 
شده بودند. از گودین هم صدها نفر با هر وسیله ای خودشان را رسانده بودند. ولی 
شهربانی اجازه ی تشییع جنازه و خاكسپاری دانشجوی شهید، سیده طیبه سادات 
موسوی زمانی را در قبرستان عمومی شهر كنگاور را نداده بود. مردم به ویژه جوان ها 
از این تصمیم برآشفته شده بودند. تعداد زیاد تری نسبت به روز قبل، با اسلحه ی 
كمری از آبادی آمده بودند. بر خالف روز قبل، حاال یک اشاره كافی بود تا پاسگاه 
ژاندارمری و حتا شهربانی، با هجوم افراد مسلح و جوان های خون به دل شده و 
خشمگین به تصرف مردم عصیان زده درآید. آسید صدرالدین زمانی پسر و جانشین 
آسید حسن و برادر زاده ی آسید حسین و امام جماعت مسجد جامع گودین، برای 
فرو نشاندن توفان خشم جوان های آبادی و انقالبی های كنگاوری، در میدان پمپ 
بنزین باالی یک صندلی فلزی ایستاد به سخنرانی. دستی به عمامه ی سیاهش 
كشید. عبای مشکی از روی شانه ی راستش سر خورده بود. چهره اش آشفته بود. 
دهانش خشکیده بود. با نگاهی به چهره ی مردم نا آرام، با اشاره ی دست رو به 
چهره های خشمگین و نا آرام مردم، با دعوت آن ها به سکوت، در حالی كه سعی 
داشت احساسات خودش را هم كنترل و شمرده و معقول صحبت كند، گفت 
»من دغدغه های غیرتمندانه ی شما همشهری های عزیز را درک می كنم. از ئی 
همه احساس همدردی تان، از ئی همه بزرگواری تان تشکر می كنم. اما من به 
سبب قرابت نسبی با ئی شهیده ی دانشجو كه رژیم ستمگر طاغوتی و مزدورانش، 
با جنازه ی مطهر او هم سر دشمنی و خصومت داره، از شما  در عزای شهیده، 
اوالتر هستم. با ئی وجود برای اینکه بهانه به دست كسی نیفتد، با موافقت عموی 
بزرگوارم، حاج سید حسین زمانی، پدر بزرگوار شهیده، قرار شد جنازه را به آبادی 
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خودمان ببریم. بعد از تشییع جنازه، پیکر مطهر را در جوار امامزاده باقر)ع( در قطعه ی 
سادات و در كنار اجداد شریفش دفن می كنیم.« جمعیت خشمگین همچنان نگران 
و بی قرار بودند. آسید صدرالدین زمانی، با همان لحنی كه می خواست آرامش خود 
را نشان بدهد، ادامه داد »تقاضا دارم شما هم آرام باشید. هر كس با هر وسیله ای 
زحمت كشیده و در ئی هوای سرد، از آبادی خودش رو به شهر رسانده، دوباره 
به آبادی برگردید. بی اینکه بهانه ای به دست طاغوتیان بدهید، همه با آرامش 
برمی گردیم برای برگزاری یک تشییع جنازه ی تاریخی. در آبادی با حضور خودمان، 

حق ئی شهیده مظلومه را ادا می كنیم.«
مردم آبادی و گروهی از اهالی روستا های اطراف، از وقتی خبردار شده بودند پیکر 
خونین شهیده به زادگاهش منتقل و در امامزاده باقر دفن خواهد شد، دسته دسته 
روانه ی مسجد جامع شده بودند. صحن مسجد جامع مملو شده بود از جمعیت عزادار. 
آن دست مسجد، در سمت جنوب، در صحن عباسیه كه فضای كوچک تری داشت، 
كیپ تا كیپ زن های عزادار جمع شده بودند. گروه زیادی از مردها و جوان های 
به خشم آمده، با بی تابی در میدانگاهی مقابل مسجد جامع ایستاده بودند به حرف 
زدن. ایستاده بودند به كشیدن نقشه برای مقابله با حمله ی احتمالی مأمورها. كسانی 
كه به شهر رفته بودند، كم كم از راه می رسیدند. خیلی از جوان ترها و تک و توک 
افراد مسلح، در امامزاده باقر پیاده شده بودند. زن هایی كه تازه از هر كوچه ی آبادی 
رو به مسجد جامع سرازیر شده بودند، به خاطر پر بودن عباسیه، هدایت می شدند 
به سمت منزل آسید اسماعیل در داخل قلعه ی بزرگ و قدیمی آبادی. تعدادی از 

مؤمنان، پیشاپیش برای كندن و آماده كردن قبر، به امامزاده باقر رفته بودند.
در هوای ابری و سوزناک، اینجا و آنجا، دانه های برف چرخ زنان از آسمان فرود 
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می آمد. در میان مردان و جوان هایی كه در میدانگاهی مقابل مسجد، ایستاده بودند، 
شایعه ای دهان به دهان می شد. مردم دسته دسته به پچ پچ افتاده بودند.

ـ می گویند ساواكی ها اجازه ی دفن شهید را در امامزاده باقر هم نمی دن.
ـ ئی طور كه چو دادن، جنازه دفن هم شود، گفتن ساواكی ها شبانه میان قبرش 

می كنند و جنازه را در جای نامشخصی دفنش می كنند.
خبر مخالفت ساواک با دفن شهیده و احتمال ربودن جنازه، در میان راه یا هنگام 
دفن، حتا نبش قبر شبانه، دهان به دهان میان مردم آبادی می گشت. پایین آبادی 
و میدانگاهی مقابل مسجد جامع را فریادهای مرگ بر شاه و شعارهای انقالبی پر 
كرده بود. پژواک شعارهای كوبنده، در سرمای هوای برفی باال می رفت. از روی 

آبادی می گذشت و كوبیده می شد به سینه كش كوه قرول خونه.
دیگر ظهر شده بود. جنازه ی شهیده در تابوتی پوشانده شده در پارچه ای سبز، 
از غسال خانه ی انتهای حیاط مسجد، روی دست عزادارهای یکپارچه سیاه پوش، 
بیرون آورده شده بود. مردها و زن ها، با مشاهده ی تابوت اولین شهید آبادی به 
ضجه زدن و آه و فغان درآمدند. تهلیل می گفتند و تکبیر سر می دادند. قدم به قدم 

مرگ بر شاه می گفتند. درود بر خمینی و سالم شهید سر می دادند.
ـ نهضت ما حسینیه / رهبر ما خمینیه.
ـ خمینی عزیزم / بگو كه خون بریزم.

ـ اهلل یاور ماست / خمینی رهبر ماست.
ـ خمینی خمینی / تو وارث حسینی.

غالم شعار قلمدوش جوانی شعار می داد:
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ـ به اشک مادران قسم / به خون كشتگان قسم / پیروزی از ماست / نابودی از 
شاست.

مردم از آبادی های اطراف هم آمده بودند. تعداد غریبه های ناشناس در میان 
جمعیت زیاد بود. خیلی ها در هوای سرد و برفی، با موتورسیکلت های چوپا آمده 
بودند: بعضی ها دو تركه، تک و توكی هم سه تركه. بعضی ها را اهالی نمی شناختند. 
همه ی جوان هایی كه اوضاع امنیتی آبادی و مراسم تشییع جنازه را برنامه ریزی و 
زیر نظر داشتند، به غریبه ها مشکوک بودند. به افراد نا شناس، به دیده ی مأمورهای 

ساواكی نگاه می كردند. در هر حالتی رفتار تک تکشان را زیر نظر داشتند.
پیش از شروع تشییع جنازه از مقابل مسجد جامع، اول زن ها از عباسیه خارج شده 
بودند. شایعه ی حمله ی ساواكی ها به گورستان امامزاده باقر و شایعه ی دزدیده شدن 
جنازه ی شهیده، در میان جمعیت چند هزار نفری آماده ی تشییع علنی شده بود. 
بارش برف شدت گرفته بود. كسی به سوز سرما و دانه های ریز و تند برف اهمیتی 
نمی داد. جوان ترها راه باز كردند برای بزرگ ترهای آبادی. پیرمرد ها و سید های 
معمم اغلب با شهیده قرابت نزدیک داشتند. غم و اندوه از چهره های اشک بار اهالی 
می بارید. بعضی غریبه های موتور سوار، شانه به شانه ی بزرگان آبادی راه افتاده 
بودند. داخل مسجد هنوز پر بود از جمعیت. انبوه تشییع كنندگان در میدانگاهی مقابل 
مسجد موج می زد. یکی از آن ها كه شایعه ی حمله ی ساواكی ها را شنیده بودند، 
رو به مشهدی قاسم بگ، كه از اعضای خانه ی انصاف آبادی و از معتمدان محلی 
بود و قصابی داشت، جوری كه بقیه ی بزرگان هم بشنوند و قبل از وقوع واقعه 
چاره جویی كنند، گفت »مش قاسم، خبر داری ساواكی ها قصد دارند جلوی امامزاده 
باقر به مردم حمله كنند و جنازه ی شهیده را بدزدند؟« مش قاسم بگ زیرچشمی 
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نگاه مشکوكش را گرداند رو به موتورسوارهایی كه ناآشنا بودند. بعد نگاهی انداخت 
به بزرگ ترهای دوشادوش سید های معمم عزادار كه راه افتاده بودند طرف قبرستان 
امامزاده باقر. پس از مکثی، با منظور و با صدای بلند و قاطع گفت »خیالتان آسوده 
باشد. خطری نیست. چند نفر تفنگ چی فرستادیم باالی تپه ی امامزاده باقر سنگر 
بگیرند. قرار شد وقتی سر و كله ی ساواكی ها و امنیه ها از روی پل رودخانه ی آبادی 
كوچه پیدا شد، همه شون ببندند به گلوله.« هر كس شایعه ها را تا آن موقع به شوخی 
گرفته بود، نگاهش برگشت رو به مش قاسم بگ گودینی. دیدند چهره اش جدی و 
قدم هایش مصمم بود. یکی از موتورسوارهای ناشناس، پس از دقیقه ای وقتی متوجه 
عزم جزم شده ی اهالی شد، با شتاب گاز موتور چوپایش را گرفت. پر صدا رفت جلوی 
مکینه. از آنجا پیچید سمت چپ و رو به جاده ی امامزاده باقر تا برسد به جاده ی 
كنگاور به تویسركان. دو نفر از جوان ها نگاهشان برگشت رو به مش قاسم بگ. 
دیدند با پوزخند به فرار خبرچین غریبه، سیگار گیراند. مانند بقیه ی تشییع كنندگان، 
پرحرارت شعار داد و مشت پراند. یکی از دو جوان، به دیگری گفت »پس ئی مش 
قاسم قصاب، تقصیر نداشت ئون روز كه غالم شعار را سنگ زده بودند، میان مسجد 
به مردم می گفت هر كس تفنگ پران داره، هر كس هفت تیر شاه كش دستش 
هست، هر كس برنو و تفنگ شکاری و دست ساز توی خانه اش داره، هر كس 
شمشیر و خنجر و قمه و كارد و ساطور خانه اش هست، دم دستش باشه تا هر وقت 
مأمورهای دولت به آبادی ریختند، مردم پیش دستی بکنند و زود تر به ئونا حمله كنند. 
پس حاال راستی راستی تفنگ چی فرستادن باالی تپه ی امامزاده تا ساواكی ها و 
امنیه ها را ببندند شان به گلوله.« جواب جوان دوم، در میان شعارهای چند هزار نفری 
نامفهوم مانده بود. پیش قراوالن تشییع كننده از دِر مکینه ی سید مصطفی سرازیر 
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شده بودند داخل جاده ی خاكی امامزاده باقر. رسیده بودند به پل مقابل ساختمان 
بهداری كه یک پزشک هندی با زنش، به عنوان پرستار، همه كاره اش بود. انتهای 

جماعت هنوز در میدانگاهی مقابل مسجد جامع بود.
بیشتر از صد نفر از جوان ها و نوجوان ها از ساعتی قبل و پیشاپیش رفته بودند 
به خاطر شایعه ی  باقر. همه ی جوان ها  امامزاده  باستانی كناردست  تپه ی  باالی 
حمله ی مأمورها نگاهشان را دوخته بودند به جاده ی شوسه ی كنگاور. زل زده بودند 
به پل تاریخی و آجری روی رودخانه ی پشت آبادی كوچه. همه منتظر رسیدن 
جیپ ژاندارمری و مأمورهای ساواكی بودند. جمعیت زیر بارش تند برف، دیگر 
رسیده بودند به نزدیکی های سه راهی امامزاده باقر. زن ها، اما طبق سنت آبادی، در 
نیمه راه جمع شده بودند جلوی در مکینه. تعدادی از دخترها و زن های جوان رفته 
بودند باالی پشت بام های خانه های مسلط به راه امامزاده. ایستاده بودند به تماشای 
انبوه جمعیت بی سابقه ی تشییع كننده. بعضی رفته بودند باالی بام خانه ی آسید 
وجی اهلل زمانی، پسرعموی طیبه سادات كه دقیقاً پشت ساختمان مکینه آرد بود. از 
آن باال نگاهشان را دوخته بودند به مراسم تشییع جنازه. جمعیت مانند رودخانه ی 
مواج و سیاهی فاصله ی یک كیلومتری مقابل مکینه تا امامزاده باقر را ماال مال پر 
كرده بودند و تابوت سبزپوش شهیده طیبه سادات را انگار در هوای برفی بر موج رود 
سیاهی پیش می بردند. یکی از دخترهای باسواد، باالی پشت بام، رو به دوستش 
گفت »می بینی رقیه سادات. انگار جریان تند رودخانه ی سیاهی، قایق سبز شهیده را 
به مقصد می رساند.« رقیه سادات كه در غم شهادت دخترعمویش اشک می ریخت 
و در سرمای هوای برفی می لرزید، حسرت بار جواب داد »می بینی خاله زاده. نگاه 

كن به نظر برف شادی هم بر تابوت سبزش می بارد.«
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جنازه ی شهیده سیده طیبه سادات موسوی زمانی داخل قبری مقابل دروازه ی 
حیاط امامزاده باقر، به خاک سپرده شد. فریادهای شعارهای پی در پی، فضای برفی 
گورستان را برداشته بود. تعدادی از جوان های آبادی كمی دور تر ایستاده بودند؛ جلوی 
در امامزاده به شور و مشورت. هنوز تعدادی از افراد غریبه در میان اهالی آبادی های 
دور و اطراف دیده می شدند. علی احمد احمدی با صدای بلند رو به جمعیت فریاد زد 
»صد قبضه برنو با چهار گونی فشنگ از سمت كردستان رسیده دستمان. اونایی كه 
از قبل اسلحه داشتند، آماده باشند. به تالفی شهید شدن طیبه زمانی، امشب حمله 
می كنیم به پاسگاه ژاندارمری كنگاور.« جوان های به هیجان آمده، مشت پراندند. 
مرگ بر شاه گفتند. یک دسته فریاد زدند »انتقام. انتقام.« دسته ای دیگر جواب 
دادند »آماده ایم. آماده ایم.« غالم حسین گودینی، مراد باوند پور، حسین حسن زاده، 
سید باقر میرفتاحی، سید كمال زمانی، حشمت صوفی جعفر، آیت اهلل حاجی احمد، 
علی حسین مالهاشم، محمد موحدیان، حسین قلی فاطمی نیا، حسین آقا پورحسابی 
و چند نفر دیگر از انقالبی های آبادی داشتند برنامه ی نگهبانی از قبر شهیده را 
می ریختند. حجت اهلل احمدی پور رو به علی احمد احمدی پرسید »ئون صد قبضه 
برنو كه گفتی، كی به آبادی رسیده كه من خبرش ندارم؟« علی احمد رو به محمد 
موحدیان چشمکی پراند. نخودی خندید. رو به حجت اهلل احمدی پور گفت »نگران 
نباش. ئوجوری گفتم تا خبرچین ها جانشان دربیاد و به گوش مزدورای شاه برسانند. 

خواستیم بیفتند توی خیاالت. گفتیم مبادا به فکر دزدیدن جنازه ی شهید بیفتند.«
ـ خو آمدیم و ئونا پیش دستی كردند و به آبادی حمله ئوردن. ئو موقع تکلیفمان 

چیه پسر خوب؟
ـ خو اقاًل توی آبادی سی، چهل دانه كلت و تفنگ پران و شکاری و سرپر دست 
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مردم داریم. پس ئو همه اسلحه برای چه روزیه دیگه.
غالم شعار شروع كرد به شعار دادن. مردم مشت پراندند و مرگ بر شاه گفتند. 
علی احمد احمدی رو به حجت احمدی پور گفت »دایی زاده، نگران نباش. امنیه ها 
دیگه جرأت ندارن پاشان بذارن ئی طرفا. فقط فردا، خودت یک سری به طرفای 

پاسگاه برو و نگاهی بنداز ببین امنیه ها چه غلطی می كنند.«
تعداد زیادی از جوان های انقالبی پس از خاک سپاری شهیده، به عوض برگشتن 
به آبادی، رفتند حیاط و صحن و ایوان امامزاده باقر. زیلوها را جارو كشیده بودند. 
هیزمی كه از صبح برای گرم شدن قبركن ها آورده بودند، داخل منقلی كم رمق 
می سوخت. باز هیزم روی آتش انداختند. یکی از جوان ها گفت »با ئی خیاالتی كه 
ساواكی ها دارند، مجبوریم تا چند روز كنار قبر شهیده كشیک بدیم. از ئی طاغوتی ها 
هر جنایتی برمیاد. الزم باشه، باید اقاًل تا هفتم شهید مراقب باشیم. شب و روز باالی 

تپه كشیک بدیم. باید داخل امامزاده را گرم كنیم تا كشیک چی ها سرما نخورند.«
صبح روز بعد از خاک سپاری، حجت اهلل احمدی پور، همراه محمد موحدیان از 
جلوی قهوه خانه ی حاج غالم، قدم زنان برای سر و گوش دادن رفته بودند طرف 
پاسگاه ژاندارمری كه درش بسته بود كه پرنده در آن پر نمی زد. از این و آن پرس و 
جو كرده بودند. فهمیده بودند همان تهدید و همان قپی در كردن سر خاک، همان به 
رخ كشاندن صد قبضه برنو و چهار گونی فشنگ، كار خودش را كرده بود. نیروهای 
ژاندارمری همان شبانه پاسگاه را تخلیه كرده بودند. برای حفاظت از جان خودشان، 
به گروهان ژاندارمری شهر صحنه رفته بودند. فرار كرده بودند تا از حمله ی احتمالی 

جوان های گودین، به انتقام شهادت سیده طیبه سادات زمانی در امان باشند.
از پیش از ظهر سومین روز شهادت شهیدان شهر، نمایشگاه عکسی كه در آن 
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مدت مأمورهای شهربانی از برگزاری آن ممانعت كرده بودند، به همت دانشجوها 
و بستگان سیده طیبه سادات زمانی، در همان سالن اكبریه در منطقه ی سر جوب 
كه از قبل قرار بود برپا شود، تشکیل شده بود. پریوش پرتو، سعیده، اعظم و پریسا 
با كمک سید رسول زمانی و برادرش سید كاظم و سید عطا و سید نصرت زمانی 
همراه تعدادی از جوان های انقالبی كنگاور برپا شده بود. طبق همان طراحی و با 
همان نقشه ای كه از ابتدا خود شهیده سیده طیبه زمانی برای همه توضیح داده بود 
و تشریح كرده بود: با عکس هایی از امام خمینی، عکس های شهدای مطرح تهران و 
مشهد، در ورودی نمایشگاه از ابتدا همه ی نگاه ها را جلب می كرد. عکس های زیادی 
از جریان فاجعه ی زلزله ی طبس و عکس هایی از فقر و فالكت مردم ایران، در كنار 
ستون های دروازه ی تمدن بزرگ آریامهری. عکس ها همه همان عکس هایی بود 
كه شهیده خودش پیشاپیش تهیه و جهت نمایشگاه آماده كرده بود. آنچه نگاه های 
همه به ویژه دوستان و بستگانش را بیشتر جلب می كرد، عکس های بزرگی از شهیده 
سیده طیبه سادات بود كه در سر در ورودی نمایشگاه باعث جلب توجه همگان 
شده بود. نگاه كه می كردی، انگار نمایشگاه عکس كنگاور، بیست روزی به تأخیر 
 افتاده بود تا با تصویر آخر، اولین شهیده ی استان كرمانشاهان، سیده طیبه سادات 
موسوی زمانی تکمیل شود. عکس هایی هم از شهیده بهناز ترابی و شهید محسن 
توسلی در دو سمت عکس بزرگ طیبه زمانی نصب شده بود. آنچه بر گرمای 
نمایشگاه در زمستان سرد كنگاور می افزود، ریخته شدن ترس عمومی مردمی بود 

كه خون شهیدان شهرشان دیوارهای رعب و وحشت را شکسته بود.
در مراسم سوم شهیدان روز هفدهم دی ماه سال 57 كنگاور، مسجد سر جوب 
ماالمال از جمعیت بود. تعداد زیادی داخل بازار و خیابان ایستاده بودند. پاسبان ها 



291 شهید سیده  طیبه سادات موسوی زمانی

دورا دور مردم و مجلس را زیر نظر گرفته بودند، ولی نزدیک نمی شدند. آیت اهلل حاج آقا 
بزرگ محمدی عراقی، منبر رفته بود. انبوه مردم حاضر به احترام روحانی بزرگ شهر 
و منطقه ساكت شده بودند. صحبت های حاج آقا بزرگ را در مقام شهادت، جمله 
به جمله، كلمه به كلمه، به خاطر می سپردند. حاج آقا بزرگ در ادامه ی سخنرانی 
گفت »و اما من معتقدم خون این سیده ی جوان كه مظلومانه به شهادت رسید، به 
همین زودی زود، دامن شاه را خواهد گرفت...« جمعیت درون و بیرون مسجد، اول 
گفتند »ان شاءاهلل. ان شاءاهلل.« بعد از مکثی، زمزمه ها مبدل شد به شعار های انقالبی. 
پر حرارت مرگ بر شاه گفتند. خیلی ها از جا بلند شده بودند. در هوا مشت پراندند. 
بیرونی ها، شعار ها را بلند تر و با لحنی خشمگین سر می دادند. مأمورهای شهربانی 
بدون اسلحه و از فاصله ی دور مراقب مسجد و مجلس بودند. بازار از صبح به حالت 
نیمه تعطیل درآمده بود. با شهادت سه فرد بی گناه، شهر كنگاور یکپارچه شور و 
شعار های انقالبی شده بود. در پایان مراسم، اعالم شد فردا مراسم ختمی به مناسبت 
بزرگداشت شهادت دانشجو سیده طیبه سادات زمانی، اولین شهیده ی استان پنج، و دو 

شهید دیگر در مسجد جامع زادگاهش دهستان گودین برگزار خواهد شد.
در مراسم ختم داخل آبادی، صحن مسجد جامع و ایوان، با وجود هوای سرد و 
یخ بندان، پر شده بود از جمعیت. اهالی همه آمده بودند. از آبادی های دیگر هم 
باز هم در عباسیه نشسته بودند. وسعت  مردم خودشان را رسانده بودند. زن ها 
عباسیه كمتر از نصف مسجد جامع بود. به همین علت، تا پایان مراسم، عباسیه هم 
مثل مسجد جامع چندین مرتبه پر و خالی می شد تا همه ی مردم بتوانند در مراسم، 
شركت داشته باشند. آنچه توجه جوان ها و با سوادهای آبادی را در حین مراسم به 
خود جلب كرده بود، یک نسخه از روزنامه ی اطالعات بود كه بین شركت كنندگان 
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دست به دست می چرخید. روزنامه در كادر كوچکی، تیتر زده بود »دختر نماینده ی 
امام در كنگاور، به دست دژخیمان رژیم به شهادت رسید.« سپس به مشروح خبر 
پرداخته بود. در مجلس، خیلی افراد خواستار نسخه ی روزنامه بودند، ولی روزنامه ی 
اطالعات روز بیستم دی ماه، مانند روزهای دیگر نایاب شده بود. غیر از چند نسخه 
كه در آبادی و كنگاور میان اهالی دست به دست می گشت، نسخه ای دیگر موجود 
نبود و آن شماره ی مخصوص روزنامه، برای مردم مشتاق حکم كیمیا را داشت. 
مجلس بزرگداشت دیگری هم به مناسبت شب هفت در حسینه ی باالی آبادی 
برگزار شد. مجلس حسینیه هم شلوغ بود. مجلس مصادف شده بود با 26 دی ماه. 
وقتی در شروع مجلس اعالم شد شاه از كشور خارج شده است، حسینیه و كوچه ی 
مقابل آن كه از جمعیت كیپ شده بود، به وجد آمد. پر شد از شور و شعف و شادی. 
سخنران هیجان زده پشت بلندگو گفت »مرگ بر شاه. درود بر خمینی.« مردم 
هیجان زده شعار را تکرار كردند. چند مرتبه با همان هیجان شعار سر دادند. سخنران 
ادامه داد »درود بر حاج آقا بزرگ محمدی عراقی. این پارسای زاهدی كه هفته ی 
قبل در مجلس ختم همین دانشجوی شهیده، در منبر مسجد سر جوب كنگاور 
فرمود: من معتقدم خون این سیده ی جوان، دامن شاه را خواهد گرفت. الحق. الحق 
كه پیش بینی این مرد عارف بزرگوار، چه زود به حقیقت پیوست. ما هم از همین جا 
درود می فرستیم بر روان شهیده ی مظلوم آبادی، عزیز شهید مان سیده طیبه سادات 
موسوی زمانی؛ دانشجوی مبارز و فعال. باید افتخار كنیم زادگاهش همین آبادی 
خودمان بوده. جا دارد از این به بعد، اسم دبستان سلطانی آبادی را به دبستان شهیده 
طیبه سادات زمانی تغییر بدهیم.« تمام حاضران، به تأیید مشت پراندند. دسته جمعی 

فریاد زدند »صحیح است. صحیح است.«



293 شهید سیده  طیبه سادات موسوی زمانی

 

فصل آخر
روزهای پیروزی انقالب اسالمی ایران، در 22 بهمن 57، مصادف شده بود با 
چهلمین روز شهادت دانشجوی شهید، سیده طیبه سادات موسوی زمانی. مردم 
با چهره های  دیگر،  بزرگداشت های  و  مراسم های ختم  بر خالف  شركت كننده 
صدرالدین  آسید  می گفتند.  تبریک  شهید  خانواده ی  به  و  یکدیگر  به  شاداب، 
زمانی، پیش نماز مسجد جامع در مراسم چهلم شهادت دخترعمویش بر منبر گفت 
»خانواده ی ما و خانواده ی عموی بزرگوارم، آسید حسین زمانی، به شهید واالمقام 
خود، اولین شهیده ی استان پنج، افتخار می كنیم. احساس غرور می كنیم. همان طور 
كه حاج آقا بزرگ در مراسم ختم شهیده فرموده بودند، خون این شهیده ی بزرگوار 
به چهلم نکشیده، دامن شاه خائن را گرفت. همه شاهد هستید، از جوشش خون 
شهدای انقالب، از جمله این سیده، چگونه نظام طاغوتی شاهنشاهی را بعد از 2500 
سال به زباله دان تاریخ فرستاد.« مردم مسرور از پیروزی انقالب اسالمی پرهیجان 

تکبیر گفتند. گروهی از جوان ها از گوشه ی مسجد شعاد دادند:
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ـ قاتل شهیده ی مظلوم ما، اعدام باید گردد.
ـ قاتل و مزدور شاه، اعدام باید گردد.

شعار همراه با هیجان خیلی سریع به تمام حاضران در مسجد جامع سرایت كرد. 
آسید صدرالدین پس از لحظه ای با لحنی آرام گفت »بهتر است بفرمایید عدالت 
اسالمی اجرا گردد.« خیلی از حاضران تک تک در تأیید شروع كردند به سر تکان 
دادن. خطیب ادامه داد »حال كه به عنایت الهی و به بركت خون پاک و مطهر 
شهیدانی چون این سیده ی مظلومه، انقالب پیروز شده، الزم است همه ی امور هم 
بر اساس عدالت و احکام اسالمی باشد. این روزها، به امید خدا باید منتظر دادگاه 
عدل الهی و حکم حاكم شرع باشیم. هر حکمی توسط حاكم شرع عادل داده شد، 

اجرا خواهد شد. مگر اینکه مشیت الهی بر چیزی غیر از این قرار بگیرد.«
***

در تهران و در مراكز استان ها و شهرهای مهم، دادگاه های انقالب به ریاست 
حاكمان شرع كار محاكمه ی عوامل فعال در نظام شاهنشاهی را آغاز كرده بودند. در 
سالن دادگاه انقالب شهر كرمانشاه، مركز استان پنج، نوبت رسیده بود به محاكمه ی 
قاتالن كشتار راهپیمایی هفدهم دی 57، در جریان راهپیمایی آرام شهر كنگاور. 
باز جویی ها و تحقیقات انجام شده بود. اسناد و گزارش های شهربانی و ساواک 
مورد باز بینی قرار گرفته و مطابقت داده شده بود. دیگر پرونده نهایی شده بود. 
بازجویی های نهایی به دفعات و با ارائه ی دالیل صورت گرفته بود. متهمان بر جرم 
خود اقرار و منتظر اعالم نتیجه ی نهایی حکم دادگاه بودند. حاكم شرع حکم نهایی 
را انشا كرده بود. خانواده ی شهیدان در صندلی ها، با بی قراری منتظر رأی محکمه 
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بودند. حاكم شرع پس از مقدمه ای كوتاه، با بر شمردن دالیل مستدل و مستند خود 
نتیجه ی حکم قاتل شهیده سیده طیبه سادات موسوی زمانی را قرائت كرد و گفت 
»متهم پاسبان ولی الهی به جرم قتل سیده طیبه سادات موسوی زمانی، محکوم به 
اعدام می شود.« آسید حسین زمانی كه گوش هایش سنگین بود، با بَِر انگشت به 
خال سیاه گونه ی راستش كشید. سرش را گرداند رو به سید محسن و پرسید »چه 
گفت ئی حاكم شرع دادگاه انقالب؟« سید محسن مصباح دهانش را برد نزدیک 
گوش پدر و گفت »می گوید قاتل شهیده، سیده طیبه سادات محکوم به اعدام شده.« 
آسید حسین اول رفت توی فکر. از نو با بَِر انگشت كشید به خال سیاه گونه ی 
راستش. خیره شد به میز حاكم شرع. نگاهش راه كشید به آن سوی دیوارهای 
دادگاه. یک دور تمامی آیات قرانی كه از عدالت و بخشش و قصاص و احکام 
و آنچه برداشت خودش بود، در ذهن مرور كرد. در حالی كه مقابل سخت ترین 
تصمیم زندگی اش قرار گرفته بود، دوباره به حالت عادی خود برگشت. بی مقدمه از 
جای خود برخاست. همه ی حاضران نگاهشان گشت رو به پدر شهیده. آسید حسین 
اول لب هایش لرزید. بعد تند شد رو به حاكم شرع دادگاه انقالب و گفت »آقا، چرا 
شریح قاضی شدی؟ من كه دقیقاً نمی دانم قاتل دخترم كیست.« حاكم شرع پس 
از ورانداز آسید حسین زمانی، بهت زده لحظاتی ساكت ماند. بعد از دمی با اعتماد به 
نفس و آرامش جواب داد »بفرمایی بنشینید حاج آقا.« نگاه شگفت زده ی تماشاچیان 
و خبرنگاران و دیگر حاضران در جلسه، دوباره برگشت رو به آسید حسین زمانی. 
حاكم شرع پس از دقیقه ای گفت »من می دانم آقا. طبق اعترافات صریح متهم، بر 
اساس شواهد و اسناد موجود در اداره ی ساواک و شهربانی كنگاور، بر اساس نامه ی 
سری ای كه پیشاپیش برای به قتل رساندن سیده طیبه سادات موسوی زمانی، 
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دانشجوی مبارز و فعال انقالبی، در دستوركار نیروهای امنیتی استان بوده است، این 
قتل عمدی و برنامه ریزی و طراحی شده. با دستور مستقیم مأمور اعزامی ساواک از 
كرمانشاه، به كنگاور و به دست متهم، قتل عمد صورت گرفته است.« آسید حسین 
باز هم از روی صندلی بلند شد. با لحنی تند رو به حاكم شرع گفت »پس در این 
میان، من چه كاره ام آقای قاضی؟« حاكم شرع وقتی جدی بودن سید حسین زمانی 
را دید، با آرامش جواب داد »شما ولی دم هستید آقا.« آسید حسین زمانی تندی 
به خال سیاه گونه راستش انگشت كشید. بدون كلمه ای، راه افتاد. در وسط راهرو 
صندلی ها ایستاد و خیلی جدی و قاطع گفت »پس حاال من به عنوان ولی دم، قاتل 
دخترم را گذشت می كنم.« در میان حیرت و شگفتی حاضران و نگاه تحسین آمیز 
حاكم شرع، آسید حسین زمانی با اشاره به پسرش گفت »بیا آقا محسن. من قاتل 
رو عفو كردم. دیگر در اینجا كاری ندارم.« خبرنگاران هیجان زده و ناباورانه، تندی 
از پی ولی دم از سالن جلسه بیرون آمدند. مسئوالن دادگاه آسید حسین زمانی را 
به داخل دفتر روابط عمومی دادگاه هدایت كردند. با چای از او پذیرایی شد. پس 
از ساعتی وقتی برای حاكم شرع و دادگاه انقالب مسجل شده بود او دچار هیجان 
و احساسات آنی نشده است و از روی منطق و بزرگوارانه چنین تصمیم مهم و 
سرنوشت ساز شگفتی گرفته است، حاكم شرع هم بر اساس همان بخشش ولی 

دم، حکم به عفو قاتل داد.
جو سالن دادگاه انقالب پر شده بود از احساس احترام به تصمیم و بخشش سید 
حسین زمانی؛ نماینده ی امام در كنگاور. هنوز ساعتی از موضوع نگذشته بود، 
خبرنگار رادیو مركز كرمانشاه، مصاحبه ای مستقیم با آسید حسین زمانی ترتیب داده 
بود. مردم كنگاور و اهالی گودین با گوش سپردن به مصاحبه ی مستقیم رادیویی 
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همه منتظر شنیدن خبر اعدام قاتل دانشجوی شهید بودند، ولی در كمال شگفتی 
شنیدند آسید حسین زمانی در پاسخ خبرنگار رادیو كه پرسید »انگیزه ی شما از 
عفو قاتل دخترتان كه به عنوان اولین شهیده ی زن در استان كرمانشاهان، شناخته 
می شود، چیست؟« سید حسین با قرائت آیه ای از قرآن كریم و سپس ترجمه ی 
آن جواب داد »لذتی كه در عفو هست، در انتقام نیست. اما من از این بخشش، 
در حقیقت دو منظور داشتم. یکی به میمنت آنکه خون پاک دختر مظلومه ی 
من درخت انقالب را سیراب كرد. در كمتر از چهل روز، تومار نظام ظالم و فاسد 
شاهنشاهی را در هم پیچید. مورد دوم، نشان دادن رأفت و رحمت اسالمی است. 
چون من روحانی هستم. بیش از چهل سال، همواره مروج دین و مبلغ رحمت الهی 
بوده ام.« هر كس مصاحبه ی مستقیم رادیویی را می شنید، در دل به نیت اسالمی 
و انسانی سید حسین زمانی آفرین می گفت. مردمی كه با دقت مصاحبه را گوش 
می داند، از سر تحسین و تعجب به تصمیم سنگین آسید حسین زمانی، در سکوت 

تحسین آمیزی به هم خیره شده بودند.
ساعتی بود پدر و پسر، از دادگاه خارج شده بودند. هر دو با سواری بنز دربستی 
برمی گشتند به شهرشان كنگاور. سید محسن پس از آنکه ساعتی خود خوری كرده 
بود و مسئله را تاب آورده بود، در صندلی عقب سواری رو به آسید حسین گفت »آقا، 
چطور شد شما پس از این همه سختی هایی كه خودتون و خانواده متحمل شدید، 
راضی به بخشش قاتل دخترت شدی. طیبه سادات كه یک دختر معمولی نبود. 
خودتون گفتید استعداش برده به مرحوم آقا عبداهلل.« سید محسن مصباح سخنانش 
را با صدای بلند گفته بود تا گوش های سنگین پدر متوجه پرسش اش شود. آسید 
حسین پس از تأملی خیلی آرام و در عین حال قاطع جواب داد »هدف شهیده ی ما 
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به ثمر رساندن پیروزی انقالب بود. می پرسم دیگه چه چیزی از ئی بهتر؟ به نظرم، 
با ئی بخشش، روح بلند دخترم هم باید از ئی تصمیم حیاتی و بخشش قاتل خشنود 
شده باشه.« سید محسن دقایقی در فکر پاسخ پدر بود. جوانب كار را در ذهن خود 
می سنجید. به اظهارنظر های فامیل و همشهری ها و آشنایان می اندیشید. در فکر 
پی آمد كار و نتیجه ی آن بود. اما آسید حسین در آرامش تکیه داده بود به پشتی 
صندلی عقب. نگاهش می گشت رو به دشت و كوه و طبیعتی كه همه از نشانه های 
الهی بودند. هیچ توجهی به نگاه های پی در پی راننده ی سبیلوی كرمانشاهی نداشت 
كه مصاحبه را از رادیو شنیده بود و حاال پدر بزرگوار و بخشنده ی شهیده را همراه 

پسرش دربستی به شهرشان برمی گرداند.
پس از طی مسافتی، سید محسن دوباره جرأتی به خود داد و رو به پدر گفت »به هر 
حال همان طور كه فرمودید، شما ولی دم هستید؛ صاحب اختیارید. من به عنوان برادر 
شهیده انتظار داشتم قاتل خواهرم به مجازات شرعی و سزای اعمالش می رسید.« 
سید محسن این مرتبه حرف هایش را بیخ گوش پدر می گفت. نمی خواست بلند 

صحبت كند. آسید حسین، اما كمی بلند حرف می زد.
ـ من به خاطر خدا بخشیدم. آن پاسبان مفلوک هم شاید مجبور بوده. شاید در آن 
لحظه ی حساس، فریب شیطان را خورده. عتاب من هم به حاكم شرع، كه او را 
شریح قاضی خطاب كردم، به همین خاطر بود.« آسید حسین با بَِر انگشت به خال 
سیاه گونه ی راستش كشید. بزاق دهانش را فرو داد. نگاهش را گرداند در چهره ی 
پسرش. دید هنوز در خیاالت خودش است. سید محسن مصباح در اندیشه ی پاسخ 
به خانواده و فامیل بود. در خیال عکس العمل بستگان بود انگار. پس از مکثی ادامه 
داد »پسرم، تو خودت از دور و از نزدیک شاهد بوده ای من در طول عمرم، از وقتی 
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عمامه ی پیغمبر صلوات اهلل علیه و آله را بر سر گذاشتم، به عنوان معتمد مردم، 
به عنوان َحکم و امین مردم، شاید هزار دعوا و مرافعه و اختالف بین مردم كوچه و 
بازار رو با صلح و آشتی دادن طرفین فیصله داده باشم. مردم شهر و اهالی روستا ها 
و رعیت و كاسب و كارگر را همیشه دعوت به آشتی و كوتاه آمدن و بخشیدن 
یکدیگر و گذشتن از حقی كه بر گردن مردم داشته اند، داللت داده ام.« راننده ی 
سبیلو كرمانشاهی جواب پدر به پسر را می شنید و به تحسین سر تکان می داد. آسید 

حسین نفس تازه كرد.
ـ حاالم ئی امتحان بزرگ الهی برای خودمان پیش آمده. پشیمان نیستم... من 
و تو و خانواده مان با ئی گذشت، در برابر خداوند بخشنده ی مهربان، سربلند شدیم 
پسرم. ما نه تنها با شهادت طیبه سادات عزیزم، چیزی از دست ندادیم، بلکه با 
شهادت دختر مظلومم، صاحب آبرو و اعتبار بیشتری هم نزد خدا و در نزد مردم 
شده ایم. در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، روسفید شدیم ان شاءاهلل. شاید دین 
خودمون رو به انقالب ادا كرده باشیم. ان شاءاهلل تا آخر عمر پای انقالب اسالمی 
با همین نیت، پایدار باشیم. از خون شهیده ی خود، از خون هزاران شهید راه حق 

دفاع كنیم.«
سید محسن مصباح از اینکه با پرسش خود، پدر را واداشته بود آن مطالب را بر 
زبان بیاورد، در دل پشیمان شده بود انگار. دلش می خواست پدر با آن حرف ها 
وجدان او را آزار ندهد. آسید حسین این مرتبه آه كوتاهی كشید. آه كشیدنش همراه 
با سوز دل بود. آه كشیدنش همراه با شکستن اشک در چشم هایش بود. همراه با 

لرزش صدایش بود.
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ـ من داغ كم ندیدم. داغ عالم بزرگی چون آقا عبداهلل را دیدم. داغ آقا ابوالفضل را 
در دل دارم. داغ آقا عطا را به چشم دیدم. حاال با داغ ئی شهیده ی مظلومه در سینه، 
امیدوارم پروردگار رب العالمین، من را در پیشگاه جدم رسول اهلل، در محضر مادرم 

فاطمه  زهرا سالم اهلل علیه، در محضر سید الشهدا و زینب كبری سربلند گرداند.
آسید حسین زمانی از دیده اشک ریخت. سید محسن مصباح دور از نگاه پدر 
عظمت  و  روح  بزرگی  برابر  در  كرمانشاهی  سبیلو  راننده ی  كرد.  گریه  بی صدا 
بخشندگی پدر اولین شهیده ی استان پنج، در دل كرنش می نمود. با پشت دست 

خالکوبی شده اش، اشک گوشه ی چشم ها را پاک كرد.
سواری بنز كرایه وقتی از گردنه ی بید سرخ سرازیر شد، به نظر تمام كنگاور و 
اهالی اش و سرتاسر دشت افشار و آبادی هایش به احترام سید حسین موسوی 
زمانی، پدر دانشجوی شهید سیده طیبه سادات موسوی زمانی، اولین شهیده ی 

استان كرمانشاهان در یک آن به قامت كوه الوند به قیام برخاسته بودند.
***


