
بارانسال1307 از ــر آبانپ از روز دو
لنجان محله در ــه، گذشت خورشيدي
كه گذاشت ــا دني به پا پسري اصفهان
گذاشتند. ــد» «سيدمحم را ــش اسم
بهشتي حسيني ــلاهللا ميرفض پدرش
به مردم ــه ك ــينيكنفسيبود روحان
ديده حقش ــس نَف در ــه ك اثري يمن
بودند،گرههايزندگيشانراميآوردند
گشايش بركت ــد سي دست تا او پيش
اوقات بيشتر سيد ــدو باش مشكلشان
مينشست محقرش ــزل من بيروني در
ميرفضلاهللا مردم. امور رجوع و رفع به
پارهاي نميگرفت، طلبگي شهريه كه
اوقاتكهفرصتيدستميداد،ميرفت
كه رنجبري دست كنار تا زمينش سر

و بزند بيل ميكرد، كار مزرعهاش در
خاك دل از رزقش كه زميني به شخم

آنميروييد.

ــرميرفضلاهللا، ــاداتهمس معصومهس
نيايشان نسلعلماييكه از دختريبود
جدش، و ــد ميرسي مجلسي عالمه به
ميرمحمدصادقخاتونآباديآنچنان
مجلسدرسوبحثيدرنجفداشتكه
وقتيعزمايرانكرد،گفتهبودند:«بارفتن
علمازنجفرفت!»معصومهبيگم، سيد،
كه بود ــال بچهس ميرمحمدصادق نوه
قرآنراحفظكردهبودوخيليازدعاهاي
ــمعروسيكردو وقتيه هم. مفاتيحرا
ــمآنروزهاي ــدشبهرس بع هفتروز

ــهدرستكردو اصفهانيهاآشرشت
ــردخانهشان،شب دعوتك فاميلرا
جمعهايبودوميرازمعصومهخواست
برايمهمانهايزندعاي قبلشام
كميلبخواندووقتيديدكههمسرش
دعاراازبرخواند،ازشوقشسجدهشكر
كردوفردايآنروزسپردمعصومههر
بود اندوخته ــدر دينپيشپ از آنچه
اينشد بچههايفاميلبدهدو ياد را
اندروني ــهدر كهحلقهدرسمعصوم
بهشتي ــواده خان ــت پرجمعي خانه
دامنهجلساتو بعدها شكلگرفتو
محافلاُنسگستردهترشدوخانمهاي
خانم ــوادسيده فيضس اصفهانياز
معصومهبيگمخاتونآباديدرمنزلش

استفادههابردند.

را ــر مي ــدن آم ــت وق ــه معصوم
اذان از بعد ــت ساع نيم ميدانست؛
خودش برسد، راه از مردش تا ظهر.
انگار ــود. ب كرده مرتب را ــه خان و را
مهمان يا مهماني ــرود ب بخواهد كه
تا ــان. خانهش بيايد ــردهاي ك عزيز
داشت كاري هر ميرسيد راه از مير
مهيايآمدنآقا، زمينميگذاشتو
آقا كه انگار ــش؛ استقبال به ميرفت
خودش به ميديد. كه بود بار اول را
آمدن شوق از بيايد آقا تا و ميرسيد
را يكديگر ــشنبود. تويدل دل مرد
كه سيد ميكردند. ــدا ص خانم و آقا
اندرونيصدايش توي ميگذاشت پا
بياييدبنشينيداينجا ميكرد:«خانم!
تابهصورتشمانگاهكنم،خستگيام
از روز مثلهر ــه معصوم و برود.» در
قندتوي شنيدنصدايمردانهسيد،

دلشآبميشد....

بيشترازسابقحواسش بارداركهبود،
كارهايشميكرد. ــوالو جمعاح را
و ميخواند ــت وق اول را نمازهايش
را قرآن بار يك ماهي بود كرده عهد
آمد، ختمكند.سيدمحمدكهبهدنيا
وقت بار ــر ه و نداد شيرش بيوضو
ــرايطفلشيرخواره ب دادنش، شير
جانش ــره شي تا ــد ميخوان ــرآن ق
جان در و خدا كلمات با شود ممزوج
سيدمحمد بنشيند. سيدمحمدش
رفت دنيا از ــر مي كه ــود ب ساله يك
قبل سالها ــد آم يادش معصومه و
ــارياش خواستگ ــه ب ــر مي ــي وقت
براي كه ــود ب ديده خواب پدر آمد،
خانواده از ــم معصومهبيگ دخترش

سادات معصومه
بيشتر بود، كه باردار
حواسش سابق از
و احوال جمِع را
ميكرد. كارهايش
اول را نمازهايش
و ميخواند وقت
ماهي بود كرده عهد
ختم را قرآن بار يك
كه محمد سيد كند.
بيوضو آمد، دنيا به
نداد شيرش

ب تانقال تشكيال سيد
مرديكهازروزگارجوانيسرمايهايبزرگبرايانقالببود

شرفخانلو حسين
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خدا كه ميآيد خواستگاري بهشتي
نسلشانمنفعتبرايعموممردم در
بهحكمدلداناي او و قرارخواهدداد
طفلش رازپدرشميدانستكهخدا
اصًال بزرگمردخواهدكرد. بزرگو را
بين پدر ــه ك بود ــواب خ همان سر
بهمير دخترشرا آنهمهخواستگار،
دلشقرص وسرهمين ــود... ب داده
به بودكهخواهدتوانستپسركشرا

برساند. عرصه

نداشت ــر بيشت سال ــار چه محمد
شيرين تكرارهاي از را ــزء ج َعمَّ كه
سال ــان هم ــد. ش ــر ب از ــادرش م
را چيز همه مكتبخانه. فرستادندش
آموختن يادميگرفتوچناناز زود
مالي پيش ميرفت كه ميبرد لذت
همياد را كهدرسفردا مكتبخانهدار
مالي گذشت، كه سال چهار بگيرد.
نداشت چيزي ديگر ــه مكتبخان پير
شد اين و ــد بده سيدمحمد ياد كه
دبستان فرستادندمدرسه؛ را او ــه ك
ــراياينكهسوادش ب دولتيثروتو
كالسي چه ــد بفهمن و ــد بسنجن را
امتحانگرفتند. او از ــرود ب ميتواند
گرفت را ششم ــالس ك قبولي نمره
نشاندنش كمش سّن خاطر به ولي
آنسالو ابتدايي. سركالسچهارم
دو اولمدرسهشدو سالبعدشاگرد
سالبعد،وقتامتحاناتنهاييششم
حائزرتبهدوماصفهانشدو ابتدايي،
دبيرستانسعديو رفتدبيرستان؛
شدشاگردكالسهفتمرشتهادبيو
گلستانو كليلهودمنهو بحر رفتدر

قابوسنامه... حافظو

يكروز كه بود دبيرستان سوم سال
كالس ــر س دستياش ــار كن ــد دي

ميكند باز ميز زير را ديگري كتاب
ــو پرسوج ــد. ــيميخوان يواشك و
همكالسياش ــد فهمي ــرد ك ــه ك
كتابهاي از كه را «معالماالصول»
همزمان و ــد ميخوان ــت، اس حوزه
است. ــازار ب در صدر ــه مدرس طلبه
جرقه اين ــر منتظ انگار سيدمحمد
و طلبگي ــوت كس در ــرود ب كه بود
جدش ــردان شاگ ــرد شاگ ــود بش
در خاتونآبادي ــادق ميرمحمدص
اصفهان قديمي ــازار ب صدر مدرسه
استاد نوه اينكه از مفتخر استادان و
شاگردشان خاتونآبادي بزرگشان

است. شده

ــي خيل و زود ــي خيل ــد سيدمحم
شد. دوست ــا طلبهه بقيه با راحت
بگو بساط كالس و درس بعد و قبل
باقي بودولبسيداز بخندشانبهراه
شايد بازتر. خنده به همدرسهايش
بههمينخاطربودكهيكروزيكياز
طلبههايقديميترآمدسراغشكه:
«طلبگيباخندهومطايبهنميخواند
موفقي طلبه ميخواهي اگر هم تو و
بخندي!» ــر سعيكنكمت ــوي، ش
آورد مثال ــم كري كتاب از برايش و
«فليضحكوا ــد: ميفرماي ــرآن ق كه
كثيراً.»محمدپرسيد: ليبكوا و قليًال
اسالمحرام خنديدندر بدانم، «بگو
«معلوم حالل؟»طلبهگفت: استيا
استكه؛حالل!»ومحمددرآمدكه:
نيستوحاللاست، «حاالكهحرام

پسمنميخندم.»

قرآنياد از ــرچه ه عادتداشتكه
بعد وقت چند ــد. بنويس را ميگيرد
داشت و آيه اين به بود رسيده وقتي
طلبه آن ياد ــرد، ميك فكر آيه روي

در آيه ــن اي اصًال ديد و ــاد افت اخمو
وصفاحوالكسانياستكهپيغمبر
اينطور ــدا خ و گذاشتهاند ــا تنه را
بهسزايكار آنها كه: نفرينشانكرده
بيشتر و بخندند ــر «كمت زشتشان؛
يادداشتهايش در و ــد!» كنن گريه
زندگينشاط «فهميدم ــه: نوشتك
و اخم و خداست ــت نعم و رحمت و
بدُخلقينصيبآنهاستكهاز زاريو
از مؤمن و ماندهاند دور خدا رحمت
برايشفرو صدقهسررحمتيكهخدا
است لبشبهخندهگشاده فرستاده،

بري...» غمها دلشاز و

از كه را ــي چيزهاي ــت داش دوست
قوه حد به بود، شنيده پيامبر سنت
رفقايش ــا ب كند. عملي ــش قدرت و
و بودند داده ــل شك ــي همدل جمع
حق كسي ديدند جا هر كه همقسم
دركوچه ضايعميكنديا مظلوميرا
از نهي بروند ميكند گناه خيابان و
باشند. مظلوم ياور و كنند منكرش
مردم به دارد ــي كس ميديدند اگر
زورميگويديكيشانميرفتتذكر

سوادش اينكه براي
بفهمند و بسنجند را
ميتواند كالسي چه

امتحان او از برود
قبولي نمره گرفتند.

گرفت، را ششم كالس
سن خاطر به ولي

نشاندنش كمش
چهارم كالس سر
و آنسال ابتدايي.

اول شاگرد بعد ساِل
سال دو و شد مدرسه

امتحانات وقِت بعد،
ابتدايي، ششِم نهايي

دوم رتبه حائز
رفت و شد اصفهان

دبيرستان دبيرستان؛
سعدي

ابتدايي چهارم كالس سر نشاندنش كمش سن خاطر به ولي گرفت را ششم كالس نمره
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بودندپشتهم فهميده بعديكيديگر. و بعديكيديگر ميداد،
بودند فهميده ميرسد. ــه نتيج به بيشتر و بهتر كار باشند، كه
جمعشان معالجماعه». «يداهللا است: جماعت پناه و پشت خدا
پيامبر «حلفالفضول»كه ازجمعجوانانه: بود الگوبرداريشده
بودندكه ايامجوانيبادوستانشساختهوهمپيمانشده در خدا

برسانند.... بهحقدار باشندوحقرا مظلومانمكه ياور

ــهشبانهروزيو اذنپدربزرگششدطلب ــا ب ــدكه بع سهسال
سال دو ــرد. بگي زبانياد ــد فكريش ــتمدرسهصدر، تماموق
دين بود ــرده ك فكر بود. گرفته ياد ــه فرانس كمي را دبيرستان
حرف دنيا همه با باشد بلد مبلغيميخواهدكه اسالم، عالَمگير
به را حرفش باشد بلد هم و بشناسد را دنيا هم بايد طلبه و بزند
رفت READERگرفتو يكدور سرهمين، عرضهكند. دنيا
پيشيكيازآشناهايشكهانگليسيميدانستويكسالتمام

بهراحتيفارسيحرفبزند. انگليسيرا وقتگذاشتتا

بود نمانده ــان اصفه حوزه استادان از ــي كس شد، كه ساله 18
حااليش حكايت باشد. ــرده نك را شاگرديشان سيدمحمد كه
چيز مكتبدار كهمكتبخانهميرفتو بودحكايتآنروزها شده
اودرچنتهنداشتوهمينشدكهدلاز تازهايبرايياددادنبه
گرما شهر شد؛ قم راهي و كند زايندهرود زيباييهاي و اصفهان
قمجاييبودكهميشد ــهحجتيه. وشدطلبهمدرس آبشور و

شود. آناطفا عطشدانستنسيدمحمددر

طي ساله پنج را اصفهان حوزه ساله هشت دوره كه سيدمحمد
پايانبرده قمبه در توانستدرمدتكوتاهيسطوحرا بود، كرده
آن هم امام. شاگرد بشود و شود اصول و فقه خارج درس وارد و
و بگيرد غيرحضوري ــاي دورهه با را ديپلمش توانست سالها
بهش روزها آن كه ــات الهي دانشكده شود؛ تهران دانشگاه وارد
گرفت ليسانس ساله سه منقول. و معقول دانشكده ميگفتند:
فلسفه. رشته تصميمداشتبرودخارجبرايادامهتحصيلدر و
به او عالقه از خبر بود، سيد همدوره رفيقو مرتضيمطهريكه
فلسفهداشتويكروزآمدپياوكهبروندپيشعالمهطباطبايي.
صبركردندمجلسدرسكه عالمهآنروزدرسفلسفهنداشت.
عالمه از ــدسؤالهايشرا سي استادشوندو ــدم همق تمامشد،

و مدام سؤالهاي و ــه عالم خانه تا مدرسه ــن بي فاصله بپرسد.
سفر تا باعثشد عميقعالمه پرحرارتسيدوجوابهايآرامو
بحثيآغازشود بيفتدوجلساتدرسو سيدچندسالبهتأخير
عنوانكتاباصولوفلسفهرئاليسممنتشرشد.سيد با كهبعدها
كالم در كه را آرامشي و ــت داش خاطر در هميشه را روز آن ياد
عالمهديدهبود.ميگفت«قبلشاگرديعالمه،حتيدرختهاي
آمده ستوه به مباحثه حين من بلند صداي دست از هم فيضيه
انگارآبيبودرويآتشپرلهيبشوقسيدمحمد بودند»وعالمه،

فكركردن.... فهميدنو بهشتيبرايدانستنو

تواليايكه ــبو ترتي از اينرا ــرفاولزندگياشبود. ح نظم،
برنامه همهجزئياتدر ــدفهميد. درحجرهاشحاكمبودميش
نظر در برايصرفصبحانه ــيكه وقت از روزانهاشثبتميشد.
به رسيدنش تا ــالس ك شدن تمام فاصله تخمين تا بود گرفته
كه وقتش ــت؛ داش برنامه رفقا ــا ب زدن گپ براي حتي حجره.
عذرحضور بهجديت، آميخته و ــه لحنيدوستان با تمامميشد
سيد كار ميدانستند همه و ميكرد ترك را جمع و ميخواست
ميگفت: بود. نديده بيكار را كسياو كتاباست. حسابو روي
نگذراندهامكهدرآننشستهباشموبگويمخب، «هرگزساعتيرا
دنيا، انقالبهاي تاريخ و اسالم تاريخ شد. تمام الحمدهللا كارها
هيچوقتآرام عدل، ــقو روشنميكندكهدشمنانح برايما

نخواهندگرفت.»

روحاني او حاال ــود. ش پرورش و آموزش وارد توانست همزمان
بويعطر كههميشهخدا قامتوخوشسيماييبود بلند جوان
تميز. و خورده واكس ــاي كفشه و داشت اتو لباسش و ميداد
ميكرد. تدريس ــم ه زبان ديني، درسهاي و طلبگي كنار در
بنا مدرسهاي ــا ت داشت آن بر را او ــس تدري در موفقش تجربه
بود فكر همين ــا ب همدين. بدهدو بچهها ــاد ي كندكههمعلم
خوبي ارتباط با دانش». و «دين گذاشت را مدرسهاش اسم كه
و خوب معلمهاي همه ــود ب توانسته داشت، قم معلمهاي با كه
خودشهمبيشتركالسها ــهاش. مدرس در جمعكرد جديرا
برنامهكالسها انشا، و ادبيات و ديني تا زبانبگير از ميرفت. را
اما نماز ــراي ب بماند خالي اذان ــت وق كه ــود ب چيده طوري را
كند. شركت مدرسه جماعت نماز در حتمًا نداشت اجبار كسي

را خانه كارهاي
كرده تقسيم هم
خانم، روز يك بود.
و بچهها روز يك
خودش. روز يك
يكيشان روز هر
را ظرفها بايد
ميگفت ميشست.
براي وظيفهاي زن
ندارد. خانه در كار
زنانه خانه كاِر تازه،
ندارد! مردانه و

بود كه ايران
مال جمعههايش
اينجا و بود بچهها
نه يكشنبهها.
كار. نه و درس
يكشنبههاي
مال فقط تعطيل
كه بود بچههايش
گردش بروند باهم

گ
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امب
يه
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 سيدمحمد حسيني بهشتي 
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ميآمدند. بودند ــوان نمازخ كه آنهايي
معلمهاميدانستندكهبايدبرايتدريس
داشته ــشبرنامه دان ــهدينو مدرس در
خوب بودند ــه گرفت ياد بچهها و باشند
دانش و ــن دي مدرسه ــد. بخوانن درس
از خيلي و ــود ب قم خوشنام ــدارس م از
كنكور در اول ــار ب فارغالتحصيلهايش
همينايام در ــد. قبولميشدن دانشگاه
و ازدواجكرد دانشبودكه مدرسهدينو

رسالهدكترايشدفاعكند. توانستاز

ــميكياز اس ــاء ــگانش زن سر ــار يكب
تخته پاي ــد بياي كه خواند را شاگردها
بازيگوش ــرك پس بخواند. را ــش انشاي
تا و تك از ــي ول بود. ننوشته را انشايش
باز ــرشرا دفت و پايتخته آمد ــاد. نيفت
خطدار سفيد ــات صفح روي از و ــرد ك
بهشتي خواندكه جانداري انشاي چنان
تشويقشكردويك20رفتتويليست
صدايش كه ــود ب تفريح زنگ نمراتش.
بهاين «توكهبلديانشاينانوشتهرا كرد:
خوبيبخواني،حيفنيستننويسيشان
كهاينهمهجمالتخوبيكهبلديكنار

بيننروند؟» همبچينياز

را مدرسه ــر عص شيفت 1338 سال از
همزمان و بيايند طلبهها كه كرد خالي
يادبگيرندووقتيدورهشان علومجديدرا
اندازهالزم تمامشدكنارسوادحوزويبه
داشته سررشته هم غيرحوزوي علوم از
برگزار زبان ــالس ك طالب براي باشند.
بتواند بايد هم «حوزه ميگفت ميكرد.
ــدبهسراسر ــلواتيكانمبلغبفرست مث
بود ــمگرفته ــودشهمتصمي دنيا.»خ
تعجب خيليها ــرايتبليغ. ب ژاپن، برود
نتوانست هم سر آخر هرچند ميكردند.

برود.
باحمايتآيتاهللاميالنيتوانستمدرسه
بانياش اسم به بيشتر كه قمرا منتظريه
بهمدرسهحقانيمعروف «عليحقاني»
كنار برايطالبدر و ــرد دستبگي بود،
دروسحوزه،كرسيدرسجامعهشناسي
زبانخارجي و اقتصاد ــيو روانشناس و
اينهاخودشهمفلسفه دركنار دايركند.

نقدشميكرد. و هگلدرسميداد

ــراريو استم ــارع ــالمض افع ــم كمك
جايشان ــان زب كالسهاي بعيد ماضي
حرفهاي و روز ــي سياس مباحث به را
تبعيد ــش حاصل كه داد ــياي درگوش
به ــود ب قم از ــوان ج معلم ــه محترمان
امام و ــر(ص) پيامب ــالد مي روز تهران.

صله براي اصفهان بود رفته ، صادق(ع)
سخنراني ــراي ب كردند دعوتش ارحام.
صحبتحولداستان مدرسهچارباغ. در
با تا شد ــوث مبع كه كرد پيامبري تولد
ستم و ــداد بي مخالف و بجنگد تاريكي
وسطهايسخنرانيكاغذيبهش باشد.
كن! عوض را ــرت منب موضوع كه دادند
دستگيرش بود قرار جلسه از بعد نكرد.
نگذاشت. دورش جمعيت ازدحام كنند.
به را شهر آرامش بود ممكن تعرضي هر
تعقيبشكردندو خانه در دم تا بزند. هم
بردندش شد ــتپراكنده كهجمعي آنجا
ــده ــريتوپي ــسكالنت رئي ــري. كالنت
حوزه آرامش داري ــو «ت ــه ك بهش بود
سيد و ــي!» ميزن هم به ــرا م مأموريت
كه انگار و است ــد بن در كه انگار نه انگار
بيترس مدرسهاشباشد، كالنترشاگرد
باصالبتهميشگيادامهحرفهاييرا و
براي را بزند منبر باالي بود نتوانسته كه
كالنتر، و بود رفته منبر كالنتري رئيس
مهارت ــداللو ــدرتاست ق ــوتاز مبه
كالم معجزه از متحير و سيد سخنوري
دستور ــار بياختي او، ــب عي و بينقص

داد. آزادياشرا

ازحقوقمعلمياش تهران، تبعيددر ايام
مايحتاج ــت، داش ــه ك ُوسعي ــدر ق به
تأمين را سياسي زندانيان خانوادههاي
شده تبعيد، در امام توصيه به و ميكرد
پايثابتجلساتمخفيهيئتهاي بود
مؤتلفه ــاي هيئته ــي. اسالم ــه مؤتلف
حسيني هيئات از بود مجمعي اسالمي
تهرانكهطيجلساتيزيرزمينيدورهم
نماز انفاقو و ــاد جه از و جمعميشدند
خواسته امام از و حرفميزدند مبارزه و
بهشان باسواد ــي روحان نفر چند بودند
و مطهري مرتضي هم امام كند. معرفي
اهل روحاني چند و بهشتي سيدمحمد

حسنعلي بود. معرفيكرده را فضلديگر
مخفي تشكيالت ــد، ش ترور كه منصور
بازداشت اعضا ــر بيشت و رفت لو مؤتلفه
را سيدمحمد جلب حكم ساواك شدند.
او همداشتوليقبلآنكهدستشانبه
وطنكردهبودوبعداز جالي برسد،سيد
راهيعتباتمقدسه (ع) زيارتامامرضا
اردن بودوبعدآنجا، سرزمينعراقشده
الخليلوزيارتقبر وقدسوبيتاللحمو
بود رفته حتي نبي. ابراهيم اعاليش جد
همحجرهايقديمش لبنانكهدوستو
بود خورده كه ببيند را صدر موسي امام
كه سيدموسيلبناننبود ــجو ايامح به
ــروتبليتيكسره بي از و ببينند را ــم ه
به آلمان. هامبورگ مقصد به بود گرفته
كه بود شده آيتاهللاميالنيمقرر توصيه
مركز اندازي راه و ساخت تمام نيمه كار
زمانفوت بزرگاسالميهامبورگكهاز
به بود، ــده مان زمين بروجردي آيتاهللا
وطن از كندن دل داغ ــد. برس سرانجام
خاطر به را ــارزه مب داغ كوره از دوري و
ميديد هجرت در كه بركتي و شيريني
ــراغساختمان رفتس ــانخريدو بهج
خيابان در آلستر درياچه كنار نيمهكاره
شونه ــورگ. هامب آوزيشتشهر ــه شون
اما زيبا. منظره يعني آلماني به آوزيشت
نيمهتمام ــان ساختم كه بود سال چند
كرده زشت را آوزيشت شونه مسلمانها
مسجد ــود ب قرار ــه ك ساختماني ــود. ب
فوت از بعد و شود آنجا مقيم ايرانيهاي
كاره نيمه طور همان بروجردي آيتاهللا

بود. شده رها

و بود تجارتفرشاروپا هامبورگمركز
دانشجوهاي سياسي فعاليتهاي محل
كمونيستها ــان. آلم ــن ساك ــي ايران
از كسي ــد نميآم بدشان و ــد بودن هم
دانشمندانشيعهطرفبحثشانباشدو

روزهاي سيد
خيلي را هامبورگش

كرده تقسيم مرتب
ساعت سه بود.

يك ميخواند؛ كتاب
را نيمش و ساعت

چهار آلماني. زباِن
روز از نيم و ساعت

اختصاص هم را
با مالقات به بود داده
ميآمدند كه كساني

داشتند كارش و
بود، وقتي اگر و

پروندههاي مطالعه
رسيدگي و موجود

عقب كارهاي به
يك مسجد. افتاده
شهر در هم ساعت

همه كه ميزد گشت
بگيرد ياد را جا

ديِن بود كرده فكر
اسالم، عاَلمگير

ميخواهد مبّلغي
همه با باشد بلد كه

و بزند حرف دنيا
دنيا هم بايد طلبه

هم و بشناسد را
را حرفش باشد بلد
كند. عرضه دنيا به
دور يك همين، سر
گرفت READER

يكي پيش رفت و
كه آشناهايش از

ميدانست انگليسي
وقت تمام سال يك و

انگليسي تا گذاشت
فارسي راحتي به را

بزند حرف

كار نه و درس نه يكشنبهها اينجا و بود بچهها مال جمعهها بود كه ايران
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تا بهرخبكشند. باشكستنشبتوانندقدرتعقيدتيخودشانرا
دعوتشكردند علميهقمآمدههامبورگ، شنيدندكسيازحوزه
كافهاي طبقهدوم جلسهدرشبيزمستانيبوددر برايمناظره.
فضايش سيگار دود و بود شهر كمونيستهاي جوجه پاتوق كه
بودنددور دخترهايكمونيستنشسته و پسرها بود. كرده پر را
رسيدزيراندازيخواست بهشتيتا ومشروبميخوردند. ميزها
بخواندبعدبنشينندپايمباحثه.جلسهبيشتربراي كهنمازشرا
يكيشانهمآن خرابكنند. آنبودكهطرفمسلمانمباحثهرا
سؤالهايش هم الفاظينامناسبپشتسر با و بلندشد اولكار
كرد. ترك را جلسه بماند، جواب منتظر بيآنكه و كرد رديف را
هست. عسل جوي بهشت در «شنيدهام پرسيد: هم ديگر يكي
همآن با بهشتي ــت؟» چيس ندارم دوست عسل كه من تكليف
بهشت را شما كه ببينيم بايد «اول كه: درآمد هميشگي لبخند
و داد جوان ــل تحوي ديگري لبخند بعد و ــه؟» ن يا ميدهند راه
ولي بود شده تمام جلسه ــت وق سؤالها. بقيه پاسخ سراغ رفت
و بودند ــوانآمده ج آيتاهللا با ماشين ــاي پ تا دانشجوها حلقه
بين هنوز او و بودند ــده ش همراهانشسوار سؤالميپرسيدند.
كرد. حمله بهش چاقو ــا ب يكي كه بود دانشجوها متراكم حلقه
پليسبگويندكه ــه ب خواستند گرفتند. ــشرا جلوي دانشجوها

بهشتيمانعشد....

سه بود. كرده تقسيم مرتب خيلي را هامبورگش روزهاي سيد
آلماني. ــان زب را نيمش و ساعت ــك ي ميخواند؛ كتاب ساعت
مالقاتبا به بود داده ــاص اختص هم را روز از نيم و ساعت چهار
مطالعه بود، وقتي ــر اگ و داشتند كارش و ميآمدند كه كساني
مسجد. كارهايعقبافتاده ــه رسيدگيب و پروندههايموجود
بگيرد. ياد را ــا ــمدرشهرگشتميزدكههمهج يكساعته
فكركندكه همآزادگذاشتهبودكهفقطوفقطفكركند. زمانيرا
از اتاق دو بدهد. انجام ميتواندكه و است ممكن تازهاي كار چه
بوددفترمسجد كرده بودرا آپارتمانسهخوابهايكهاجارهكرده
اول امور. فتق و رتق و ساختمان بناي امور به رسيدگي محل و
هامبورگ ثبتاسناد اداره در برود كه اينبود كرد كاريهمكه
«مركز به ــوضكند ع آلمانرا ايرانيهايمقيم ــد اسممسج و
ايراني مسلمانهاي ــوق پات فقط مسجد تا هامبورگ» اسالمي

آنآمدوشد بتواننددر نباشدوهمهمسلمانهايهمهكشورها
روزهاي نباشند. ــراري ف هم از سني و شيعه ميخواست كنند.
سني و شيعه ميخواند، آلماني به را نماز خطبههاي كه جمعه
ميخواندو را ــكنامهها ت تكبه پشتسرشقامتميبستند.
يككيلو فرستادنهفتهاي ــا حتيب شده ميداد؛ پاسخشانرا
مذهبحنفي ُسنيبا آدرسپيرزني ــه ب اسالمي ذبح گوشتبا
آدرسمحلعرضهگوشتحالل او از و بود نوشته بهشنامه كه

بود. پرسيده را

نه يكشنبهها. اينجا و بود بودجمعههايشمالبچهها ايرانكه
يكشنبههايتعطيلفقطمالبچههايشبودكه نهكار. درسو
برايش ايران از كه كبابپزي روي برايشان و گردش بروند باهم
فرستادهبودندكبابدرستكندوبنشيندپايحرفهايبچهها.
و آنهاست ممكنبه نزديكترينرفيق پدر بودند دانسته بچهها
در پدر با مشغولميكرد فكرهاييكهذهنشانرا و همهحرفها
اگرجوابسؤاليراهمبلدنبودميرفتكتاب ميانميگذاشتند.
را بچهها پرسشگر ذهن جواب و ميكرد پرسوجو يا ميخواند
همفوتبالو با ورزشكنند. بازيو دوستداشتبچهها ميداد.
وقتپيادهرويهمفرصتخوبيبودكه واليبالبازيميكردند.
را خودش بچگي دوران بازيهاي بزنند. حرف باهم مسير توي
تويمشتشپنهانميكرد انگشترعقيقشرا يادبچههادادهبود.
مخصوص روز نبود ممكن ــرد. ميك بازي پوچ يا گل باهاشان و
كارهاي ديگرياختصاصدهد. كار بهكسيا را خانواده و بچهها
يك و بچهها يكروز خانم، يكروز بود. همتقسيمكرده را خانه
ميگفت: ميشست. را هرروزيكيشانبايدظرفها روزخودش.
و زنانه خانه ــار ك تازه، ندارد. خانه در ــار برايك وظيفهاي «زن

ندارد.» مردانه

اسالميهامبورگ مركز پنجسالوقتيديگركارمسجدو بعداز
دوستانقديمياشجامعه با برگشتايران. بودرويريل، افتاده
علنيتر ــارزهاشرا مب گذاشتو ــا بن تهرانرا ــارز روحانيتمب
و ــولنداشتندبهشانگارتداد قب تفكراتشرا عدهايكه كرد.
بودندكه تهديدشكرده ميزدند. رويگردانيازمذهبشيعهرا
تيپ بود، دكترچونيكروحانيروشنفكر برود. منبر حقندارد

ساعت كسي يكبار
باهاش صبح 7
يك و داشت قرار
كه بود 7 به ربع
سرقرار. رسيد
آقاي «به بود گفته
فالني بگيد بهشتي
و رفت طرف آمده.»
«آقاي گفت برگشت.
عذرخواهي بهشتي
گفتند و كردند
قرارمان تا يكربع
در 7 ساعت مانده.
هستم!» خدمت

شيعه ميخواست
هم از سني و
نباشند. فراري
كه جمعه روزهاي
را نماز خطبههاي
ميخواند، آلماني به
سني و شيعه
قامت سرش پشت
ميبستند
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است» تالشهايمان همه مزد «انقالب ميگفت بود. شده برابر چند انرژياش انقالب از بعد
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كارهايش و ــد عقاي با سنتي روحانيون
كينه مورد هم ــي طرف از بودند. مخالف
مستقل چون و بود. بيدين روشنفكران
ــمدلخوشي ــودسياسيونوابستهه ب

ازشنداشتند.

كتب ــف تألي سازمان ــوي ت ــود ب رفته
و رژيم ــه ب وابستگي ــگ ان بهش ديني.
«ده ميگفت: خودش ولي ميزدند شاه
ميليونمخاطبگيرمانآمده!وميتوانيم
ــانبزنيم.»ترجمهاياز بهش حرفمانرا
بردهبودتويجمعبچههاي سورهحمدرا
ــودشكه ــالبچههايخ س ــنو همس
ميفهمند را ــهاش ترجم بچهها بفهمد
به ميرساند دير آنقدر را كتابها نه. يا
را سانسورش فرصت كه مميزي هيئت
پيدانكنندوتاسالتحصيليشروعنشده،
بفرستندشان ــورده همآنطوردستنخ
مدارس ــي دين كتابهاي ــاپ. چ براي
و روحيهجهاد از ــود ب ــيشده كهخال را
آياتاسالم از بود ــرده پرك اسالماصيل،
بود. خوانده را ــش دست ساواك انقالبي.
زندان به منتقلشد دستگيرشكردندو

كميتهمشتركضدخرابكاري.

ميگفتند: ــش به شد ــه ك هم انقالب
پولدار مرفه، ــور، ديكتات «انحصارطلب،
و...»دوستانشميگفتندچراجوابشانرا
«اناهللايدافع بود: آيهخوانده نميدهي؟
«وظيفه بود« ــه گفت و امنوا» الذين عن
بهشتيايمانبهخداستوكارخدادفاعاز
كنيدمنوظيفهام دعا شما آبرويمؤمن.
خوب را كارش خدا دهم. انجام خوب را
شعرميخواندكه«ديدر يا بلدست....»
زغمش دلرا ــت/ كسيبديگف حقما
تا نيزنكويياشبگوييم/ ما نميخراشيم/

هردودروغگفتهباشيم.»

ميكردند ــش دعوت كه سخنراني براي
دعوتم بعد ــد بشناسي مرا اول ميگفت
هستم روحانياي «من ميگفت: كنيد!
افراد با ــم ه تنها نميپوشم. ــن نعلي كه
به افراد با ــه بلك ندارم. كار و سر مذهبي
اگر تماسمكه ــمدر غيرمذهبيه ظاهر
ديديدكسانيباكراواتوبدونريش فردا

دفترمتعجبنكنيد...» آمدندخانهاميا

كنارهمببيند. بدرا عادتداشتخوبو
اسم و بود وزيري نخست انتخاب حرف
روي گزينهها از ــي يك بهعنوان رجوي
و اجرايي ــدرت «ق بود: گفته ــد، آم ميز
نخستوزيري ــهدرد مديريتيرجويب
نفاقدارد.» التقاطو حيفكه ميخورد.
ميگذاشت دست هم حالت بدترين در
بنيصدر ــاص. اشخ مثبت ــات نك روي
حتيشده پشتسرشكليبدميگفت.
بارش بيراه و ــد ب ــويرويشهم بودجل
ميگفت داشت. را حرمتش دكتر كند.
بايد ــت مملك رئيسجمهور ــت «حرم
رئيسجمهور كه هم وقتي شود» حفظ
آوردند خبر يكروز كرد، عزلفرار از بعد
دستور ــم، گرفتهاي را ــدر بنيص زن كه
«هر بود: گفته ــد. فوريآزادشكنن داد
بوده. مالبنيصدر خيانتيبوده تخلفو
بنيصدر زن ــرده. نك ــاري ك همسرش
ثانيهايكهاودر هر نيست! بودنكهگناه
گناهشگردنجمهوري بازداشتباشد،
امام كه ــود ب اينها سر ــت!» اس اسالمي

بود...» «بهشتيمظلوم ميگفت:

برابر ــد چن ــرژياش ان انقالب از ــد بع
همه ــالبمزد ميگفت«انق ــود. ب شده

روزانهاش برنامه ــت.» اس تالشهايمان
ــيهيچچيز ول بود. ــمفشردهترشده ه
تخطي برنامهاش از دكتر نميشد باعث
كسيساعت7صبحباهاش يكبار كند.
رسيد كه بود 7 به ربع يك و داشت قرار
«بهآقايبهشتيبگيد بود: گفته سرقرار.
برگشت. و ــت رف طرف ــده.» آم فالني
كردند عذرخواهي بهشتي «آقاي گفت:
ساعت قرارمانمانده. تا گفتنديكربع و

7درخدمتهستم.»

به را خانواده مخصوص روز نبود ممكن
دوستانش دهد. اختصاص ديگري چيز
مورد ــرايتصميمدر ب بودند جمعشده
دنبال بودند ــاده فرست را باهنر و كاري
«همه كه خانهشان دم آمد باهنر دكتر.
آمد شماييم.» ــر منتظ و هستند جمع
«جمعه ــت: گف گشاده روي ــا ب و در دم
برويم قرارست است. خانواده به متعلق
گردش.»سگرمههايباهنركهرفتتوي
بهآغوش رفيقشرا نزديكتررفتو هم،
بياورد در ــش دل از ــه طوريك و كشيد
برسانيد. سالم منتظرند. «بچهها گفت:
خدمتم.» در فردا گفت بهشتي بگوييد
آمد وزارتخارجه ــياز كهكس آنبار يا
خارجي سياسي ــام مق يك كه دنبالش
كتابفارسيبه ببيند، را ميخواهدشما
جمعه «امروز كه در دم بود آمده دست
متعلقاستبهخانوادهام. جمعهها است.
بناستبهپسرمديكتهبگويم.»نرفتهبود
ته طوريكهصدايشتا در هماندم از و
داد!» آب «بابا بود: خوانده برسد حياط

بنويسپسرم....

بپوشد. چشم ــراف انح از كه نبود كسي

نداشت. بعدش و قبل و انقالب به ربطي

خوب داشت عادت
هم كنار را بد و

انتخاب حرف ببيند.
و بود وزيري نخست
بهعنوان رجوي اسم

گزينهها از يكي
گفته آمد، ميز روي

و اجرايي «قدرت بود
به رجوي مديريتي
وزيري نخست درد
كه حيف ميخورد.

دارد.» نفاق و التقاط
حالت بدترين در

ميگذاشت دست هم
مثبت نكات روي

اشخاص

انگليس مغرور سفير
دفترش بود آمده

دولت موضع كه
به را متبوعش

جمهوري نماينده
اعالم اسالمي

خيلي «شما كند:
با غيرواقعبينانه
برخورد مسائل

اينطور ميكنيد!
تحريم برويد جلو

بهشتي ميشويد.»
سينه قاطعيت با اما
كه بود درآمده جلو

انقالِب ما «انقالب
نه آرمانهاست

واقعيتها. به تسليم
پنير و نان همان

كافيست!» ما براي
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است. كردن كار واجب، فرائض از بعد مستحب بهترين «االن ميگفت ممنوع!» حزب توي نماز «تعقيبات بود: داده دستور

21



دوستان ماشينيكياز ــوار س انقالبنصفشب، قبلاز يكبار
چراغ ردكرد. را داشتندازجاييبرميگشتندكهديدچراغقرمز
ناراحتيزدرويداشبورد با ــد، ردكردن نايستاده كه را قرمزدوم
كهقبول نظمرا درست. ــولنداريم؛ قب را نظام ما «برادر! وگفت:
پايش زير ــه قوانينطاغوتينيستك ــزو ــراغقرمزج چ داريم!
نميشود ديگر كني، تكرار اينگناههايكوچكرا اگر بگذاريم.

پشتسرتنمازخواند.»

شنيديكياز و ــور ــددادستانكلكش انقالبهموقتيش بعد
نامه برايش بياورند برايش همراهانش ميدهد را كيفش قضات
ساكخودترا مأموريتميروي وقتي كه«شنيدهام توبيخزد
را ــتكهحاضريخود اس تكبر ايننشانه بههمراهتميدهي.
توي كه آندفعه يا خفيفكني.» را آنها و بداني ديگران از باالتر
نمازخانهرويمقواييباخط بودرويديوار ديده بازديدها يكياز
«النظافهمنااليمان»وحديثباوضعظاهري درشتنوشتهاند:
اگربهشعاري برداريد. «اينتراكترا گفت: نمازخانهنميخواند.

اعتقادداريد،محققشكنيد.»

واردخانهكهميشد،يكراستميرفتسراغخانم:«سالم!خسته
نباشيد.زحمتكشيديد!»كارهرروزشبود.ميگفت:«همهاش

افسردهميشويد...» درخانهنمانيد.
حزبجمهورياسالميراكهبناگذاشتندبهصرافتتبييناسالم
«كافيستبهآنچهازاسالمميدانيدعمل ميگفت: انقالبيافتاد.
ديگر ــهميشود. ــوريجامعهنمونهاسالميساخت اينط كنيد.
الگويشما همهميآيندسراغ نيست. تبليغاسالم به نيازيهم
ــالموجمهورياسالمياست.» ترويجاس اينبهترينتبليغو و
ــويحزبممنوع!»ميگفت ت «تعقيباتنماز بود: داده دستور
فرائضواجب، از ــد بهترينتعقيببع «االنبهترينمستحبو
ثوابشاز ــدبرايخدمتكه بگذاري فرصتتانرا كردناست. كار
اولوقتبخوانيدو بيشتراست.»ميگفت«نمازتانرا همهچيز

همين!» خالصكنيد. برايخدا كارهايتانرا
سفيرمغرورانگليسآمدهبوددفترشكهموضعدولتمتبوعشرا
بهنمايندهجمهورياسالمياعالمكند:«شماخيليغيرواقعبينانه

اينطورجلوبرويدتحريمميشويد.» مسائلبرخوردميكنيد! با
انقالب ما «انقالب كه بود داده جلو سينه قاطعيت با اما بهشتي
برايما پنير ــانو همانن ــهتسليمبهواقعيتها. آرمانهاستن

كافيست.»

امامخوابديدهبودپر امامكهبرگشترفتهبودتويفكر؛ ازديدار
مراقبخودتان «آقايبهشتي! بود: بهشگفته عبايشسوخته.

باشيد.شماعبايمنهستيد...»

باهم تا سه را ــا بچهه بيرونميآمد، خانه ــياز آنروزصبحوقت
بويعطرياسش بودو پوشيده لباسهاينويشرا بود. بغلكرده
پيشخودشفكركند طوريكهعليرضا بود. برده هوشازهمه
قبلبنيصدر فرقدارد.ششروز روز هر با بابا خداحافظيامروز
عزل از بعد ــه اولينجلس تير، هفتم ــه يكشنب و بود عزلشده
بحثكنندولي بوددرخصوصگرانيها قرار بود. رئيسجمهور
تعيين بود؛ كرده پيدا ــر تغيي موضوعجلسه اوضاعپيشآمده با
كه بحثبود رياستجمهوري. نامزدحزببرايانتخاباتآينده
وقتاذان. جلسهطولكشيدتا نه. روحانيباشديا رئيسجمهور
وقت هميشه مثل ــرب؛ مغ نماز براي بست قامت و گرفت وضو
بستوصورتشسرخشدوخوندويدتوي تكبيرچشمهايشرا

صورتش....

برگشتندسالناصليساختمانكهادامهبحث نمازدوباره بعداز
بروندخدمتامامبراي بناشدهيئتيتعيينشودتا پيبگيرند. را
برايروحانيبودنيا رأيايشانرا كسبتكليفواخذنظرامامتا
نبودنرئيسجمهوربدانند.عقربههايساعترويديوارسالن20
نشانميدادكهدكترمكثيكردودور دقيقهاز8شبگذشتهرا
آياشماهم بويبهشتميآيد! «بچهها، نگاهكرد: دورجلسهرا تا
استشمامميكنيد؟»وبمبساعتيداخلكيفمسعود اينبورا
سالن ترككرد، منافقيكهچنددقيقهقبلجلسهرا كشميري،
عمري با بهايبهشترا يارانشكه بهشتيو فرستادرويهوا. را
سيد و بهشت.... تا ــان؛ آسم تا رفتند بودند، داده مبارزه و جهاد

گرفتهبود.... پا مظلومامت،سيدالشهدايانقالبيشدكهتازه

شد كه هم انقالب
ميگفتند: بهش
«انحصارطلب،
مرفه، ديكتاتور،
و...» پولدار
ميگفتند دوستانش
را جوابشان چرا
آيه نميدهي؟
«ان بود: خوانده
الذين عن يدافع اهللا
بود گفته و امنوا»
بهشتي «وظيفه
خداست به ايمان
دفاع خدا كار و
مؤمن. آبروي از
من كنيد دعا شما
خوب را وظيفهام
خدا دهم. انجام
خوب را كارش
بلدست....»
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ميكنيد؟» استشمام را بو اين هم شما آيا ميآيد! بهشت بوي «بچهها، گفت: و كرد مكثي دكتر كه ميداد نشان را ساعت20:20 عقربههاي

 سيدمحمد حسيني بهشتي 
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