
اِنَّ َهَذا لَُهَو الَقَصُص الَْحقُّ





1390



اعدامي                                               يادگاران انقالب/10
بر اساس خاطرات دكتر نوراحمد لطيفي

مصطفي محمدي
مديراجرايي:محمدقاسمفروغيجهرمي

تيراژ: 3000 نسخه نوبت چاپ: اول 1390   
صفحه آرايي: عباس رضايي طراح جلد: سيد ايمان نوري نجفي    

ويراستار:كاوه بهمن                       هماهنگيتوليد:محمد حسين خمسه
شابك:   قيمت:20000 ريال  

 
امور ليتوگرافي، چاپ و صحافي: مؤسسه فرهنگي هنري شاهد

تهران ـ خيابان آيت ا... طالقاني ـ خيابان ملك  الشعراي بهار ـ شماره 5
معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران

نشر شاهد ـ تلفن: 88824749 - 88308089
توزيع: موسسه فرهنگي هنري شاهد 021-88829523

مركز پخش: تهران 66491851-021  / قم 0251-7830340
و فروشگاه هاي نشرشاهد و ساير فروشگاه هاي معتبر

)www.navideshahed.com(

نشرشاهد
عنوان و نام پديدآور: يادگاران انقالب/  ]تهيه كننده[ سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي.

مشخصات نشر: تهران، سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی، نشر شاهد 1390
مشخصات ظاهری: 13جلد، مصور، عكس؛9/5*19 س م

20000 ريال شابک:   
مندرجات: جلد10 / اعدامي : بر اساس خاطرات دكتر نوراحمد لطيفي/ مصطفي محمدي.

موضوع: زندانيان سياسي - - ايران - - خاطرات 
موضوع: ايران -          - تاريخ - - پهلوي، 1320 - 1357 - - زندان وزندانيان - - خاطرات

موضوع: ايران - - تاريخ - - انقالب اسالمي، 1357 - - خاطرات
رده بندی كنگره: DSR 1567 1390 14ی/

رده بندی ديويی: 955/08240922 
شماره كتابشناسی ملی: 1955185 



فهرست

 سخن ناشر  7
 يادداشت نويسنده  11 
   فصل اول/ از سر غيرت  17

شام شب سرد  19                                                                
هاله ي مرگ  29

آواي مرغ شب زده  33                                                                
ق  39 بند شلاّ

ق  47                                                                   بازهم شلاّ
نيش شيطان  53

پاي سفره ي پدر  57                                                               
 گروه فجر انقلب  75

دادگاه دوم  79                                                        
كاري كه شاه نكرد  85

      مرد فقير  91                                                       



 فصل دوم/ دستور زبان بازجو   95
حوزه ي مغناطيس مغز  97                                                                    
 سرماي زمين  101

با دوستان جاني  111                                                        
با آن  131

گنجشك هاي باغ پدري  137                                                       

 فصل سوم/ بوسه بر شانه ي باقري  141
چشم بسته تا زابل  143                                                               
 شهيد باقري  157

  قاب زندگي/ نگاهي به زندگي و مبارزات 

دكتر نور احمد لطيفي  161                                                                



مي
عدا

ا

7

انقالب اسالمي ايران در تاريخ بشريت حادثه اي شگرف و به همان 
اندازه يگانه اس��ت؛ انقالبي شكوه مند در پرتو آموزه ها و توان مندي هاي 
گس��ترده و متنوع دين��ي، فرهنگي و الهي، و تجربه اي گران س��نگ و 
كارساز كه از پي چهارده قرن در حيات آحاد مردم مسلمان و آزادي خواه 
جهان در سرتاسر گيتي پديد آمد و اكنون با كاركردهاي ارزش مند خود و 
به شرط برخورداري از ظرفيت ها و استعدادهاي الزم، مي تواند نسل هاي 

آينده را نيز به سر منزل سعادت، آزادگي و كمال رهنمون شود. 

سخن ناشر

ت�ا ز ميخان�ه و م�ي ن�ام و نش�ان خواه�د ب�ود 

ب�ود  خواه�د  مغ�ان  پي�ر  ره  خ�اك  م�ا  س�ر 

اس�ت  گ�وش  در  ازل  ز  مغان�م  پي�ر  حلق�ه ي 

ب�ر هماني�م ك�ه بودي�م و هم�ان خواه�د ب�ود 

ب�رو اي زاه�د خودبي�ن ك�ه ز چش�م م�ن و تو 

راز اي�ن پ�رده نه�ان اس�ت و نه�ان خواهد بود
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در ره عش�ق ك�ه از س�يل فن�ا نيس�ت گ�ذار 

ك�رده ام خاط�ر خ�ود را ب�ه تمناي ت�و خوش 

در بيابان طلب گر چه ز هر س�و خطري اس�ت 

م�ي رود حاف�ظ بي�دل ب�ه ت�والي ت�و خ�وش

انقالب اسالمي، تحول اجتماعي شگرف و يگانه اي كه در نهايت و 
پس از پيروزي در بهمن 57، نخستين نمونه ي راستين حاكميتي مبتني 
بر مردم س��االري )جمهوريت( اسالمي را در جهان پديد آورد، محصول 
مجاهدت ها و ايثارگري هاي مستمر و پيگير انسان هايي دردمند و دل آگاه 
اس��ت. انسان هايي كه نه فقط در عرصه ي دانايي، گوي سبقت از ساير 
هم وطنان شان ربودند، بلكه در زمينه ي تعهد و پذيرش مسئوليت ديني و 
اجتماعي نيز ضرورت ايجاد تحول در عرصه ي سياسي- اجتماعي ميهن 

خويش را پيش از ديگران ادراك كردند. 
  

ضرورت مقابله ي حق طلبانه در برابر حاكميتي س��تمكار، پاسداري 
ايثارگرايان��ه از ش��رافت انس��اني و در نهايت تحق��ق حاكميت دين و 
ارزش هاي الهي توس��ط مجاهدان راستين اسالم در دوران ستم شاهي، 
از اواي��ل ده��ه ي چهل )پس از قي��ام 15 خ��رداد 1342 كه با خروش 
پيامبرگون��ه ي امام خميني )ره( به وجود آم��د( نهضتي را پديد آورد كه 
از ابعاد مختلف، مي ت��وان به ويژگي ها، رويكردها و اختصاصات فراوان 
و تأثيرگذار آن در زندگي انس��ان هاي حق طلب دس��ت يافت. حاكميت 
پهلوي كه با حمايت هاي بي دريغ اس��تكبار جهاني و عوامل وابس��ته ي 
خود، س��اليان متمادي با هدف محو آثار فرهنگي، ديني و ملي ايرانيان 
مس��لمان، مظاه��ر و نمودهاي متنوعي از فرهن��گ منحط غرب را به 
ملت سلحش��ور و غيرتمند ما تحميل كرده بود، س��رانجام هنگامي كه 
در برابر س��يل بنيان كن حركت اسالمي و ريشه دار مذهبي قرار گرفت، 
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  مكن ز غصه حكايت كه در طريق طلب 

به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد

ب��ا هدف خاموش كردن نداي برحق مخالفان خود، جمع انبوهي از اين 
 مبارزان جان بر كف را- كه تمام هستي و جان مايه هاي فكري و معنوي

با ارزش خود را به صحنه ي كارزار با رژيم سفاك پهلوي آورده بودند- 
دس��تگير كرد و پس از ش��كنجه ها و ضرب و جرح فراوان، به زندان ها 
و س��ياه چال هاي نكبت بار خود فرس��تاد. مبارزاني ك��ه معيار و مصداق 
»مجاهد في س��بيل اهلل« بودند و با اقتدا ب��ه اصحاب و ياران ائمه )ع(، 
خصوصاً ياران باوفاي حضرت سيدالشهدا )ع(، عزت و سرافرازي را براي 
خود فرض دانس��تند و در برابر جنايات و خيانت هاي آن رژيم و حاميان 
قدرتمندش تس��ليم نشدند و براي محو ظلم و تبعيض مردانه به ميدان 
رزم گام نهادن��د و مصداق ه��ا و مخاطبان مخل��ص و تمام عيار آيه ي: 

»َفاْستَِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك« شدند. 
مجاه��دان دل آگاه و بي��داري ك��ه گاه حت��ي ش��مار بيش تري از 
س��اليان حيات ارزش مند خويش را، نس��توه و پر شكيب، در زندان ها و 
س��ياه چال هاي تاريك و خوف انگيز حاكميت پهلوي گذراندند و بخش 
اعظمي از دوران جواني ش��ان پيوسته با جنگ و گريز و خوف و خطر و 
زندان و شكنجه هاي رنج بار همراه بوده است؛ آن چنان كه نه تنها خود 
اين مبارزان، ك��ه غالباً حتي افراد خانواده ي آنان نيز از حيات معمول و 

راحتي همچون ساير انسان ها محروم مي مانده اند. 

 
حضور در كوران مبارزه، زيستن در توفان پر تالطمي از رويدادهاي 
خطي��ر و خوف ناك و تنف��س در هنگامه هاي توأمان پي��كار و گريز و 
دوره هاي دش��وار زندان و تبعيد، همه و هم��ه اذهان بيدار اين مبارزان 
را به منابع ارزنده اي از خاطرات ش��گفت انگيز و تجارب عبرت آموز بدل 
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گ�ر از اي�ن من�زل ويران به س�وي خان�ه روم 

دگ�ر آن ج�ا ك�ه روم عاق�ل و فرزان�ه روم 

بخورن�د  خ�ون  گ�رم  عش�ق  ره  آش�نايان 

ناكس�م گ�ر ب�ه ش�كايت س�وي بيگان�ه روم 

خ�رم آن دم ك�ه چ�و حافظ ب�ه ت�والي وزير 

س�رخوش از ميكده با دوس�ت به كاشانه روم 

ساخته است. آن چنان كه شرح خاطرات اين انسان هاي يگانه در قالب 
متوني داستاني و روايي مي تواند مخاطبان و عالقه مندان بسياري را به 

خود جذب كند و به آثاري نغز و تأثيرگذار بدل شود. 
از آن جا كه وظيفه ي پاسداشت و حفظ و ترويج آرمان ها، ارزش ها 
و راه گران ق��در و جاوداني مبارزان و زندانيان سياس��ي رژيم پهلوي بر 
دوش تمامي مجموعه ه��ا، مراكز و افراد مرتبط با اين موضوع و مقوله 
اس��ت- و متأس��فانه تاكنون چندان كه بايد و شايد نسبت به اين مهم 
اهتمام نش��ده- نش��ر ش��اهد با بهره مندي از خاطرات و شرح برخي از 
جزيي��ات وقاي��ع و رخدادهايي كه از زبان اين ي��ادگاران صبور انقالب 
اسالمي بيان شده، مجموعه اي ارزشمند را در قالب داستان تدارك ديده 
و به عالقه مندان و شيفتگان راه آزادي و حقيقت جويي- خصوصاً نسل 
جوان امروز و فرداي ميهن اس��المي مان- تقديم مي كند. شايد كه اين 
حقايق و روش��نگري ها- اگر چه پيمانه اي است ناچيز از درياي معرفت 
و عشق- بتواند باريكه راهي باشد از براي رسيدن عالقه مندان به بيابان 

طلب و استقرار در گلستان معرفت و پرواز در ملكوت الهي...
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يادداشت نويسنده

درکنارکتاب:
ب��ه زبان روز بگویم، هنوز هم به قیم��ت و ارزِش کاری که زندانیان 
سیاس��ی مس��لمان در دوران پی��ش از انق��اب انج��ام داده اند، دس��ت 

نیافته ام؛ آدم بزرگي مثل لطیفی، که جای خود! 
اگر چش��مه ای توی کوزه ای س��فالین جا می ش��د، همه ي آن چه که 
لطیفی توی زندگی اش به انجام رساند هم توی مغز خلوت و ناچیزي 

هم چون من هم، جا می شد. 
آس��ان ترین راه درک قانون جاذبه ي زمین، این است که تکه سنگی 
را به آسمان پرتاب کنید و چشم بیاندازید تا ببینید به زمین بازمی گردد 
یا خیر؟  آس��ان ترین راه هم براي نوش��تن زندگی نامه ي یک مرد واقعی 
هم همین اس��ت که ابزار امروزی را به کار بگیرید و س��اکت بمانید تا او 



10
 / 

ب
قال

ن ان
ارا

دگ
يا

12

تمام ذهنش را از داالن گذش��ته گذر دهد. کافی است شما تصور کنید 
 که یک آهن ربا هس��تید تا چیزهای��ی که قانون طبیعت اج��ازه می دهد، 

به خود جذب سازید.
اما نکته این جاست که اگر نیرومندترین آهن ربای جهان هم باشید، 
باید پذیرفت که باالخره ذهن برخی افراد دارای چنان نیرویی است که 
همتا ندارد. آنان به راحتي قدرت مغناطیس��ی شما را خنثی می سازند؛ 
پ��س، به ج��ای خاطرات گذشته ش��ان، متوجه وجود بی مانن��د و افکار 

ناب شان می شوید. 
اغلب نویس��ندگان معتقدن��د که یک گفت  و گ��وی مفصل برای 
 متن یک کتاب کافی است.  البته شاید به خودتان بگویید که ما توانایی
درک ذهن��ی برخی اف��راد را نداریم تا همانند آن��ان بتوانیم رویدادهای 

روزگار را تحلیل کرده و از خود واکنش نشان دهیم. 
ممکن است از خود بپرسید که اگر ما به جای آنان بودیم- همانند 
ف��ردی به مانند لطیفی- به ج��ای زندان جای دیگ��ری را برای گذران 
زندگی برمی گزیدیم. شاید هم به او حق می دادید، اما به نظر مي رسد 
که هرگز هیچ کس دوست ندارد به جای او بوده باشد و همان تجربه ي 

ذهنی برای او هم تکرار شود. 
 اما باید بدانیم که تمام حقیقت این نیس��ت، حقیقت این است که
 م��ا باید ب��ه دریافت��ن آن چه ک��ه اف��راد تأثیرگ��ذار جامعه م��ان روزگاری
 به انجام رسانده اند، پی ببریم؛ چرا که ممکن است روزگاری در آینده ي 
دور نوبت به ما هم برسد و همان کار را مجبور به تکرار باشیم و برابر ستم 
و بی عدالتی قیام کنیم. نباید پنداش��ت که روزگار ستم برگشت ناپذیر 
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است و این نظام که برافرازنده ي پرچم آزادي ، استقال و احیاي هویت 
اس��امي است تا ابد از شّر اجانب و مستبدان عالم مصون مي ماند؛ که 
این آرمان براي حفظ اصول و ارزش هاي  انقاب اس��امي بستگي به 

حضور مؤثر و فداکاري همه جانبه ي ما دارد.
 بای��د اذعان ک��رد که  تنه��ا احترام به ای��ن افراد کافی نیس��ت. تنها
نگارش کتاب هایی درباره شان، کافی نیست. باید آنان را زیر و رو کنیم. 
باید وادارشان سازیم که آینده ي ما را که از گذشته مان می گذرد، برای مان 
روشن و تشریح سازند. در این دنیا هر روز معجزه ای رخ می دهد. یکی 
از آن ه��ا هم، همین کارهایی اس��ت که لطیفی ها زمینه ي وق��وع آن را به 

وجود آوردند.
 ای��ن داس��تان نی��ز اگ��ر چه ی��ک چی��ز س��اده اس��ت، ام��ا رازهاي 
ش��گفت انگیزی را به ش��ما نش��ان می دهد. اگر آن را به دقت بخوانید، 
خواهید فهمید که سراسر گفته ها و کارهای دکتر لطیفی سرشار از انرژی 
اس��ت. ممکن اس��ت من هم که این خطوط را سر هم کرده ام، پی به این 
راز نبرده باشم؛ اما به یقین می گویم که این دل گویه ها و مکنونات که به 
س��ختي و اکراه بر زبان آمده، خالی از رمز و رازهاي بس��یار نیست. باید 

تاش کرد و پذیرفت که چنین افرادی را باید شناخت. 
در فاصل��ه ي تهی��ه  و تدوین متن این کتاب، ه��رگاه با دکتر لطیفی 
روبه رو می ش��دم ت��ا جریانی از زندگی اش را برای��م بازگو کند، مطمئن 
بودم که خواسته هایم با اعمالم هیچ مغایرتی ندارد. او در جوانی آدمی 
بوده که هرگز جمله ي »نمی توانم« و »نمی شود« را به زبان نیاورده. دل 
به هر کاری که می  سپرده، به آن دست می یافته است. با این که یک مبارز 
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ب��وده، اما خوب درس می خوانده؛ آن هم رش��ته ي س��خت ریاضی در 
دبیرس��تان و پزشکی در دانشگاه. و حتی دوران چهارساله ي زندان هم 
نتوانست او را از راه درست زندگی بازدارد. افکار منفی و محدودکننده 
را رها می کرده و تنها فکری که ذهنش را انباشته می ساخته، این بوده که 
دنیا به جایی برس��د که دیگر پابرهنه ای در گیتی نماند؛ به ویژه در دیار 
سیستان و بلوچستان؛ که حتی اگر شده چشم از سهم خودش از روزگار 

را  بپوشاند. 
س��هم ه��ر انس��انی از روزگارش، یک زندگی آرام و راحت اس��ت؛ 
یا دس��ت کم، حق زن��ده  ماندن و زندگي حداقل را داش��تن. حال برای 
لطیفی که یک زندگی مرفه و راحت از پیش آماده بوده، حتی ازموقعیت 
اجتماعی و مزایای ویژه  ي دانشگاهی و بورسیه ي دولتی هم برخوردار 
بوده، چه چیزی باعث شد که او از این همه امتیاز و سهم چشم بپوشاند؟ 
باید این سطور را تا پایان کتاب دنبال کنید تا دریابید دلیل این کار 

و شوریدگی چه بوده و راز و رمز آن چیست؟







fhfاز َسِر غيرت
فصلاول
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با تني سرد، دلي شكس��ته و چشمي كه به دريچه ی 
آهني دوخته ش��ده، می خواهم به گذشته  ام فكر كنم، اما 
زخم هايي در ضمير ناخودآگاهم س��ر باز كرده و افكارم را 
پريش��ان مي كند. دو گام بيش ت��ر با در فاصله ندارم، اما با 
آزادی، س��ال ها و بلكه يك عمر! كسی چه می داند؟ شايد 
هم هرگز. »به بن بست رسيده ام؟... نه، اشتباه نكن. اشتباه 

نكن!«
و  آواي دش��من يك ديگ��ر، س��ياهي  دو  دو ص��دا، 
 س��پيدي، دو آوای خيالی، در درونم به جان هم افتاده اند. 
ب��ه كودك��ي مي مانم كه پ��در و مادرش بر س��ر او با هم 
بجنگند و سرنوشتش به پايان جنگ و پيروزي يكي از آن 
دو بستگي داشته باشد. ندايی در يك سوي دلم، هم چون 

شاِم شِب سرد



10
 / 

ب
قال

ن ان
ارا

دگ
يا

20

فضايی كه گويی از فشردگی آزاد شده، مي گويد: ”لطيفی! 
به بن بست رس��يده ای، به پايان يك جنگاور، بازي هم به 

پايان رسيده...“
همين ط��ور حرف می زند، تا اين ك��ه نيرويي ديگر آن 
را پ��س مي زند، خاموش��ش مي كند تا بگوي��د: ”بيش تر 
آزادي خواهان عالم روزها و ش��ايد سال هايي از عمر و شور 
جواني ش��ان را در بند گذرانده اند. اين جا كه پايان نيست. 
اگر هم بميري، باز هم به پايان نرسيده اي، چرا كه آخرت 
ه��م به مانند اين دنيا، يك منزل گاه اس��ت. مقصد نهايي 

خود خداست.“
قطاري از پايداران برابر پرده ی پندارم ستون مي شوند؛ 
موس��ی بن جعفر عليه الس��لم، نواب صف��وی، ميرزا رضا 
كرمانی، حاج آقا انواری، مس��عود س��عد س��لمان، ماندال و 
چندين و چند نام درش��ِت چند س��يلبي ديگر كه خوب 
روي زب��ان مي چرخن��د و در ياد آدم هاي قهرمان پرس��ت 
مي مانند. آن نور س��پيد، آن فرش��ته ی ناپيدا و نوايي كه 
نمي خواهد خشتي از خانه ی دلم بيفتد، از ژرفاي وجودم 
مي گوي��د: ”حاال فرض كن حبس ابد نه، اعدام. هنوز توي 
عالم خلقت يكي پيدا نش��ده كه نمرده باشد يا قرار نباشد 
كه بميرد. تو هم نمی توانی الگوی اين كار باشی، حتی در 

بدترين روز زندگی ات.“ 
اما صداي مقابل كه نفيرش توي گوش��م زنگ مي زند، 
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درجا سكته  ام مي دهد: ”مرگ هر آدمي  برای خودش، انگار 
اولين و تنها مرگ توي دنيا باشد. گفتند: اعدامي  هستي تا 
 دلت به حبس ابد تن بدهد و قانع بشوي، اما مگر حبس ابد،

ج��ز لچك كفن، چه كم از مرگ دارد؟ خودش به تنهايی 
يك نوع مرگ تدريجي است و بس.“ 

حاِل اس��تقبال از مرگ به ام دست مي دهد. مرگ به ام 
نيش خن��د مي زند و نيمي  از وجودم به اش لبخند، انگاري 
تنها يك نفر كم دارم تا شست پاهايم را به هم بسته و رو 

به قبله  ام كند.
حاجی كروبی االن كنارم نيست تا با نگاه به صورتش، 
دلم به دار زندگي برگردد و اميدم جوانه بزند. اگر االن هم 

بود، البد به اش مي گفتم:
� بنشين باالي سرم ياسين و صافات بخوان تا با صوت 

قرآن جان بدهم.
ب��ه جای حاج آق��ا، يك چهره ی بي رنگ ك��ه انگار راه 
بيرون رفتن از زندان را بلد باشد، مي آيد روي پرده ی سياه 
و سپيد ذهنم و مي گويد: ”مي تواني مدتي به من فكر كني 

تا اين بحران روحي تمام بشود.“ 
ب��ا من ه��م دردي مي كن��د. مرگ، مثل نقاش��ي هاي 
پرتره ی رامبراند كه چهره  هاي س��رد، مغرور و ساكن شان 
را به جهانيان نش��ان مي دهند، به م��ن رخ مي نماياند. با 
اين كه دس��ت و زانوانم را به هم داده  ام و نبض اين دستم 
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را با س��اعد آن يكي دستم حس مي كنم و ُجم نمي خورم، 
درونم هياهويي به مانند توفاني زمس��تاني درگرفته است. 
وسوس��ه هاي گمراه كنن��ده، ت��ا زير لب مي آي��د، اما پس 
مي رود. زمزمه  ش��ان نمي كنم. بدتر از پيرزن هايي كه تنها 
كارشان خواب ديدن است، در بيداري هم دارم براي خودم 
 خواب مي بينم؛ هم چنان كه ميان دو دنياي سازش ناپذير 
گير افتاده باش��م، ياد كافه ی دانش��جويي مي افتم تا دلم 
بيش تر از اين نگيرد. دست آخر، يك شخصيت نامريي از 
وجودم و از قالب خودم مي سازم، يكي عين خودم و درست 
همانن��د آن چه كه االن كنج ديوار س��لول تنها و غريب و 
اس��ير افتاده اس��ت، و از روزنه ی دريچ��ه، آن را به بيرون 
پرتاب مي كنم تا پرواز كند و برود و به دنبال گذشته هايم 
بگ��ردد، بلكه روزهاي ديرين را در ي��ادم زنده كند. او كه 
مي رود، مي شوم يك ِجرم جاندار كه به تقويم تاريخ آويزان 

شده و جسمش الي دفتر زمان گير كرده باشد.
دريچ��ه، دريچ��ه، دريچه... اين دريچ��ه ی آهني قابل 
حركت، پلك سلول، تنها چش��م اندازي كه هستي بيرون 
از چش��م آن برايم پيداست، همانند گذرگاهی كه به يك 
عمر اكس��يژن و شاهرگ گسترده ی حيات ختم می شود، 
ساعت ها نگاه مرا روی خودش قفل می كند. گاهي از پشت 
همين چشم و دريچه، چش��مي  ديگر جا خوش مي كند. 
ب��ه هم كه خيره مي ش��ويم، از خودم مي پرس��م كه وقت 
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بازجويي و ش��كنجه اس��ت يا غذا؟ آن گاه، حس��اس ترين 
لحظات زندگی ام آغاز می شود. چشم   زندان بان، با همه ی 
سياهي و فرو رفتگي، از دل چشم و دريچه ی آهني سلول، 
برايم پاس��خ مي  فرس��تد، پيش از آن كه ده��ان باز كند و 
از برابر دريچه كنار برود. ماه ها اس��ت كه تنها دوس��ت و 
هم سخن من، همين   زندان بان مزدور شده است. با اين كه 
دلم مي خواهد س��ر به تنش نباش��د، اما هر روز كه براي 
بردنم به بازجويي دير مي كند، دلم برايش تنگ مي شود تا 
بيايد و چند كلمي  با هم حرف بزنيم. تنهايي  ام به اندازه اي 
دردآور اس��ت كه يك لبخند تلخ يا س��خني كنايه آميز از 
جان��ب   زندان بان، برايم بس��يار ش��نيدني مي ش��ود. دلم 
مي خواه��د همان طور حرف بزند و حرف بزند تا بيش تر از 

اين دلم براي شنيدن صداي آدمي زاد تنگ نشود.
خ��ودم را به آن بخش از وجودم كه در فضاي بيرون و 
خارج از قانون زمان س��رگردان است مي سپارم، اما ذهنم 
خس��ته است و راهی نمی شود. تنها وزن سنگين افكارم را 

به سرتاسر عضلت بدنم انتقال می دهد.
هر س��حرگاه بيدار مي ش��وم. اگ��ر چ��ه نخوابيده ام، 
برمي خي��زم و ت��وي اتاقی يك  و ني��م در دو  و  نيم متری، 
س��اعت ها پس و پيش م��ي روم. از آينده خبري نيس��ت. 
همه اش انتظار مرگ اس��ت. اين س��حرگاه يا سپيده دمان 
فردا؟ س��ي روز، س��ي بار خودم را پاي چوبه ی تير باران جا 
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گذاش��ته ام. اگر س��پيده دم امروز هم پاي ديوار نروم، فردا 
حتماًً خواهم رفت. از ميان چهارده اعدامي گروه، اين تنها 
من هس��تم كه توانس��ته  ام وقت ملقات با پدر و مادرم را 
بگي��رم. مادر كه ديروز آمد، كودك��ي  ام را در وجودم زنده 

كرد. مي گفت:
� قاچاق چي ها توي زابل راس��ت راست مي گردند، آن 
وقت پس��ر دانش��جوي من بايد توي زندان باشد! مي داني 

وكيلت به بابات چي گفته؟
من س��ر به س��وي پدرم چرخاندم و س��اكت نگاهش 
كردم. تنها او بود كه توانس��ت برايم وكيل انتخابي بگيرد. 
س��هم بقيه ی زنداني ها و اعدامي ها، همان وكيل اجباري 

شد. پدرم گفت:
� وكيلت مي گويد اگر پسرتان همين طوری مدام يك 
دندگ��ی كند، س��رش را به باد خواه��د داد، چون هر چه 
من به اش مي گويم و حرف حساب زير گوشش می خوانم، 
با من كه وكيلش باش��م، همكاری نمی كند، چه برسد به 

قاضی و دادگاه و بازجو و ساواک!
سپس دستی روی زانويش كوفت و ادامه داد:

� نوراحم��د! فقط يك كاري نكن كه هم يك من پياز 
ه را مجبور  را بخوري، هم صد ضربه ش��لق و هم صد سكاّ

بشوی بدهی. با خودت لج نكن.
گفتم:
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� باب��ا! اصًل فكر كن دكتر جوابم كرده، خوب اس��ت؟ 
خوب مي ش��ود؟ اين طوري بهتر نيست؟ باالتر از سياهی 

كه رنگی نيست.
اش��ك توي چش��مانش حلقه زد و ب��ا صدايی لرزان 

گفت:
� خانه ی دل بايد هميشه روشن باشد. خدا هر چي پول 

به ام داده، من خرجت مي كنم. اين جا جاي تو نيست.
چهره و صدايش، انعكاس نس��لی از مردمان و خاندان 
زابليان را پيدا كرد. اش��ك كه در چش��مانش درخش��يد، 
ب��ه نظرم آمد كه گويی يكی از بناها و س��ازه های تاريخی 
واليت م��ان دارد فرو می ريزد، اما نه با دس��ت های خودم. 
عاطفه و قدرت در س��يمايش افتاد، اما نتوانس��ت نيروی 

انقلبی مرا مهار كند.
گفتم: 

� يعن��ي بيش ت��ر از اين به تان زحم��ت بدهم؟ نگران 
من نباش��يد. من با چشمان باز پا گذاش��تم توي اين راه. 
مگ��ر خودتان هر هفت��ه توي خانه برنام��ه ی مذهبي راه 
نمي انداختيد؟ مگر آقاي شيخ احمد كافي را به زابل دعوت 
نمي كرديد ت��ا بيايد روضه بخواند و مردم را موعظه كند؟ 
پس دعای ندبه خواندن و انتظار فرج كشيدن كدام است؟ 
چه شد آن جلسه هاي حضرتی؟ نكند همه ی آن ها صرف 
تفريح و هيجان و درآوردن چشم مردم بود؟! يا فقط ثوابش 
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بود؟ نبود؟ مگر آخرش چيس��ت؟ چه مي خواهد بشود، االاّ 
م��رگ؟ نكند م��رگ و عزاّت فقط به درد امام حس��ين)ع( 

مي خورد؟ خب، اين هم راه حسين است ديگر. 
اصًل خودت اين راه را پيش پای من باز كردی. انتظار 
واقع���ی فرج؛ در راه امام زم�ان)عج( حركت كردن و ظلم 
و بی داد را رس��وا كردن اس��ت، تا امام زمان ظهور كند و 

عدالت جاری شود.
اميدوارم كرد كه س��ر به ش��ورش نهادن م��ا در برابر 
طاغوت، به دلش نشس��ته اس��ت، اما لحظه ای بعد، مثل 
آدمی كه از س��فر دور دنيا بازگش��ته باشد، چنان براندازم 
كرد كه اگر يك مش��ت توي كله  ام مي كوبيد، كم تر تنبيه 
مي شدم. دستگيرم شد كه وكيلم توي دادگاه پدر و مادرم 
را بدجوري خام كرده، يا البد تهديد هم كرده تا مرا مجبور 
كنند بپذيرم اش��تباه كرده ام. در آن صورت، قاضي هم در 
حق من تخفيف قايل مي ش��د، اما من يك دنده تر از اين 
حرف ها هستم و اگر صدتا دادگاه ديگر هم برپا بشود، توي 
هيچ برگه اي نمي نويس��م كه وفادار به شاهنش��اه آريامهر 
هستم و غلط كرده  ام و شكر اضافي خورده ام. اصًل همين 

دوران را عشق است. به قول نظامي:
خوشترازدورانعشقايـامنيست

بـامـدادعـاشقـانراشـامنيست

مادرم با س��يماي ناآرام، به مانند هميش��ه كه بيش تر 
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ان��رژی اش را صرف عش��ق و زندگی می كن��د، جلو آمد و 
دكم��ه اي از يقه ی پيراهنش را به نش��انه اي قابل فهم باز 

كرد و گفت:
� نوراحمد! بی پروا نشو. من شيرم را حللت نمي كنم. 
اگر اين چيزها پذيرفتني اس��ت و به قيمت آزادي ات تمام 

مي شود، پس چرا لج مي كني با ما و خودت؟ 
گفتم:

� مادر! اگر اين چيزها پذيرفتني بود، امام حس��ين)ع( 
هم يزيد را تأييد مي كرد. پس چرا باهاش راه نيامد؟

گفت:
� باشد، فقط يك كاري نكن كه ما توي مردم سرافكنده 
بشويم، ولي اگر مي بيني به نوشتن يك جمله عذرخواهي 

مي ارزد، كوتاه بيا و درخواست عفو كن.
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االن ك��ه موعد مج��ازات لحظه به لحظ��ه نزديك تر 
مي شود، به شك افتاده ام؛ هرچند براي اولين بار. هنگامي  
كه چاره اي نيست، دو دستي به ايمانم مي چسبم تا به باد 
نرود. به خودم مي گويم: ” اگر تقدير نزديك اس��ت، بگذار 
مرگ را با آغوش باز پذيرا باش��م و ديدارش كنم؛ باشد تا 
خون و گناهي ديگر به دامن رژيم بيفتد. س��عادتش مال 

من، روسياهي اش مال شاه.“
ناخودآگاه اين شعر بر زبانم جاری می شود و فرشته اي 
كه رخت مادرم را به تن كرده، برابر پرده ی پندارم حضور 

می يابد:
بهتابوتيازچوبتـاکمکنيد

بهراهخـراباتخـاکـمکنيد

هاله ي مرگ
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مريزيـدبرگـورمـنجزشراب

ميـاريـددرمـاتمـمجـزرباب

وليکنبهشرطيکهدرمرگمن
ننالدبهجزمطـربوچنـگزن1

به يك ب��اره، آن چه از موضوع حقيقي زندگي و مبارزه 
آموخته و در حافظه ام سپرده ام، به هاله اي از معنا و مفهوم 
تبديل مي شود، در جايي از مغزم، به تصوير آينده ام چشم 
می دوزد و مفاهيم گم ش��ده، پيداي شان مي شود: ”به اين 

دنيا آمدن، به زحمت رفتن نمي ارزد؟“
لت  افكارم،  مانند ديوار س��لولم، هموار و خالي از تجماّ
و رنگ مي ش��ود. مي توانم حدس بزن��م؛ مثل وهم بصري 
ك��ه مختل كننده ی فهم و درک اس��ت، ولي به رغم گيج  
كنندگی اش، براي آدم س��رگرم  كننده مي شود. در مرزی 
ر ك��ردن گير مي كن��م. گاهي مغزم  مي��ان دي��دن و تصواّ
پيش دس��تي مي كند و آن چه را كه مي خواهد ببيند، يك 
آن به تصوير مي كش��د. درس��ت به مانند تماشاي نمايش 
تردس��تي كه چند لحظه به چاقو ه��اي رقصان و چرخان 
هنرمند س��يرک در هوا خيره می ش��وي و دست تردست 
را تص��ور می كن��ي و چند لحظ��ه ی ديگ��ر، برعكس، به 
دس��ت هاي پرتحرک تردس��ت می نگ��ري و چاقوها را در 
گوش��ه ی چشم هايت تصويرمي سازي و جايگزين می كنی 

1- مولوی
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و بلفاصله توي ذهنت با بخش تركيبي آن می آميزي. در 
آن صورت، چاقو همان قدر برايت پردازش شده و حقيقي 
اس��ت كه دس��ت هاي تردس��ت، و تنها آن چيزي نامريي 
اس��ت كه چشم هايت نمی تواند آن را ببيند. در عالم واقع، 
هس��تي پيرامون از نور محيط روش��ن و ديدني مي شود، 
ولي در عالم خيال، هس��تي ات تنها با نور چشم هايت قابل 
رؤيت و مشاهده است. اگر جسارت و بصيرت داشته باشي، 
مي تواني واقعيت و تخيل را هم آغوش يك ديگر كنی و در 

يك زندگي سعادت مند غوطه ور شوي.
اميد مث��ل جزر و مد درياي مرگ و زندگي، توي دلم 
باال و پايين مي رود. سهم من از زندگي به اندازه ی تماشاي 
باران از پش��ت شيش��ه هاي بسته اس��ت، همين. سوره ی 
عنكب��وت را براي خودم زمزم��ه مي كنم كه مثل دو جاي 
ديگر قرآن، در سوره هاي انبيا و آل عمران، اشاره به قانون 
عمومي مرگ دارد. به ياد مي آورم روزي را كه براي آمدن 
به تهران، از محله ی حس��ين آباد زابل خارج ش��دم. آيه ی 
بيس��ت و يكم سوره ی قصص را به پيروي از امام حسين)ع( 
كه در لحظه ی خروج از مدينه و رهسپاري اش براي زيارت 

خانه ی خدا قرائت كرد، براي خودم خواندم. 
در يك آن، برگشتم و برای آخرين بار به باغ و عمارت 
خان��ه خيره ش��دم. تمامی آن ها برايم تازگ��ی پيدا كرد و 
بس��يار زيبا می نمود. گويی پادشاهی بخواهد قلمروش را 
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واگذار كند. 
پدر كه تأمل مرا ديد، با گويش زابلی  گفت:

� تكان بخور نوراحمد! دير می ش��ود و اتوبوس می رود. 
نكن��د نگرانی؟ نباش. زودی برمی گ��ردی و دوباره جوالن 

می دهی!
گفتم:

� دلم برای همه تان تنگ می شود؛ برای مراسم مذهبی، 
برای مادر و برای شما.

سپس، با مهارتی خاص راهی ام كرد تا بی اطلع از غم 
دوری و دلتنگی اش، راه اهواز را در پيش بگيرم.
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چش��م هايم را مي بندم و در ميان پيچ و خم ذهنم، راه 
می افتم، بلكه خس��ته ش��وم و خوابم ببرد و خوابي ببينم، 
خواب��ی خوب و س��بك. دور ايران ب��ه راه می افتم. از درز 
و چاک های تخت های خوابگاهی كه جاس��از اعلميه های 
انقلبی بود و هر كدام ش��ان به تنهايی می توانست سر يك 
دانش��جو را به باد دهد يا دس��ت كم روانه ی كنج خانه اش 
كند، از حياط های گش��اد خانه های اهوازی كه به س��بك 
انگليسی س��اخته ش��ده بود تا گرما برای ساكنانش قابل 
تحمل ش��ود، از راهروهای خلوت دانش��گاه ك��ه َمحرم و 
ش��نيدار حرف های پر رمز و راز ما بود و فرصت هايی برابر 
به ما می داد تا خلصه ترين گفت وگوهای مان را رد و بدل 
م مي  كنم، كوهي در  كنيم، تا آن جا كه كوهي را برابرم تجساّ

آواي مرغِ شب زده
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پايان دشتي باران زده كه با نور نقره ای ماه وقتی بر پيشاني 
آسمان مي درخش��د، نيمه روشن شده اس��ت. همين طور 
درختاني كه هم چون گيسوانی پريشان، از خاک سر بيرون 
 آورده اند. تمامی اين ها پديدار مي شوند. مرغي شب زده آواز 
س��ر مي دهد. زمين زير پاي جويباران بي ت��اب، پايداري 
مي كند. برگ هاي بي ش��مار، دست از ش��اخه ها شسته و 

شتابان روي آب سوار شده و با پيچ و تاب مي رقصند...
كارم در ش��مال و جنوب جغرافياي پندار و انديش��ه 
به پايان مي رسد و به س��لولم باز م�ي گردم، عين روح�ي 
كه با ك�م ترين انرژي باق�ي مانده، به زمين و قلمرو جسم 
بازگ�ردد. يكي دارد مي آيد سمت در. با لگد به در می كوبد. 
گوي��ی در باورش، كليد قفل، دس��ت من باش��د و من از 
گشودن آن سر باز زده باشم! مرا از خواب و حالت بي وزني  
بي��رون م��ي آورد. صدايم مي زند. من هم پاس��خ مي دهم. 

دوباره صدايم مي زند:
� جوجه دكتر!

م��ن هم پاس��خ مي دهم. اين ب��ار با زانو ب��ه در آهني 
مي كوبد:

� ش��ِب سال نو ش��ده. عيد ش��ده. برای خودت سال 
تحويل بگير و سفره ی هفت سين پهن كن.

می گوي��د و بعد قاه  ق��اه مي خندد و دوب��اره با همان 
وضعيت توي كريدور به راه مي افتد. مي رود و س��ر به سر 
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ديگر زنداني ها مي گذارد و مستانه فرياد سر مي دهد:
 � لحظ��ه را غنيمت ش��ُمر... لحظه را غنيمت ش��ُمر... 

هيچ را به همه چيز تبديل كن و خوش باش...خوش...
و ب��ا لحن رندانه اش دور و دورتر مي ش��ود. وقتی فكر 
مي كن��د خ��ودش را كامًل ب��ه يادمان بازگردان��ده كه او 
كيست و ما كيستيم و كجا به سر مي بريم، مي رود بيرون 
س��اختمان. گويي به خواسته اش كه تحقير و كلفه كردن 

زندانی هاست، رسيده باشد.
ذهن��م بار ديگر بي قيد و ش��رط تس��ليم گذش��ته ها 
مي ش��ود. دوباره راه مي افتم و ب��ه همان روزهاي نوجواني 

سفر مي كنم...
كمي بالغ و عاقل ش��ده و از بسياري رؤياهاي كودكانه 
چش��م پوش��انده بودم. ت�وي عمارتي دو جريبي كه ه�م 
باغ مان بود و ه��م خانه ی مان، آن قدر مي دويدم تا از نفس 

بيفتم. 
پ��درم، م��ردي ك��ه كارش را از معم��اري و قنادي و 
كاسبي هاي س��اده به بازرگاني كاال رساند، ديگر جنس از 
مرز افغانستان تحويل مي گرفت و به تهران و ديگر شهرها 
مي فرستاد. هنگامي كه توي خانه نبود، حلقه ی محرمانه ی 
دوس��تان دبيرس��تاني را گرد هم م��ی آوردم تا حرف هاي 
سياس��ي ميان خودم��ان رداّ و بدل كنيم. من كه ش��اگرد 
ممتاز كلس بودم، هفده � هجده دوس��ت و هم كلسي را 
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ب��ه بهانه ی تمرين درس توي عم��ارت جمع مي كردم. دو 
نفر ديگ��ر هم كه توي تهران دانش��جو بودند، هر وقت به 
زابل بازمي گش��تند، به همراه شان جلسه هاي تفسير قرآن 
و ش��رح نهج البلغه را برپا مي كرديم. سپس، می نشستيم 
پای كتاب خانه ای كه كتاب های سياسی و اعتقادی مرتضي 
مطهري، دكتر علي ش��ريعتی، مهن��دس مهدي بازرگان و 
چندتای ديگر، توی رديف قفسه هايش خودنمايی می كرد. 
در هم��ان دوران نيمه ی دهه ی چهل بود ك��ه با پانزده  � 
شانزده س��ال سن به تشكيلت انجمن  ضدبهاييت پيوستم 
و شدم عضو گروهي كه حتي نمي دانستم نامش چيست؟! 
تنها هدف و ماهيت آن ه��ا برايم مهم و مقدس بود. حتی 
هنگامي كه در رشته ی پزشكي دانشگاه جندي شاپور اهواز 
مشغول به تحصيل ش�دم، عين يك لوكوموتيو كه تن�ها يك 
راه رفت و برگشت بيش تر ندارد، همان راه را ادام�ه دادم و 
شدم دانشجوی مبارز. از نگاه بعضی ها توی محيط دانشگاه، 
ش��دم يك دانش��جوی اُماّل كه اصًل نمی فهمد دين افيون 
توده ه�اس��ت و تن�ها به درد مسجد و قبرستان می خورد! 
وقت��ی با برخ�ی دانش��جوه�ا رو در رو بح��ث م�ی كرديم، 

اعتقاد داشتند:
� دين از زندگی ف��ردی فراتر نمی رود و دايره ی مانور 
آن تنها در حيطه ی رابطه ی ش��خصی انس��ان با خدايش 
است. هنگامی كه به اندازه ی تمامی بنده ها، برای رسيدن 
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به خدا، راه وجود دارد، پس چه اصراری اس��ت كه بعضی  
از مقدس ه��ا م��ردم را تنها به ي��ك راه دعوت می كنند و 
می گويند كه دين توی زندگی مردم و همه ی امور جامعه 
بايد دخالت كن��د؟! آخر دين چه طور می تواند مثًل برای 
نظام بانكی قرن بيس��تم يك چارچوب عادالنه و ش��رعی 

تعريف و تعيين كند؟
در دوران دانش��جويی، برايم بهتري��ن كار اين بود كه 
دست كم بتوانم يكي را نسبت به عقايدم از دين و مذهب، 
متقاعد كنم. با اين كه همه چيز برايم سياسی شده و دست 
از مبارزه و مطالعه هاي سياس��ي و مذهبي برنداشته بودم، 
شدم دانش��جوي ممتازي كه از حقوق و مزاياي تشويقي 
دولت هم بهره مي برد. حتي وام و بورس تحصيلي وليعهد1 
را ب��ه ام دادند تا بتوانم ب��ه صورت رايگان ادامه ی تحصيل 
بدهم. هر روز، وقتی خورشيد توی محوطه ی دانشگاه اهواز 
ب��اال و باالتر می آمد، خيلي ها را می ديدم كه از اين جهات 

روي من حساس تر از روز پيش شده اند. 
روزی به گوشم رسيد كه يكي از دانشجوها پشت سرم 

گفته:
� لطيفی با اين همه هوش و استعدادی كه دارد و راه 
به راه شاگرد اول كلس و دانشگاه می شود، افكارش عقب 
1� در آن زمان از سوی حكومت پهلوی به دانشجويان برتر، با هدف جلب نظر آنان و 
ايجاد تمايل عمومی به طرفداری از رژيم شاه، وام و تسهيالتی با نام بورسيه ی تحصيلی 

وليعهد )رضا پهلوی( اعطا می شد.
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مانده است و به درد زندگی امروزی نمی خورد. انگار سر به 
تنش زيادی كرده باشد!
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دو نفر مي آيند. غذاي امشب زندانيان همراه شان است. 
من كه توي خانه بيش تر وعده هاي غذايي ام را با كارگران 
پدرم م�ي خوردم، اين جا م�اه هاست كه تك و تنها قاش�ق 
به دس��ت مي گيرم ت��ا تلخ ترين طعم ه��ا را توی گل�وي�م 
فرو ببرم. توی تابس��تان يك�ي از س��ال های پيش، به رغم 
خشك س��الي و فقر عمومي مردم زابل، س��فره ی ما پهن 
نمي ش��د، مگر اين كه كارگرها هم سر سفره ی مان باشند. 
آبگوشت كه عمده ترين غذاي مان بود، تا مي آمد روي خوان 
پدرم، چندنفر به چندنفر كاس��ه ها را پيش مي كش��يديم 
و در ي��ك ظرف مش��ترک، با گرمي و صف��ا، غذاي مان را 
مي خورديم. هر روز همين بس��اط بود. با آدم های ساده و 
پابرهنه كه هم خوراک و هم نش��ين می شدم، تازه زندگی 

ق بنِد  شلاّ
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ت بخش می ش��د. از اين رويه، احس��اس رضايت  براي��م لذاّ
و ل��ذت مي ك��ردم. اما اين روزها، تنهاي��ي و خاطره ی آن 

سفره ها، دارد ديوانه ام مي كند.
بازجوي دي��روزي، با آن هيكل نامتناس��ب، كه انگار 
كلاّه ی كوچكی را به بدن بزرگش ميخ كرده باشند، پس از 
كلاّي كتك كاري، س��ر نصيحت را باز كرد، درست به مانند 

روزها و وعده های پيش:
� ت��و، عوض اين كه ب��روي درس ات را بخواني تا بلكه 
برای منطق��ه عقب افتاده تان دكتری بش��وي و حق نمك 
باباي پولدارت را ادا كني، آمدي شدي خرابكار ضدرژيم؟ 
كه چي بش��ود؟ مگر نانت ك��م بود، يا علوف��ه ی وليعهد 
به ات نس��اخت كه با وجود بورس تحصيلي و پول يامفت، 
خ�وش��ي زد زير دلت؟ حاال كه رفتي سين�ه ی ديوار، آن 
وقت دستگيرت می ش��ود كه يك عمر مثل خر خودت را 
زده بودي به كج فهمي و بي عقلي و نامردي! آن وقت است 

كه دستت مي آيد يك من ماست چه قدركره دارد!
من كه ناي بحث و پاسخ نداشتم و مي دانستم كه در اين 
مواقع چيزي هم نبايد به زبان بياورم. س��رم را می انداختم 
اقش خي��ره می ماندم. به  پايي��ن و به كفش ه��اي ورني براّ
سوراخ های ريز و رديف ضرب دری بندهايش فكر می كردم 
كه توی ش��هر خودم، اصًل چندنفر كفش چرمی دارند كه 
اين طور تميز و ش��يك، آن را بند كرده باش��ند؟ به خودم 
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مي گفتم كه توی ديار زابل، ش��يك بودن پيشكش، كفش 
ورنی كجا بود؟ مردم همين كه يك چيزی گير بياورند تا 

پای شان كنند، خدا را هزار مرتبه شكر می كنند.
س��اعت آخر  ، شلق را به َگل چارچوب در آويزان كرد 
و سرم با دو انگشت باال آورد. چشم هايش مثل فسفر سبز 
مي درخشيد. آرواره هايم بازمانده بود. زل زد به چشم هايم. 
انگار بخواهد مثل كولي هاي فهرجي يا جادوگران پيشاوري ، 

مرا طلسم كند:
� بچه زابلي! مگر ننه ات نذر كرده پس��رش اين طوري 
بشود كه زبانت الل شده؟ تو با اين هوش و ثروت و سواد، 
توي يك مش��ت حرام لقمه ی خرابكار، چه غلطي داشتي 
برای خودت مي كردي؟ هان؟ چه كسی خرت كرده بود؟

خاموش ماندم. او هم لحظه ای خاموش ش��د. س��پس 
صدايش را كمي نرم تر و شنيدني تر كرد. 

كس��ی جز خودم و خودش توی اتاق اس��تنطاق نبود. 
گفت:

� نگاه كن! رنگش ش��ده عين پيرمردهای يرقانی، ولي 
باز هم خيره س��ري مي كن��د و الل مانی گرفت��ه! اگر االن 
نگويي، ديگر هيچ كس نيس��ت بعد از من به دادت برسد. 
االن خيلي بهتر از فردا يا حتي يك س��اعت ديگر اس��ت. 
پس فرصت را از دس��ت نده. مگر اهل قرآن نيستي؟ مگر 

نخواندي كه مي گويد:
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»َمْنلَْميَشُکِرالَمْخلوقلَْميَْشکِرالْخالِق«؟

بگو، تا بابايت را درنياوردم. همين طور خفه ماندي كه 
چه؟

توي دلم گفتم: ”يا خودش احمق است يا من را بي سواد 
فرض كرده كه حتي نمي داند اين حديث امام رضا)ع( است 

نه آيه ی قرآن!“
س��پس چن��ان ت��وي گوش��م خواباند ك��ه منظره ی 
وحش��ت ناک لوله ی تفن��گ و صداي گلوله اش به س��وي 
پيش��اني ام، آمد جلو چش��م هاي برق گرفته ام. باران خون 
از گوش��م راه افت��اد. كراواتش را باز ك��رد و به كنج ديوار 
انداخت. تند تند راه مي رفت باالی س��رم و توي اتاق پيچ 
و ت��اب مي خورد. از ديگ��ر اتاق هاي كنار راهرو هم صداي 
جيغ زنداني ها و نعره ی ش��كنجه گر ها به گوش مي رسيد. 
گوش��م زنگ مي زد و چشم هايم س��ياهي مي رفت. دوباره 
آمد روبه روي صندلي و براندازم كرد، مثل مشتري هايي كه 

به قناره و گوشت آويزان قصابي ها خيره مي شوند:
� از پش��ت بابام نيستم اگر قفل دهان تو جوجه دكتر 

را باز نكنم!
رنگ��ش پريده بود. ي��ك آن، از مي��ان آن همه درد و 
اضطراب، حس ك��ردم كه خودش در عذاب��ي دردناک تر 
گرفتار ش��ده اس��ت. گوي��ی روحش از ش��دت كلفگي و 
درماندگي می سوخت. دست هايش باز هم روي تن رنجورم 



مي
عدا

ا

43

باال و پايين آمد. ديوانه وار مي زد و ناسزا مي گفت. بي هوش 
كه مي شدم، وقت استراحت بود. ولي امان نمي داد و مرا با 
هر وسيله اي كه دم  دستش بود به هوش مي آورد، با آتش 
سيگار يا پارچ آب يخ. تنها نگران اين بود كه مبادا تا پيش 

از اعدام جان بدهم.
امروز صبح هم ب��ه همين گونه مرا از اعماق وجودش 
مورد نفرين و سرزنش و ناسزا و شور شكنجه قرار داد، لكن 
تا از حال مي رفتم، دس��ت و پاي خودش را گم مي كرد و 
دوباره آن روحيه ی وحشي گري و سيماي حيواني اش را در 

قابي ساختگي از انسانيت و نوع دوستي جا مي داد.
من، با اين كه مي كوشم دست از پا خطا نكنم،  از اين كه 
مي بينم هنوز قيافه اش شبيه انسان است و درباره ی عليم 
حياتي ام احساس مسؤوليت مي كند، دلم خوش مي شود. 
خوش مي شود به فردايي كه شايد مرگ را با عزاّت ملقات 
كنم و آغوش��م را براي گلوله اي كه قرار اس��ت در سينه ام 
بنشيند، بگش��ايم. پيش از وعده ی شكنجه ی عصرگاهي، 
در ظاهري وطن پرستانه برايم داد سخن سر داد و هنگامي 
كه صداي ُقل ُقل سوپ پيش از ناهارش را به گوشم رساند، 

گفت:
� عزيز دلم! االن اين س��وپ را بايد تو پش��ت اين ميز 
مي  خ��وردي، نه من! اما تِو االغ، لگد به بخت خودت زدي. 
كجاي اين كارها كه تو مي كني اسمش رفيق بازي و مرام 
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و مردانگي اس��ت؟ خامت كرده اند. رفيق هايت همه چيز را 
اق��رار كردند و به غلط كردن افتادند و با يك تعهد س��اده 
ه ی  رفته اند سر خانه و زندگي شان و االن دارند مثل يك براّ
رام... نه، يك آقا، به كار و درس و بدبختي ش��ان مي رسند! 
آن وق��ت تِو يك  دنده، عوض اين كه درد و غم و مرضت را 
به ما بگويي و بروي پي خوشي و جواني و درس و مشقت 
تا بلكه بشوي دكتر اين مملكت، پايت را كردي توي يك 
كفش و اداي ماركسيس��ت هاي مذهب��ي و التقاطي هاي 
لج ب��از كه با خود ش��ان هم كنار نمي آين��د و با همه دعوا 
دارند را در مي آوري؟ اين چه بليي اس��ت كه داري س��ر 
خودت مي آوري؟ آن  قدر بي لياقتي كه حتي تا حاال دوبار از 

بخشش ساواک و آزادي مشروط سوءاستفاده كرده اي.
پيش از اين كه بش��قاب سوپ خوري را بگذارد لب ميز 
چوب��ي ، خوب پيش بيني كرده بودم كه مي خواهد با دروغ 
و فري��ب، ته دلم را خالي كند و چه ها كه نگويد. به خودم 
گفتم همين كه مثل هميش��ه مي داند چه پاسخي از من 
خواهد ش��نيد، برايش بدترين عذاب است. شستم  خبردار 
ش��د كه كدام يك از دوستانم شهيد ش��ده اند و كدام شان 
هنوز دربند هستند و كدام يك از ما قفل دهانش شكسته 

و مُقر آمده است.
با همان دم سردش ادامه داد:

� بابا! من هم مثل تو اين غذا را با بسم اهلل و دعا شروع 
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مي كنم و روزي پنج نوبت نماز مي خوانم. اصًل مي خواهي 
همين االن، همين جا بايستيم به نماز تا ببينيم من بهتر و 
درست تر مي خوانم يا تو بچه مذهبي؟ من هم زنم ميهمان 
كه مي آيد خانه، چادر مي كشد روي سرش و حيا مي كند 
از نامحرم. من هم ننه ام سر سجاده ُمرد و بابايم ريشش را 
كم تر از يك مشت كوتاه نمي كند. اصًل تو راجع به تاريخ و 
سرگذشت قهرمانان واليت سيستان چه مي داني؟ مي داني 
يعق��وب كه ب��ود؟ مرد بود ، مرد! واقعاً م��رد بود. با همه ی 
اين  ها ، جزو ش��هرياران گم نام مملكت شما و بلكه سرتاسر 
ايران اس��ت. او س��ه ماه تمام شكمش را تنها با نان و پياز 
س��ير مي كرد. همين يعقوب ليث ، ب��ه محض اين كه ديد 
عمار خارجي دارد وطن فروش��ي مي كن��د ، راهش را ازش 
جدا كرد، اما امثال تو ، دست تان با وطن فروشان توي يك 
كاس��ه اس��ت. آن وقت دم از دين و مذهب مي زنيد؟ شما 
كه اهل مطالعه و دانشگاه هستيد ، پس چرا از تاريخ درس 
عبرت نمي گيريد؟ من هم يك ِسري دلخوري ها و عقده ها 
از م��ردم و زندگ��ي و دور و ب��رم دارم، ولي مثل تو بيرون 
نمي ريزم، بلكه مراقب خودم هس��تم ت��ا خدا هم قهرش 
نگيرد و دنيا برايم جهنم نش��ود و اسمم نرود توي ليست 

جهنمي ها! من هم سر سفره ی بابام بزرگ شده ام.
با انگش��ت چندبار مرا نشانه گرفت. يعني تو چنين و 
چناني كه من نيس��تم و نمي خواهم باشم، ولي تو هستي 
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و خبر نداري!
بار ديگر و باز هم بار ديگر، سوپ را هورت كشيد تا ته 

ظرف و پشتش يك  نفِس عميق:
� الهي، حلل مان كن! شكرت!

تجرب��ه به ام ثابت ك��رده بود كه هم��ه ی اين ها براي 
گرفتن انرژي و دو س��اعت ديگر توان شكنجه گري است 
تا با هر ضربه ی ش��لق ، محتويات معده اش را هضم كند! 
آن گاه اس��ت كه من را روي يك صندلي كوتاه مي نشاند و 
نظر برسد، درست عين برج زهرمار!  صاف باالي سرم مي ايستد تا در نهايت بزرگي و هيبت به 
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دود سيگار را پف می كند توي صورتم. انگار كه بخواهد 
مرا ه��م از مزه و كيفش بي نصيب نگذارد! س��گك بزرگ 
برنزي كمر بند چرمي اش را كه مانند فتراک االغ مي ماند، 
مم��اس بيني ام نگ��ه مي دارد تا حس��ابي تحقي��رم كند. 
حرف هاي دستوري اش مثل نسخه ی خشك و خالي دكتر 
مي ماند كه اگر ه��زار بار هم برايم ديكته و تكرارش كند، 

دردي از من دوا نخواهد كرد.
دلم براي خانواده و دوستان و بستگانم تنگ شده است. 
 آن هايي كه اگر به شان سنگ هم بزني، همانند درختی پر ميوه،

 از شاخه هاي شان ميوه پيش پايت مي ريزند تا به تو محبت 
كرده باشند.

وقتي كوچك ترين حركتم را هم مي خواهد از نظرش 

ق بازهم شلاّ
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پنهان نماند، نفس در س��ينه ام حبس مي ش��ود. دوس��ت 
دارد خيلي بزرگ تر و مغرور به نظر برس��د. دوس��ت دارد 
آقا صدايش بزنم. دوس��ت دارد � ب��ا همه ی بدي هايش- 
دوستش داشته باش��م. دوست دارد التماس و گريه بكنم 
كه هيچ ، حتي نتوانم جلو اشكم را بگيرم. دوست دارد مثل 
گاو، فقط مش��غول چرا و تس��ليم چوپان سرنوشت باشم. 
دوست دارد از آن دسته گوسفنداني باشم كه شاخم تنها 

تزييني براي كلاّه است! 
ابتدا با نظم و با نشاط است، اما بي درنگ با شلختگي و 
گستاخي، مي شود ملكه ی عذاب دوزخ. بهترين كاري كه 
ب��رای دفاع اَزم برمي آيد، اين اس��ت كه به صندلي طوری 
بچسبم كه ستون فقراتم درست موازي آن شود. بايد چنان 
زير دستگاه آپولو دوام بياورم كه خسته و نااميد شوند. بايد 
خدا را از ياد نبرم. بايد به نگاه هاي نافذ و هشداردهنده اش 
توجه اي نكنم. بايد بگذارم قلبم بريزد، دلم بترسد، فريادم 
مجموعه ی زندان را بلرزاند تا از واكنش هاي آنِي انس��اني 
خالي ش��وم، تا در عوض  نگذارم ايمانم ب��ه فنا برود. بايد 
بگذارم الف و گزافه هايش- كه نشان دهنده ی استعدادش 
است- به خاطرم سپرده شود، لكن هرگز آن ها را باور نكنم. 
بايد لِرد اين ش��راب مس��موم و تلخ را بي مزمزه كردن فرو 
بدهم، اما براي دفع آن مقاومت و صبر نكنم. بايد جسمم 
بس��وزد، ولي دينم به دور از آتش كينه و خشمش بماند. 
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بايد بگذارم مهارت استادانه اش را در زبان ريزي و زور بازو، 
ار  ياس��ر باالترم؟  بروز دهد. مگر من از بلل حبش��ي و عماّ
مگر آنان جز ايمان چه از من بيش تر داش��تند؟ پس چرا 
به آنان اقتدا نكنم؟ نبايد درهم بشكنم. بايد بگذارم حرف 
بزن��د و حرف بزند ت��ا بلكه اخبار و احوال دوس��تانم را از 
البه الي حرف هايش بيرون بكشم. من هم بايد به گونه اي 
از او بازجويي كنم و ش��كنجه دهم. بگذار خيال كند اين 
پوست و تن من مصنوعي است و حس ندارد! بگذار با هر 
تپ��ش قلبم بر اين اندام نرم و انعطاف پذير ضربه اي بكوبد. 
بگذار براي او هم در نزد خدا دعا كنم. دنيا كه توي دست 
او نيس��ت، پس او هم زار و ذليل اس��ت ك��ه اعتقادي به 
كاري كه انجام مي دهد ن��دارد. بگذار اعتقادم در گزندش 
نباش��د و پيكرم را سپر بلي روح و اعتقادم سازم و شاكر 
باشم كه خدا زبانم را جز به سپاس و نيايش، باز نمي كند. 
دست كم اگر رفتم آن دنيا، يك چيزي توي كوله بار داشته 
 باشم و سرم را برابر فاطمه ی زهرا)س( بگيرم باال و بگويم: 

»من هم به خاطر اسلم سيلي خوردم.«
آن قدر بي چاره و درمانده اس��ت كه اگر نام و نشاني از 
زير زبان زندانيان بيرون بكش��د، برايش عروسي مي شود! 
حتي يك بار با گريه و قس��م به خاک و ارواح امواتش، ازم 
خواست كه حكايت مبارز شدن و همكاري ام با باالدستي ها 
را برايش فاش س��ازم! من كه نيش خند زدم، احس��اس و 
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عاطف��ه هم در وجودش مرد، اش��كش هنوز درنيامده بود 
كه پاي سپيدي چشمانش ماسيد. دست بندي فلزي را كه 
در نزديكي اش بود، با يك جهش روي فرق س��رم كوبيد و 

گفت:
� خاک توي سرت كنند! كاشكي باباي من هم خرپول 
بود تا به ات نش��ان مي دادم چه طور مي ش��ود از زندگي و 
جواني لذت برد! لعنت به كسي كه گذاشت بنشيني پشت 

نيمكت دانشگاه!
درست همانند هواي كوهستاني كه به ناگهان تگرگي 
و توفاني مي ش��ود، دگرگون شده و با همان چشمان سرخ 
از گريه و خرج عاطفه، كمربندش را دور دستش پيچاند و 

چپ و راست به دست و پاي بسته ام نواخت...
ديروز زير شكنجه به نوعي دل نگران شده بودم. ايمانم 
داشت سست مي شد. به خودم گفتم كه اين ظالم، هر چه 
باشد، مطيع شخص باالتري است و بابت هر رفت و برگشت 
شلق روي تنم، اجر و مزدي مي گيرد، اما من چه؟ كيست 
كه در بيرون از زندان مزدي برايم كنار گذاشته و پولي به 
حسابم بريزد و تحسينم كند؟ مي پوسم اين جا و كسي آخ 
هم نمي گويد! چه چش��م بس��ته حرفم را بزنم و بروم پي 
زندگي ام و چه با چش��م باز ش��لق بخورم و دم برنياورم، 
همه اش از كيس��ه ی عم��رم رفته و دفت��ر زندگي ام ورق 
مي خورد! نه كسي سرزنشم مي كند و نه تشويق مي شوم. 
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ح��اال اگر عوض تحمل اين همه درد و عذاب ، يك برگه ی 
توبه نامه هم پر كنم، به كجا برخواهد خورد؟ ش��ايد رفتم 
بي��رون و اگر هنوز نيت ادامه ی مب��ارزه توي كلاّه ام مانده 
ب��ود و فرصت هم گيرم آمد، پخته تر، مجراّب تر، زيركانه  تر 
و بلكه با كينه، كارآزمودگي و دانش بيش تر و بهتر با رژيم 
دربيفتم. مگر چه اش��كالي دارد؟ يعني نوشتن چهارخط 
اقرار و افش��ا به خلصي و آزادي اش نمي ارزد؟ بهتر نيست 
بورس تحصيل خارج از كشور بگيرم و به دانشجويان مبارز 
توي اروپا و انجمن هاي اس��لمي آنان بپيوندم و در آن جا 
دس��ت به كار ش��وم؟ اين فكر خوبي نيست؟ آيا قيمتش 
بيش تر از اين زخم ها، كبودی ها و شلق  سياه است؟ آيا به 

شنيدن فحش هاي ناموسي نمي ارزد؟...
ايـــامنـــداردغـــمآزردهدالنرا

کزريزشگلهاچههراساستخزانرا
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يكي از آدم هاي بازداشتگاه مي آيد و ظرف نيم خورده ی 
ش��ام را برمي دارد و مي برد. نگاهش به من، به نگاه بچه ای 
بي پناه و وحش��ت زده مي ماند. با تأسف سر تكان مي دهد 
و به كاس��ه مي نگرد. انگار س��ند بدبختي من را ديده و يا 
چيزي از ذاللت آدمي كش��ف كرده باشد. مي گذارم خيال 
كند به باور ارزش مندي در زندگي اش دس��ت يافته است. 
نگاهي به آجرهاي س��لول كه روي يك ديگر تلنبار ش��ده 
مي ان��دازم؛ تكرار، تكرار، تك��رار... تكرار يك چيز بي ارزش 
و كوچك به نام آجر ك��ه با تكرار آن ها، باور نفوذ ناپذيري 
به نام ديوار س��اخته مي شود. به خودم مي   گويم: ”ديوار به 
اين بلندي، با تكرار چيز بي ارزشي به نام آجر ساخته شده 
است. پس من چرا نام هاي پرارزش خدا و صفاتش را براي 

نيِش  شيطان
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خودم تكرار نكنم تا ديوار باورم باال و باالتر برود؟“ 
هرچند كه سخت است، گويي بخواهي با كمك اشعه ی 
ليزر در فايل هاي يك اتاق اداري شلوغ، پرونده ی خودت را 
پيدا كني و ببيني فرجامت را با چه مهري امضا كرده اند؟

مأمور غذا مي رود و در را دوباره پش��ت سرش چفت و 
بست مي كند. هنگامي كه ديگر نمي توانم صداي گام هايش 
را بشنوم و براي خودم بشمارم، پلك هايم دوباره روي هم 
مي افتد و لبم با اين زمزمه از اشعار خواجه  عبداهلل انصاري 

به جنبش در می آيد:
بگشايدريکهدرگشايندهتويـي

بنمايرهيکهرهنماينــدهتويــي

مندستبههيچدستگيريندهـم

کايشانهمهفانياندوپايندهتويـي

همان مأمور در پندارم پيدايش مي شود و به پيشنهاد 
يك��ي از آدم هاي ارش��د بازداش��تگاه كميته ی مش��ترک 
ضدخراب��كاري، ش��روع مي كند ب��ه تعري��ف و تمجيد از 
خوش گذران��ی و دم را غنيمت دانس��تن. او كتك مي زند 
و من هر چه از ترش��حات خون در كامم مانده، به بيرون 
پرت��اب مي كن��م. مي گويد: ”ت��ازه اين مال اي��ن دنيايت 
اس��ت. واي به حال آن دنيايت. فك��ر كردي حلوا خيرات 
مي كنند؟ نخير! اين ها همه اش مش��ق عذاب جهنم است. 
خيال مي كني ش��اه يعني چه؟ يعني سايه ی خدا. به شاه 
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پشت كردن، پش��ت كردن به پيغمبر و خداست، مردک! 
دِر باغ سبز نشانت دادند. همين و بس. خر داغ مي كردند! 
دوره ی س��ال های سی و دو و اين  بازي ها گذشته. مملكت 
صاحب دارد. ش��ما لياقت عفو همايوني را هم نداريد. بايد 
بگويم از دانش��گاه هم اخراجت كنند تا بروي توي همان 
كوره دهات هاي زابل، آمپول زني كني و مثل سگ، حسرت 
اين روزها را بخوري كه چرا لگد به بختت زدي! مگر تو از 
آن آخوند جان س��خت تري؟ او هم وا داد. يك سال حبس 

خورد و از زير تيغ در رفت...
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به ياد حاج آقا حسيني1 كه مي افتم، چشم هايم را دوباره 
باز مي كنم تا از اين كابوس لعنتي بيرون بيايم. او كه توي 
صحن خانه مان پيدايش مي ش��د، پ��درم بال در مي آورد و 
به اس��تقبالش مي رفت. همين را به م��ن هم ياد داده بود. 
حاج آقا حس��يني ت��وي خانه ی خودش ه��م از مبارزان و 
روحانياني كه دوران تبعيدشان را در زابل مي  گذراندند، گاه 

و بي گاه پذيرايي مي  كرد.
ح��ال ، اين روزه��ا بارها و بارها بازپرس ها زير گوش��م 
تكرار مي كنند كه حاج آقا به حرف آمده و توانسته تخفيف 
 1� شهيد حجت االسالم والمسلمين سيدمحّمدتقي حسيني طباطبايي كه در سال 1353 
دستگير و به مدت يك سال در زندان به سر برد. پس از انقالب نيز، نماينده ی مردم زابل 
در مجلس شوراي اسالمي شد. سرانجام در روز هفتم تيرماه 1360 به همراه ده ها تن از 
اعضاي حزب جمهوري اسالمي، در حادثه ی انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي، توسط 

منافقين، به شهادت رسيد.

پاي سفره ي پدر
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مج��ازات بگيرد. اي��ن را هم مي دانم كه دروغ اس��ت و به 
آن ش��خصيت روحاني نمي آيد. او مرد مقاومي اس��ت. من 
از طري��ق او با ديگر روحانيان مبارز ارتب��اط برقرار كردم. 
تا دوس��ال پس از دس��تگيري، نمي دانس��تم نام گروه مان 
چيس��ت؟ تنها اعتقادات ديني و روحيه اي كه به واسطه ی 
ت  برنامه هاي مذهبي، آن هم در دل خانواده اي كه به ش��داّ
پاي بند سنت و مذهب بود، سبب مي شد تا تن به كارهاي 

خطرناک و درافتادن با بل و گرفتاري بدهم. 
هنگامي كه توي خانه، بس��اط مراس��م روضه خواني و 
دعاهاي حديث كس��ا و كميل و ندبه پهن مي ش��د، انگيزه 
و ش��وري مي يافتم ك��ه آن را الزمه ی دان��ش اعتقادي و 

شناسايي ظلم زمانه مي ديدم. 
هر س��ال ماه مبارک رمضان، ت��وأم با برنامه هاي ويژه، 
س��فره ی افط��اري پهن مي كردي��م. دهه ه��اي محرم هم 
روضه خوان��ي برپا بود. خانواده ی مادرم، هرچند در ش��مار 
روستانش��ين مرزي اند، اما ملاّزاده و داراي س��واد مكتبي 
هستند. اين جلسه هاي مذهبي، پايه ی گردهمايي دوستان 
در خانه م��ان بود. اغلب به همين بهانه، هم ديگر را ملقات 
مي كرديم. گاهي كارمان سخت مي شد و مجبور مي شديم 
كوچك تري��ن ح��رف و حركت م��ان را ه��م از ذهن پدر و 

مادر مان پوشيده نگه داريم. 
براي نخستين بار، مسايل فرهنگي و سياسي دانشگاه هاي 
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ايران، توسط ما در زابل مطرح  شد. 
رژيم ب��ا آغاز دهه ی پنج��اه، خودش را ب��راي برپايي 
جش��ن هاي شاهنش��اهي و برگ��زاري مس��ابقات المپيك 
آسيايي آماده مي كرد. پشتيباني شگرفي كه براي اين كار 
فراهم شده بود، در برابر نداري مردمان شهرهاي دورافتاده 
و بدبخت، بس��يار به چش��م مي آمد. همه ی ما از شنيدن 
گزارش ها، دهان مان باز مي ماند. ويراني و عدم رسيدگي به 
زلزله زدگان شهرهاي شرقي كشور، كه ما شاهدش بوديم و 
فقر و فسادي كه توده هاي بي خانمان را در پاي شعله هاي 
ثروت و سرمايه ی ملي پااليشگاه نفت اهواز دربرگرفته بود، 
وجدان هر آدم��ي را به درد مي آورد. به اهواز كه مي رفتم، 
چشم انداز آتش لوله هايي كه از زمين تا فراز آسمان كشيده 
ش��ده، با خانواده هايي كه گوشه اي اسكان موقت كرده و از 
شدت فقر و بي فرهنگي به فسادهاي اخلقي روي آورده و 
حتي پذيراي برخي مسافران و دانشجويان غافل مي شدند 
تا س��اعتي در پناه آنان به هوس راني بگذرانند، برايم بسيار 
تلخ و سوزنده بود. نمي توانستم آن همه بي عدالتي و كفر را 
در يك  نما و مكاني كه هم نشان گر ثروت خدادادي و منابع 
زيرزميني و هم فقر و عقب ماندگي ضدديني  بود، كنار هم 
ببينم و چشم پوشي كنم. آن منظره، تجلي فساد و تباهي 

رژيم بود و غيرت ديني آدم را مي شوراند.
جنب و جوش روحانياني كه به ش��هر ما تبعيد ش��ده 
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و يا هج��رت كرده بودند، روز به روز بيش تر و چش��م گيرتر 
مي ش��د. جوانان زابلي از آنان آيه هاي مبارزه، از س��وره ی 
توب��ه و تفس��يرهاي آن را كه در تهران و ق��م مطرح بود، 
در جلس��ه هاي روضه و دعا ياد مي  گرفتند. با همان ش��ور 
جواني و تش��نگي تحصيلي، پرس وجو و بحث مي كرديم تا 
بينش مان بيش تر شود. مردم در نداري و بي چارگي دست 
و پا مي زدند. حتي زندگي شخصي خودم نيز با كارگرهاي 
پدرم تطابق نداشت. اين همان مسأله اي است كه هم چنان 

تا درون اين سلول نيز رنجم مي  دهد. 
س��ال اواّل و دوم دانشگاه كه بودم، كارهاي دانشجويي 
گرفتم. با دوس��تم، ميري1 كه دانشجوي دانشگاه پزشكي 
تبريز بود، در بيمارس��تان شير و خورشيد زابل مشغول به 
كار شديم. هر روز شماري از مردم پابرهنه، پياده و سواره، 
از روس��تاهايي كه نزديك ترين ش��ان چندي��ن كيلومتر با 
شهرمان فاصله داشت، براي درمان به ما مراجعه مي كردند. 
گاهي يك روستايي با وجود تب شديد، درحالي ده كيلومتر 
راه را پي��اده آمده بود كه اص��ًل نبايد حتي صدمتر هم راه 
ليه بيداد مي كرد.  مي رف��ت! فقر فرهنگي و عدم آگاه��ي اواّ
هنگامي كه به صورت س��رپايي درمان مي شدند، دست به 
آس��مان برمي داشتند و نثار ش��اه و خاندان پهلوي دعاي 
خي��ر مي كردند! آن قدر بي اطلع بودند كه تصور مي كردند 

1� دكتر محّمدرضا ميري، معاون دانشگاه تبريز
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بيمارس��تاني كه تنها نامش ش��ير و خورشيد شاهنشاهي 
است، از بركات وجود شاه ايران و دل سوزي اوست! اين جا 
بود كه از درون مي سوختم كه چرا اين مردم نمي دانند درد 

اصلي شان جاي ديگري است؟ 
ش��هر زابل، با هفت صد � هش��ت صد روستا، تنها يك 
بيمارستان بيست وپنج تخت خوابي دارد و اين ها به جان شاه 
و خانواده اش دعا مي كنند! فرقه ی بهاييت، اين عقب ماندگي 
را خوب كشف كرده بود و در همان مناطق محروم و بي چيز 
دس��ت به كار ش��ده و تبليغ مي كرد. از س��ال ها پيش، به 
جامعه ی جوانان ضدبهاييت آيت اهلل حلبي، وارد شدم و به 
نخستين گروه از انجمن ضدبهاييت در شهر زابل پيوستم تا 
چشم را روي اين بدبختي ها نبندم. بزرگ ترها به ما توصيه 
مي كردند كه مراقب هم كلس��ي ها و دوستان مان باشيم تا 
فريب بهايي ها را نخورند، يا اين كه جلو خانه ی بهايي هاي 
شهر، كش��يك بدهيم و رفت و آمدشان را زير نظر داشته 
باشيم. بهايي ها هم براي ما برنامه  داشتند. غروب به غروب ، 
دخترها و پسرهاي زابلي ، دنبال هم راه مي افتادند تا با هم 

به گردهمايي بهايي ها بروند.
روزي آفتاب زابل داشت از لب ديوارهاي شهر مي پريد  
كه برابر بيمارس��تان ش��هر ايستادم و دس��ت هايم را برابر 
چش��مانم گرفتم تا ببينم آيا به ش��مار انگشتانم دوست و 
همراه موافق دارم يا نه؟ يكي يكي نام ش��ان را ش��مردم، تا 
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اين كه هر دو دس��تم مشت ش��د و انگشت كم آوردم. حاال 
زمان طرح نقشه اي شدني و بي نقص بود. دلم مي خواست 
ب��ه ياري آنان چنان ضربه اي به بهايي ها بزنيم كه صدايش 
توي سيستان بپيچد و همه ، كار دست شان بيايد، اما انگار 
دستم خوانده شد كه تا به خودم آمدم، ديدم دو روز بعد به 
دس��ت شهرباني افتاده ام. افسري كه فكر كنم خودش يك 
بهايي بود، بازجويي ام كرد. تا نفس و نا داشت، كتكم زد، اما 
س��رآخر، با نفوذ پدرم كه جزو معتمدان شهر است، پس از 
يك  شبانه روز آزاد شدم. در همان بار نخستي كه سر و كارم 
با پليس افتاد، دريافتم رژيم آن قدر حساس و شكننده شده 

كه از فعاليت هاي اجتماعي مردم نيز واهمه دارد!
پدرم بيش تر به كارهاي مذهبي گرايش دارد تا اين كه 
در سياست دخالت كند. درباره ی رژيم، عادت دارد چندان 
حرف��ي نزند. او كاري به كار س��لطنت ن��دارد. با اين  حال، 
هن��وز هم روحانيان مقيم حوزه هاي قم را به ش��هر دعوت 
مي كند تا ب��راي مردم باالی منبر بروند. خانواده ی ما پس 
از درگذش��ت آيت اهلل بروجردي و آيت اهلل حكيم، به تقليد 
از آيت اهلل  خميني پرداختند، هرچند كه رساله اش ممنوع 
اس��ت و اگر كس��ي با رس��اله ی آقاي خميني گير بيفتد، 

بي چاره اش مي كنند. 
ب��ه نظر من، يزيد هنوز زنده اس��ت. خدا كند كه امام 
حس��ين هم در راه باش��د. پس از گذراندن دوره ی ابتدايي 
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در مدرسه ی پهلوي شهر زابل و پشت سرگذاشتن دوره ی 
دبيرستان در دبيرستان فردوسي كه همه ی سال هايش را 
با بهترين نمرات رشته ی رياضي گذراندم، آموخته بودم كه 
چگونه با مسايلي كه تنها بصيرت و عقل آدمي مي تواند آن 
را تجزي��ه و تحليل كند، تا اندازه اي كنار آمده و يا برخورد 
كنم. حاال كه دانشجوی رشته ی پزشكي شده ام و تجربه ی 
س��ال ها تحصيل و مبارزه ياري ام مي دهد ، ش��ب ها را بلند 
و س��ردتر و تيرگي را عميق تر از دوران گذش��ته مي بينم. 
ساواک، در همه جا، دانش��جويان مبارز و به قول خودشان 
خرابكار را شناس��ايي كرده و مراقب ش��ان اس��ت. من هم 

زيرنظر بودم كه گرفتار شدم. 
اين جا مي پوس��م اگ��ر از نظر روانی حواس��م به خودم 
نباشد. سال 1351 هم به بهانه اي بازداشت شدم تا مبادا در 
جريان جشن هاي2500س��اله دست به كاري بزنم! چيزي 
از نقشه هايم را رو نكردم، اما نمي دانم كه چه طور شد براي 
س��ال دوم دانشگاه، ثبت نامم نكردند و عذرم را خواستند؟ 
پي��ش از اين كه پاس��خي به م��ن بدهن��د، از دفتر رئيس 
دانشگاه جندي شاپور اهواز فراخوانده شدم. گفتند كه بايد 
به دفتر س��اواک بروم و از آنان كس��ب تكليف كنم. آن جا 
بود كه دستگيرم شد ساواک به دنبال بهانه است. به طرف 
دفتر س��اواک دانش��گاه راه افتادم تا خودم را نشان بدهم، 
 درحالي كه سقف ها انگار بيش از اندازه ی خطاي بصري ام
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پايين آمده و ديوارهاي تنگ، قلبم را مي فش��رد. دم در كه 
رسيدم، آيه الكرس��ي را تمام كرده بودم. قلبم كمي آرام و 
نفس هايم مرتب شده بود كه ديدم مأموري سيگار به دست، 
چنان توي اتاق قدم رو مي رود كه گويي ساعت هاس��ت در 
انتظار من مانده و كاري جز فكر كردن و كلفه ش��دن  از او 

ساخته نيست!
وارد شدن همان و دو روز توي بازداشت ماندن همان. 
حتي از فعاليت هايي كه در پوش��ش نشست هاي مذهبي 
در ش��هر زابل و خانه مان داش��تيم، اطلعاتي را گرد آورده 
و پيش كش��يدند. فضول باشي های زابل اين اطلعات را به 
اداره ی س��اواک زابل، هديه كرده بودند. اين ها هم از آنان 

استعلم كردند.
يكي را مي ش��ناختم كه عين زاغچه مي نشس��ت س��ر 
كلس و گ��ذر دانش��گاه و خوابگاه تا آمار م��ا را دربياورد. 
يك بار س��عي كردم او را ت��وي راه بياورم، ولي ديدم خودم 
هنوز س��ربه راه نيستم. پس ديگر جلو نيفتادم تا نصيحتي 

به اش بكنم. 
ساواكي ها توي آن دو روز، مثل ميرشكارهاي عهدناصري 
كه دنبال شاه راه مي افتادند، به عزم شكار و به قصد كشت، 
چپ و راس��ت سيلي مي زدند توي صورتم. يكي شان حين 

كتك كاري، با نفس  هايي بريده مي گفت:
� مردک! ما آدم فرستاديم توي دانشكده ی شما تا اگر 
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مگس هم از س��رتان پرانديد، به ما گ��زارش بدهد. خيلي 
از كس��اني كه تو باهاشان هم كاس��ه و هم راز شده بودي، 
نگذاش��تند حرف و راز ش��ما توي دهان شان الاقل خيس 
بخ��ورد. هنوز حرف از دهان ت��ان در نيامده، آمدند و صاف 

گذاشتند كف دست ساواک. چه خيال كردي!
مي خواس��تم بگويم تو كه ميرشكار ش��اه باشي، صدتا 
تازي هم كم اس��ت برايت. پس فقط ي��ك قوچ كم داريد 
اين وسط! اما مگر جرأت مي  كردم حرفي بر زبان بياورم كه 

ناخوشايندش باشد؟
پس از چند وعده س��يلي و ش��لق و افترا و اهانت، از 
من تعهد گرفتند كه ديگر دست به كارهاي سياسي نزنم و 
پشت سر سلطنت و دولت حرف درنياورم. اين برگه ، يعني 

اجازه ی ورود به كلس هاي سال دوم دانشگاه!
تا س��ال سوم در اهواز ماندم. اهواز، با آن كه روي ثروت 
ملاّي و نفت خوابيده، توده هاي تهي دست و سرگردان را در 
خود جاي داده است. خانواده هايي به شكل انسان هايي به 
خود رهاشده و وامانده كه كنار لوله هاي نفت كومه نشيني 
مي كنن��د تا با فروختن دختران خود ب��ه جوانان عياش و 
بي بندوبار، پولي به كف بياورند و زندگي نكبت بار خودشان 
را بگذرانن��د. تنه��ا رنگ زندگ��ي و خوش بختي، برگونه ی 
ش��مار اندكي از مردمان آن ديار ديده مي ش��ود. آن چه از 
آن س��رزمين به دس��ت مي آيد، يك سره به خارج از كشور 
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صادر و يا سهم پايتخت نشينان مي شود. من به سهم خودم 
نمي توانس��تم از اين فقر و فاصل��ه ی طبقاتي كه جامعه ی 
ايراني را پاره پاره كرده چش��م  بردارم و يا تنها آه بكشم و 
براي رس��تگاري بشريت دعا كنم. اصًل با اين وضع اگر در 
واليت ش��اه آشوب نشود، كفر اس��ت. االن بيداري نياز به 
آش��وب دارد. البته نه آش��وب خانمان سوز كه دودش توي 

چشم ملت هم برود.
س��ال سوم دانش��گاه را كه به پايان رساندم، براي طي 
دوره ی كارورزي روانه ی بيمارس��تان فيروزگر تهران شدم. 
چندتا دوس��ت و هم كلس��ی بوديم كه در ته��ران باز هم 
يك ديگ��ر را يافتيم و جايگاهي ب��راي گردهمايي های مان 
دس��ت  و پا كرديم. هر روز، دور از چش��م فضول باشي هاي 
ساواک، سخنراني هاي دكتر شريعتي را روی برگه ای پياده 
و پخش می كرديم. دكتر حبي��ب جريری هم كه خودش 
يك مبارز كهنه كار است، در تهيه و تكثير اين سخنرانی ها 
نقش مهمی را ايفا می كرد. بيش تر س��خنراني  ها كه هنوز 
تكثير نش��ده، ناب و دس��ت اواّل مي افتاد دست ما. گاهي 
خودمان متن مي نوشتيم و تكثير مي كرديم، اما هرچه هم 
كه مواظبت كرديم، خبرچين  ها، مثل الش��خور، تا چيزي 
گيرشان نيامد كوتاه نيامدند و دست از سرمان برنداشتند. 
سرآخر هم چيزی می ماند كه گزک دست شان بدهد. اين كار 
خودش به تنهايي جرم بزرگی به شمار مي رود. جسارت مان 
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كه بيش تر شد، سراغ شركت هاي اقتصادي- تجاري وابسته 
به صهيونيس��ت ها رفتيم. تصميم مان اين بود كه نخس��ت 
آن ها را در گوش��ه و كنار ش��هر شناس��ايي كنيم، بلكه در 
فرصت��ی مناس��ب بتوانيم به آن ها ضرب��ه بزنيم. هم چنان 
اطلعيه هاي آيت اهلل خميني كه از نجف صادر ش��ده و به 
تهران و ديگر ش��هرها مي رس��يد، به ما خط  مشي مي داد. 
ش��ب هايي در زندگي ام مي آمد و مي رفت كه تا پاس��ي از 
 شب و البه الي مطالعه ی كتاب هاي پزشكي، درباره ی تقليد

از آيت اهلل خميني بحث مي كرديم و فرازهايی از كتاب حكومت 
 اس��لمي ايشان را پيش مي كشيديم، يا  مانند روزهايي كه

در زابل مجلس و مراس��م دعا در خانه ی مان برپا مي ش��د، 
ضمن خودسازی در دعاهاي كميل و ندبه، روي عبارت هايي 
هم چون ”اين الطالب بدم المقتول بكربل“ با حالت خاص�ي 
مكث مي كرديم. انگاري دچار انتظار كشنده اي شده باشيم. 
آن گاه زي��ر زبان م�ان جمل���ه ی ” اين الخميني“ را زمزمه 
مي كرديم و دعا را ادامه مي داديم. كمي كه جس��ارت مان 
را بروز داديم، رسماً چشم به راهي براي منجي عالم بشريت 
را در انتظار بازگش��ت  آيت اهلل خميني ب��ه وطن و قيام او 
عليه بي داد شاهنش��اهي و طاغوت خلصه كرده و به زبان 

مي آورديم. 
به نوب��ه ی خودم، مي دانس��تم كه مأم��وران اطلعات 
دانش��گاه دست از سرم برنداشته و همانند پشه اي نيش دار 
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 كه كم تر ديده مي شود، همه جا ممكن است باشند. جا به جا
دنبالم مي گردند.

دعاهای دسته جمعی، با همان فرهنگ امام سجاد)ع(، 
تنه��ا بهان��ه  ب��راي ب��ر زب��ان آوردن درد دل و حرف هاي 
درگوشي مان شده بود، تا نواقص روزگار شاهنشاهي را براي 
 خودمان تكرار كنيم. ش��ب ها با نواي دل نواز فرازهاي دعا،

آرام و بيدار مي نشس��تيم تا لحظه اي كه لحاف روي س��ر 
كشيده و با هزار فكر و نقشه  به خواب مي رفتيم. آن دسته كه 
دعا به جان شان رسوخ كرده و دچار حالتي از معرفت الروح 
ش��ده بودند، مي گفتند كه دعاي ندبه تنها س��واد خواندن 
نمي خواه��د بلكه هنر تعبير هم الزم دارد. حرف ش��ان به 
مانند شعله اي در قعر آب مي مانست كه با همه ی ناممكني، 
مي درخش��يد. به خودم مي گفت��م؛ ”اين مملكت، اگر هيچ 
چيز نداش��ته باشد، همين كه چنين آدم هايي دارد، برايش 

بس است.“
برخي از دانش��جوها كه مي ديدند من به عنوان يكي از 
ده شاگرد برتر دانشكده ی پزشكي، در جنب و جوش هاي 
سياس��ي و زيرزمين��ي فعاليت دارم، به ش��وق مي آمدند و 
گاهي ما را همراهي مي كردند، به ويژه هنگامی كه مي ديدند 
من از منطقه ی محروم و دورافتاده اي از كش��ور، توانسته ام 
بهترين جايگاه تحصيلي را كسب كنم و هم چنان به مبارزه 
می پردازم. تلش مي كردم و دوست داشتم كه به واسطه ی 
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اس��تغراق در كار و تحصي��ل، متانتم را از دس��ت ندهم و 
نماينده اي به تمام معني براي مردمان ديارم باشم.

 از طرفي، در زندگي دانش��جويي من خبري از رنگ و 
ل شهرنش��يني و رفاه نبود تا ديگران را به جلب توجه  تجماّ
و نف��رت وادارم و دليل موفقيتم را تنها داش��تن مكنت و 
امكان��ات رفاهي قلم��داد كنن��د. حتي ب��راي كهنه ترين 
حكايت هاي گذش��ته ی تاريخ زابل كه در پندار من مكان 
محفوظ و مؤثري را براي خود دارد، احس��اس مس��ؤوليت 

مي كردم. 
خيم�ه ه��اي طوالني پوش��يده از حصي��ر و كرباس كه 
دست فروش های زابلی را در خود جاي مي دهد، برايم ديدني 
اره ی بازارچه هاي  و ارزش مندتر از داالن هاي ش��يك و مكاّ
باالي ش��هر تهران اس��ت؛ همين طور صداي درهم و برهم 
آن جمعيت انبوه باركش و دست فروش بومي، از نغمه هاي 
زنانه و نواي ساز ش��ب هاي پايتخت- كه بلندی اش سبب 
می ش��ود تا صداي مؤذن ها به اطراف نرس��د- خوش تر به 
گوش��م می نش��يند. در ميان توده اي كه تاريخ خود را در 
هياه��وي تمدن غربي و ترقي تقليدي گم كرده اند، چيزي 
كه به پندارها خطور نمي كند، اين است كه شماري اندک 

به خروش آمده و همه را هوشيار كنند...
دل��م مي خواس��ت روزي از س��طحي بس��يار دورتر از 
پشت بام ها، با فريادي كه امواجي بلند توليد مي كند، چند 
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فراز آتش��ين از دعاي ندبه را مي خوان��دم و دل ها را بيدار 
مي كردم، هرچند كه گوش هاي بس��ياري به ش��نيدن آن 
عادت داش��ته باشند. به نظر من، داشتن حافظه و فهم، دو 
چيز متضاد اس��ت. هم چنان كه كم تر مردماني را مي توان 
يافت كه زياد شنيده و حفظ كرده و مهم تر اين كه به احاطه 
و عمل رس��يده باشند. مگر آدم هايي اندک شمار، همگي از 

اين حسن و ويژگي، عاجز و محروميم.
با علم به اين عجز، براي انجام فعاليت هاي سياس��ي و 
مبارزاتي پنهاني، از وام رايگاني كه براي ثبت نام و پاس كردن 
واحدهاي درس��ي  در اختيارم قرار داده بودند، بهره برداري 
مي ك��ردم. از اوضاع زادگاهم نيز ن��اآگاه نبودم. آن جا فضا 
به گونه اي س��نگين  است كه حتي يكي از مدرساني كه از 
زاهدان به زابل رفته، علناً اعلم كرده آقاي خميني مسؤول 
كشتار مردم در روز پانزدهم خردادماه سال 1342 است! 

گاهي از همي��ن آدم ها صداي��ي برمي خيزد كه يعني 
فس��اد را بايد آزاد گذاش��ت تا ظهور حضرت مهدي )عج( 
جل��و بيفتد! اين عذر بدتر از گن��اه، تنها بهانه اي براي فرار 
از مب��ارزه و تن دادن به س��تم روزگار اس��ت، و االاّ حاضر 
نيس��تند در ازاي مبارزه با دس��تگاه حاكم و رژيم پهلوي، 
به داد بيچارگان و ستم ديدگان مستمند برسند و ريالی از 

جيب شان خرج كنند.
هرگاه كه به زادگاه بازمي گردم، انگار به باش��كوه ترين 
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ا به روستاهاي زابل كه مي روي،  عروسي دنيا رفته باشم، اماّ
غب��ار بيابان حتي روش��ني آس��مان را هم از چش��م آدم 
مي پوش��اند. عين ب��اد صرصر كه تنها بدبخت��ي به ارمغان 
مي آورد و چشم ها را كور و كام رهگذران را انباشته از گرد 
و خاک صحرا مي كند. مردماني خالي از همهمه ی زندگي 
را مي  بين��ي كه از ب��س چيزي نخورده و حرف��ي به زبان 
نياورده اند، زبان در دهان ش��ان نمي چرخد و با هيكل هاي 
ضعيف ش��ان در برابر غريبه ه��ا مي لرزند. چن��دان كه در 
نگاه نخس��ت درنمي يابي از دست سرما است يا باد كه آن 
بدن هاي بلند و استخواني و لباس هاي محلي گشاد را تكان 
مي دهد! آدم اگر كمي هم وجدان داشته باشد، در برابرشان 
از خدا و پيغمبر و مردم شرمنده مي شود و از خودش بدش 
مي آيد كه چرا زنده اس��ت، درحال�ي كه هم شهري هايش 
فقط رنگ فقر و محروميت را از اين دنياي جميل ديده اند! 

هرچند، بيش ترشان به اين نوع زندگي خو كرده اند.
به س��ناّت پيشينيان، نمي ش��ود كاري براي اين مردم 
نگون بخت انجام داد. عهد كرده بودم كه با آغاز سال 1353 
دس��ت به كارهاي بزرگ بزنم و بي قيد و شرط در خدمت 
مردمان سيستاني باش��م، اما فروردين آمد و روز هفدهم، 
به محض بازگش��ت از زابل به تهران، دستگير شدم. فرجام 
سختي در انتظارم بود. اين سومين بار بود كه گير ساواک 

و مأموران رژيم مي افتادم.



10
 / 

ب
قال

ن ان
ارا

دگ
يا

72

پيش از من، يكي از دوستان هم شهري ام كه در تهران 
دانشجوست، به بهانه اي دستگير مي شود. او در گروهي بود 
كه بس��يار فعال بودند و در چند جا كار سياسي مي  كردند. 
در زابل نيز خانه ی ما را پاتوق خودشان كرده بود. تهران كه 
آمديم، خانه ی دانش��جويي ام محل تجمع آنان شد. در اين 
دوره ها و هم نشيني ها بيش تر درباره ی اطلعيه هاي مراجع 
و اعلميه ه��اي آيت اهلل خميني ح��رف مي زديم، يا اين كه 
يك نفر كتاب تازه اي از بساطش بيرون مي آورد و حرف آن 
مي  افتاد توي جمع مان. برخي از بچه ها كه قبًل پاي شان به 
سخنراني  هاي دكتر شريعتي در حسينيه ی ارشاد باز شده 
بود، اطلعات و اخباري كه مي توانس��تند از اين ور و آن ور 
جمع كنند، مطرح مي كردند و مقداري نس��بت به مسايل  

روشنگري مي شد.
م��ا حواس مان خ��وب جمع بود، ولي فك��ر مي كرديم 
ساواک هنوز ما را زير نظر نگرفته است و حساب مان پاک 
اس��ت. اما او كه دس��تگير ش��د، جمع ياران از هم پاشيد. 
مأموران س��اواک س��رنخ دست ش��ان آمد و حتي به سراغ 
دوس��تان مان در دانش��گاه هاي اهواز و تبريز و مش��هد هم 
رفتند. هرجا هم كه مي روند، دس��ت خالي برنمي گردند و 
چندتايي را با خودشان به مركز مي آورند. من كه به تازگي 
تعطيلت اول سال را پشت سر گذاشته و از زابل به تهران 
برگشته بودم، اصًل دوست نداشتم دستگيرم كنند و درس 
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و مبارزه كوفتم بشود، بنابراين به فكر چاره بودم، ولی ديگر 
دير شده بود و آب از سرم گذشت و مجال فرار نشد.

تي گذش��ت و دست آخر پس از يك ماه بازجويي و  مداّ
شكنجه، باز هم با پادرمياني پدرم از بند و زندان جستم.

پنهان��ي و دور از چش��م غريبه ه��ا، دو س��ال و نيم در 
پوشش دانشجوی ممتاز رشته ی پزشكي، به مبارزه ام ادامه 
داده بودم، تا اين كه كاس��ه ی صبر ساواک سرريز شد و به 
عب��ارت اُخري، در بهمن ماه س��ال 1354 ريختند و از دم 
همه مان را گرفتند و آوردند به بازداشتگاه كميته ی مشترک 
ضدخرابكاري. مبارزان پيش رو به ما توصيه كرده بودند، در 
تجمع هاي دانشجويي كه به نوعي فرياد عليه رژيم در آن ها 
بلند مي شود، شركت نكنيم تا بلكه در معرض ظناّ و اتهام 

قرار نگيريم و بي جهت پيراهن به دندان شان ندهيم.
در تحليل هاي مبارزات چريكي، اين شيوه مطرح است 
كه از برادران فلسطيني الگو بگيريم، يا به شكل جنگلي و 
مسلحانه به پا خيريم. نوع ديگر مبارزه، روش روستايي است 
كه چريك   ها به ايجاد پايگاه و محل استقرار در قصبه هاي 
دورافت��اده و ام��ن بپردازند. با اين همه، ب��راي ما نوع وارد 
ش��دن به ميدان مبارزه چندان مهم نيس��ت. مي خواهيم 
دس��ت امپرياليست ها و اسلم س��تيز ها از ايران كوتاه شود 
و به نوبه و سهم خودمان، از گسترش نفوذشان جلوگيري 
كنيم. در گام دوم نگران شيوع فساد اخلقي بوديم، به ويژه 
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در مراك��ز علمي و تحصيلي ك��ه متمركزترين محل براي 
گردهم آيی جوانان است. 

مؤسس��ه هاي توطئه گر و نژادپرست، حتي در پوشش 
ار برگزار كرده و از  برنامه هاي تفريحي، س��يرک هاي س��ياّ
دختر و پس��ر دع��وت به عمل مي آورند تا ب��ا بي بندوباری 
در آن ها ش��ركت كنند. دوس��تان ما توانستند يكي از اين 
سيرک ها را از بين ببرند، اما اين كفايت نمي كند. از سويي 
ديگر، مستش��ارهاي آمريكايي، در ش��مايل س��مبل هايي 
از زندگي موفق بش��ري و انس��ان هاي برتر و پيشرفته، در 
شهرها و اداره هاي ايران مي چرخند و پز و جوالن مي دهند. 
ما دل مان مي خواهد اين بت ها را بش��كنيم تا ايراني ها به پا 
خيزند و خودش��ان دس��ت به كار آبادي، ساختن و توليد 

علم شوند. 
هم فكران م��ا در جامعه فراوانند، چندان كه روزي خبر 
رسيد دو تن از مستشاران آمريكايي ترور شده اند. اين كار 
ما نبود، اما ما نمي توانستيم خودمان را از ارتكاب به آن مبرا 

كنيم و دليلي بياوريم و ساواک هم قانع نمي شد.
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پرونده ی گروه، به همراه مدارک و نشاني هاي خانه هاي 
تيمي، به دست ساواک افتاده. چند ماهي است كه به اين 
خاطر دارم ش��ديدترين شكنجه ها را تحمل مي كنم. تنها 
ُحسن زندان اين است كه افكار آدم را قدرت مي دهد، البته 

اگر انسان را از پايه فرو نريزد. 
روزي كه با دانش��جوي هم شهري ام كه نخستين عضو 
دستگير شده ی ماست، روبه رويم كردند، تازه متوجه شدم 
همه چيز رو شده است و نمي شود زيرش زد. اعتراف هايم 
را كه اطلعات سوخته بود، روي برگه اي نوشتم  و تحويل 
دادم. در اين گير و دار هنوز عاملن اصلي ترور آمريكايي ها 
دس��تگير نشده بودند و ساواک به ما فشار مي آورد كه باال 
برويد پايين بياييد، كار، كار شماس��ت! در دادگاه نخست 

گروه  فجر انقلب
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ب��راي چهارده نفر از پانزده ي��ار و هم رزم من، حكم اعدام 
صادر شد. س��رانجام خدا به دادمان رسيد و با دستگيري 
عوام��ل اصلي و اعتراف به قت��ل آمريكايي ها، پرونده ی ما 
منحصر به فعاليت هاي گروه خودمان شد، اما حكم اعدام 

به قواّت خودش باقي مانده است.
بازجوي ساواک كه مرا تحويل گرفت، به محض ديدنم  

گفت:
� باز هم تو؟! اين چندمين  دفعه است كه غلط زيادي 
كردي براي خودت و گير افتاده اي؟ چه شد؟ تو كه ُدم به 

تله نمي دادي و سربه زير بودي؟
پاسخ من در دل پرسش هاي خودش پنهان بود. 

سپس بلند شد و درحالي كه من را به مدت طوالنی در 
حالت قپانی بسته بودند و كتف هايم درد مي كرد، با مشت 

بر شانه و كمرم كوبيد و توأمان داد زد:
� اصًلَ س��اواک اش��تباه كرده كه ت��وي اين يكي � دو 
مرحله ی قبلي، هنوز زندانی نش��ده تو را آزاد كرد تا براي 
خودت بچري! ما به تو محباّت كرديم و آزادت گذاش��تيم 
تا بروي پزش��ك بشوي و سري توي سرها در بياوري و به 
داد مردم برس��ي، نه اين كه آشوب گر بشوي، آن هم توي 
يك ش��هر غريب... آن هم توي پايتخت! ديوانه! اين شهر 
به اندازه ی كافي براي خودش خرابكار و ضدرژيم دارد، تو 
 ديگر چرا خودت را انداختي وسط و نخود اين آش شدي؟
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     خس��ته كه ش��د، از يكي ديگر كمك خواس��ت تا مرا 
ب��ه نرده هاي زن��دان آويزان كند. ش��كنجه گری، به مانند 
آرتيس��تي كه از ِسن تآتر باال مي رود، وارد شد و كارش را 
شروع كرد. س��اعت ها در همان حالت ماندم، به طوري كه 
دس��ت ها و مچ هايم بي حس ش��ده بود. دوباره جلو آمد و 
همان حرف ها را تكرار كرد تا حسابي توي كلاّه ام فرو برود. 
ديدم توي بد تله اي گير افتاده ام و راه گريزي نيس��ت مگر 

پايداري و بردباري. گفتم:
� م��ن هيچ غل��ط اضافه اي نك��رده ام، تنها درس��م را 

مي خوانم.
ام��ا او اصرار داش��ت كه من با برنام��ه و در لواي يك 
گروه خاص كه دارای اسم و رسم و مرام و آيين نامه است، 
به صورتي س��ازمان دهي شده فعاليت سياسي و مبارزاتي 
داشته ام. من كه تنها روي ايمان و هدف دوستانم حساب 
ب��از كرده بودم، حت��ي به اين نيز فكر نمي ك��ردم كه نام 
دسته و جماعتي كه باهاشان كار مي كنم، چيست و چند 
عضو زيردست و باالدست دارد! همين كه خودمان را براي 
يك ديگر با اعتقاد و مسلماني مان ثابت كرده بوديم، كفايت 
مي ك��رد. در زندان بود كه پس از اع��لم حكم اعدام، نام 
گروه م��ان را فجر انقلب1 گذاش��تيم. گروهي كه منحل و 

1- از گروه ”فجر انقالب“ آقايان حميدرضا فاطمي، محمدعلي باقري، محمود پهلوان 
و محمدعلي موحدي به شهادت رسيدند.
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از هم پاش��يده شده بود، تازه داراي اسم و هويت شد! مگر 
فرقي هم مي ك��رد؟ هنگامي كه ه��دف و انگيزه و ايمان 
نيس��ت، نام باشد يا نباش��د چه توفيري دارد؟ اتهام اصلي 
من تكثير و پخش دفاعيات مهدي رضايي، رضا رضايي و 
علي ميهن دوس��ت و شناسايي مراكز فساد و فحشا است، 
همين طور ردگيری مؤسس��ه هايي كه بي بند و باري را در 

جامعه توسعه می دهند. 
تا پيش از آن فكر مي كردم به خاطر اين كه در دانشگاه 
اهواز س��اواک به من گفته بود اگر دس��تگيرم كنند حتماً 
محكوم مي شوم، به همان بهانه برايم محكوميت سنگيني 
بريده اند. به همين جهت، اين تصور ذهني و خاطره را در 
گوش��ه ی ذهنم نگه داش��ته بودم كه اگر براي سومين بار 
دستگير شوم، حتماً روانه ی زندان و حبس طوالني مدت 

خواهم شد. 
چند تن از دوستان دانشگاهي  هستند كه پرونده شان 
س��بك تر از من اس��ت و به ش��ش  ماه تا يك سال زندان 

محكوم شده اند.
 روزهاي نخس��ت گيج ش��ده بودم كه چ��را مرتبه ی 
پيش آزادم كردند، ولی اين بار سخت گريبانم را گرفته اند! 
ب��ه خودم گفتم كه البد مي خواهن��د من را تحت تعقيب 
مخفيانه نگه دارند تا ارتباطم را با ديگر هم رزمان كش��ف 

كنند؛ يعني يك آزادي نسبي!
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پاهايم دو ماه است كه در پانسمان مانده و نمي توانم 
روي ش��ان بايس��تم. پرونده ی م��ن را هم ب��ه پرونده ی 
اعضاي س��ازمان مجاهدين خلق بسته اند، چون هم زمان 
با دستگيري گروهي از آنان و كشته شدن يكي از سران 
ساواک، دس��تگير شدم. تكراري ترين حرف شان از همان 
روز نخست اين است كه توانسته اند قاتلن را با دستگيري 
ما به چنگ آورند! حال، بابت كش��ته ش��دن دو مستشار 
آمريكايي، چهارده اعدامي را چش��م  به  راه س��فير مرگ 

نگه داشته اند!
از روزي ك��ه فهميدم كارم تمام اس��ت، پايم را كردم 

توي يك كفش و گفتم:
� ما به دنبال حاكميت اسلميم. ما يك مهدي موعود 

دادگاه دوم
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داريم كه منتظر او هستيم. بايد خودمان مبارزه را شروع 
كنيم، ت��ا حضرت مهدي)ع��ج( بيايد. ارتش و س��اواک 
و رژي��م دارد ما را به س��وي آمريكا و زندگ��ي نكبت بار 
آمريكاي��ي هداي��ت مي كن��د و اين خلف م��رام پيروان 

مهدي عليه السلم است.
هنگامي كه دس��تت رو مي ش��ود، چاره اي نداري جز 

گفتن حرف دل و بازگو كردن حقيقت.
داشتن اسلحه تنها چيزي است كه گروه فجر انقلب 
را به قاتلن اصلي مستش��اران آمريكاي��ي ربط مي دهد. 
محم��ود پهل��وان و محمدعل��ي باقري، پي��ش از اين كه 
گرفت��ار ش��وند، براي خلع س��لح يكي از پاس��بان هاي 
شهرباني، دست  به كار شده بودند، اما نتوانستند عمليات 

موفقيت آميزي را به اجرا بگذارند.
 بنا بود يكي از پاسبان هاي اطراف سفارت انگليس را 
به دام بيندازند. به همين منظور، اين دو با موتورسيكلت 
به پاس��بان حمله ور مي ش��وند تا او را ب��ه پياده رو پرتاب 
كنند و اس��لحه اش را بردارند و بگريزند، ولي يكي ديگر 
از پاس��بان ها كه در آن نزديكي بود، پاي باقري را نشانه 
مي گيرد و تيري به سوي او شليك مي  كند. تير هم به او 
اصاب��ت مي كند و بلفاصله باقري از ترک موتور به زمين 
مي افت��د. پهلوان فرار مي كند، اما باقري را مي گيرند و به 

بيمارستان مي برند. 
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او س��ه روز در بيمارستان شهرباني مقاومت مي كند، 
تا اين كه از روي س��ند، صاحب موتورسيكلت لو مي رود. 
مأموران به خانه ی وي يورش مي برند و در آن جا مداركي 
همانند دس��ت خط من، فهرست دوس��تان مبارز و چند 
نش��اني و س��رنخ ديگر را كش��ف و توقيف مي كنند. كار 
كه به اين جا كش��يد، صحبت هاي پريش��ان مي رفت كه 
دو دس��ته ی مخالف در گروه به وجود بياورد، اما مبادي 
فك��ري به دادمان رس��يد. گويي تازه در م��ا زنده و پيدا 
ش��ده باشد تا راه را هرچند پيچيده و باريك، گم نكنيم. 
آدمي مي بايد در اين گونه مواقع از روشنايي برابرش كه 
نوري از يك منبع اليزال، راه را پديدار مي س��ازد، چشم 

برندارد.
تا پيش از اين ماجرا از محل آن خانه آگاهي نداشتم. 
نيك دل را در همان خانه دس��تگير  كردند. س��اواک هم 
پس از دس��تگيري باق��ري و پی بردن ب��ه هويت او، در 
روزنامه اي ماجرا را با آب و تاب ش��رح داد تا بگويند كه 
اين ها همان عاملن ترور مستش��اران آمريكايي هستند! 
به هرحال رژيم بايد به گونه اي به اربابانش پاسخي بدهد 
و آب��ي بر آتش آن��ان بريزد، و االاّ ع��وارض و عواقب اين 
ترور در مس��ايل اقتصادي و سياس��ي دامن گير سازمان 
امنيت خواهد ش��د. هرچه ديرتر اين دروغ را مي گفتند، 
براي  دس��تگاه حكومت ايران بدتر مي شد. هرچند ديري 
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نگذشت كه شخصي به نام وحيد افراخته1 به عنوان عامل 
اصلي اين ترور دستگير ش��د. او به قتل اعتراف كرد، اما 

دست از سر ما برنداشتند. 
دس��تگيري افراخته تنها باعث ش��د كه پرونده ی ما 
ظرف دو ماه جمع ش��ده و مح��دود به فعاليت هاي گروه 
 خودمان بشود. پانزده تن از گروه ما در عرض دو � سه روز

دستگير شدند. 
تا آن روز توي اين فكر بودم كه هنوز ساواک بقيه ی 
بچه ها را شناس��ايي و دس��تگير نك��رده، بنابراين معلوم 
مي ش��ود از بچه هايي كه بازداش��ت شده  بودند، حرفي و 
اس��مي بيرون نكشيده و ياران لو نرفته اند. از پيش ميان 
خودمان قرار گذاشته بوديم اگر تا دو روز پس از بازداشت 
يكي از اعضا به س��راغ بقيه نيامدند، معني اش اين است 
كه اوضاع روبه راه اس��ت و مأموران چيزي دستگيرش��ان 
نش��ده. پس مي توانيم روي��ه ی عادي مان را در محل كار 
و تحصي��ل پي بگيريم و حساس��يت س��اواک را بيش تر 
نكنيم، اما هنگامي كه به س��راغ بقيه مي آيند، مفهومش 

تيم  ارديبهشت ماه 1354  1� ساعت شش و چهل دقيقه ی صبح روز چهارشنبه 31 
عملياتي مجاهدين خلق به فرماندهي وحيد افراخته، در حوالي قيطريه ی تهران، اتومبيل 
حامل دو مستشار نظامي نيروي هوايي امريكا به نام »سرهنگ ِشِفر« و »سرهنگ ترنر« 
انعكاس وسيعي در داخل و خارج  اين عمليات كه  ترور كردند.  را  را محاصره و آن دو 
از ايران به جاي گذاشت، موجب افزايش تحرك و فعاليت فوق العاده ی ساواك و ساير 
نيروهاي امنيتي و پليس رژيم شاه شد تا از تكرار اين گونه اقدامات و تهديد امنيت مقامات 

و اتباع امريكايي مقيم ايران، جلوگيري شود.
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اين مي ش��ود كه فرد دس��تگير شده طاقت نياورده و بند 
را آب داده است. 

برخ��ي را با كمي��ن و تني ديگر را ب��ا احضار به دام 
انداختند. يكي از ما كه در اين رابطه دس��تگير ش��د، ما 
ه��م خودمان را آماده كرديم، اما نمي توانس��تيم از محل 
كار و دانش��گاه بگريزيم تا بهانه اي دست ساواک بدهيم 
و اگر آنان تنها مش��كوک هستند، شك ش��ان تبديل به 

يقين شود.
براي ما حمل اس��لحه از زابل به تهران مشكل بود. ما 
اسلحه را براي استفاده در تهران مي خواستيم كه كانون 
فعاليت مان ش��ده بود، اگر نه تهيه ی آن در زابل بس��يار 

آسان بود.
از زمان دس��تگيري افراخته، رون��د بازجويي من هم 
دگرگون شد. بارها دس��ت خط خودم را برابر چشم هايم 

گرفته  و پرسيده اند:
� اين ديگر چيست؟

من هم هر بار پاسخ داده ام كه نشاني و كروكي چند 
شركت است. همين!

ام��ا آنان با آگاهي كامل، اصرار دارند كه من از پيش 
مي دانستم اين شركت ها همگي وابسته به خارجي ها بوده 
و اساس��اً به همين منظور مد نظر گروه ما قرار داشته اند 

تا در آينده مورد تهاجم قرار گيرند.
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اتهام ديگرم، كمك مالي به دوس��تان مبارز و تهيه ی 
كت��اب و جزوه ه��اي ممنوعه و محرمانه اس��ت كه آن ها 
را تكثي��ر و توزيع مي كردم. دس��ت خط ني��ك دل را هم 
شناس��ايي كرده اند. ما با ماشين هاي كپي دستي آن ها را 

منتشر كرده ايم.
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پانس��مان هاي درهم پيچيده، عين پاپوش، پاهايم را 
دوره كرده  است. مرا ياد تغييرات جواّي خطه ی سيستان 
مي اندازد كه بادهاي صد و بيست  روزه كار مردم را سخت 
و زياد مي كند. مردم عامه و مذهبي آن را به گناه بيش از 
حد خلق خدا ربط می دهند و روش��ن فكر ها، به خاصيت 
طبيعت منطقه و شرايط اقليمي، و مردم را خرافه پرست 
و ن��ادان قلمداد مي كنند. اگرچ��ه مبناي علمي آن قابل 
انكار نيس��ت، ولي كسي نمي پرس��د؛ ” آيا رژيم مي تواند 
از ش��دت آن كاسته و از خسارت هايش جلوگيري كند؟“ 
ش��اه مي توان��د با انج��ام كارهايي بلندم��دت كه يكي از 
آن ها بيابان زدايي اس��ت، به زندگ��ي مردم محروم، رونق 
و شادابي ببخش��د و نگراني هاي شان را بكاهد، ولي هيچ 

كاري كه شاه نكرد
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اميدي نيس��ت كه حتي مناقصه اي با حضور شركت هاي 
خارج��ي و متخصص ص��ورت بگيرد. البت��ه خارجي ها و 
مستشاران ش��ان هم كه در ايران به سر مي برند، تنها سر 
س��فره ی نفت و منابع ملي كشور، پيداي شان مي شود و 
حاضر نيس��تند در چنين مناطقي سرمايه گذاري كنند. 
ش��اه اولويت برنامه هايش را به توليد نفت، كسب قدرت 
بيش ت��ر در منطقه ی خاورميانه و نفوذ بيش تر در اوپك، 
اولويت داده است و پاسخي براي درخواست هاي پراكنده 
و ضعيف مردم سيس��تان و بلوچس��تان ندارد. هر كاري 
در مملكت براس��اس سياس��ت ها و دستورات دربار پيش 
م��ي رود، حتي انتخابات مجلس ش��وراي ملي كه در آن 
نماينده اي نيس��ت، مگ��ر آن كه به س��فارش و توصيه ی 
سلطنت نامش از صندوق آراي مردم درآمده باشد! حال 
اين دربار كيست؟ بايد پاسخ داد كه گاهي خود شاه است 
و گاه عيناً دولت آمريكا و گاهي ديگر دس��ت هاي پنهان 

شان از سر اين مردم كوتاه نمي شود. انگليسي ها كه شراّ
پس از يك دس��ته افكار پريشان، درد و سستي امانم 
را مي بُ��رد. درد، عي��ن چنگال موش ه��اي قوي  جثه ی 
پايتخت نشين كه نمي دانم آيا از وفور نعمت اين قدر فربه 
شده اند يا چيزي ديگر، مي آيد و تسخيرم مي كند. پنداري 
روح در كالبدم، تنها به نخ پرده ی قناويزي ش��بيه باشد 
كه روي مجس��مه ی جسمم انداخته اند تا با كشيدن اين 
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نخ، جان هم از تنم بيرون برود. بايد به گذشته فكر كنم، 
به فكرهاي خوب و تصاوير ذهني ش��اد؛ به گربه ی عبيد 
فك��ر مي  كنم كه اگر اين جا ب��ود، حتماً اين موش خيالي 
از وجودم مي گريخت! به خانه فكر مي كنم و خودم را به 

زور مي برم توي باغ پدري...
يادش بخير، روزي كه بساط سماور و اسباب چاي را 
روي نيمكت هاي باغ خانه، براي دس��ته ی كارگران پدرم 
روبه راه مي كردم. چه عش��قي داشتم و كيفي مي بردم از 
اين كه دارم به آنان خدمت مي كنم. آنان را كه مي ديدم، 
ديگر رويم نمي شد شب زير پشه بند بخوابم، درحالي كه 
بس��ياري از مردمان ديارم، لقمه ناني براي س��ير كردن 

شكم بچه هاي شان ندارند...
اگ��ر اعدام هم نش��وم، نمي دانم با اي��ن حال و روز تا 
ي��ك ماه ديگر زنده خواهم ماند يا نه؟ س��رگرداني، تنها 
مختص مسافران بيابان هاي بي انتها نيست. در يك اتاقك 
صندوقي هم ك��ه آدم را پس از مدتي دچار نزديك بيني 
مي كند، مي شود دچار سرگرداني شد. خدا به دادم برسد، 
پيش از س��ردرگمي! دلم سرگردان بيراهه هايي است كه 
بازجويان و شكنجه گرها با زخم زبان، و شيطان و اجانبش 
ب��ا اين همه وسوس��ه، از درونم پيش پايم ب��از كرده اند. 
درد روي درد و ح��رف روي ح��رف، توي دل��م مانده و 
بر س��ينه ام س��نگيني مي كند. درد، مثل يك سگ باوفا، 



10
 / 

ب
قال

ن ان
ارا

دگ
يا

88

تنهاي��م نمي  گذارد. خدا به دادم برس��د. خ��دا به يكي از 
اوليايش ارجاعم دهد. به كه متوس��ل ش��وم؟ خودم را به 

كدام بزرگ معصوم حواله بدهم؟...
فك��رم را ب��ه صح��ن و س��رای ام��ام هش��تم روانه 
می س��ازم، نيازم به تسلي خاطر، بيش تر از تيمار جسم 
و نفس كش��يدن در هواي تازه و آزاد اس��ت. اگر قفس��م 
از اين كه هس��ت تنگ ت��ر هم بش��ود، روح و ذهنم را به 
تنگنا نمي اندازم. اين جاس��ت كه وزن متفاوت جس��م و 
روح ك��ه در نظام ”وجود“ جمع مي ش��وند، بيش تر از هر 
جاي ديگري نمايان مي ش��ود. بدني كه در قواره ی چند 
عضو و زير پوشش��ي از پارچه جا ش��ده، با روحي كه به 
چش��م نمي  آيد و هيچ پوس��ته اي ندارد، با ابزار حواس با 
يك ديگر ارتباط برقرار مي كنند. تكليف ما همان تكليف 
اما  م حسين عليه السلم است. حضرت در كمال معرفت به 
بيداري امت قيام كرد، ما هم اگر محباّ او هس��تيم، بايد 
ب��ه او اقتدا كنيم. بايد نش��انه هاي دين را ب��ارز و ظاهر 
كني��م، بايد زش��تي ها و عارضه هاي ب��د از بين برود. اگر 
هم كس��ي به ما زنهار داد، همان پاس��خي را بدهيم كه 
امام حس��ين)ع( در سر راه كوفه به عبداهلل بن مطيع داد. 
م عقل و درايت بود تا حضرت را از پرتگاه   عبداهلل در توهاّ
مرگ برحذر دارد، لكن امام آيه ی پنجاه  و يكم س��وره ی 

توبه را برايش تلوت كرد و فرمود: 



مي
عدا

ا

89

� هي��چ حادثه اي براي م��ا رخ نمي دهد، مگر آن چه 
خداوند براي ما مقدر فرموده است. افراد باايمان و مؤمن 
تكيه گاهي جز او ندارند و مي دانند كه تقدير الهي براساس 
مرحمت و حكمت و لطف اوست. ما يا دشمنان را درهم 
مي كوبي��م و پيروز از مي��دان بازمي گرديم و يا اين كه به 
ش��هادت مي رس��يم كه در هر دو صورت براي ما مايه ی 
خوش حالي و چشم روش��ني خواهد بود. ش��ما از ما چه 
چيزي جز آن چه خداون��د براي مان لطف فرموده انتظار 

داريد؟ جز اين كه به راه خير و سعادت گام نهيم؟
جسمي كه در بند است و ماه ها رنگ آفتاب را نمي تواند 
بر پوست خود حس كند،  براي روحش به مانند ريسمان 
نازكي است كه يك بالن بزرگ را از پرواز باز داشته باشد. 
من كه به واس��طه ی نياز و تشخيص، به مطالعه ی آزاد و 
شناخت ظرفيت و ميزان پذيرش افكارم در جامعه دست 
زده ام، پي��ش از اين كه با مردمان روزگارم و توده ی مورد 
نظرم توانسته  باشم ارتباط سازنده اي برقرار كنم، كارم با 

دشمنانم گره خورده است.
دارم روي خودم كار مي كنم. حتي تجسم اين كه فردا 
يا پس فردا چگونه جسد سوراخ سوراخ من را تحويل پدر 
و مادرم مي دهند- راس��تش- تن��م را به لرزه درمي  آورد. 
صداي فرمان آتش و تك تيرهاي ژ3 توي گوش��م خراش 
مي اندازد، س��پس با همان تن بي جان، به س��وي هواي 
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درخش��ان و آفتاب��ي كه توي ايوان هاي ف��راخ و مرمرين 
قصرم در بهشت گسترده شده است، مي دوم...
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نعره ی مردي ناآشنا توي كريدور مي پيچد، عين انفجار 
ديناميت توي گلوگاه معدن. وحشتي تمامی ساختمان را 
ف��را مي گيرد. يكي را به باد كت��ك و فحش گرفته اند. دو 
جفت پاش��نه دوان دوان سرس��را را طي مي كنند. شمار 
  زندان بان ها كه باال مي روند، عربده ی آن مرد جلاّد هم كه 

از آدم كش هاي كهنه كار مي بايد باشد، بيش تر مي شود. 
هنوز نيرويي براي ح��س واهمه و احتياط در وجودم 
ذخي��ره دارم. احس��اس ناامني به مغزم هج��وم مي آورد. 
نام هاي خدا و ائمه مي  آيند س��ر زبانم. به آنان پناه مي برم. 
زندگ��ي برايم مي ش��ود يك لحظ��ه، لحظه اي ك��ه دارد 
مي گ��ذرد. فريادهاي ممتد مرد، خاطره ی اتاق بازجويي و 
لحظات شكنجه را در ذهنم بيدار مي كند. زابل، مثل يك 

مرد فقير
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شهر سلطنتي كهن سال برابرم پديدار مي  شود. به يك باره، 
دل تنگ خانواده ام مي شوم... 

م��ردم فقي��ر و صبور ش��هر رژه ش��ان مي گي��رد. در 
ميان شان، افسري كه هرگز نفهميدم نام اصلي اش چيست، 
با انگش��تري طل به ش��كل كلاّه ی م��ار، دارد برايم خط و 
نش��ان مي كشد. من مي خواهم بگويم، قربان! اما او صدايم 

را مي بُرد تا بگويد:
� يَك حس��ابي ازت برسم كه تا عمر داري يادت نرود. 
با بهايي جماعت در مي افتي، هان؟ يَك مبارزه اي نش��انت 
بدهم كه حظ كني. نانت نبود، آبت نبود، با ملاّها گش��تن 
و فضولي كردن دم خانه ی بهايي هايت چي بود؟ من امثال 
تو را خوب مي شناس��م. هر غلطي دل ت��ان بخواهد انجام 
مي دهيد، آن  وقت مي  گذاريد به حس��اب عقيده و جنگ 

مذهبي و مبارزه با ظلم و امپرياليسم جهاني!
سپس، مردي روستايي را به ام نشان مي دهد كه به سان 
موج��ودات حيرت انگي��ز عالم، در من خيره مانده اس��ت. 
انگاري چشمش به يك فس��يل هزاران  ساله افتاده باشد! 
او كه معلوم مي ش��ود وس��عش به يك وعده غذاي جانانه 
هم نخواهد رسيد، نقطه ی مناسبي در رخسارم پيدا كرده 
 و چش��م ازم برنمي دارد. به پشت لبم مي نگرد كه تازه تازه

 سبز شده است. افسر سيه چرده ی شهرباني به مرد اشاره اي 
مي كند و دوباره مي گويد:
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� نگاه ب��ه اين بابا بكن! فرق س��يب زميني آب پز را با 
كله قند نمي داند، ولي س��رش توي الک خودش اس��ت و 
كاري به كار ديگران ندارد. همين يك س��اعت پيش يك 
شيش��ه شربت س��ينه داديم دس��تش، ديديم يك گوشه 
نشس��ته و ريخته توي كاسه و دارد با خرده  نان مي خورد! 
آن قدر پاک و س��اده و سربه راه هستند اين ها كه اگر يك 
كاس��ه آب هم بدهي دست يكي مثل همين بابا، اواّل خدا 
را ش��اكر مي شود، بعد براي شاه دعاي خير نثار مي  كند و 
دس��ت آخر طلب مغفرت براي اموات��ت دارد! آن وقت يك 
مش��ت نفهم و يكي عين تو، مي خواهيد ش��اه را از چشم 

اين ها بيندازيد؟ زرشك!
ب��ه مانند موج��ودي پرجاذبه پيش مي آي��د، پيش تر 
و پيش ت��ر. س��پس در وضع��ي ك��ه بوي ده��ان و خمير 

ريش تراشش به مشامم مي رسد، مي گويد:
� كارت اگ��ر بيش ت��ر از اين بيخ پيدا كند، حس��ابت 
با مركز اس��ت. يك كاري نكن كه اين بار وس��اطت بابات 
هم كارگر نشود ديگر. س��ر به هوايي بس است برايت. به 
اندازه ی كافي پدرت را جلو آدم و عالم كوچك كرده اي كه 
ديگر آبرويي برايش نمانده باشد. مي افتي كنج زندان و آن  
موقع خانواده ات هم اگر دلت برا ي ش��ان تنگ بشود، براي 
رس��اندن يك سلم ساده هم مجبور مي شوي صدتا پيغام 
و پس��غام حواله كني تا ش��ايد يكي به گوش شان برساند! 
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مي روي خودت را مي اندازي ته دره و جان بابايت درمي آيد 
تا اگر توانست يك كاري برايت انجام بدهد. 



fhfدستور زبان بازجو
فصلدوم





مي
عدا

ا

97

دو نيرو از دو جهان متفاوت، با حالت هايي سازش ناپذير، 
در وجودم دوباره و صدباره مي خروشند. ميان اين دو نيرو، 
هيچ رازي در نهادم نيس��ت كه پوش��يده مانده باش��د. از 
دوردس�ت و آف�اق ذه�ن پريشانم ، چه�ره ی ساكت ول�ي 
له و لورده ی يكي از دوس��تان دانشگاهي پديدار مي شود. 
مرا از همان نقطه ی نامعلوم و دور مي پايد. انگاري دستش 
از دني��ا كوت��اه و اميدش تنها به من مانده باش��د تا كاري 
برايش انجام بدهم. البد خودش از عهده اش وامانده است. 
عكس كپي شده ی آيت اهلل خميني را هم روي سينه گرفته 
اس��ت، طوري كه به چش��م من بيايد. اين همان عكسي 
است كه مأموران شهرباني توي بساط يكي از هم كلسي ها 
به هنگام وارسي خانه ی تيمي مان يافتند و از او پرسيدند:

حوزه ي مغناطيس مغز
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� بگو اين چيست؟
شهرياري1 بي درنگ گفت:

� خب، عكس مرجع تقليدم هست ديگر!
دوباره پرسيدند:

� مرجع تقليد تو مگر كيست؟
پاسخ داد:

� حضرت آقاي شريعتمداري!
او كه فهميد دوست ما دارد دستش مي اندازد، محكم 

زير گوش او زد و چند بد و بيراه نثارش كرد.
مأمور ش��هرباني قياف��ه ي تعج��ب زده ي مضحكي به 

خودش گرفت و گفت:
� شهرياري! خر خودتي! يعني خيال كردي يكي مثل 
من قيافه ی ملاّها را از هم تش��خيص نمي دهد؟! بابايت را 
مي دهم دربياورند. مي فرستمت آن گورستان و شوره زاري 

كه عرب غروب به غروب ني مي اندازد!
صورتم، از ش��دت علقه به دوستم يا درک هم دردي، 
حالت س��وزناكي به خود گرفت تا بيش تر دستم بيايد كه 

آن سيلي چه اندازه سنگين بوده است.
مأمور، همان ط��ور غرولندكنان زيرل��ب و بي خط�اب 

ادامه داد:

1� دكتر حسين علي شهرياري، نماينده ی مردم زاهدان در دوره ی نهم مجلس شوراي 
اسالمي.
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� عجبا! ديگر شرف و شناخت اندازه ی گليم هم از وجود 
اين مردم رفته. همه چيز از اين مملكت رخت بسته!

با سكوتي مرگبار ميخكوب ايستاده بودم. خشم مأمور 
ارش��د گروه چنان ش��ديد بود كه نمي توانست خودش را 
كنترل كند. انگار زير پايش فنر بسته باشند، دنبال بهانه ی 
ديگري مي گش��ت تا بار ديگر به شهرياري حمله كند، تا 

اين  كه پرسيد:
� آخ��ر بچه! از اين چيزها چه عايدتان مي ش��ود؟ اين 
هم��ه زور زدي��د و خرخواني كرديد تا بياييد دانش��جوي 
پايتخت نش��ين بش��ويد و اي��ن كارها را بكني��د؟! آن هم 
دانش��جوي رشته ی پزشكي كه هر جوان ايراني حسرتش 

را مي برد؟!
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نيمه ش��ب است. برمي خيزم و هم چنان به سرگذشت 
خودم كه به عادت هميشگي شفاف و كامل برابرم نمايان 
مي ش��ود، خيره مي مانم. فكر كردن به دوران مبارزه، انگار 
اعتيادی ذهني اس��ت كه هر عيبي داش��ته باشد، ُحسن 
جلوگي��ري از تكرار اش��تباهات در آينده را دارد تا زندگي 
را باحرارت تر و سنجيده تر بگذرانی و گمانت كم تر به خطا 

برود و از نامليمات روزگار احساس حيرت كني.
فكر هاي��م هم چنان آلوده به دوران دانش��جويي مانده 
است. در روزهاي دانشجويي، بيش تر از تأمين هزينه هاي 
تحصيلي رشته ی پزشكي، پول دستم مي رسيد، چه از سوي 
پدر و چه س��همم از مزاياي دولتي. بچه ها به ام مي  گفتند 
بانك گروه. در همان زمانی كه ش��وهر خواهرم با ش��غل 

زمين سرماي 
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معلمي ماهي پانصد تومان حقوق مي گرفت، من با درآمد 
دانشجويي و كارورزي، هش��ت صد تومان عايدي ماهيانه 
داش��تم. س��واي اين، تعطيلت كه به زابل مي رفتم، پدرم 
كم تر از دو � س��ه هزار تومان پول كف دستم نمي گذاشت. 
با اين پول، بسياري از درخواست هاي گروه تأمين مي شد، 
به گونه اي كه در روز بازداشت، بالغ بر پنج هزار تومان توي 
حساب بانكي ام مانده بود. بلفاصله برادرم تا ريال آخرش 

را برداشت كرد تا توقيف نشود.
ي��ك گام ك��ه برم��ي دارم، هم��ه ی آثار ش��لق ها و 
ح��رارت ته س��يگار ها زنده مي ش��ود. تنها ي��ك غلبه ی 
روحاني مي تواند وجودم را براي لختي آس��ايش ذهني، از 
دست ش��ان نجات دهد. هفته ی  پيش، براي چندمين  بار، 
شده بودم جاسيگاري شكنجه گرها. آن ها را روي دست و 
بازويم خاموش مي كردند. گاهي ش��كل حقير و فقيرانه ی 
كودكان سيستاني را كه شب ها با شكم خالي سر به بالين 

مي گذارند، برايم يادآوري مي كنند و مي گويند:
� يك توده آدِم افتاده و مريض، دل ش��ان به تو خوش 
بوده كه بيايي و پزشك بشوي تا بر گردي و دوا- درمان شان 
كني. بلكه دستي به س��ر يتيم  ها بكشي. آن وقت االن آه 
و نفرين همه ی ش��ان نصيبت ش��ده! حيف، افسوس روي 

سينه ی همه شان گذاشته اي!
چاره اي نداشتم مگر اين كه اجازه دهم حرف هاي شان، 
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به جاي گوش، مثل سوزن توي تنم فرو برود. 
ش��ب از سرما و سرما از شب زندان، دست برنمي دارد. 
به جايي تكيه مي دهم كه تمام زرق و برق سلول به تغيير 
رنگ و رطوبت افقي ديوارها خلصه شده است. پشتم تير 
مي كش��د و جاي شلق ها مي س��وزد. دست چپم از مچ تا 
سرانگش��تان هنوز لمس و ِسراّ اس��ت. بار ديگر شهر زابل 
مي آي��د روي تصوير خيال��م: آيينه ها، چراغ ه��اي پرنور، 
روش��ن  تر از روز و همانن��د الماس هاي خام و نتراش��يده، 
مي درخش��د. ام��ا اين جا زابل نيس��ت! چرا، هس��ت. زابل 
است. پدرم تجارت خانه اي برپا كرده و مردمان تهي دست 
دوره اش كرده اند. كودكان فربه در آغوش ش��ان ش��ادمانه 
آرام گرفته اند. ديگر تمثال دو شاه پهلوي روي در و ديوار 
نيس��ت؛ حتي اس��كناس هاي كم بها. انگار معجزه شده، يا 
خدا پيامبر رحمتش را بار ديگر رجعت داده باش��د. خودم 
را مي بينم كه دارم براي مرزنشينان افغان اعانه جمع آوري 
مي كنم. نياز به كم��ك دارم تا هدايا و صدقه ها را جابه جا 
كنم. در بيس��ت و چهار س��الگي شده ام دس��تيار پدرم تا 
حساب مال التاّجاره ی خودش و سهم يتيمان و فروافتادگان 

شهر از دستش خارج نشود...
آه، اگر همه ی اين ها حباب و خيال نبود، چه مي شد؟ 
اگر مبارزه به صورت يك مس��أله ی ملاّي درمي آمد و ملت 
تمام گرفتاري خودش و المذهبي دستگاه را از چشم شاه 
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و دربار پهلوي مي ديد، چه مي شد؟ اگر توي يك روزنامه ی 
آزادي خواه و مس��تقل، نوشته مي ش��د اي مردم! برخي از 
مبارزان دستگيرشده، حتي كوچك تر از سن قانوني اعدام 

هستند ، چه ها كه نمي شد؟...
براي دوس��تم كه س��نش اجازه نداد ت��ا مثل ما حكم 
اع��دام بخ��ورد، گريه ام گرفته اس��ت. در پرونده ی من، نه 
حمل سلح درج شده است و نه عمليات انفجاري. از ميان 
همه ی گروهِ پانزده  نفره، تنها چهارنفر اقدام كرده بودند به 
جابه جايي س��لح و انفجار مراكز فساد، اما براي همه ی ما 
حمل س��لح و انفجار در پرونده مان گنجانده شده! معلوم 
نيست رژيم از كه مي ترسد كه اين اندازه دروغ مي گويد؟

پشيمان نيستم. اگر آزادم بگذارند، باز هم از مال و جانم 
براي نهضت مايه مي گذارم و پول  دستي ام را ميان همين 
دوس��تان باوفا و مبارز پخش مي كنم تا كارها، بي دغدغه 
و با ش��تاب پيش برود. پدرم روحش ه��م از اين موضوع 
خبردار نيس��ت. حتي نمي داند كه من در جريان مبارزه با 
رژيم، تا چه اندازه پيش رفته ام. تا چند روز پيش نيك دل 
توي س��لول يك در دو متري مجاور به س��ر مي برد، ولي 
نتوانس��تم ارتباطي با او برقرار كنم. پيش تر گفته بود كه 
جبهه ی ملي به دنبال جذب دانشجوهاي فعال و پرُجربُزه 
اس��ت. جبهه ی ملي، مثل يك كبري��ت بي خطر، خودش 
را مي خواهد صحنه گردان مخالفت و مبارزه با ش��اه كند. 
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آنان مي گويند كه شاه بايد سلطنت كند، نه حكومت. اگر 
هم يكي شان گوشه اي از مملكت نعره اي در نقد عمل كرد 
دربار س��ر دهد، از س��ر محباّت و هم دلي با ش��اه است نه 

جنگ و ستيز واقعي. براي اين ها اسلم اهميتی ندارد!
مأم��وري دوباره ب��ه رديف س��لول هاي تنگ و تاريك 
نزديك مي شود تا با آن صداي نيم دانگ و خواندن ترانه هاي 

كاباره اي، حضور شامگاهي خودش را اعلم كند:
آستـهبيادوچرخهچيکهبارشيشهداري

آستهبرودوچرخهچيکهدلبرامميآري

بّپاجـونم،يواشيواشبهماشينـمنمالي

خواب به چش��مم نمي آيد و ذهنم از گپ زدن با ارواح 
سرگرداني كه با چشماني بسته و لباني خاموش دور كلاّه ام 
دنبال هم راه افتاده  اند، خس��ته نمي شود. ”حاال اين شب 
آخ��ر عمر، تا صبح بيدار بمانم، مگر چه مي ش��ود؟“ توي 
بيداري، دچار كابوس ش��ده ام: يك س��اواكي، با دس��تاني 
پوش��يده از انگش��ترهايي با نگين بدلي، روي قلبم چنگ 
مي اندازد. نمي توانم چهره اش را در ذهن ام درست ببينم و 
تشخيص دهم كه كيست. قيافه اش را مي سپارم به خاطر 
تا به يادش بياورم. آه، خدا! او همان مفلوكي اس��ت كه با 
حس خ�ودشيفتگ�ي آمده بود پايي�ن ساختمان بيمارستان 

فيروزگر تا سراغم را از اطلعات بخش بگيرد...
صدايم كه زدند، گمان كردم ملقاتي دارم. من كه دلم 
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براي ديدن بس��تگان و خانواده تنگ شده و گرفته بود، تا 
دم گيش��ه ی دژباني بيمارستان فيروزگر دويدم. خدا خدا 
مي  كردم كس و كارم باشند، اما تا رسيدم، درجا خشكم زد. 
ديداری ناميمون در پيش بود. البته انتظارش را از روزهاي 
م بيمارستان،  پيش مي كشيدم. توي محوطه ی سبز و خراّ
دو نفر كراواتي با چهره  هايي س��رد و خشك، برابرم راست 
ش��دند تا بناهاي نو در نظرم خرابه هايي قديمي  ش��وند و 

مناظر بديع، غم انگيز و محو جلوه كنند. پرسيدند:
� لطيفي تويي؟

گفتم:
� بله.

دست هايم را آرام گرفتند و به سوي خودرويي كه كنار 
محوطه، پارک شده بود، هدايتم كردند. پرسيدم:

� چه كارم داريد؟
گفتند ك�ه الزم اس��ت به همراه ش�ان تا جاي�ي بروم. 

دوباره پرسيدم:
� يعني نمي گوييد از كجاييد و براي چه دنبالم آمده ايد؟ 
اگر براي تحقيق آمده ايد، همين  جا هم مي توانيد كارتان را 

بكنيد. ديگر دنگ و فنگ و اسكورت مي خواهد چه كار؟
سكوت كردند. بيمارستان برايم شد قبرستان. چشم از 
دستان و آستين هاي شق و رقاّ شان برنداشتم، تا اين كه به 

پاي خودرو سياه رنگ، با راننده ای گردن كلفت، رسيديم.
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از همان جا يك راست به ساختمان كميته ی مشترک 
ضدخرابكاري آمدم. دنيا روي س��رم داشت خراب مي شد. 
ي��ك آن دلم به حال خودم س��وخت كه چرا نتوانس��ته ام 
بي هي��چ هدفي جز زندگ��ي كردن، الي م��ردم بلولم، اما 
من ك��ه راهم را با آگاه��ي برگزيده ب��ودم، نبايد چندان 
پريش��ان خاطر می شدم. چند نفر دس��ت به كار شدند تا 
پرسش هايي كه توي برگه ی بازجويي الزم داشتند، بر زبان 
بياورند. قانع نمي شدند. بنابراين، بار ديگر بي درنگ سوارم 
كردند و به خانه ی دانشجويي مان بردند. آن جا معدن سند 
ج��رم و مدرک بود، هرچند ك��ه به راحتي در معرض ديد 
ناشناسان و نامحرمان قرارشان نداده بوديم. مأمورها داخل 
ش��دند و همه چيز را زير و رو كردند. آن كه بيش تر از همه 
ح��رف مي زد و م��ا را اخلل گر خطاب ق��رار مي داد، عين 
دزدان دست پاچه و ناشي، سراغ كمد وسايلم رفت تا شايد 
اطلعيه ها و ش��ب نامه اي يا اسلحه و فشنگي در آن بيابد. 
مدام زيرلب خدا را با صفت پوشانندگي و آرامش بخشي اش 
صدا مي زدم. مأمور ديگري، غم زده و يخ، كناري ايس��تاد. 
سپس هم اتاقي ام شهرياري را با برادرش كه همانند برادر 
خ��ودم ميهمان مان بودند، س��ين- جيم  كرد. آن يكي كه 
عين الش��خوري گرس��نه پر جنب و جوش بود، از سمت 
راس��ت كمد، عقب نمي آمد و كتاب هاي دكتر شريعتي و 
مهندس بازرگان را مي ريخت كف اتاق و بي خطاب غرولند 



10
 / 

ب
قال

ن ان
ارا

دگ
يا

108

مي كرد:
� مزخرف! مزخرف!...

توي دلم مي گفتم كه خودتي و اربابت! با پش��ت كاري 
فراوان، دست و پا مي زد تا چيزي كشف كند و دست خالي 
از خانه مان خارج نش��ود، بلكه به پرونده ام پيوس��ت كند. 

خسته كه شد، داد زد:
� همين كتاب ها مي تواند باعث محكوميتت بشود. الزم 

نيست همه اش يك چوب كبريت مورددار باشدكه!
با ناراحتي و دلخوري گفتم:

� حاال چرا ُج��ل و پلس ما را به هم مي ريزيد؟ خب، 
همان اول مي گفتيد دنبال چه هستيد تا خودمان نشان تان 
بدهيم. ما كه نمي دانس��تيم خواندن اين كتاب ها هم جرم 
اس��ت. ش��ما بگو نخوانيد، ما هم مي گوييم چشم و ديگر 
الي��ش را هم ب��از نمي كنيم. اصًل مال خودت��ان، برداريد 

ببريد!
پريد توي حرف��م و طوري كه توي دلم را خالی كند، 

قوي و خشن گفت:
� خفه شو، اخلل گر آشوب چي! همينِ مان مانده كه تو 
 دهاتي درس قانون به م��ا تعليم بدهي! حالي ات مي كنم. 
البته، ش��ايد قب��ًل به خاطر همين كتاب ها توقيف ش��ده 
باش��ي، ولي اين بار، قضيه چيز ديگری است. كاَرت از اين 
چيزها گذشته. رفتي زير آب. من خودم ختم سياه كارهاي 
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عالم ام.
هم��ه اش نگ��ران اين بودم ك��ه مبادا دست ش��ان به 
جزوه هايي كه توي آش��پزخانه جاسازي كرده بودم برسد! 
توي همين گيرودار از ساک شهرياري، يك عكس از آيت اهلل 
خميني بيرون كشيدند. اين عكس، كارت تبريك عيد نوروز 
سال1353 بود كه دانش��جوهاي مبارز به يك ديگر هديه 
داده بودند. س��اواكي ها نخس��ت تصوير را نشان هم دادند 
و س��رآخر يكي ش��ان رفت جلو. سيخ و صاف، در فاصله ی 
چهارانگشتِي شهرياري ايس��تاد و با پرسشي شوک آور به 
بازجويي سرپايي او پرداخت. شهرياري، همانند چنارهاي 
چند صد س��اله ايس��تاده بود. حضورش در كنارم، مشكل 
تنهايي ام را برابر ساواكي هاي جسور و فضول، حل مي كرد. 
يك��ي از مأمورها به بهانه ی قضاي حاجت رفت. كارش كه 
طول كش��يد، فهميدم دارد سوراخ � سنبه ها را مي گردد. 
س��پس، با همان قيافه ی ش��وخ و پيرس��ال، آمد بيرون و 
چيزي را به اطلع سرگروه ش��ان رساند. دو تن با يك ديگر 
پچ پچ مي كردند كه دانشگاه پر از دختران خوشگل است، 
آن وق��ت اين ها همه را رها كرده و دنبال خطر مي روند و 

چسبيده اند به مذهب و سياست!
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چنان دل گرفته از هواي خراب س��لولم كه نم�ي توانم 
به طور ممتد به شخص يا چيزي فكر كنم، اما دلم دوست 
 ندارد اين جا خانه نش��ين بش��ود و مثل روحم بيدار است. 
به اي��ن طرف و آن طرف س��رک مي كش��د. مأموري كه 
 توي كريدور قدم مي زند، نگهبان ش��يفت آخر شب است. 
با گوش س��پردن به صداي كوبه مانند كفش ها و شمردن 
گام هايش، س��عي دارم خودم را خ��واب كنم. مگر خواب 
به دادم برس��د، اما فايده اي ندارد. دلم مي خواهد در را باز 
كند و بيايد داخل تا لخت��ي در كنارم بتمرگد، يا يك جا، 
پشت در، روي پا بند بشود، بلكه بتوانيم كمي با هم راجع 
ب��ه هر چيز قابل مباحثه اي گفت وگو كنيم. تنها اين مهم 
است كه حرف بزنيم. انگار بترسم از اين سكوت و تنهايي 

با دوستان جاني
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مفرط و زبان مادري نيز از يادم برود! گاهي از برابر در گذر 
می كند و با لگد به آن مي كوبد. اين كار، گذشته از گذران 
بي حوصلگي اش و آزار زنداني ه��ا، مي تواند معاني فراواني 
داش��ته باشد. يكي از آن ها، يادآوري حضور و شأن و مقام 

خودش به زنداني هاست.
مرگ در انتظارم اس��ت، با چش��م و دست هايي بسته، 
تكيه بر ديواري س��وراخ س��وراخ و گوش هايي كه آخرين 
شنودش��ان از دني��ا، رگب��ار ژ3 خواهد ب��ود. اي كاش در 
جنگ رودررو مي مردم. اي كاش واقعاً با مأمورها درگيري 
مس��لحانه پيدا مي كردم تا در عوض، اين طور ش��كنجه و 
تحقير و سرآخر زجركش نمي شدم. فكر مي كنم و خيال. 
خي��ال مي كنم و فكر. فكر و خيال، ميراث چنين لحظاتي 
است كه هيچ كار ديگري از دست آدم برنمی آيد. به خيالم 
مي آيد كه چگونه يك مسلس��ل چي از روي كاميون ايفای 
ارتشی به سويم مي چرخد. سپس، اريب وار شليك مي كند 
و مي كش��د و آتش رها مي كند و ش��عله  مي زند و... چند 
لحظه بعد، خاكس��تري هم از تن م��ن باقي نمي ماند. آه، 
خدا! دس��تم به آينده نمي رسد، وگرنه آينده را اين گونه به 

سرنوشتم و سرنوشتم را به تقدير نمي سپردم. 
بيش تري��ن بهانه ب��راي زنده مان��دن و زندگي كردن، 
ديدار دوباره ی سيماي مادري مهربان و پدري دل سوخته 
است. شعرم مي گيرد. ادبياتم مي جوشد. حافظه ام را به كار 
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مي اندازم، اما روشن نمي شود. چند واژه مي آيد و مي رود، 
ولي دلم ح��رف دارد. ذكر مي گويم، اما باز هم حرف دارد 
و آرام نمي گيرد. پس همه ی ذوق و استعدادم آستين باال 

مي زند:
چـونگـرميخـونبدنمدربدنـمباش

چونسيلفروفتادهبههامون،وطنمباش

چونکوهکههرصبحبخنددبهخورشيد

برخيـزوچـونورآمـدهبااليسرمباش

چونجـاممـيتلخکـهازکفبرباينـد

برلببچشـان،دفعخمـاريوتبمباش

ترسـمنرسـمبـرکفاينبحـرعميقم

تـودّرگـرانسنگوتمـامثمـرمبـاش

زنجيـربـهپـاياسـتوپراوجنـدارم

پـروازمـنوداممـنوبالوپـرمباش

بادانـهیاشکـيکهزچشمـيبتـراود

دامانمنوجانمـنوخـوابشبمباش

آنلحظهکهخاكاستهمهملكوتنمن

مباش آغـوشبيارايوبمـان،چونکفـن

ح��رف دلم تحليل نمي رود. ان��گار ديگر هيچ چيز در 
وجودم نباشد، مگر جنبش آرام لب و صدايي كه خودم هم 
آن را به زحمت مي ش��نوم. تا زماني كه از زير يك دس��ت 
پيراهن ش��ق و رق زندان، حركات آهسته ی تنفس پيكر 
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نحيفم را حس مي كن��م، درمي يابم زنده ام و هنوز در اين 
جهان به س��ر مي برم! حرفم مي گيرد، حرف با خدايي كه 

دارد مرا مي پايد و چشم ازم برنمي دارد:
�  خدايا، هيچ چيز به درگاه تو به اندازه ی گريه گره گشا 
نيست! ما را به خود رها مكن. اگر دربندي و گرفتاري، ما 
را پياپ��ي به ياد تو مي ان��دازد و اگر تو به بنده هاي گرفتار 
بي��ش از ديگ��ران مي نگري و هواداري، پ��س ما را همين 
بس كه پيوسته گرفتار و بيمار باشيم، اگرچه، هيچ رهايي 
و آزادگ��ي اي بهتر از دربند تو بودن نيس��ت. كاش ما تنها 

دربند تو باشيم كه اين همان بندگي توست. 
پروردگارا! من خويش را از تبار و شمار كساني مي دانم 
كه روزگاري نه چندان دور در اين مملكت، براي كشته شدن 
 در راه تو و مردن با س��خت ترين گونه، ش��تاب داش��تند. 
هنوز هم آرزوي نهفته ام اين است كه درحالي به ديدارت 
نايل ش��وم كه تنم خونين و پاره پاره باش��د، درحالي كه 
جامه ی دريده ام همان كفنم شود، ولي اكنون پنداري مرا به 
خود وانهاده  باشي! اي شنواي پنهاني ترين و ناگفتني ترين 
درد دل  ه��ا! اي  كه تاكنون تنها تو را به هنگام واگويه هاي 
 درون��ي ام ش��نوا و كناردس��تم مي انگاش��ته ام! در نمازم،

بيش از آن كه به شيوه ی نيايش بينديشم، به تو مي انديشم 
و در ياد تو فرو مي روم. كس��ي از درونم به س��وي تو پرواز 
مي كند. سپس، در خود وا مي مانم كه كيستم! ياد تو چنان 
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آرام��ش ويژه ای به جانم مي بخش��د كه من در هيچ جاي 
ديگر، آن را نيافته ام. پنداري هيچم، هيچ. تو كه نباش��ي، 

پوچ هم مي شوم. 
بزرگا، من خويش را از ش��مار تنگ آمدگان تنگ دست 
مي پندارم، ول��ي باز هم نمي خواهم گدايِي در جانان را به 
سلطنت بفروشم. من نه آيين نوگزيني در پيش گرفته ام و 

نه دل ز مهر دوستان بريده ام. 
خدايا، تقلاّ براي عوض كردن يك سرنوش��ت، ممكن 
اس��ت به قيمت جان آدم تمام شود، اما بر من ببخش كه 
گاهي اين اصل را از ياد مي برم. مثل كوري شده ام كه تنها 
مي تواند نور و گرماي آتش را با كف دست هايش احساس 
و تماشا كند. همان دست ها، با يك انرژي ذخيره شده كه از 
خاندان و خانواده و همه ی دوران گذشته ام اندوخته  ام، مرا 
به سوي گرماي تو راهنمايي و هدايت مي كند. در وجودم 
تنه��ا همين انرژي كه باور و عقيده ام اس��ت، شايس��ته ی 

پاسداري است.

با دوس��تان جاني، زندگي كه هيچ، پيكار هم  ش��يرين 
اس��ت، ولي هنگامي كه جمع از هم می پاشد و هر كاليبري 
براي كش��تن و از بين بردن كافي می شود، مي بايد از برابر 
لوله ها و مگس��ك تفنگ ها به آرامي گريخت. ساواک دست 
هم اگر دراز مي كرد، ما را به چنگ مي آورد. چاره اي نداشتيم 
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مگر اين كه دل به خدا و تقدير بس��پاريم. همين اس��ت كه 
هس��ت. اين دواي تلخ را س��رآخر مي بايد سر مي كشيديم. 
باور و ايمان مان، برتر از جان، تنها و باالدست ترين ميوه اي 
اس��ت كه گويی براي انداختنش از درخت، صد سنگ الزم 
داش��ته باشد. حاال هم اعدام، تشريفات چنداني الزم ندارد. 
دم م��رگ، زندگي و توي زن��دان، آزادي به ياد آدم می آيد 
 و ش��يرين تر جلوه مي كند. همانند پيري كه كودكي  اش را 
 به ياد بياورد و برايش ش��يرين شود. درباره ی خودم، اكنون 
 نه تنها كودكي، بلكه سراسر عمر گذشته ام، شيريني اش را 
رو كرده اس��ت. كهن ترين خاطره ی كودك��ي ام، مربوط به 
روزي اس��ت كه روي پ��اي مادرم درحال گوش س��پردن 
ب��ه روضه ی حضرت زهرا س��لم اهلل عليها بودم، هرچند كه 
هيچ چيز از آن ناله ه��ا و واژه هاي مردم نمي فهميدم. زن ها 
مي گريس��تند و روضه خوان، حديث كس��ا را با تأني و دقت 
مي خوان��د. از گريه و لرزش مادرم كه گويی از درد و رنجي 
ناشناخته عاجز شده باشد، من هم به گريه افتادم. هرچه از 
س��نم مي گذرد، آن دوران را كم تر و كلي تر به ياد مي آورم، 
اما آن ساعت، انگار همين ديروز صبح بود كه هرگز از يادم 

نخواهد رفت. 
مادر از داغ طوالني و پرحرارت اهل بيت عليهم الس��لم، 
ناله مي كرد و گاهي به صورت مي كوفت. به دختركي خيره 
شده بودم كه همه ی كارها را مي خواست خودش به تنهايي 
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انجام دهد. همانند كسي كه تنها ساعتي ديرتر از خواهرش 
به دنيا آمده، ولي احساس اين تأخير به مراتب چشم گيرتر 
از اين زمان اندک باش��د، حسادتم گرفت. با آن كه جثه اي 
 كوچك ت��ر از من داش��ت، از پس كارها خ��وب برمي آمد. 
 قند و خرم��ا می چرخاند و مفاتيح ه��ا را جابه جا مي كرد و 
 با يك دس��ت، انبوه موهايش را زير روس��ري سرمه  اي  اش 
ف��رو می برد. هم��ان لحظه، به خودم گفت��م من هم روزي 
مي رسد كه يك تنه از مردم پذيرايي كنم و براي شان چاي 
بريزم. دوست داش��تم زودتر از حد معمول قرآن و دعا ياد 
بگي��رم. انگي��زه ی آن روز، همانند احضار هم��ه ی توان و 

استعدادم شد.
س��ال هاي بعد كه تار و پود وجودم ب��ا نواي قاريان و 
منبري ها ب��ه لرزه درمي آم��د و دچار هيجان مي ش��دم، 
هن��وز در افكارم خبري از افت  و خيزهاي سياس��ي نبود. 
تا آن كه ديگر بابت جمع و جور كردن جوانان و دوس��تان 
و نشاندن شان زير بيرق امام حسين عليه السلم، به خودم 
مدال نمي دادم. مي دانس��تم كه مذهبِي صرف بودن، فقط 
تخليه ی انرژي اس��ت. دلم مي خواس��ت روشنگري كنم و 
مطالعه هايم را به كار ببندم. البته كه تا مدتي مغلوب بودم، 
چرا كه يك مغلوب جابه جا به غالب بدل نمي شود، مگر در 

مبارزه اي تن به تن.
حال، اگر لياقت پيروزي هم نداشته باشم، عقب نشيني 
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نخواهم كردم. مقاومت مي كنم تا رشته هاي پيوند جسم و 
روحم از هم نگسلد. 

هنگامه ی  واپس��يني كه مادرم ب��ا نگاهش با من وداع 
مي كرد، جگرم داشت آتش مي گرفت. دلم داشت مي رفت 
تا بروم و به قاض��ي دادگاه بگويم؛ غلط كردم، بلكه مادرم 
داغ دارم  نشود. پايم داشت سست مي شد، اما يك آن، همان 
ساعتي كه كودكي خردسال بودم و او همانند مارگزيده ها 
ت��وي مجلس روضه به خودش مي پيچي��د، به نظرم آمد. 
ديدم انگار بار ديگر روي پايش نشسته و تنم دارد با لرزش 
تن��ش باال و پايين مي رود. اگ��ر آن لرزش نبود، امروز هم 
احساس اس��تواري در من وجود نداشت و روحم پيش از 
جسمم مي مرد، حتي اگر تنم بر اثر وحشت از مرگ، خالي 

از شوق حيات می شد. 
ماه گذش��ته من را به گماشته اي سپردند كه خالي از 
هر گونه احس��اس و عاطفه ای بود. او به زندانيان سياسي، 
به چش��م رمه اي مي نگريست كه شبان ندارد. به كف پايم 
چنان تركه و تسمه مي زد كه پنداري در رؤيا دارد ميخ به 

پاشنه ی پوتين مي كوبد! به او مي گفتم:
� م��ن به هيچ گروهي وصل نيس��تم. اص��ًل گروه ما، 

تحصيلي است و حتي اسم هم ندارد.
نخست فكر  كرد دارم سر به سرش مي گذارم:

� تو س��عي كردي بروي توي دستگاه هاي دولتي. فكر 



مي
عدا

ا

119

اين جايش را نك��رده بودي كه امنيت ملي را داري تهديد 
مي كني، اُمُّل؟ 

گاه��ي اراده ام فرو مي ريخت و تس��لط بر اعصابم را از 
دس��ت مي دادم. آن وقت، ديگر چيزي نمي شدم مگر تَل 
عظيمي از پ��اره ی اعضا كه هيچ يك از آن ها چهره ی يك 

مبارز معتقد و مسلمان را نشان نمي دهد. 
تا مي آمدم عقب نشيني كنم و بپذيرم اشتباه كرده ام، 
صدايي در وج��ودم طنين مي انداخت ك��ه ديگر تصميم 
با خودت نيس��ت و نبايد اين اش��تباه را مرتكب ش��وي، 
چون ديگر از آِن خودت نيس��تي. البته هزيمت، صحنه ی 
غم انگيزي است. دست خودم نيست. گاهي الهامي ناگهاني 
سرنوشت آدم را دگرگون مي كند. من هم به نوبه ی خود، 
روي مرز فروريختن و ورشكس��تگي روحي، به مكاش��فه 
مي رسم و به مرور زمان روحيه ام را ترميم مي كنم، هرچند 
كه درحال حاضر هيچ گونه عش��ق و علقه اي به چيزي در 
وجودم احساس نمي كنم. تا مي آيم دستور زبان اين بازجو 
 را ياد بگيرم، آن يكي مي  آيد س��راغم و جابه جا مي شوند. 
به همان صورت، تا مي آيم خودم را آماده ی سازش و پذيرش 
جرمم كنم، حس غريب و ديرپايی، بيدارم می كند و مرا از 
تسليم بازمي دارد. هنگامه اي فرا مي رسد كه گويي شعر و 
آيه اي به ذهن و قلبم الهام شده باشد. خيلي به دنبال اين 
ندا گشته ام، اما نمي دانم كي مي آيد و كي مي رود. خودش 
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مي داند. مثل يار عزيزی مي ماند كه تحمل گذشت زمان را 
به آدم بياموزد؛ و اين موهبتي عظيم است.

روزهاي انفرادي دير و س��خت درحال گذر اس��ت. به 
علت فرسودگي تدريجي، زندگي نيز در وجودم به كندي 
مي  گ��ذرد. وانگهي، چندان اهميت��ي برايم ندارد كه چند 
هزار تا از اين مس��احت س��لول را كه به اندازه ی يك كمد 
ديواري اس��ت، بايد روي هم گذاش��ت تا بشود به اندازه ی 
حياط پدرم در زابل! در اين سلول، همه ی وظيفه ی حيات، 
منحصر به قلب و ريه و معده و بخشي از مغزم شده است. 
پاهايم پر از زخم، دس��ت هايم عليل و عاجز، چش��م هايم 
بي سو و غرق در تاريكي محيط و گوش هايم خالي از تنوع 
صداهاست و پوست تنم فقط درد و سوزش از سرما و گرما 
را حس می كند و به مغز مي رس��اند. با اين جسم، چگونه 
به روحم س��واري بدهم؟ االغي كه ناقص و گرسنه شد، نه 
بار دارد و نه صاحب! با افزودن س��اعاتي كه در بي هوشي 
سپري كرده ام، قرن هاست كه اين جا اسيرم. بي هوشي، مرا 
در آرامش خاص م��ردگان، در فاصله اي بي نهايت دور كه 
دست زمان از آن سرزمين كوتاه است، فرو مي برد. هر بار 
شايد ده دقيقه بيش تر طول نكشيده باشد كه غش كرده  
و روي دس��ت گماشته اي افتاده و دوباره به ضرب سيلي و 
مدد سطل آب سرد، به هوش آمده باشم. لكن ماجراي اين 
ده دقيقه ها، ميهماني خودم با آن ”من“ ديگري اس��ت كه 
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در وجود خودم س��اخته ام. با او كه روبه رو مي شوم، پاسخ 
تمامی پرسش هايم را مي گيرم. او از خودم بسيار بزرگ تر 
است و مرا همانند جوجه اي كه در سايه ی شه پري شكاري 
پرورش مي يابد و سرپرستي مي كند، در بر مي گيرد. گاهي 
ك��ه خطا مي  كنم، عتاب مي كند. از او پرس��يده ام؛ ” آيا تو 

هستي كه به وقت مقتضي برايم الهام مي آوري؟“
او نيز پاسخ مي دهد: ”خير!“

حيف! دوس��ت دارم خودش باشد. دوس��ت دارم اين 
”من“ ديگر خودم، همان نيروي الهام بخش��ی باشد كه هر 
بار با تلنگري معجزه آسا مرا از ريزش روحي و اعتقادي باز 

مي دارد. 
ب��ه يادم مي آيد ك��ه جايی خوانده ام ام��ام زمان)عج( 
س��فارش كرده هر روز عصر س��وره ی نوح را براي تعجيل 
در ظهورش زمزمه كنيم. هنگامي كه در محيطي بي روح 
بي هوش��م،”من“ مي آيد تا ش��انه هاي دردمن��دم را با آن 
دس��ت هاي لطيف بگيرد. اس��تخوان هايم ق��رچ قرچ صدا 

مي دهد، ولي او مي گويد كه مهم نيست. مي پرسم:
� فرمان از دستم خارج مي شود، پس چه چيزي مهم تر 

است؟
پاسخ مي دهد: 

� اگ��ر يك بچه آهو مي بودي و عق��اب تو را به چنگ 
مي گرفت و تا زير س��قف ابرها ب��اال مي برد، آن گاه باز هم 



10
 / 

ب
قال

ن ان
ارا

دگ
يا

122

دوست مي داش��تي در همان لحظه رهايت كند و برود يا 
اين كه تو را با خودش به آشيانه ببرد تا بلكه مشيت خداوند 
چيز ديگري بشود و عقاب از جانت درگذرد؟ االن هم اگر 
وابدهي، از اوج سقوط خواهي كرد و در دم مي ميري، حتي 
اگر جس��مت درد اين مرگ را كه مردن روح است، حس 

و درک نكند.
به هوش كه مي آيم، او مثل نقطه اي س��ياه رنگ و ريز، 
از من دور و دورتر مي شود. دوباره مي افتم روي تن خودم 
و خودم روي خودم سنگيني مي كند. سينه ام نفْس تنگي 
مي گي��رد. من به همان نقط��ه ی نامريي خيره مي مانم، تا 
اين كه مأموري س��رحال يا همان قبلي س��يگار به دس��ت 

مي آيد روي شبكه ی چشمم و مي گويد:
� از اين بدتر هم سرت در مي آوريم.

دلم مي خواهد دوب��اره چنان بزند كه باز هم بي هوش 
ش��وم و بروم در عالم خلسه تا سر و كله ی ”من“ بار ديگر 
و بار ديگر و بار ديگر پيدايش بش��ود و نگذارد كه محكوم 

به فنا شوم.
ش��كنجه گر، موقاّر و س��نگين، پيش مي  آيد. مي گويد: 
” كارم خش��ونت نيس��ت، مگر آن كه پاي اهانت به اساس 
سلطنت و خيانت ملي در ميان باشد. آن گاه است كه ديگر 

خون جلو چشمانم را خواهد گرفت.“
س��اعت نخس��ت خودش را نگ��ه داش��ت و زور زد تا 
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هم چنان خون سرد و متين جلوه كند. ولي ناگهان، همانند 
شهبازي كه از ارتفاع يك صدمتري با نهايت سرعت، روي 
س��ر گنجشكي فرود  آيد، خودش را به سويم پرتاب كرد و 

هم زمان فرياد كشيد:
� اين را ببريد براي سفر با آپولو. 

توي ديوانه خان��ه، اولين حرفي كه يك ديوانه مي زند، 
اين اس��ت كه مي گويد: ”من ديوانه نيستم! بي خود من را 
آورده ايد اين جا.“ و بعد دست و پا مي زند تا بلكه رها بشود. 
حكايت ما و ش��ما سياسي هاي گير افتاده، حكايت همان 
ديوانه خانه است. شما هم روزهاي اول، فقط داد مي زنيد كه 

بي گناه و هيچ كاره ايد و اصوالً اشتباهي دستگير شده ايد!
دو نف��ر دويدند و ع��وض آپولو، مرا س��پردند به دم و 
دس��تگاه شوک برقي و گذاشتندم وس��ط اتاق. تا چشمم 
به هيبت دس��تگاه و رش��ته هايش خورد، مثل ش��مع آب 
ش��دم. انگار كه ديگر آن جا وجود نداشته باشم. به خودم 
گفت��م كه االن به يك باره كباب خواهم ش��د. براي خودم 
شهادتين را زمزمه كردم و فاتحه فرستادم. مرا همانند يك 
الم شيشه اي كه زير ميكروسكوپ می گذارند، به دستگاه 
بس��تند تا سلول هاي س��ازش ناپذيرم را شناسايي كنند و 

بُكشند...
مأمور موقاّر، ماري بود ك��ه نيش زهرش را به تنم زد. 
تاب ازم گرفت و آن روز، يازده  بار زير ش��كنجه، بي هوش 



10
 / 

ب
قال

ن ان
ارا

دگ
يا

124

ش��دم و به زور به هوش آمدم. ”مِن“ دست سازم هم يازده 
بار آمد؛ ش��ال صدفي سبز و سپيدي به گردن داشت و با 
لرزش��ي كه ناشي از حركت س��ريع بود، به ام نزديك شد. 

گفتم:
دارم. جهن��م ك��ه خ��دا وع��ده داده، مگ��ر  � درد 

همين جاست؟
گفت:

� طاقت بياور. صبح نزديك است.
گفتم:

� صبح؟ كدام صبح؟ صبحي كه بناست اعدامم كنند؟ 
اصًل ديگر چيزي براي بردن به پاي ديوار نمانده ازم! ديگر 
مبارزه و پيروزي برايم افسانه اي بيش نيست. وضع از اين 

هم وخيم تر؟
رگباري آبي رنگ ميان من و ”من“ در گرفت. گفتم:

� همه ی ذخايري را كه اندوخته اي، همه ی عش��ق ها، 
همه ی ايمانت را در كف دستت بگير و نترس. تو ريشه  داري. 

ريشه ات را گم نكن.
در يك دوره ی بي هوش��ي، گرفتار سوداي يك خاطره 

شدم: 
روزي در دوران نوجوان��ي، هن��گام عصرگاه��ان زي��ر 
لكه هاي بزرگ سايه ها كه درختان باغ آن ها را مي ساختند، 
ب��ه راه افت��اده بودم و ارابه ی يونجه كش را چپ و راس��ت 
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مي ك��ردم. هنوز از زندگي هيچ ش��يوه اي نياموخته بودم، 
مگر تيزهوش��ي در فراگيري هر مسأله ی پيراموني و بازي 
با هر چيزي كه قابل برداش��تن و تفريح كردن است. برايم 
دشوارترين كار ممكن همين بود كه تصور كنم آينده چه 
شكلي اس��ت! از تجربه هاي ديرين پدرم هم نمي توانستم 
به��ره ببرم، چرا كه او به رغم اين كه همه چيز را با زمزمه ي 
محب��ت بازگو مي كرد، هرگز نمي توانس��تم خودم را جاي 
كودكي اش فرض كنم و تصوير آينده اي را كه اكنون خودم 

در آن قرار داشتم، ببينم. پدر مي گفت:
� دنيا همين است. تا بوده، همين بوده. شاه بوده، عالم 
ه��م بوده. دزد بوده، مؤمن هم ب��وده. مرض بوده، دوا هم 
بوده. ش��ب بوده، روز هم بوده. سپيد بوده، سياه هم بوده. 
جن��گ بوده، صلح هم بوده. ظلم بوده، عدل هم بوده. ولي 
هيچ وقت يكی شان به تنهايي سر كار نبوده و هيچ كدام شان 

هم به تمامی در يك نفر جمع نشدند.
روزي پرسيدم:

� باب��ا، اگ��ر سي س��ال ب��ه عق��ب برگردي، چ��ه كار 
مي كني؟

خودش را مثل فتيله ی چراغ كه براي روشنايي بيش تر 
باال مي كش��ند، صاف كرد و به نقطه اي نامعلوم خيره شد 

و گفت:
� يك كاري مي كنم كه فقير توي شهر نباشد و كسي 
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براي دواي مرضش مجبور نشود برود مركز. اصًل ريشه ی 
هر چه مرض و بي سوادي را خشك مي  كنم.

گفتم:
� مگر مي ش��ود كسي غير از امام زمان)عج( بتواند اين 

كارها را انجام بدهد؟
گفت:

� بله، راس��ت مي گويي، نمي شود. كار ما نيست. پس 
فق��ط باي��د دعا كنيم خ��ودش زودتر بيايد و ب��ه دادمان 

برسد.
گفتم:

� خب، حاال كه امام ظهور نكرده و ستم و فقر همه جا 
را گرفته، بايد برويم زير علم يزيد سينه بزنيم؟

گفت:
� توي اين روزها اگر كس��ي دس��ت از پ��ا خطا كند، 
مي گيرن��د مي برندش. تازه، هم��ه ی دار و ندارش را ضبط 
مي كنند و آدم از اس��اس بدبخت مي شود. صدايش هم به 

گوش هيچ دادرسي نمي رسد. اصًل دادرسي وجود ندارد!
اي��ن را كه گفت، تازه فهميدم چه قدر ظلم آش��كار و 
گسترده شده كه حتي پدرم از دورنماي درافتادن با رژيم 
ش��اه هم تصوير خوبي در ذهنش نقش نمي بندد! حرفش 
برايم ب��ه مانند نخس��تين دانه هاي رگباره��اي توفاني و 
سنگين ش��د. او با زبان بي زباني اعتراف كرد كه خيلي ها 
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در راه مبارزه با طاغ��وت بازي را از پيش باخته اند و رژيم 
به شان امان نداده است.

اگ��ر آن روز عقل��م مي رس��يد و چني��ن روزهايي را 
پيش بينی می كردم، حتماً به پدرم مي  گفتم كه آرزوهايش 
را در خودش نُكش��د، چرا كه جوانان در آينده اي نزديك 
ابهت شاهنش��اه و آريامهر را خواهند شكست. همه ی اين 
شكنجه هاي شان هم از سر ترس ش��ان است. مي خواهند 
براي ديگران، فكر مبارزه كردن را هم در نطفه خفه كنند. 
مي خواهند هر آزادي خواهي، شكنجه گر بخش مبارزه طلب 

ذهن خودش بشود. 
هنگامي كه شكنجه گر به انواع  حيله ها متوسل مي شود 
و تهديدم مي  كند، مي باي��د از همين تهديد براي اميدوار 
بودن اس��تفاده كنم. بي خود اين دس��تورالعمل را براي او 
تكرار كرده اند كه بايد ش��كنجه كرد تا به نتيجه اي دست 
ياف��ت. اين درس��ت كه من آس��يب پذيرم و برخي چيزها 
اجتناب ناپذير اس��ت، اما س��رآخر، نجات خود را لحظه اي 
احساس خواهم كرد كه آنان خيال مي كنند نابود و مرعوب 
شده ام و راهي جز سرسپردن به تيغ ميرغضب و جوخه ی 

اعدام پيش پايم نيست.
از نظ�ر خ�ودم، مرتكب هيچ گونه اش��تباهي نش�ده ام 
ك��ه امنيت مل�ي س��اختگي آنان را برهم زده باش���م، االاّ 
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اين كه گل و الي لجن زاري را برهم زده ام كه بويش حتي 
كاف��ران را هم اذيت خواهد كرد. اگر هم جانب احتياط را 
نگه مي داش��تم، نه از سر ترس بود، بلكه براي اين بود كه 
اين رس��وايي را براي رژيم وابس��ته ی شاه و فرقه هايي كه 
 دامن اس��لم را ننگين كرده اند، بتوان��م بيش تر و بيش تر

به ارمغان بياورم. 
اي كاش پ��درم بيش تر از اين ثروت و مكنت داش��ت. 
كاش خانواده های دوستان دانشجويم، از گزند ساواک دور 
مي ماندند، تا در خلل مبارزه، از همه چيزمان مي گذشتيم. 
اگ��ر يك د يگر را در اين راه نش��ناخته باش��يم، همين كه 
هدف مان يگانه اس��ت و براي س��رنگوني رژيم يا دست كم 
وضع قوانين اس��لمي تلش كرده ايم، روحي مشترک ما 
را در بر خواهد گرفت. ديدارش��ان در بازداشتگاه، هم چون 
برخورد با يك هم وط��ن و هم زبان در غريب ترين نقطه ی 
كره ی زمين در دور دست هاس��ت كه آدمي به رغم علقه، 

انتظارش را نمي كشد.

روزي مرا با فش��ار به طرف زمي��ن خم كردند. گردنم 
داش��ت مي شكس��ت و مهره هاي كم��رم دان��ه دانه صدا 
مي داد. اعضاي حساس بدنم به درد آمد. به صورت وارونه، 
نگاه يك س��اني به ش��كنجه گران و حاضران اتاق انداختم. 
حس كردم كه در مقايس��ه با ايش��ان، بسيار قدرت مند تر 
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و بزرگ ترم. در چنين مقياس��ي، آم��دم لب به اعتراف باز 
كن��م و ضمن آن بگويم كه هيچ كدام ش��ان قادر به تغيير 
سرنوشت سقوط رژيم پهلوي و جلوگيري از خروش مردان 
مسلمان نيس��تند. اصًل آنان را قابل اين نيافتم كه ارزش 
پوشاندن رازي از گوش ش��ان را داشته باشند. نيرويي كه 
در وجودم پديدار ش��ده بود، مرا به اين تصميم واداش��ت. 
در وضعيت��ي نبودم كه بتوانم حرف بزنم. بنابراين مي بايد 

درنگ مي  كردم تا رهايم كنند و به حالت اوليه بازگردم. 
دقايقي طول كشيد تا دسته ی دو ميله ی فلزي را آزاد 
گذاشتند و قامتم كمي راست شد. آمدم حرفم را با غرور و 
احساسي از ايستادگي و پيروزي بر زبان بياورم، اما از كجا 
می توانستم مطمئن باش��م كه آنان اين شيوه را تجربه اي 
ب��راي اعتراف كش��يدن از ديگر ب��رادران زنداني نخواهند 
كرد؟ يا اين كه به پای سست عنصري و بزدلي من نخواهند 
 گذاش��ت؟ من كه به رغم داش��تن س��ابقه، ت��ازه پا به راه

مبارزه گذاش��ته ب��ودم، مي بايد حرف��ه اي عمل مي كردم. 
صبر ك��ردم. انرژي ام همراه با آه و ناله، از لرزش اندام هاي 
دردناكم تخليه ش��د. زخم هايم يكي يكي رو شد. مأموري 
بي انصاف، مثل يك طبال نظام، بر پوست تنم ضربه مي زد. 
ديگ��ر باكم نبود. اصًل يك مبارز، از آس��يب ديدن انجمن 
اعضاي��ش باكي ندارد و آن چه برايش به حس��اب مي آيد، 
اعتقاد و ايمانش اس��ت، هر چند كه احساس درد و زجر، 
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چاره ناپذير باشد. 
اگر براي آنان شكنجه الزامي است، براي ما مبارزان هم 

تحمل و خون خوردن ضروري است.
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هنگامه ی نماز صبح اس��ت. نه نوري است و نه نغمه ی 
اذانی كه از اين بي دادگاه برخيزد، تنها نجواي ياران ناآشنا 
از سلول هاي چپ و راست مي آيد كه مرا به خود می خواند 

و زمان نيايش را به ياد ديگران مي اندازد.
 اگ��ر تاكنون توان برخاس��تن نداش��تم و از اين بابت 
مطمئن هم نبودم، باز هم تقل مي كنم كه برخيزم و نمازم 

را به ج�ا بياورم. 
به لباس هايم مي نگرم تا ببينم با چه جامه اي، پيش از 
استقب�ال مرگ، به گفت وگو با محبوب خ�واهم پرداخت! 
آرنجي كه بارها با آن صورتم را در برابر ضربات مش��ت و 
لگد پناه داده ام، خ�م و راس��ت مي كنم. ”ديگر اين جس�م 

ارزش پ�رداختن به خود را ندارد.

با آن
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“ آماده ی تكبيرم، بدون اين كه بساط�ي براي اقام�ه ی 
هرچ�ه باشكوه تر نم�از داشته باشم. 

عشقي كه كيفيت خود را در وجودم حفظ كرده است، 
ش��عله ور مي ش��ود. كينه و خشم آتش��ين خود نسبت به 
جور زمانه را لختي كنار می گذارم و دل به عش��ق ديرينم 

مي سپارم.
جس��مي را كه هم چنان گروگان روحم است، به نماز 
واداش��تم و اكنون از آن فارغ مي ش��وم. ”آن“  كه از وجود 
خودم در نهانم ساخته ام، شانه  به شانه ام ذكر نماز را به جا 

آورد. نخواست تنها بمانم. به او گفتم:
� كاش تو هم تني براي كش��يدن درد داش��تي تا يك 
لحظه بتوانيم احساس مان را نيز با يك ديگر مبادله كنيم، 
بلكه دريابي كه اين جسم چه ابزار و دستاويز مهمي براي 

فشار آوردن بر روح است!
”خودم“ به خودم لبخند زد و گفت:

� ي��ك صنعت گر به هنگام��ي ك��ه دارد كاري انجام 
مي دهد تا چيزي از زير دستش خلق شود، هيچ گاه نگران 
خرد شدن ابزارش نمي شود. شايد سخت تر از اين مجروح 
شوي و از ناحيه ی تمام مفاصل بدنت احساس درد و رنج 
كني، اما اين را بدان كه جلاّد زمانه جس��مت را براي اين 

نشانه گرفته، چون دستش به روحت نمي رسد.
مي گويند نماز عيار آدم را باال مي برد. سر كه به سجده 
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مي رس��د، نمي داني كدام دردت را به ياد بياوری و به خدا 
بگويي. انگار تا در برابر درگاه الهي سجده نكني، به جايي 
نخواهي رسيد. دردهايت را كه به خاطر سپرده اي و قرائت 
مي كني، با تكرار روي شان تأكيد مي گذاري. انگار بخواهي 
خدا را توي رودربايس��تي بيندازي! اما اين قاعده درست و 

شدني است؟
 آن ك��ه بيش تر از همه يا هميش��ه دل از دنيا كنده و 
جان س��ير است، تازه توي نماز حريص می شود و طمعش 
گل مي كند و تا نفس دارد، دعا مي خواند. دلش نمي آيد از 
نماز فارغ ش��ود، پس يك بند ذكر مي گويد. سال ها بود كه 
مي گشتم تا سر نخ اين طور صفا كردن با خدا دستم بيايد، 
اما بايد اعتراف كنم ك��ه تنها امروز طعم چنين نمازي را 

چشيدم. 
كاش آفتاب تا ساعت ها باال نيايد، بلكه من همين طور 
سرم را پايين بگيرم و نمازم را طول بدهم. گرسنه و تشنه، 
با پاهاي��ي پر از زخم و تاول و جام��ه اي چرک و تيره، به 
هنگام سرازيرش��دن از ركوع به سجود، حس پرواز به  من 

دست مي دهد. 
افسر س��اواک طعنه زده بود كه شايد ديگر نتوانم راه 
بروم، ولي يواش يواش تمرين مي كنم تا دردي به دردهايم 
افزوده نشود. با همين وضعيت روي پا مي ايستم و نمازم را 
مي خوان��م، به گونه اي كه درد به كلی از يادم مي رود. حتي 
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جاذبه ی زمين هم اذيتم نمي كند.

هنگامي ك��ه تلش مي كنم ت��ا قدم از ق��دم بردارم، 
روزگاري براب��ر چش��مم مي آيد كه س��رخوش و چاالک، 
ب��ه دنبال ك��ره االغي افت��اده بودم و دس��ت از تعقيبش 
برنمي داشتم: پيرمردي پيله ور كه زماني كارگر پدرم بود، 
دس��ت هاي لخت و گ�ل آلودش را از دور برايم بلند ك�رد 

و گفت:
� نوراحم��د، ول��ش كن حيوان را! زي��ادي خورده، باد 

مي كند.
داد زدم:

� من كه هنوز فرق خوب و بد اين كار را نمي دانم، پس 
به اين بچه االغ بگو ندود!

ه االغ از يال تپه اي س��رازير شد. من هم در پي اش.  كراّ
هر دو به وجد آمده بوديم. يكي از زنان روس��تا كه سال ها 

بود دلش اوالد مي خواست، گفت:
� ماشاءاهلل، ماشاءاهلل! بدو بگيرش.

از نف��س افت��ادم، ولي پاهايم هنوز توان داش��ت. االغ 
نوجوان ماتم كرد و از چنگم گريخت. دورتر كه شد، مثل 
كب��ك خرامان ش��روع كرد به دويدن. توي دلم با خش��م 

گفتم:
ه خ��ر بي چش��م و رو! فكر مي كن��ي مي خواهم  � ك��راّ
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سوارت بشوم؟ نمي  داني كه مي خواستم يك مشت پولك 
لباس زنانه بريزم روي سرت و ببرمت توي حياط تا بشوي 

اسب شاه فرنگ!
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هواي سنگين سلول، با درهاي بسته، خفه و سرگيجه آور 
مي ش��ود. كاش كم�ي آب گرم كنارم ب��ود و زخم هايم را 
تميز و وارسي م�ي  كردم. اي كاش پاهايم به اندازه ی دوران 
نوجواني زور و توان داشت تا پا به  پاي بازجوها م�ي ايستادم 
و به جاي اين كه از درد دور خودم بپيچم، دوِر اتاق استنطاق 
مي چرخيدم. كاشك�ي االن يكي از كارگ�رهای پدرم م�ي آمد 
 پش��ت در و از ت���وی خ�ورجينش يك ق�رص ن��ان براي�م 

بيرون مي آورد. 
چش��م دوخته ام به دريچه ی دِر آهني كه رو به كريدور 
 ب��از مي ش��ود. كاش تا خود زاب��ل همين طور دش��ت بود و 
هوا باز و شفاف، بلكه بتوانم از همين جا زادگاهم را ببينم و به 
مردمش سلم بفرستم. مردانش را ببينم كه هر يك كاري در 

گنجسك هاي باغ پدري
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دست دارند. يكي جاجيم لوله كرده و روي يك طاس برنجي 
گذاش��ته و دارد مي برد بازار، ديگري شتر جواني را خريده و 
قصد دارد عقيقه ی فرزندش كند. آن يكي اداره اش دير شده 
و دارد مي دود تا به دفتر ثبت احوال زابل برسد. مردي جوان 
در حال آماده كردن يك متن سياس��ي ب��راي دانش آموزان 
دبيرستاني است و...  و خودم كه به سن جواني وارد شده ام و 
مي خواهم از ديوار رژيم باال بروم و از هيچ چيزي هم نترسم. 
عين ترياک خورده ها كه زهرمار توي بدن شان اثر نمي كند...

اشك هايم را با پشت دست پاک مي كنم. چه مي شد اگر 
ساواكي ها اين بار هم بعد از كلي توپ و تشر، كلاّه ی سحر، كنار 
ميدان توپ خانه رهايم مي كردند تا مجبور ش��وم از همان جا 
يك راست بروم ترمينال و خودم را به زابل برسانم؟ يك آزادي 
مش��روط و موقت، چه طور است؟ اما نه، نمي ارزد. مادرم اگر 
م��را در اين وضع و حال ببيند، غ��ش مي كند و مي افتد. آه! 
چه مي ش��د االن وسط باغ پدري بودم تا خودي نشان بدهم 
و قورباغه ها و جيرجيرک هايي را كه با هم حرف شان مي شد، 
ساكت كنم؟ يا بروم زير درخت ها و به گنجشك هايي كه باغ 

را روي سرشان گذاشته اند بگويم:
� بس است ديگر، سرمان رفت!

س��پس، يك صندلي بگ��ذارم جلو در حياط و از پس��ر 
بچه هايي كه باباهاي ش��ان آنان را به نياّت س��ر به  راه  شدن 
 وارد روضه ی امام حسين عليه السلم مي كنند، استقبال كنم؟ 
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به يكي كه خپله و آبله رو است، بگويم:
� ش��هاب الدين، با درس- مرس چه طوري؟ باز هم رفوزه 

شدي؟
و او هم بگويد:

� از بس تو خوب درس مي خواني و افتاده اي توي چشم 
باباي ما، هي تو را توي س��ر ما مي زند و مي گويد: ”پس��ر آقا 

لطيفي را ببين! پسر آقا لطيفي را ببين! از او ياد بگير.“
ش��هاب الدين كه وارد مي ش��ود و م��ي رود توي عمارت، 
دوس��ت بعدي مي آيد. او كه يك پاي همه ی مجالس روضه 
است، از آن سر شهر مي  آيد، اما انگار خانه شان همين پشت 

باغ مان باشد، هميشه پيش از همه پيدايش مي شود!





fhfبوسه برشانه ي باقري
فصلسوم
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ص��داي كس��ي از بيرون مي آي��د كه خودش مدعی س��ت 
 مردم توي خيابان مثل گله ی اس��ب ازش َرم مي كنند! عشقش

 بردن س��ر زنداني ها زير آب حوض خانه ی بازداش��تگاه اس��ت. 
گش��اد گش��اد راه مي رود و م��ا را مثل لب��اس مي تكاند و روی 
 نرده ها آويزان  مي كند. روي  هم  رفته، ملكه ی عذاب دنياس��ت! 
بقيه- دس��ت كم تا مرحل��ه اي- زبان چرب و نرم��ی دارند كه 
مث��َاً می گويند:” اگ��ر اعتراف كنيد، نمي گذاري��م آب توي دل 
خانواده ی تان ت��كان بخورد!“ اما اين يك��ي روي َحّجاج را هم 
 س��فيد كرده اس��ت! آدم را ي��ك روزه، به اندازه ی هزار س��ال، 
پير مي كند. روي سينه ی زنداني ها چمباتمه مي زند و به قلب شان 
فشار مي آورد. آن وقت، قفسه ی سينه ی آدم، معدِن درد مي شود 
 و عي��ن گردويی كاغ��ذي كه دارد مي ش��كند، ص��دا مي دهد. 

چشم بسته تا زابل
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آدم را هم��ان ليموي عماني فرض مي كن��د! قيافه اش را براي 
ما طوري مي كند كه انگار به همه ی اس��رار گيتي واقف است و 
 در پس پرده ی هس��تي چيزي بر او پوش��يده نمانده! البد امروز،

او سردسته ی جوخه ی اعدام من شده است!
س��پيده، بايد ت��ا االن زده باش��د. توي دل��م از همه 
خداحافظي مي كنم، حت��ي از عمله هاي پدرم كه بيل به 
كول و خس��ته، مي آمدند توي عم��ارت تا دور هم ناهاری 
بخوريم. از همه، از گذشته ام، از روزهايي كه دلم براي شان 
تنگ ش��ده است، خداحافظي مي كنم. سرم را عقب عقب 
مي برم تا به ديوار برس��د. مي خواهم حالت ايس��تادن پاي 
دي��وار، يا باالرفت��ن از چ�ارپايه ی اع��دام را براي خ�ودم 
تمرين كنم. مادرم مي   آيد. چادرش را روي س��ر انداخته و 
نف��س نفس مي زند. گويي تمام راه زابل تا تهران را دويده 

باشد. مي پرسم:
� از كدام راه آمدي؟

ماتم زده و خاموش نگاهم مي كند. پاس��خي نمي دهد. 
چشم هايم را مي بندم تا بهتر بتوانم نگاهش كنم. چشم از 

يك ديگر برنمي داريم. مي گويم:
� ديگر نمي شود چيزي را تغيير داد، اما بايد بداني كه 
توي اين مدت، نه به كس��ي توهي��ن كرده و نه به تته پته 
افتاده ام. حرف حق خودش آمد س��ر زبانم و گفتم به شان. 

همين.
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باز هم نگاهم مي كند، عين تصوير توی قاب روی ديوار. 
مي دانم كه اگر گريه اش بگيرد، دل س��نگ هم برايش  آب 
مي ش��ود، اما اين بار نمي گريد. التماس هم نمي كند. دارد 
آرام آرام به مرزي از خنده و خش��نودي مي رسد. نگاهش 
اين گونه اس��ت كه پنداري دارد م�را ب��راي تولدي دوباره 

آماده مي كند. 
مي  گويم:

� م��ادر، خوش حالم كه خوش حال��ي. نذر و نيازهايت 
 يادت هس��ت؟ اين بار قول مي دهم جلو حضرت زهرا)س( 
رو س��پيدت كنم. به من ديگر اين ج��ا مي گويند اعدامي. 
 كسي با اسم و نشاني ديگري صدايم نمي كند. رفتم زير تيغ.

يادت باش��د كه ننشيني توي خانه و ماتم بگيري و رخت 
س��ياه بپوشي. س��رت را بگير باال و به زن هاي ديگر نشان 
بده كه خاک برسر نشده اي، تا جلو شج�اعت كسي گرفت�ه 

نشود.

س��اعتي در اين خيال مي گ��ذرد. از آغوش مادرم كه 
همانند فرش��ته اي رؤيايي به ديدارم آمده، بيرون مي آيم. 
فراخوانده می ش��وم و با مأمور انتقال بيرون مي روم. چنان 
روحيه اي به خود گرفته ام كه گويی نخستين روز زندگاني ام 
باشد. دقايقي در سكوت و جابه جايي هاي چند متر به چند 
متر، توي اتاق ها و راهروهاي تنگ مي گذرد. گويا قرار است 
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راهي زندانی ديگر بشوم، ليكن هم چنان بلتكليف می مانم. 
آن ك��ه چهره اي خندان به خود گرفته و از ديگران متمايز 

شده، پا پيش مي گذارد:
� اعدام��ي! فعًل م��ي روي اوين. ح��اال حاالها از مرگ 
خبري نيس��ت. ش��ايد حب��س اب��د بخوري ك��ه آن هم 
 توفي��ري با اعدام فوري ندارد. نوش جانت! خدا بيامرزدت! 

ي بودي! مرد متشخصاّ
ت��ا مي آي��م ازش روي برگردان��م، با صداي��ي بلند تر 

مي گويد:
� هي، راستي! اين حيدري فاميل شماست؟

مكث مي كنم، ولي پاس��خي نمي دهم. با همان حالت 
ادامه مي دهد:

� مردک، ميان دانشجوهاي مقيم اروپا دار و دسته راه 
انداخته و آن ها هم ش��روع كرده اند به اعتراض كردن. آمار 
تو را به صليب س��رخ داده تا دولت ايران تحت فش��ار قرار 

بگيرد و نگذارند كه اعدام بشوي. مي شناسي اش ديگر؟ 
نمي دانم چه بگويم! اصَل نمي دانم پاسخ من چه دردي 
از او را دوا مي كند، ولي همين كه از زبانش مي شنوم يكي 
از اقوام مان توي اروپا صداي مظلوميت ما و بي عدالتي رژيم 
را با جنجال به گوش همه رس��انده، دل گرم و خوش حال 

مي شوم. 
حيات توي رگ هايم به جريان در مي آيد. پس از هفته ها 
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زندگي توي س��لول، انعكاس نور زننده ی روز، روي اشيا و 
سطوح، چش��مم را آزار مي دهد. ديوارهاي تنگ سلول، تا 
فرسنگ ها كنار مي روند. آِب يك قدح چيني گل سرخی را 
الجرعه س��ر مي كشم. آن قدر سرحالم می آورد كه يك آن 
خيال مي  كنم گل هايش واقعي و زنده است. نگهبان بخش، 
با احتياط آن را از دستم پس مي گيرد. توي دلم مي گويم 
نكند اين ها همه اش نقشه  باش��د و من دارم مي روم براي 
مراس��م اعدام و اين ها يك جور تش��ريفات من  در آوردي  
اس��ت؟ قرباني را هم پيش از سر بريدن سيراب مي كنند! 
پاسبان چنان به ام نگاه مي كند كه پنداري دارد توي دلش 
مي گويد: ”چه جوان رعنايي! حيِف اين سر پُر شور كه بايد 

برود به فنا! مثل پسر خودم است، اما چشمش كور!“ 
االن اگر پاي خودم بود، مي رفتم زابل و يك ايل از مردم 
بلوچ را به بهانه ی استقبال از ماه محرم آماده مي كردم، تا 
جنايت ه��اي اين رژيم را برمل كنم. س��پس، مردم كه به 
شوق امام حس��ين عليه الس��لم و ديدار يك ديگر دور هم 
جمع مي ش��دند، نسخه ی ش��اه را مي پيچيدم تا حتي آن 
دسته از خداپرستان شاه دوست هم كه از سر ناآگاهي براي 
س��لمتي اعليحضرت! دعا مي كنند، از اين به بعد ش��اه و 
حكومتش را به رگبار تف و لعنت ببندند. چه من دشمن را 
بكشم و چه او مرا بكشد، خدا براي هر دو كار، ثواب معين 
كرده اس��ت. به پدرم خواهم گفت؛ ”به جاي حاتم بخشي، 
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همه ی دارايي و ثروتش را صرف مبارزه ی علني با طاغوت 
بكند.“ به نظرم، اين بهترين و ضروري ترين كار ممكن براي 
هر مسلمان ميهن دوست ايرانی است. »بَعُضُكم ِمن بَْعض«. 
مگر خداوند در قرآن اين گونه نمي فرمايد؟ مگر نمي گويد 
ك��ه هم��ه، از يك ديگريم و بايد احس��اس تكليف كنيم؟ 
بايد دس��ته  جمعي تصميم بگيريم كه س��لطنت سرنگون 
ش��ود. ش��اه دارد با كمك عوامل خارجي، توده ی مبارز و 
پيش م��رگ را به مانند دانه هاي ان��ار حبه حبه مي كند تا 

تراكم و يك پارچگي شان را برهم بزند.

روزي بيماري به بيمارس��تان محل كارم مراجعه كرد 
كه گفت:

� اگر به سلمت و با پاي خودم از اين در بيرون بروم، 
نذر دارم يك مسجد بسازم كه تا نيمه ی ديوارهاش مرمر 
سفيد باشد و هفت تا چلچراغ آويزانش  كنم. براي بچه هاي 
مردم هم يك ملاّ از قم دعوت مي  كنم تا بيايد درس اخلق 

به شان بدهد.
كم��ي درنگ كردم، اما دلم طاقت نياورد چيزي به اش 
نگويم. شايد هم بي پروا شده بودم. تنها دنبال بهانه ای بودم 
ت��ا نظرم را بر زبان بياورم. س��رآخر، با او س��ر حرف را باز 

كردم:
� البت��ه كه حال تان خوب خواهد ش��د و به س��لمت 
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مرخص مي ش��ويد، اما اي كاش حاال كه آدم ثروت مندي 
هس��تيد و ان ش��اءاهلل ايمان هم داريد، اين ن��ذري را كه 
مي خواهيد با كلي پول و چند سال زحمت، برای ساختن 

يك مسجد صرف كنيد، خرج بيداري مردم مي كرديد. 
پرسيد:

� ك��دام بيداري؟ االن مردم به ان��دازه ی وزراي دولت 
مصدق س��ر و گوش شان مي جنبد و هوش سياسي دارند. 

هر كدام هم براي خودشان يك پا سياست مدارند!
گفتم:

� منظورم بيداري اسلمي است!
گفت:

� بن��ده ی خ��دا، رژي��م به قش��ر باالی شهرنش��ين و 
كارمنده��اي درجه ی يك، حس��ابي مي رس��د تا غريبه ها 
و خارجي ه��ا خي��ال كنند ايراني جماعت در رفاه اس��ت! 
باالی ش��هري ها و كارمند ها كه ليدرهاي اين مملكت اند، 
سر جاي شان نشسته اند. چون توي رفاه اند و از زندگي شان 
رضايت دارند. تا وقتی هم كه اين ها دليلي براي نارضايتي 
و بي��داري پي��دا نكنن��د و الزم نبينن��د، آب از آب تكان 

نمي خورد.
دي��دم پيرمرِد فهميده و دنيا ديده اي اس��ت، بنابراين 

آن چه مي خواستم بر زبان آوردم:
� درس��ت است كه اگر قشر تحصيل كرده و روشن فكر 
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درست حركت كنند، بقيه هم دنبال شان راه مي افتند، اما 
ابزار و هدف هم مهم اس��ت. اگر مردم بفهمند اين قشري 
كه می خواهد ي��ك گام جلوتر از آنان پيش برود، هدفش 
چيز ديگري است و دنبال برقراري عدالت و آزادي نيست، 

خيلي زود پشت آنان را خالي خواهند كرد.
كلم مان كه از خيرات و مبرات به سياس��ت كش��يده 

شد، صحبت از زندانيان سياسي پيش آمد. پرسيدم:
� مي داني��د چ��را كل��ي آدم را ت��وي زندان ه��ا نگ��ه 

داشته اند؟
و خودم پاسخ دادم:

� براي اين ك��ه منافع بيگانگان را توي اين مملكت به 
خطر انداخته اند. شاه همه ی ساواكي  ها را به خط كرده تا 
معارضان را به جرم اختلل در امنيت ملي، س��اكت كنند. 
آن ه��ا مي خواهند هر صدايي را توي گلو خفه كنند. البته 

تعريف شاه از امنيت ملي چيز ديگری ا ست.
پرسيد:

� حتي آن دسته كه ماركسيست و توده اي هستند؟
پاسخ دادم:

� حتي آن دس��ته كه ماركسيست و توده اي هستند، 
ُمِخلاّ امنيت ملِي مورد نظر شاه به شمار مي آيند.

باز هم پرسيد:
� شما موافق كدام دسته هستي؟
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گفتم:
� آن ها كه توي خط امام حسين)ع( كار مي كنند. بقيه ی 
راه ها بي راهه ا س��ت. ُجرم بچه های غير  مسلمان معموالً از 
آفتابه دزدي باالتر نمي رود، اما س��اواک بچه مسلمان ها را 
به كم ترين بهانه ای تحت فشار و محدوديت قرار مي دهد. 
ش��ده دوره ی نظام الملك كه هر كس��ي را مي خواستند از 
گردونه خارج كنند، به اش انگ می چس��باندند، مي  گفتند 
كه فلني اسماعيليه اي شده! مثًل همين چند وقت پيش، 
يكي را گرفتند، تنها به اين بهانه كه به جدش قسم خورده 

و چون طرف اصًل سيد نبوده، اين شده برايش جرم!
ب��ا كل��ي مقدمه چيني و ط��ول و تفصي��ل، به مطلب 
اساس��ي رس��يده بودم.  گفت كه حاضر است با چند خياّر، 
ب��راي خريدن زندان برخ��ي زنداني  ها صحبت كند. گفتم 
ن درد اس��ت و نه راه علج. پس  كه اين ها همه اش مس��كاّ
بايد فكری اساسي كرد. اصًل آزادي چند زنداني، محلي از 
اعراب ندارد و دردي را دوا نمي  كند. بايد ملت را آزاد كرد، 

نه زندانيان سياسي را.
انگار كمي حوصله اش سر رفته بود كه پرسيد:

� تو طبابت خوانده اي يا فقه و فلسفه؟
گفتم:

� البته كه دارم طبابت مي خوانم.
دوباره پرسيد:
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� پس اين حرف ها را از كجا ياد گرفته ای؟ اين حرف ها 
برای دهان تو خيلی بزرگ اس��ت! انگار نه انگار كه بچه ی 

يك نقطه ی دورافتاده و پرتی به اسم زابل باشي!
پاسخ دادم:

� هم��ه ی اين ه��ا را پاي روضه ی امام حس��ين)ع( ياد 
گرفته ام. از ابتدا هم، پاي س��فره ی پدرم بزرگ ش��ده ام تا 
بفهم��م اس��لم دارد توي اين مملكت مي ش��ود يك چيز 
تش��ريفاتي، دارد له مي ش��ود و تنها در م��اه محرم و ماه 
رمضان، مس��جد و حسينيه، روز عقد و شب وفات خلصه 
مي ش��ود! اصًل تلق��ي بعضي ها از دين، ب��ه همين چيزها 
منحصر ش��ده. تحصيل ما هم بي تناسب با دانش ديني و 
وجدان اسلمي مان نيس��ت و اگر داريم درس مي خوانيم، 
ولو با پول بيت المال و هديه ی وليعهد، باز هم جايز نيست 
خودمان را بزنيم به خواب. وليعهد كه از جيب باباش به ما 

پول نمی دهد، از جيب ملت و بيت المال است.
ناگهان گفت:

� داري تن��د مي روي، پس��ر! توي بدن ه��ر كدام از ما 
مردم، ش��نود كار گذاش��ته اند! تو چه قدر كلاّه ات باد دارد! 
س��رت را بينداز پايين و درس��ت را بخوان. حيفي به خدا! 
اعتنايي نكن به اين هزاهز روزگار. خدا خودش امام زمان 
را به وقتش مي رس��اند، ان شاءاهلل. پس چه جاي غصه؟ آن 
رضاشاهِ پدر نيامرز، ندانست كه چه طوري بچه  تربيت كند. 
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ت و جانش��يني رضاشاهي نيست.  اين بي عرضه، اليق ابهاّ
جان رضاش��اه، جان ايران و مملكت بود، اما اين يكي، نه! 

به درد نمي خورد.
سپس ساكت ش��د و كمي خود را باد زد و بنا كرد به 
تجليل از كارهاي پهلوي اواّل و آن نيم چه ش��لق تأديبي 
و چش��مان دريده و دهان بي چاک رضاخان كه از احدي 

ابا نداشت!
همان طور تاب م��ی آوردم و به خرده كاری هاي درمان 
پيرمرد رس��يدگي مي كردم، تا اين  كه باالخره قفل زبانم، 

مثل بغض گلو، توي دهانم شكست:
� علم��ا را دارند مث��ل دوره ی محمدعلي ش��اه قاجار 
نفي بل��د مي كنند تا از مردم زهرچش��م بگيرند و بقيه ی 
آخوندها هم بنش��ينند سرجای شان. مجال مبارزه هست، 
ولي مبارز و مرد ميدان نيست. هستند، ولي به چشم مردم 
نمي آيند. دست  كم االن نمي آيند. فعًل اين درد را فقط يك 
عده ابتلي��ش را حس مي كنند و عموم مردم هنوز مبتل 
نش��ده اند. اگر هم شده اند، هنوز خودش��ان خبر ندارند و 
دردشان نگرفته. اين درد، درد دين، درد شرف، درد غيرت 
و درد مرام امام حس��ين)ع( است. آن قدر اين غفلت، توي 
اين مملكت و خون مردم ريشه كرده كه خود شما هم كه 
اهل ديانت هستيد و يك عمر- به قول خودتان- حلل را 
از حرام س��وا كرده ايد و نگذاشته ايد يك ذراّه با هم قاطي 



10
 / 

ب
قال

ن ان
ارا

دگ
يا

154

بش��ود، معتقد شده ايد كه نبايد بي گدار به آب زد و با اين 
رژيم درافتاد و سرشاخ شد! مي گوييد كه بايد واگذار كرد 

به خدا و حواله داد به امام زمان)عج(!
پريد توي حرفم و گفت:

� مگ��ر نمي گويي امام زمان؟ خب، ام��ام زمان يعني 
چه؟

و ب��دون اين كه اجازه بدهد من پاس��خي بدهم، ادامه 
داد:

� امام زمان يعني اماِم زمان. يعني صاحب اختيار و ولياّ 
همه ی امورات اسلم و مسلمين. پس وقتي امام  زمان زنده 
و اين مملكت به بركت اس��لم زير بيرق امام  زمان است، 
رات الهي  ديگر نباي��د توي امامت و واليت ايش��ان و مقداّ
دخالتي كرد. اگر امام زمان صلح بداند، خودش يك كاري 
مي كند و يك بليي س��ر اين رژيم در م��ي آَوَرد. پس اگر 
مردم از دست شاه عاصي هم شده اند و ديگر نمي خواهند 
س��روري او را بپذيرند، بايد دعا كنند كه حضرت خودش 
ي��ك كاري بكند و نفرين مردم را به اجابت برس��اند! فعًل 

تقدير اين است؛ بايد سوخت و ساخت.
كلم حق آمد سر زبانم:

اهللَاليَُغيِّـُرَمـابَِقوٍمَحّتـييَُغيُِّرواَمابِاَنُْفِسـِهم.«1   � »اِنَّ
تا خود مردم نخواهند، خدا هم كاري نمي كند، چه برسد 

1- سوره ي رعد، آيه ي11. 
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به ام��ام  زمان)عج(! نبايد دس��ت روي دس��ت بگذاريم و 
اين جوري توجيه كنيم خودمان را.

ابرو توي هم كشيد و گفت:
� ديگ��ر داري به امام  زمان اهانت مي  كني! حواس��ت 
هست يا نه؟ بگذار يك سي  � چهل سال از عمرت بگذرد، 
بگذار آب و هواي تهران يك كم پوس��ت صورتت را سفيد 
كند، بعد اين جور هوا برت دارد و جان سير بشوی. نكند از 

اين بچه گداها هستي كه شهر گول شان زده؟
ديگر چيزي نتوانستم بگويم. تنها گوشه ی لبم لرزيد. 
پيچيده تر و سرسخت تر از آن بود كه بتوانم روشن و قانعش 
كن��م. در ثاني، به رغم ايمان و بينش، تجربه ی چنداني در 
چنين بحث هايی نداشتم. كارهايم كه توي اتاق استراحت 

تمام شد، رفتم دم در و رو به او برگشتم:
� حاج آق��ا، پدرم هنوز از دار دني��ا نرفته. آن قدر برايم 
كنار گذاش��ته كه تا هفت پش��تم بتوانند آبرومند زندگي 
كنند. اگر داری به من طعنه مي زني، بايد بگويم مال كسي 
را توي س��وراخ وافور نمي كنيم كه هي��چ، حقاّه اش را هم 
مي شكنيم. توي يك استان محروم و بين مردم فلك زده، 
خدا چيزي از نعمت هايش برای خانواده ی ما كم نگذاشته. 
پس فكر نكنيد گرس��نگی به ام فش��ار آورده تا دلم سر به 
آشوب بگذارد. فقط درد دين است كه نمي گذارد هر شب 

سر راحت بر بالش بگذارم و يك خواب راحت بكنم.
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رويم را كه برگرداندم و از اتاق خارج ش��دم، ش��نيدم 
دارد مي گويد:

� يا كرام الكاتبين! آن موقع كه امثال تو به دنيا نيامده 
بوديد، من تصديق ششم ابتدايي را گرفته بودم و داشتم به 

بچه هاي مردم درس قرآن و شرعيات ياد مي دادم.
ت��وي دلم ب��ه اش گفتم ك��ه همان بهتر ب��ا عرق گير 
بروي زير پش��ه بند بخوابي و شكمت را بخاراني و نوه هاي 
كاكل زري و نازپ��ري ات را بش��ماري و كيف��ش را ببري و 
بگذاري ما كارمان را بكنيم. چه تفاخري هم به مسلماني 

خودش مي كند! 
عيبرندانمکنايزاهدپاکيزهسرشت!
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از بازداشتگاه كه خارج مي شوم، به يك باره براي همه ی 
آن روزهايي كه تنها و بي كس كنج س��لول گذراندم، دلم 
مي گيرد. اگر چه توي زندان يك كف دست خوبي از كسي 
نديدم و يك سره شكنجه و وقت و بی وقت تنبيه می شدم. 

ماآزمـودهايمدراينشهــربختخويش

بيرونکشيدبايدازاينورطهرختخويش

از ي��ادآوري لحظه ه��اي خل��وت ب��ا خ��ودم و خدا و 
س��اعت هايي كه به غي��ر از خوِد خدا هي��چ هم صحبت و 
هم نشين ديگري توي سلول در كنارم احساس نمي كردم، 

غبطه مي خورم.
راننده در قسمت جلو ماشين مخصوص حمل زنداني  ها، 
پيچ راديو را باز مي  كند، مي رود روي موج ورزش و صدای 

شهيد باقري



10
 / 

ب
قال

ن ان
ارا

دگ
يا

158

ضرب زورخان��ه اي به گوش می رس��د. زنداني ديگري در 
كنارم نشس��ته اس��ت. دس��ت روي زانويم مي گذارد و آه 
بلندي مي كش��د، طوري كه انگار زندان به اش چسبيده و 

ساخته باشد. مي گويد:
� دوران خوبي داشتيم. فرداي قيامت مي توانيم سرمان 
را يك كم جلو فاطمه ی زهرا)س( باال بگيريم و بگوييم ما 

هم به خاطر اسلم يك سيلي خورده ايم.
نگاهش مي كنم و مي گويم:

� باقري، تويي؟ خودت هستی؟ چه قدر عوض شده اي! 
نش��ناختمت. خدا قبول كند! ولي اين تازه اواّل راه اس��ت. 
ش��ب ما دراز است و قلندر شهر هم بيدار. اگر سخت تر از 

اين بشود چه ؟ فكر مي كني دوام بياوري؟
س��ينه راست مي كند، پوست پشت دست هايش را كه 
به مانند يك  جاسيگاري پلستيكي، سوراخ سوراخ شده، با 

انگشتان بدون ناخنش نشانم مي دهد:
� نوراحم��د! االن هيچ ش��هدي به ان��دازه ی اين طور 
محش��ور شدن پيش خدا و اهل بيت، برايم شيرين نيست! 
اين طوري هم اگر به حضور امام  زمان)عج( شرفياب بشوي، 

حال مي دهد.
مي خن��دد، اما من چش��مانم داغ مي ش��ود. از خودم 
ش��رمم مي گيرد كه چه طور ت��ا اين لحظه تصور مي كردم 
به واسطه ی اين همه شكنجه و آزار، بيش تر از هر مبارزي 



مي
عدا

ا

159

پيش خدا ارج و قرب پيدا كرده ام! 
تاكنون خيال و احساسم به اين مي رفت كه البد االن 
همه ی اولياي خدا لبه ی پشت بام بهشت نشسته  اند و چشم 
دوخته اند به ساحت دنيا تا من كي از راه برسم و بروم توي 

بهشت، پيش شان! 
ناگهان حسي به ام دست مي دهد كه مي پندارم همه ی 
عمر و زندگي ام، در آن چند ماه حبس خلصه شده است، 

به گونه اي كه روزهای ديگر به حساب نمی آيد.
باقري با همان دست های سوخته و خونين پيشاني ام 
را لم��س مي كند. هم زمان، انگار همه ی دردهاي تنم مثل 
مش��تی انگل نيمه جان از من دفع بش��وند و از بين بروند، 

مي گويد:
� آن راهب��ه ي فرانس��يس را مي گوي��م، ت��وي كتاب 
”جوينده ی راه ح��ق“ نيكوس كازانتزاكيس. يادت می آيد 

كه اين طوري پيشاني برادر لئو را لمس مي كرد؟
پاسخ مي دهم:

� بل��ه كه ي��ادم می آيد، ام��ا نه، دس��ت هاي تو كجا، 
دست هاي آن رياضت كش مسيحي كجا؟

فاصل��ه ام را با او كم مي   كنم، آن قدر كه بتوانم لب هايم 
را روي ش��انه ی راستش بگذارم و پيراهني را كه فقط يك 

بقچه پوست و استخوان را دربرگرفته است، ببوسم...





fhfقاب زندگي

نگاهي كوتاه به زندگي و مبارزات 
دكتر نور احمد لطيفي
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نور احمد لطیفی فرزند محمدحس��ین و ربابه، در س��ال 1330 
در محله ی حس��ین آباد شهر زابل متولد ش��د. او فرزند چهارم یک 

خانواده ی مرفه و مذهبی � سنتی بود.
پدر و مادر هر دو س��واد قرآنی داش��تند. پدرش از معماری و 
بنایی به قنادی روی آورد وکم کم  یکی از تجار معروف شهر زابل 
شد. پدربزرِگ مادری ایشان مکتب خانه داشت و مادرش به خانم ها 

قرآن را آموزش می داد. 
در منزل ش��ان هر هفته، شب های جمعه، مراسم روضه خوانی و 
صبح ه��ای  جمعه،هم  دعای ندب��ه برپا بود و در ای��ام محرم نیز تا 
دو دهه، مراس��م عزاداری مفصلی برگزار می  ش��د. پدرش براي این 
مراس��م از روحانی��ون معروفی- از جمله ش��یخ احمد کافی- برای 
سخنرانی از قم دعوت می کرد. ایشان از طریق روحانیونی که از قم  



10
 / 

ب
قال

ن ان
ارا

دگ
يا

164

می آمدند، در جریان اتفاقات روز و نیز افکار و س��خنان امام قرار 
می گرف��ت. بعد از رحلت آیت اهلل بروجردی وآیت اهلل حکیم، مقلد 

امام خمینی)ره( شد، که  در آن زمان رساله ي ایشان ممنوع بود. 
او دوره ي ابتدایی را در زاهدان در مدرس��ه ي پهلوی گذراند و 
سپس سیکل اول دبیرستان را در دبیرستان شاه رضا و سیکل دوم را در 
 دبیرستان فردوسی در رشته ي ریاضی ادامه داد  و در تمام این مدت

شاگرد ممتاز بود.
مبارزات سیاسی اش از سال دوم دبیرستان شروع شد. در سال 
48-1347 ک��ه انجمن های ضد بهایی در ایران ش��کل گرفت، در 
منزل شان جلساتی درباره ي آشنایی و مبارزه با بهاییت برگزار می شد 
و ت��اش این ها این بود که بای��د مراقب می بودند تا جوان ها جذب 
بهاییت نشوند. در آن ایام دو تن از دوستانش که در تهران دانشجو 
بودند، به زابل می آمدند و در منزل شان جلسات تفسیر قرآن وشرح 
آیات جهاد و مبارزه را برگزار می کردند. کتابخانه ای داشت که در 
آن کتاب های اس��تاد مطهری، دکتر شریعتی و مهندس بازرگان را 

نگه داری می کرد و دوستانش نیز از آن ها استفاده می کردند.
 س��ال 49-48 در رشته ی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز 
قب��ول ش��د. در آن جا نیز ش��اگرد ممتاز بود و توانس��ت از بورس 
دانش��جویی رضا پهلوی و تحصیات رایگان استفاده کند.  به تدریج 
که ارتباطش با مردم و گروه های مذهبی و سیاسی  بیشتر می شد، از 
نزدیک فقر و بیچارگی مردم را حس می کرد و بی عدالتی های نظام 

حاکم را به چشم خود می د ید.
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در جش��ن 2500 ساله ي شاهنشاهی، س��اواک دانشجویان به 
اصطاح خودشان خرابکار را شناسایی کرد که ایشان هم جزو آن ها 
ب��ود. به همین دلیل در س��ال دوم ازثبت نام او امتن��اع کردند و از 
طریق رئیس دانشکده  او را احضار نمودند. 48 ساعت دربازداشت 
بود. پس از اهانت ها و سیلی و شاق خوردن هاي بسیار از او تعهد 

گرفتند که دیگر فعالیت سیاسی نکند. 
تا سال سوم دانشگاه در اهواز بود و می  دیدکه مردم آن جا با وجود 
 داشتن ثروت زیاد )نفت( در فقر و فساد اخاقی دست و پا می زنند.

خانه های فس��اد، مراکز مشروب فروشی، کاباره ها در آن جا فراوان 
بود. خودش نمی توانست برای فقرا کاری انجام دهد، اما پدرش به  

دلیل وضع مالی خوبی که داشت، کمک می کرد.
بع��د از این ک��ه تحصیاتش در اه��واز به پایان رس��ید، برای 
کارورزی به بیمارس��تانی در تهران منتقل و در مرکز آموزش��ی � 

درمانی بیمارستان فیروزگر به کار مشغول شد.
فعالیت های سیاس��ی و دانش��جویی او در تهران  به دو صورت 
مخفی و علنی، صورت می گرف��ت و این دوران، اوج فعالیت های 

سیاسی او بود.  
س��خنرانی های پخش نش��ده ی دکتر ش��ریعتی را می نوشت و 
توزیع می کرد. همچنین ش��رکت های اقتصادی � تجاری اسرائیلی 
را شناسایی می نمود تا بتواند در فرصت مناسب به آن ها ضربه وارد 

کند.
17 فروردین سال 1353 در تهران دستگیر شد، اما  به واسطه ي 
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ارتباطات پدرش، آزاد شد. 
ب��ار دوم در بهم��ن س��ال 1353 به دنبال دس��تگیری یکی از 
دانشجویان دانشگاه تهران توسط ساواک، او را به کمیته ي مشترک 
بردند و پرونده ي گروه شان به همراه مدارک و خانه های تیمی آن ها 

بر ما شد.
 تا چهار ماه هر چه ش��کنجه می شد، مقاومت می کرد، تا این که 
با آن دانشجوي دستگیر شده روبه رو شد. بنابراین وقتی متوجه شد 
که همه چیز لو رفته است، همه ي اعترافات را در برگه ای نوشت و 
تحویل داد. هم زمان با دس��تگیری او، دو مستشار آمریکایی توسط 
مبارزین ترور شده بودند. ولی چون عاملین را پیدا نکردند، پرونده 
را ب��ه آن ها نس��بت  دادند، و به همین دلی��ل در دادگاه اول برای ده 
نفراز این ها حکم اعدام صادر شد، که ایشان هم جزو آن ها بود. در 
این فاصله عاملین قتل مستش��اران، دس��تگیر و اعتراف می کنند و 

درجا اعدام می شوند.
وی به لحاظ سیاسي و اعتقادی تحت تاثیر سیدکاظم بجنوردي- 
رهبر حزب ملل اس��امي- ش��هید رجایی، ابوالقاسم سرحدی زاده، 
شهید سیداسداهلل الجوردی، شهید حقانی و شهید مهدی عراقی بود، 
به گونه اي که در نوع مبارزه ی مس��لحانه و ن��وع اعتقادات، با آنان 

احساس هم فکري مي کرد.
او در تابس��تان 1354 ب��ه همراه ش��هید محمدعل��ي رجایي از 
بازداشتگاه کمیته ی مش��ترک ضدخرابکاری به زندان قصر منتقل 
شد. در حالي که منتظر دومین جلسه ی دادگاه خود بود، سرانجام در 
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دي ماه همان سال، حکم صادره از دادگاهي دیگر،  به تأیید دادستاني 
رسید و به اعدام محکوم شد. 

ب��ا روي کارآمدن دولت ش��ریف امامي، رژی��م پهلوي دوره ی 
تازه اي از جنایت هاي خود را براي س��رکوب قیام مردم ایران آغاز 
 ک��رد که حادثه هاي خونی��ن 19دي ماه س��ال 1356 قم، فاجعه ی 
مس��جد جامع کرمان، آتش سوزي س��ینما رکس آبادان، درگیري 
با مردم تبریز و... از آن ش��مار اس��ت. در همان دوران، شماري از 
مب��ارزان دربند، ب��دون محاکمه، اعدام ش��دند. برنامه ی آتش زدن 
عم��دي زندان اوین نی��ز از آن جمله بود. آن ها قصد داش��تند تا با 
گردهم آوري مبارزان فعال و روحانیاني هم چون آیت اهلل هاش��مي 
رفس��نجاني، آیت اهلل موسوي بجنوردي و... در زندان اوین، همه ی 

آنان را به بهانه ی شورش و فرار از زندان، به رگبار ببندند.
لطیفي که تا پیش از این توطئه، در زندان قصر به سر مي برد، همراه 
با تنی چند از زندانیان سیاسی، به زندان اوین منتقل شد تا به همراه 
 دیگر مبارزان ریشه دار، که به تصور رژیم، قصد حمله و گریز داشتند،

تیرباران شود، اما این نقشه در سطح شهر، توسط شایعه اي افشا شد 
و بافاصله مردم دست به تظاهرات ضدرژیم زدند.  بنابراین دست 
جنایت کاران رو ش��د و برنامه ی شیطاني شان لو رفت و رژیم وادار 

به عقب نشینی گردید.
در زندان، او با دانش��جوي زنداني دیگری که کمونیست  بود، 
هم س��لول ش��د و چندین روز را با وی به س��ر برد. لطیفي در این 
فاصل��ه، در انتظار دادگاه دوم و حکم قطعي اعدام بود و نیز دوران 
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محکومیت خود را سپري مي  کرد. وي در گفت وگو با آن دانشجو، 
از مرام و دلیل مبارزه اش با رژیم شاه جویا شد و دانشجو در پاسخ 

به او گفت: ”براي آزادي طبقه ی کارگر، قیام کرده ام.“ 
لطیفي پرس��ید: ”اگر شما زماني حاکم شوید، با امثال ما- بچه  

مسلمان ها- چه طور رفتار مي کنید؟“ 
او پاس��خ داد: ”نخس��تین  گلوله را به سینه ی آنان خواهیم زد.“ 

لطیفي علت را پرسید و آن دانشجوی کمونیست گفت: 
”ب��راي این ک��ه ش��ما نمي توانی��د در جامعه، آرام بنش��ینید و 
نمي گذارید کسي در این مملکت حاکم شود، مگر این که مسلمان 

و از جنس خودتان باشد. شما چه طور؟“ 
لطیفي پاس��خ داد: ”ما اعتقاد داریم در جامعه، همه باید زندگي 
کنند، مش��روط بر این که به بقیه خیانت نکنند. اگر ش��ما بخواهید 
خیانت بکنید و در چارچوب عدالت رفتار نکنید و ظالم ش��وید، با 
قوانین اسامي با شما برخورد مي کنیم که آن هم بستگي به شرایط 
خ��اص دارد. هدف م��ا برقراري عدالت اجتماعي بر پایه ی اس��ام 

است.“
لطیفي در زندان، برخاف بسیاري از زندانیان که به مطالعه ی 
زب��ان انگلیس��ي مي پرداختند، به فراگیري ادبیات عرب و تفس��یر 
نهج الباغه و قرآن روي آورد، به  گونه اي که از فکر ادامه ی تحصیل 
در رش��ته ی پزشکي منصرف ش��د و آن را از افکار بلندپروازانه ی 
خود دور کرد. او هم چنان به مطالعه ی متون دینی و اقتصاد اسامي 

پرداخت. 
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در همان گیرودار،  در س��ال 1356 به اتفاق ش��هید رجایی به 
زندان قصر منتقل ش��دند. در این زمان ح��دود 500-400 نفر از 
زندانیان- من جمله او- به حمایت از مردم و مبارزین، اعتصاب غذا 
کردند، که اعضای س��ازمان مجاهدین خلق و کمونیست ها در آن 

برنامه شرکت نکردند. 
 در دادگاه دوم به همراه سه نفر دیگر به حبس ابد محکوم شد و 
به دلیل اشتیاق به یادگیري در زندان، وقت خالی نداشت چون هر 

کس هر چه بلد بود به دیگران آموزش می داد.
از س��ال 1356 هم زم��ان با برقراری آزادی نس��بی در فضای 
زندان ها که به »آزادی جیمی کارتري« معروف شد، از این موقعیت 
در جهت رشد و تعالی فکری خود بهره برد، تا این که، پس از آزادی 
72 نفر از اعضای هیأت های مؤتلفه در 4 آبان 1357- »س��الروز 
تولد محمدرضا پهلوی«- او هم پس از فرار محّمدرضاشاه پهلوي، 

با گروهی از زندانیان دیگر در 26 دی ماه آزاد شدند.
بع��د از آزادی ب��ه زابل رف��ت. به هنگام ورود ب��ه زادگاهش، 
جمعیت عظیمي به استقبالش آمدند و او را هم چون قهرمانی سرفراز 
درآغوش گرفتند. در شهر زابل، پس از استقبال عظیم و گرم اقوام 
و مردم مس��لمان، در مقابل مس��جد حکیم شهر که کانون مبارزات 
ضدرژیم بود، ش��هید حس��یني طباطبایي در حض��ور او براي مردم 
س��خنراني کرد. سپس به مسجد امام  حسین علیه السام رفتند و در 
آن جا، جه��ت آگاهي هرچه بیش تر مردم، س��خناني بر زبان آورد. 
لطیف��ي در ای��ن مکان پیام دیگر زندانیان دربن��د را به گوش مردم 
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رساند تا براي زدن آخرین ضربه ی مهلک بر پیکره ی رژیم پهلوي، 
هم چنان پایداري و شتاب کنند.

چی��زي از پیروزي انقاب اس��امي نگذش��ته ب��ود که لطیفی 
بار دیگر به تهران آمد. او پس از تش��کیل س��پاه پاسداران انقاب 
اس��امي، به همراه گروهي از دوس��تان، که در زندان با آنان آش��نا 
ش��ده بود، به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در شوراي هماهنگي 

مشغول به خدمت شد. 
وی در سال 1358 به همراه یکي از هم رزمان پیش از انقاب 
که در زندان نیز با یک دیگر همراه بودند، س��پاه پاس��داران اس��تان 
 سیستان و بلوچستان را راه اندازي کرد و با موفقیت هاي چشم گیر

- به ویژه در آن دوران که استان  هاي مرزي در غرب و جنوب غربي 
و همین طور بخش��ي از شمال کش��ور دچار آشوب و فتنه و تفرقه 
بود- ب��ه انجام وظیفه پرداخت. به این ترتیب، این اس��تان، که در 
طول تاریخ، محل شرارت و آشوب بود، در دوران پس از انقاب، 
در مقایسه با دیگر مناطق کشور که دستخوش درگیري هاي قومي 
و محلي بودند، از آرامش نس��بي برخوردار شد، زیرا منطقه، تحت 
نظر ش��خص الیقي به نام اشجع قرار داشت که نخستین فرمانده ي 

سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان بود.

یک س��ال پس از پیروزي انقاب اس��امي، لطیفي با دختري 
متدّین، فعال و مبارز که دبیر فیزیک بود، ازدواج کرد و در س��ال 
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1359 در حالی که در س��پاه پاس��داران فعالیت داش��ت، با وقوع 
انقاب فرهنگي که به تعطیلي موقت دانشگاه ها انجامید، با توصیه 
و پیش��نهاد دوستان سپاهی اش، آخرین س��ال تحصیلی  را به اتمام 

رساند. 
او پ��س از فارغ التحصیلی، هم زمان با فعالیت در س��پاه، مدت 
کوتاهی به س��ازمان انتقال خون و س��پس به درخواس��ت و دستور 

شهید رجایي، به وزارت بهداري رفت. 
وی در سال 1360 مدیرکل شوراي عالي پزشکي شد و پس از 

چند صباحي، معاونت این وزارت خانه را بر عهده گرفت. 
لطیفی از ابتدای جنگ، به  رغم مس��ؤولیت در وزارت بهداری، 

رهسپار میدان هاي جنگ شد و به درمان مجروحان پرداخت. 
در گی��ر و دار آن دوران، ب��ه این فکر افتاد تا براي مجروحاني 
که قطع عضو ش��ده و یا آسیب جدي دیده  بودند، چاره اي بیندیشد. 
بنابراین، از س��ال 1363 تا پایان س��ال 1368 در کنار خدمت و 
فعالیت  هاي انقابي به تحصیل در رشته ی جراحي عمومي و جراحي 
فوق تخصصي ترمیمي و پاس��تیک و س��وختگي مش��غول ش��د و 
سرانجام با رتبه ی نخست، مدرک فوق تخصص جراحی ترمیمی را 
اخذ کرد. او بافاصله، به عضویت هیأت علمي دانشگاه درآمد و در 
ضمن، مس��ؤولیت هاي گوناگوني را در دانشگاه هاي علوم پزشکي 

عهده دار شد.
دکت��ر لطیفي، افزون بر فعالیت هاي متعدد آموزش��ي و علمي 
و ش��رکت در کنگره هاي بزرگ داخل��ي و خارجي، داراي مقاالت 
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بسیاري در زمینه ی پزشکي اس��ت که شماري از آن ها در مجات 
معتبر علمي داخل و خارج از کش��ور منتشر شده است که تعدادی 

از آن ها عبارتند از:
- مباحث کلیدی در پزشکی مبتنی بر مستندات و شواهد.

- تعلیم وتربیت در گروه پزشکی.
- مجموع��ه ي مقاالت)که توس��ط انتش��ارات دانش��گاه علوم 

پزشکی ایران  به چاپ رسیده است.(
وي در حال حاضر به تدریس و طبابت مشغول است. فروتني 
و گشاده رویي دکتر نوراحمد لطیفي، گذشته از همه ی ویژگي هاي 
علم��ي و انقاب��ي که از آن ها برخوردار اس��ت، نخس��تین ویژگی 
ش��خصیتي او  اس��ت که هر هم نشین و هم سخني را به خود جذب و 

شیفته ی اخاقش مي کند.


