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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�اِك  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 مسؤوليت ديني 
و اجتماع��ي نيز ضرورت ايجاد تحول در عرصه ي سياس��ي- 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 به اصح��اب و ياران ائمه)ع(، 
خصوصاً ياران باوفاي حضرت سيدالشهدا )ع(، عّزت 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 ميداِن 
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��اِت 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 عش��ق- بتواند باريكه راهي باشد براي رسيدن عالقه مندان به بيابان 

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



11

ب
حبي

ان 
نش

يادداشت نويسنده

ت��وی اتاق��ی که بیش ت��ر فضایش را ردی��ف ش��لخته ی کتاب ها و 
مجله ها و قفسه های انباشته از کاغذ و مصحف های ورق، ورق و بند و 
بس��اط ضبط صدا برای نوای سازِ  نی اشغال کرده است، تنها می شود. 

پاها را تا اندازه ای دراز می کند و می گوید:
� حاج محسن! از خشت اّول تغییرش می دهم و ''رؤیای گم شدن'' 

را می گذارم ''زنجیر بی پالک''.
مطلق، قابی از ش��کالت های منظم چیده ش��ده را می گذارد روی 

مجموعه ی پرینت متن کتاب و می گوید:
� هر کاری دلت می خواهد، دس��تت باز است، انجامش بده، ولی 

اگر من باز هم این کار دستم می ماند، این کار را نمی کردم.
می پرسم:

� پس چه کار می کردی؟
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پاسخ می دهد:
� یعنی این که از آس��تین دوزی برای پوس��تین دست برمی داشتم و 
می رفتم س��راغ محتوا. »خشت اّول« که نام کتاب نیست. پشت باد که 

نمی شود سوار شد.
می گویم:

� اص��اًل »زنجیر بی پالک« هم نه، می گذارم ''حبیب بی نش��ان'' یا 
باشد. و بی مزار  آن مرد بی نشان  از  ''نشان حبیب'' تا نشانی 

سر می جنباند و می گوید:
� مثل این که اصاًل گوَش��ت بدهکار من نیست! اّول قواره کن، بعد 

به فکر دکمه اش باش.
پا را که جمع می کنم، تازه می شود یک سینی کوچک گذاشت کف 
اتاق و از بوی چای زنبق و طعم شکالت لّذت برد. دسته ی کاغذها را 

که می گذارم روی زانویم، چشمم می افتد به نخستین خط و نوشته ها:
� رؤی��ای گم ش��دن / براس��اس زندگی ش��هید حبی��ب جریری / 

استاندار تهران
و این گون��ه کار بازآفرینی کتاب می افتد گردن من؛ و حس��ن کچل 

می رود پی چهل گیس تا او را از دست دیو نجات دهد...
تعبیر مش��هور و تقریبًا مس��ّلم ش��ده بر همگان این اس��ت که دکتر 
جری��ری توی زندان ه��ای حزب بعث، ی��ا اتاقی پنه��ان در دل یکی از 
اردوگاه های جنگی اسرای ایرانی در عراق، سیمای مرگ را دیدار کرده 
اس��ت. بر ما نیست که درجه ای با عنوان ش��هید یا اسیر و جانباز، برای 
او تعیی��ن کنیم. همی��ن که خودمان را از بالتکلیف��ی ذهنی دربیاوریم، 
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کافی اس��ت؛ وگرنه، او که بالتکلیف و گم ش��ده نیست. هم اکنون، هر 
جای هس��تی که باشد، دارد مزد پایداری و مجاهدت هایش را از دست 
محبوب��ش می گی��رد. ش��اید هم خود خواس��ته تا به مانند ش��هید دکتر 
ش��ریعتی، دور از وطن، در غربت و به نوعی در تبعید، س��ر به س��ینه ی 
تراب نهد. کسی چه می داند، شاید اکنون جریری در سنگری که دیگر 
خالی از هر رزمنده ی مدافعی ش��ده، س��رگرم جنگ با دش��من اس��ت. 
حتی مهم هم نیس��ت که پس از چندبار سرکشی مأموران صلیب سرخ 
جهانی از اردوگاه های اس��رای ایرانی در کشور عراق و ویزیت آنان، نام 
حبیب جریری توی فهرس��ت صلیب سرخ ثبت نشده تا بلکه جانش 
تا اندازه ای بیمه شود؛ یا عنوانی مستعار از او. البد دولت مفلس صدام 
و س��ران شکس��ت خورده ی حزب بعث، چندنفر همانند او را به مانند 
کاالیی اس��تراتژیک برای روز مبادا و امتیازی پ��ای میز مبادله و معامله 

کنار گذاشته بودند.
این داستان هم برای نشان دارکردن و ساختن او نیست، بلکه برای 
نش��ان دادن و شناخت اوس��ت. یکی از ما فردی چون او را که بشناسد، 

خود را شناخته و برای یک عمر زندگی سعادتمندانه اش کافی است.
سرنوشت هم بخش��ی از سرگذشت انسان است. این سرگذشت 
ماست که نوع سرنوشت مان را معین و مشخص می کند. شاید برخی 
مردان بزرگ روزگار سرگذشتی سخت و اندوه بار داشته باشند؛ و شاید 
هم سرنوشت شان در نگاه طبیعی آدمیان، رّقت بار و فراموش ناپذیر رقم 
بخورد، اما این تنها نگاه ماس��ت و معلوم نیست در پس پرده ی تقدیر، 

آن چه ما می پنداریم از آب درآمده یا خیر؟
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حال، من این جا هستم تا از تب و تاب مردی بیدار، داستانی بسازم 
برای دل های به خواب رفته؛ یا از تکاپو افتاده...

پایانپیشدیدار







fhfچند برگ نخست
فصل اول
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ــلول  ــتگاه، جوانی وارد س ــای نگهبان بازداش پيش پ
ــتگاه كميته ی مشترک  ــش بازداش ــماره ی يك بند ش ش
ــاواک شد و بالفاصله به فرد داخل سلول  ضدخرابکاری س
ــگاه جوان، چهره ی  ــالم داد. در ن كه كامله مردی بود، س
مرد داخل سلول به هر قشر و توده ای می توانست بخورد؛ 
ــه، وكيل، مأمور  ــگاه، كارمند عالی رتب ــتاد دانش معلم، اس
ــوخته ی دربار، روزنامه نگار، يا می توانست اهوازی باشد،  س
بندری، گنابادی، شيرازی. بله، همين شيرازی. يك دكتر 
شيرازی؛ چون هنگامی كه با هم آشنا شدند و از اهليت و 
اصليت يك ديگر پرس وجو كردند، فهميدند هر دوی شان 
ــر، برازجانی.  ــد. او جهرمی و دكت ــه ی فارس ان ــل خّط  اه
ــه همان چند  ــر، به يادش آمد ك ــوان هم صحبت دكت ج
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لحظه ی پيش، حدس شيرازی بودن اين بازداشتی تازه وارد 
ــت و  ــالمش به ذهنش وارد كرده بود. نشس را از جواب س
سر صحبت را باز كرد. پرسيد كه كار و جرمش چيست و 
چه طور پايش گير افتاده. دكتر هم پاسخ داد كه با طبابت 
ــر و كار دارد و آزمايشگاهش  و آزمايشگاه و داروسازی س
ــت؛ اما  ــران و آن طرف هاس ــی خيابان مرتضوی ته حوال
ــدت اظهار  ــتگيری اش، به ش ــرم و علت دس ــاره ی ج درب
ــوان جهرمی، دكتر را  ــی و بی گناهی می كرد. ج بی اطالع
ــاال می آيد تا دو  ــار برانداز كرد: ''جانش ب برای چندمين ب
ــتخوانش نرسيده.  كلمه حرف بزند! انگار هنوز كارد به اس
اين كه نمی داند يا نمی خواهد بگويد جرمش چيست، البد 
ــش درز كند؛ حتی برای ما كه  نمی خواهد حرفی از دهان
ــتيم! شايد هم جاسوس  باالخره خودمان هم اين كاره هس
ــد كه بعيد هم نيست. قيافه اش كه خيلی به  و نفوذی باش

مذهبی های ريش و پشم دار نمی خورد.'' 
بنابراين صبر كرد تا بيش تر سر از كار اين دكتر غريبه 
دربياورد؛ اما دكتر حرفی نمی زد و مجرم بودنش را از بيخ 

انکار می كرد.
ــبی سرد با بی خوابی و كالفگی برای جوان جهرمی  ش
گذشت. دكتر هم، به مانند خواب زده ها يا كسی كه تشنه ی 
ــاط باشد، گوشه ای لميده بود و با تّرنم آيات  بيداری و نش
ــلول  ــپری می كرد. از اين س ــرآن و دعا، وقت خود را س ق
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همان سر و صدايی برمی خاست كه از ديگر سلول ها شنيده 
ــد؛ همهمه های ريز و سکوت های اجباری و آميخته  می ش
ــان و توافقی ميان  ــرس و احتياط. هنوز اطمين با حس ت
ــده بود. دكتر بی خطاب پرسيد  ساكنان سلول حاصل نش
ــت. جوان جهرمی به گونه ای كه  يا گفت كه وقت نماز اس
گويی منتظر چنين حرفی باشد، برخاست و آماده ی نماز 
ــپس تکبيره االحرام گفت. دكتر هم برخاست و  ــد و س ش
ــی، نمازش را  ــا دكتر خيلی راحت و راض ــت، ام قامت بس
اقامه كرد. اين حس مذهبی و همراه بودن، تبديل به انس 
ــد در دل جوان جهرمی نسبت به دكتر؛ چرا  و عالقه ای ش
ــه او و دكتر هر دو اهل نماز بودند و تا چند روز اول هم  ك
ــده بود با خيال راحت  ــی به جمع آن ها اضافه نش كه كس
ــجوی  ــان را مي خواندند. بعدش هم كه چند دانش نمازش
كمونيست و راننده ی مرتبط با آن ها- كه با شاعر معروفی 
ــدند.  ــلول وارد ش از همين چپی ها هم گروه بودند- به س
ــل باقی ماند و  ــاز هم تنهايی آن ها در نماز و ذكر و توس ب
تنها چيزی كه اضافه شد، نگاه های هم سلولی های چپی و 
ــتگاه بود،كه واقعاً خودش  محدوديت های مأموران بازداش
مصيبت بزرگـی به حساب مـی آمد. البته جوان جهرمـی 
ــته بود  ــدارا و خوش اخالقی توانس ــن كه دكتر با م از اي
تعادلی در ميان شمار ساكنان سلول ايجاد كند، احساس 
ــوت قلب بيش تری می كرد و حداقل تنهايی را در جمع  ق
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حس نمی كرد.
چند روز بعد، بار ديگر در سلول شماره ی يك باز شد؛ 
اين بار برای بردن دكتر. پيکری به مانند قواره ای از گوشت 

و استخوان برابر در ايستاد و فرياد زد:
ـ جريری بيايد بيرون.

ــك پرسه می زد كه  هنوز ته دل جوان جهرمی اين ش
نکند دكتر يك مأمور باشد تا بلکه حرف هايی كه بازپرس ها 
ــته اند از زندانی ها بيرون بکشند، به واسطه ی دكتر  نتوانس
به دست بياورند. با خودش فکر كرد كه چه گفته و در آن 
چند روز گذشته چـه توی دست دكتر گذاشتـه كه ممکن 
بود برای ساواكی ها كاربرد پيدا كند؟ هيچ. مطمئن شد كه 
به دكتر چيزی از مسايلش نگفته تا او كف دست مأموران 

بگذارد؛ اصاًل دكتر اقدامی برای اين كار نکرده بود.

ــيد و روز سنگين  ــاعت كه از باال آمدن خورش چند س
ــرد بازداشتگاه گذشت، بار ديگر در سلول با مشايعت  و س
ــد: جوان  دو مأمور و ورود مردی خونين و نيمه جان، باز ش
جهرمی از جا جست و شانه های دكتر را كه رمقی در بدن 

نداشت، گرفت و گفت:
ـ آقای جريری، شمايی؟ شما كه گفتی بی گناهی، پس 

اين نامردها چرا اين بال را سرت آورده اند؟
ــده بود كه  چنان غرقه به خون و از راه رفتن عاجز ش
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پنداری اصاًل پا به بدن نداشته باشد. جوان جهرمی دست 
ــال دكتر جا آمد،  ــد و تيمارش كرد. كمی كه ح به كار ش
ــت از او بابت تصورهای بدی كه به ذهنش راه داده  خواس

بود، عذرخواهی كند، اما باز هم پرسيد:
ـ چی شد دكتر؟
دكتر پاسخ داد:

ــد را آب دادند.  ــا را فروختند. بن ــچ. لو رفتيم. م ـ هي
خراب تر از اين نشود، خوب است؛ هرچند كه اگر در اولين 
ــد، سعي و عمل ديگر معني  قدم موفقيت نصيب ما مي ش

نداشت.
جوان جهرمی دستگيرش شد كه دكتر نه نفوذی است 
ــه در آن صورت، به  ــت. چرا ك ــی را لو داده اس ــه كس و ن
ــويق و آزاد هم  اين حال و روز نمی افتاد كه هيچ، بلکه تش

می شد.
ــوان جهرمی و  ــت و بال ج تمام پيکر دكتر روی دس
مردان هم سلولی بود كه آرام و با حسی برآمده از باورهای 
ــپس  ــروع به تالوت آياتی از قرآن و س دينی و عاطفی، ش
زمزمه ی دعا و نام های مقدس كرد. هم سلولی ها پرسيدند 

كه چگونه اين اتفاق افتاده است؟ پاسخ داد:
ـ مثل اين كه خانمی كه توی آزمايشگاه زيردست مان 
كار می كرد و ما اطمينان داشتيم صادق و سربه زير است، 

فضولی كرده و دسته گل به آب داده.
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و پس از لحظه ای ادامه داد:
ــايد هم كار  ــد. ش ــا نه، گمان نمی كنم كار او باش ـ ام
خانمی باشد كه يك اتاق از خانه اش را برای انبار كتاب های 
ــريعتی و برخی اسناد اجاره كرده بوديم؛ ولی باز  استاد ش
ــك ندارم. اصاًل نمی دانم، نمی دانم كار  هم نه، به او هم ش
ــت؟ ديگر مهم نيست. اين كاری بود كه قبول كرده  كيس

بوديم و می بايد تا آخرش می ايستاديم.
اين جا بود كه جوان جهرمی و ديگران دريافتند دكتر 
ــاواک به  ــت و تا زمانی كه س مبارز تودار و باتجربه ای اس
ــتان  ــت پيدا نکرده، حرف و گاليه ای را با دوس چيزی دس
ــازه اش در ميان نمی گذارد. برای درک اين موضوع، الزم  ت
نبود مدت زيادی بگذرد يا واسطه ای اين خصوصيات دكتر 
ــه هيچ كاری تظاهر  ــزد كند؛ بلکه دكتر ب را به آنان گوش

نمی كرد، مگر بی دليل بودن دستگيری اش.

ــلول از كمبود جيره ی  روزها بود كه زندانيان چپی س
سيگار و محدوديت تهيه ی آن می ناليدند؛ چون به چيزی 
جز تسکين و دل گرمی شان به سيگار و يا بازی های بی هدف 
نمی انديشيدند. البته گه گاه به هم پيله می كردند و طعنه 
ــکايت داشتند، تا اين كه برای  می زدند و از هم گاليه و ش
حل اين مشکل، بنا را بر بحث و يافتن راه چاره گذاشتند، 
ــی آرامش پيدا كنند و جوان جهرمی و دكتر هم از  تا كم
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دست آن ها راحت شوند. جوان جهرمی گفت:
ــی از سيگار كشيدن شما ندارم و  ـ با اين كه دِل خوش
هر بار دچار اشمئزاز می شوم، اما از آن جا كه می دانم واقعاً 
روزی يکی- دو نخ سيگار برای تان كم است و بدون آن هم 
خمار و كم روحيه هستيد، می توانم درک تان كنم و كاری 

برای تان انجام دهم.
يکی پرسيد:

ـ واقعاً؟ چه طوری؟ محال است.
پاسخ داد:

ـ اين كه كاری ندارد، از دكتر می گيرم.
دوباره پرسيد:

ـ دكتر؟ كدام دكتر؟ اين دكتر كه جلو چشم ماست و 
بنده ی خدا عوض سيگار، آسم هم دارد!

جوان جهرمی گفت:
ــی دارد و  ــلول اختصاص ــك دكتر ديگر. او س ــه! ي ـ ن
سهميه اش بيش تر از همه ی زندانيان است. تازه، سيگار زر 

هم نمی كشد و از سيگارهای بهتری استفاده می كند!
مرد ديگری با حالتی از كالفگی گفت:

ـ باالخره بگو كدام دكتر؟
پاسخ داد:

ـ دكتر شريعتی.
تا اين نام را به زبان آورد، دكتر جريری از جا پريد:
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ــريعتی؟ علی شريعتی؟  ـ فروغی، كی؟ گفتی كی؟ ش
يعنی علی اين جاست؟
فروغی پاسخ داد:

ــريعتی. همين جاست، سلول  ـ بله، خود دكتر علی ش
دوم، رديف روبه رو، يکی جلوتر، پشت بخاری راهرو.

دكتر باز هم با تعجب گفت:
ـ شوخی می كنی، پسر!

فروغی گفت:
ــوخی و اين  ــوخی ای؟ مگر اين جا جای ش ـ نه، چه ش
ــب اّول كه مرا آوردند، من توی همين  ــت؟ ش حرف هاس
اتاق بغلی او بودم و با ضربه به ديوار، برايم مورس فرستاد 
ــودم گفتم كه البد  ــت؟ من اّولش به خ ــت كه كيس و گف
دارد سر به سرم می گذارد و قضيه سركاری است، اما بعد 
كه جابه جا شد، ديدم بله! خودش است. فکر می كنم تنها 
ــته باهاش ارتباط برقرار  ــی كه توی بند تا حاال توانس كس

كند و گاهی اوقات سالم و عليك كند، خود من باشم.
ــاواک به خاطر شخصيت علمی و ابّهت اجتماعی و  س
ــايد هم ترس از پيامدهای احتمالی، مراعات حال دكتر  ش
ــلول او را هيچ گاه  ــرد. چندان كه در س ــريعتی را می ك ش
ــبت به ديگر  ــل نمی كردند و آزادی عمل بيش تری نس قف
ــن ترتيب دكتر  ــد. به اي ــش قايل بودن ــتی ها براي بازداش
ــريعتی می توانست گه  گاه از الی در نيمه باز، به بيرون و  ش
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فضای راهرو نگاهی بيندازد.
يکی گفت:

ــان پيامی به بقيه ی  ــايد می خواهند با اين كارش ـ ش
زندانی ها بدهند كه دكتر از ما است و يك ميهمان موقت 
ــخصيت دكتر  ــت تا انگی به ش ــا يك زندانی محترم اس ي
ــريعتی بزنند و مريدانش را كه مخالف دستگاه هستند،  ش

بپرانند.
دكتر جريری بار ديگر پريد وسط و گفت:

ــت و نه آن ها  ــور آدمی اس ــريعتی اين ط ــه! نه ش ـ ن
اين طوری می توانند خرابش كنند.

ــوم بود كه ديگر دل توی دل دكتر جريری نمانده  معل
بود تا دكتر شريعتی را ببيند. نمی دانست از اين كه دوست 
ــم در نزديکی خودش می بيند، خوش حال  و مرادش را ه
ــريعتی اهانت و  ــد، يا ناراحت كه چرا به مقام دكتر ش باش

جسارتی روا داشته و بازداشتش كرده اند!
ــب ريخت كه دو نفر  ــه اش را به اين ترتي فروغی نقش
ــتفاده از سرويس های بهداشتی به  از سلول به بهانه ی اس
انتهای راهرو بروند و با ايجاد كمی سر و صدا، توجه نگهبان 
بند را به خودشان جلب كنند؛ بلکه در اين فرصت او بتواند 
ــريعتی ارتباط برقرار كند. آن دو تمام طول بند  با دكتر ش
ــلول ها گذشتند. او هم  را طی كردند و از برابر تك تك س
ــلول خارج شده بود، بی خطاب و  ــان از س كه پيش  پای ش
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نامفهوم، دكتر شريعتی را متوجه خودش ساخت تا طبق 
معمول از الی در سلول رهگذران را زير نظر بگيرد. سپس با 
اشاره ی دو انگشت بر روی لب، نشان داد كه چه می خواهد 
ــت؟ شريعتی هم سری به عالمت تأييد و  و به دنبال چيس
ــرويس بهداشتی كه بازگشت، كنار  توافق تکان داد. از س
ــکه ای راهرو ايستاد تا به بهانه ی گرم و خشك   بخاری بش
ــيگارها را  ــت هايش، در كوتاه ترين فرصت، س ــردن دس ك
تحويل بگيرد؛ درحالی كه آن دو تازه به سرويس بهداشتی 
ــر پليس راهرو را به خود گرم كرده بودند. تا  ــيده و س رس

رسيد، گفت:
ـ سالم دكتر! بده.

ديگر الزم نبود بيش از اين كالمی ميان شان رّد و بدل 
ــود. همه می دانستند كه دكتر شريعتی شيفته ی ايجاد  ش
ارتباط عاطفی و كالمی با مردمان ميهن و دوست دارانش 
ــرون را می پايد و  ــواره از الی در بي ــه هم ــت و اين ك اس
كوچك ترين حركت و صدايی توجهش را جلب می كند، از 
همين عالقه و تمايل به شناخت آدم های روزگارش نشأت 

می گيرد.
دكتر شريعتی كه از پيش ده- دوازده نخ سيگار آماده 
كرده بود، بی درنگ مشتش را به طرف دست های فروغی 
آورد و زود دستش را پس كشيد. كار به سرعت انجام شد 

و هر دو به سلول خودشان بازگشتند.
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ديگر كسی نمی توانست احساس شگفتی و خوش حالی 
ــلول و حس پيروزمندانه ی فروغی را  ــيگاری س مردان س

اندازه بگيرد. يکی پرسيد:
ـ محمدقاسم، چه طوری اين كار را كردی؟ ممکن بود 

كلی گرفتاری و دردسر برايت درست كند.
فروغی گفت:

ــدم نبود، ولی  ــن كار چندان خوش آين ــا اين كه اي ـ ب
ــتم بدانيد اگر انسان بخواهد يك كاری را انجام  می خواس

بدهد، كسی نمی تواند مانع او بشود؟
ــه فروغی طی  ــان درس هايی بود ك ــی از هم اين يک
ــلول بودن با دكتر حبيب جريری آموخته  هفده روز هم س

بود. او نشان داد كه كار نشد ندارد.
ــه مانند دكتر  ــارز بود و ب ــجويی مب ــی كه دانش فروغ
ــت،  ــکونتش در تهران می گذش ــالی از س جريری چندس
ــتان داغ و تجربه آموز سال 53 را از  هيچ گاه خاطرات زمس
ــاد نمی برد و هر كجا كه حرفی از دكتر جريری به ميان  ي

می آيد، بی هيچ اراده ای به يادش می افتد و می گويد:
ــودن به آزادی و  ــاً، در عين پايداری و معتقد ب ـ واقع
ــته ای بود و با اين كه بسيار  ــان فرزانه و وارس مبارزه، انس
ــکنجه آزارش دادند، اما دم نزد و  ــش كردند و زير ش اذيت
سخت ايستاد و سربلند بيرون آمد. كاری كه من پيوسته از 
او می ديدم، اين بود كه همانند چشمه ای جوشان و فياض 
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ــه در حال دعا و تالوت قرآن و حديث و توصيه به  هميش
صبر و بردباری به ديگران بود و توی زندان هيچ كاری غير 

از اين، از دكتر جريری سر نزد كه نزد...

وزير روی برگه ی  وزارت كشور نوشته بود:
»استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان

         جناب دكتر حبيب جريری

سالم عليكم

به موجب اين حكم، جنابعالی به سمت استانداری تهران 

منصوب می شويد… 

علی اكبر هاشمی رفسنجانی 

وزير كشور  دولت موّقت«

نگاه آرام دكتر كه خالی از احساس افتادن توی دردسر 
بود، به آشنايان و خانواده ُقّوت قلب می بخشيد. می دانست 
كه دولتی ها، بيش تر از سابقه ی زندان و دوران مبارزاتی اش، 
به تعهد انقالبی و مسلمانی او توجه و تکيه دارند. پيش تر، 
هنگامی كه از ميان دو استان فارس و بلوچستان، دومی را 
ــان  داد كه كار هر چه  برگزيده بود، آمادگی خودش را نش

سخت تر باشد، برايش دلپذيرتر است.
ــدارد؛ اما اگر  ــی هم ن ــگ، آهوی وحش ــت بی پلن دش
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ــت.  ــد، يکی براي آن صد رأس آهو كافی اس پلنگ دار ش
ــرش زيبايی دارد و  ــم به پذيرفتن خط ــار خدمت ه افتخ

ارزشمند می شود. 
ــايه از خواب  ــروس همس ــا صدای خ ــحر، ب كله ی س
برخاست. هوا سرد بود، اما باز هم وضو گرفتن از آب حوض 

می چسبيد. راديو را باز كرد:
ـ اين جا تهران است، صدای جمهوری اسالمی ايران.

دكتر پيشاپيش می توانست احساس رضايت خانواده اش 
ــه اگر می خواهند او  ــنوند ك را درک كند تا ديگر از او نش
ــدان را به جان بخرند؛ اما  ــفر به زاه را ببينند، بايد رنج س
تهران هم، به جای حس دوری و غربت در زاهدان، سختی 
ــی، ترور و بمب گذاری و  ــت؛ بی نفت و خطر خودش را داش
ناامنی. اين ها سوغات آن روزهای پايتخت شده بود. يکی 
ــيراز هم بدجايی نيست، چرا كه دكتر در  گفته بود كه ش
ــمار و زادگاهش احساس نزديکی  آن جا به خانواده ی پرش
بيش تری خواهد كرد، ولی دكتر تنها حرف دلش را گوش 
ــنهاد بزرگان و مردم شهر آباده برای  می داد. وانگهی، پيش
ــتين دوره ی مجلس شورای  پذيرش وكالت شان در نخس

اسالمي را با يك پيغام كوتاه ولی مؤدبانه ، رّد كرده بود:
»برای من كه عمری به عش�ق ش�كوفايی مردم ميهنم 

زندگ�ی ك�رده ام و ب�رای اي�ن دوره از تاري�خ م�ا ك�ه 

سرنوشت س�از و آينده آفرين است، وصول تلگرام شما 
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عزيزان، زنده كننده ی خاطرات گذش�ته و روح دهنده به 

اميدهای آيند ه ی من بود. من كه هيچ گاه به مقام و مالی 

دل نبسته ام، رايحه ی دوستی و محبت، آن هم اين چنين 

و بی شائبه، مرا به وجد آورد.«

ــتانداری تهران را زير  حاال هم كه بليتش برده بود، اس
سر گرفت.

ــکاس تصوير خودش توی  ــطح آب و انع دكتر روی س
حوض خم شد و گفت:

ــن. منم،  ــتی؟ حاال باز ك ــد! بس ــم هايت را ببن ـ چش
ــم مثل زاهدان، حلوا  ــتاندار جديد تهران، اما اين جا ه اس
ــد. بايد گيوه ام را ور  ــرات نمی كنند. ازم كار می خواهن خي
ــم. دلم نگران است. هنوز مراسم توديع برگزار نشده،  بکش
دلم برای سيستانی ها گرفته است. تازه داشتم تشنگی ام را 
رفع می كردم. تازه داشتم می فهميدم كه تشنه ی خدمت  
ــر از اين جا درآوردم. تازه جمعيت  شدن يعنی چه، كه س
ــوادی را توی سرتاسر كشور راه انداخته  ملی پيکار با بی س
و افتاده بودم به جان ديو جهل. دنيا را می بينی؟ همه اش 
پنج ماه توانستم توی ديار بلوچ ها خدمت كنم. هر چه خدا 

بخواهد.

ــينی صبحانه روی ميز استاندار بود؛  ــاعتی بعد، س س
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ــده، پا  ــه دكتر، خودش با يك نان بربرِی تا ش درحالی ك
ــت توی دفتر كار جديدش. قرص نان هم چنان زير  گذاش
ــمش به آن بساط افتاد و رو به مسؤول  بغلش بود كه چش

دفتر استانداری گفت:
ــد. از فردا هم من  ــت، اين را برداريد و ببري ـ بی زحم
ــم، يا می خرم و  ــه ام را يا می خورم و می آي ــودم صبحان خ

می  آورم.
دور و بری ها دست به كار شدند و در يك چشم به هم 

زدن، بساط صبحانه ی اداری برچيده شد. 
چه روزها كه ساختمان استانداری را تنها برای خريد 
ــه محل كار  ــرک می كرد و بالفاصله ب ــان صبحانه اش ت ن
ــب ها كه پتويی كف اتاق استاندار  ــت، و چه ش باز می گش

می انداخت و همان جا می خوابيد. 
ــتراحت  ــاعت اس ــر، تنها به چهار- پنج  س ــب دكت ش
خالصه می شد و باقی  لحظه ها برايش روز كاری بود. بارها 
ــتان گفته بود كه از جمله فوايد اين كار  به خانواده و دوس
ــت كه روزها را كوتاه و عمر را دراز مي كند. اعتقاد  اين اس
داشت كه كار، انسان را از سه بال نجات مي دهد: افسردگی، 

فسق و احتياج. می گفت:
ـ سعي ديروز كفايت امروز را نمي كند، بلکه هر روز را 

كوششي است كه در همين روز بايد انجام داد.
هفته ای نگذشت كه روزی يکی درآمد و گفت:
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ــت؟ مگر  ــن ديگر چه جور كاردانی و مديريتی اس ـ اي
زن و بّچه ندارد؟ ناسالمتی استاندار يك شهر بزرگ شده 
ــت؛ آن هم تهران! ولش كنی، همين طوری يك نفس  اس
ــد! معلوم  ــف برای كارمندها می تراش ــد و تکلي كار می كن
نيست حکم مسؤوليت استانداری گرفته يا قباله ی ازدواج 
با كار شبانه روزی؟ نکند می خواهد تالفی چندسال زندان 

شاه را دربياورد؟
همسرش تصور می كرد كه آمدن دكتر به تهران، برای 
ــت تا  ــنی اس ــش، در واقع يك نوع چشم روش او و بچه هاي
ــود؛  ــه خانه بيايد و كنار آنان بند ش ــر و بيش تر ب راحت ت
ــی! اما باز هم دير به دير می آمد و  ــت كم برای سركش دس
ــد او و سه  ــت پی كار و مجبور می ش زود به زود برمی گش
ــال می كرد هرگز  ــه در نگه دارد. خي ــم ب فرزندش را چش
ــت كه شوهرش را چندماه يك بار  آن روزها بازنخواهد گش
ــود كمی  می ديد. به هر ترتيب، توی تهران با تلفن می ش
ــال38 باشد كه به  رفع دلتنگی كرد؛ حتی اگر به مانند س
ــتاد و چشم به در زندان دوخت تا يك  سال  پای دكتر ايس
ــد خانه ی بخت.  ــان بگيرد و برون ــدی اش پاي دوره ی دربن
ــدا كرد و  ــد يك جا دكتر را پي ــال می ش ــت كم آن س دس
ــدارش رفت، اما حاال گويی دكتر  توی زمانی معين به دي
ــده باشد، هيچ كجا درنگ نمی كرد. يا ورامين  تازه آزاد ش
ــاوجبالغ، يا دماوند، يا تنگ كوره های  بود، يا شهريار و س



35

ب
حبي

ان 
نش

ــرما و گرما و شب و روزش  ــماعيل آباد كه س آجرپزی اس
 را داالن های تاريك و غبارگرفته ی زاغه ها تعيين می كرد. 
ــت و نه دلتنگی؛ نه ناراحت بود و نه دلواپس؛  نه غصه داش
تنها دغدغه داشت؛ دغدغه ی اين كه مبادا دست رنج سال ها 
مبارزه و خون فشانی مجاهدانی هم چون خودش، به مانند 
بسياری از انقالب های دنيا، با باال و پايين رفتن چند آفتاب 

و مهتاب از بين برود و يك استبداد ديگر حاكم بشود!
ــد، ديگر  ــرش كه آب ش ــی های همس ــن دل خوش اي
ــت. اگر درگيری های  ــران با زاهدان برايش فرقی نداش ته
ــور برايش دلشوره درست  ــلحانه ی جنوب شرقی كش مس
ــت. آش همان  می كرد، پايتخت هم خانه های تيمی داش
و كاسه همان! يك روز، سرآخِر همه ی اين دل گيری های 
ــت هايش را باز كرد و پيش از نوشتن و  زنانه، دفتر يادداش
كسب آرامش از قلم، چندبرگ از روزنوشت های گذشته را 

كه پر از حس عشق و عاطفه بود، مرور كرد:
»... دي�روز حبيب روحش هم خبر نداش�ت كه ما از 

ته�ران كوبيده اي�م و آمده ايم زاهدان ت�ا او را از نزديك 

ببينيم. خش�كش زد دم اس�تانداری تا ما را روی پله ها، 

خس�ته ول�ی خوش ح�ال دي�د. همين ك�ه ديدم س�الم 

و س�رحال اس�ت، ديگ�ر ت�ه دل�م پ�ر ش�د؛ هرچند كه 

سياه س�وخته و پوس�ت و استخوان شده. س�ياه و الغر 

ولی حس�ابی جذاب و ديدنی. چندوقت پيش كه شنيدم 
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گروه های مسلح سه روز توی استانداری حبسش كرده و 

گروگانش گرفته بودند، كلّی نگران شدم. 

گفته بودند كه ما اس�تاندار بومی می خواهيم! اين را 

با اس�لحه و تهديد می خواستند به دست بياورند! حبيب 

هم باهاش�ان صحبت می كند و با منطق مسايل را شرح 

می دهد. عده ای كن�ار می روند، ولی عده ای ديگر زير بار 

نمی روند. 

حبيب، با همه ی اين اوضاع و بلوا، از محافظ خوشش 

نمی آيد. خودش ديشب برايم تعريف مي كرد كه آن قدر 

اين اس�تان و مردمانش را توي زمان شاه محروم و دور 

از تمدن نگه داشته بودند كه مردم محلي چندروز پس از 

پيروزي انقالب تازه باورش�ان شد كه توي اين مملكت، 

انقالبي صورت گرفته و واقعاً شاه سقوط كرده! بنابراين 

ديرتر از همه  جای ايران، مجس�ه هاي ش�اه را انداختند 

پايين!

ت�وی دو دوره ای كه افتاد توی زندان ش�اه، اين قدر 

اضطراب نيامد س�راغم كه اين دفع�ه ای آمد. حساب�ی 

جاخورد تا من و بچه ها را ديد. هنوز هم كه يك شبانه روز 

گذشته، باورش نمی ش�ود و مرتب می پرسد كه چه طور 

آمده ايم و چگونه س�فر كرده ايم؟ می گويد كه فكرش را 

هم نمی كرد كه ما آن همه راه بياييم به واليت غريب! اما 

م�ن آمدم تا او فكر نكند كه تنهاس�ت و تنها از خودش 
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كارهای سخت برمی آيد.

پنج ماه اس�ت كه اين جا اس�تاندار است؛ طوري كه 

اصالًَ نم�ي فهمم اين سال 58 چه طوري م�ي  گذرد و من 

و حبيب و بّچه ها، سر جمع چندبار كنار هم بوده ايم؟

ب�ا همه ی ش�وخ طبعي ، خيلي جدي و س�خت كوش 

است و شبانه روز كار می كند.

ديش�ب سِر ش�بی، بعد از اين كه فريدون و فيروزه 

را ب�ازی داد، س�لمان چن�ان دل دردی گرف�ت كه حبيب 

با همه ی خس�تگی تا صبح باالی س�ر اي�ن بّچه ی طفل 

معصوم بيدار ماند. عين يك پاسبان سر كشيك. من كه 

از خس�تگی سفر، يك ساعت بعد خوابم برد، ولی حبيب 

بيداری كشيد و پاس داد و ازش مراقبت كرد. اين كارش 

من را ياد روزهايی می اندازد كه به من می گفت بچه ها را 

آرام كنم تا او بتواند با خيالی آس�وده، توی خانه ی مان با 

دكتر شريعتی ساعت ها جلسه بگذارند. 

دكتر از حبيب درخواس�ت كرده بود كه اگر می شود 

برنامه های سخنرانی اش را در ديگر مراكز و نقاط ترتيب 

ده�د و همه را ضبط و در جايی نگ�ه دارد تا اگر ريختند 

و حس�ينيه ي ارش�اد را داغان كردند و نواره�ا را بردند، 

چي�زی بيش از آن از دس�ت نرود. حبيب هم دس�ت به 

كار ش�د. شب های زيادی بود كه نوارهای كاست و ريلی 

را از حس�ينيه ارش�اد می آورد با خودش و تا خود س�حر 
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بيدار می ماند تا بلكه كلمه به كلمه ی سخنرانی های استاد 

شريعتی را پياده و آماده ی چاپ كند. 

با رژيم درافتاده و با سرس�ختی مبارزه اش را ادامه 

می داد؛ مبارزی كه نه با خودش تفنگ داشت و نه مهمات 

و قطار فشنگ. اسلحه اش همان سخنان آتشين دكتر بود 

كه نفس رژيم را گرفته بود. رژيم هم بيش تر از هر چيز 

ديگری، از صدای مخالفت و تيغ قلم اين ها می هراس�يد 

و احس�اس وحش�ت می كرد. دنبال فرصت بودند تا اين 

ص�دا را خف�ه كنند، ولی يك ش�ريعتی ديگر توی روح و 

وجود كس�انی هم چون حبيب، تكثير ش�ده بود و هست. 

آخر ه�م حبيب را به بهانه ی چاپ و انبار كتاب »تش�يع 

 علوی و تش�يع صفوی« و چند تا مقال�ه و كتاب ديگر از 

دكتر شريعتی، گرفتند و انداختند توی زندان.

می بينم، چهره و رفتار و صدای اين روزهای حبيب، 

چه قدر جانش�ين هم�ان صدا و چهره ی آقای ش�ريعتی 

شده است. به قول آقای فياض بخش: آدم با ديدن دكتر 

جريری بی اختيار ياد دكتر شريعتی و آن سخنان آتشين 

می افت�د و با ي�ادآوری دكتر ش�ريعتی در ذهن، چهره ی 

دكتر جريری می آيد توی فكرش و اصالً نمی داند كه چه 

فرق و فاصله ای ميان اين دو نفر وجود دارد؟

يك س�اعت كه س�لمان را دور چرخاند، به ام گفت 

ت�و برو بخ�واب، من خودم كنار س�لمان می مانم. گه گاه 
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چش�م باز می ك�ردم و می ديدم كه بّچ�ه را بغل گرفته و 

راه می برد و تكانش می دهد. گاهی هم، برای اين كه من 

بدخواب نش�وم، می رفت بيرون ات�اق و توی راهروهای 

استانداری برايش الاليی می خواند. همين طوری، كارش 

را ه�م انجام می داد. يا مثالً بّچه به بغل، نامه هم امضا و 

ديكته می كرد و به آقای فياض بخش كه معاونش است، 

چيزهايی می گفت تا پيگيری كند.

از ه�م ك�ه دور می ش�ويم، ب�ه س�راغ عكس ه�ای 

مش�ترك مان م�ی روم. عكس ه�ای خانوادگ�ی، اگر هم 

پرش�مار باش�د، ج�ای حبي�ب را پ�ر نمی كن�د. حتی به 

شناس�نامه اش ه�م خيره خي�ره نگاه می كن�م، ولی دلم 

ازش سير نمی شود. به تاريخ تولدش كه تويش نوشته: 

1311 صادره از ش�يراز، به گواهی دوره ی متوسطه اش 

 ك�ه آخرين مدرك تحصيلی اش توی ش�يراز اس�ت و... 

به همه ی يادگاری ها و وسايلش كه توی خانه جاگذاشته 

يا به من سپرده و توی مأموريت ها الزم شان ندارد، نگاه 

می كنم و دل نمی كنم. اصالً دل كندنی نيست. غمش هم 

به هر كس گفتنی نيست. 

گذش�ته، گذش�ته، گذش�ته؛ آه! اين گذش�ته، با آن 

س�ايه ی س�نگينش، ي�ك لحظ�ه ه�م رهايم نك�رده و 

 تنهايم نمی گذارد؛ به ويژه زمانی كه حبيب كنارم نباشد. 
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پدر اين مس�افرت بسوزد، پير آدم را درمی آورد؛ ولی چه 

كار می ش�ود كرد؟ ش�رايط انقالب ايجاب می كند ديگر. 

تنها حبيب كه نيست، خيلی های ديگر هم مثل او هستند، 

ول�ی هيچ ك�س برای من حبي�ب نمی ش�ود و برای من 

تنهاست.

صبح به خودم گفتم كه البد ديشب بی خوابی كشيده 

و نمی تواند برود سراغ دفتر استانداری زاهدان، ولی بلند 

شد، نمازش را خواند، خداحافظی كرد و رفت! 

چن�ان دارد كار می كن�د ك�ه ان�گار تنه�ا جاي�ی كه 

می ش�ود كار ك�رد، همين اتاق اس�تانداری اس�ت! توی 

زن�دان طاغوت هم همين طور ب�ود. آن جا زندگی می كرد 

تا اين كه حبس بكشد! اصالً زندان را برای خودش قابل 

زيس�تن كرده بود. آقای احم�د حاتمِی  يزد كه هم بندش 

ب�ود، اين طور گفته  اس�ت به ما، وگرنه خ�ودش كه الم 

ت�ا كام حرفی نمی زند از خاطرات�ش! همين طور تعريف 

می كرد كه حبيب توی زندان واژه ها و اصطالحات خاصی 

برای خودش ساخته بود كه با هر كدام از آن ها دوستان 

زندانی را به خنده وامی داش�ت و به آن ها روحيه می داد. 

تازه همين چندوقت پيش به من لو داد كه نهج البالغه و 

قرآن را توی همان زندان از بر كرده! داشت چشم بسته 

می خواند كه مچش را گرفتم و گفتم: »ش�ما اين ها را از 

كجا بلد ش�ده ای كه ما خبر نداريم؟« گفت: »مزد زندان 
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ش�اه اس�ت!« پرس�يدم: »مگر چه قدر فرصت داشتی؟« 

پاسخ داد: »هر چه قدر گيرمان می آمد.«

يك بار توي همان س�ال هاي 54-53 كه افتاده بود 

زن�دان، رفتم دم در اصلي زندان قصر براي گرفتن وقت 

مالقات. ديدم توي مادران و همسران زندانيان سياسي 

ح�رف انداخته ان�د كه تقصير شماس�ت اگ�ر مردان تان 

اين جا زنداني اند. اگر شما بياييد و توي مالقات هاي تان 

عج�ز و البه كنيد كه توي خانه به ما س�خت مي گذرد و 

ازش�ان درخواس�ت كنيد تا بروند توبه نام�ه و طلب  عفو 

بنويسند، آزاد می شوند و به آغوش خانواده بازمی گردند. 

تا اين حد خانواده ها را تحت فش�ار روحي و رواني قرار 

مي دادن�د. حت�ي از عده ای كه تن به تس�ليم و نوش�تن 

نام�ه ی عذرخواهي از مس�ؤوالن داده بودند ، با تبليغات 

خاصي فيلم گرفتند و ميان خانواده ها پخش كردند. توي 

تلويزي�ون هم نش�ان دادند تا ما را ه�م تحت تأثير اين 

حرك�ت قرار بدهند و از طريق زن�ان و مادران، زندانيان 

مقاوم سياس�ي را وادار به س�ازش كنن�د. آمدند اين ها 

را ت�وي ميدان صبحگاه زندان ب�ه صف كردند و متني را 

خواندن�د تا آنان هم دقيقه به دقيقه س�ه بار تكرار كنند: 

سپاس!

اين طوري مي خواستند به ما تفهيم كنند كه اگر شما 

جلو مردان تان بايس�تيد ، ديگر آنان هم با پاي خودشان 
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توي دردسر نمي افتند تا سر از زندان دربياورند! 

ول�ي م�ا با اين ك�ه زندگي هاي م�ان آس�يب ديده و 

دل مان خون ش�ده بود ، اصالًَ مي پنداشتيم كه آنان رفتند 

خارج و زنداني در كار نيست!

ش�ريفه ی آي�ه ی  دو  زبان�ش  از  باره�ا  و   باره�ا 

'' ان صالتی و نس�كی و محيای و ممات�ی...'' و'' انا هلل و 

انا اليه راجعون''  را مي ش�نيدم ؛ س�رآخر يك روز گفتم: 

»چرا اين قدر اين آيه را زمزمه مي  كني؟ دنبال چه پيام و 

اشارتي از آن هستي؟« 

به ام گفت :

� با اين كه ش�ما از شنيدن اين آيه ها احساس مرگ 

مي كنيد، ولي ما جماعت مبارز و مسلمان، از آن ها احساس 

زندگي مي كنيم و حيات در دل مان زنده مي شود.

هنوز هم همين ها را وقت و بی وقت می خواند.

آن سال ها، براي بچه هايم از زندان نامه مي نوشت، 

اما درباره ی خودم  مي گفت نامه اي كه من برايت بنويسم 

و بك�ر نباش�د، يعنی پيش از اين كه به دس�تت برس�د ، 

توسط پليس زندان كنترل و مطالعه شود ، ارزشي ندارد. 

بنابراين براي من چيزي نمي نوشت. تنها هر بار اشاره اي 

می كرد يا چيزي تازه مي گفت. مثالً يك بار گفت:

� برو آيه ی 24س�وره  ی توبه  را بخوان كه گذشتن 

از م�ال و جان و زندگ�ي و زن و فرزندان در راه خدا ،  چه 
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اندازه سخت است!

ي�ا اين ك�ه ب�ه ام مي گفت ك�ه ب�روم كت�اب ميرزا 

كوچك خان س�ردار جنگل را بخوانم تا دستم بيايد ميرزا 

چه نامه اي به همسرش نوشته است! مي گفت:

� آن نامه ، نامه ی من به شما هم هست.

يك ب�ار كه ب�ا دختر شش س�اله ام به زن�دان قصر 

رفتي�م ت�ا مالقاتش كني�م، پ�س از چندس�اعت انتظار 

توي گرماي هوا و ايس�تادن كنار خياب�ان ، به مان اعالم 

كردند كه همس�رم را به درمانگاه زندان منتقل كرده اند. 

ديگر دل توي دلم نماند. دس�ت دخترم را گرفتم و رفتم 

ت�وي محوطه ی چمني كه روبه روي در اصلي زندان قرار 

 دارد. دي�دم روي ي�ك ورق فلزي تابلو مانند نوش�ته اند: 

''خدا - ش�اه- ميه�ن''. ناگهان تا چش�م دخترم به اين 

واژه ها افتاد و توانست بخواند، به حرف آمد كه مادر، دلم 

مي خواه�د االن اين ها را با ي�ك چكش خرد مي كردم و 

مي ريختم زمين! من هم بي اختيار ياد آن جمله ی معروف 

صم�د بهرنگي افت�ادم كه آخ�ر يكي از داس�تان هايش 

نوش�ته بود: ''دلم مي خواست مسلسِل پشت شيشه مال 

من بود.''

آق�ای طوطي�ان می گف�ت كه حبي�ب، توی بن�د راه 

می رف�ت و با صدای بلن�د قهقهه می زد ت�ا در نگه داری 

روحيه ی بّچه مس�لمان های زندان كه مجبور بودند با آن 
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كمبودها بسازند، مؤثر و مفيد باشد. 

مجمع البي�ان را با همين آق�ای طوطيان توی زندان 

خوان�ده بود. يك بار از آق�ای محمد فياض بخش كه توی 

زندان س�اواك هم بندش بود و االن هم توی استانداری 

سيس�تان و بلوچس�تان هم�كارش اس�ت، ش�نيدم كه 

می گفت: ''دكتر جريری يكی از كس�انی اس�ت كه توی 

زن�دان می ش�د انتظارش را داش�ت هر لحظ�ه بيايند و 

بگيرند و ببرندش. به قول آقای سيدزاده، دكتر جريری از 

نظر ساواكی ها كسی بود كه حرف هايش را زير شكنجه 

نزده بود و هر وقت دِر بند باز می شد، بالفاصله توی ذهن 

هم�ه می آمد ك�ه آمده اند تا دكتر جري�ری را ببرند برای 

شكنجه. 

خ�ودش را پيش�اپيش فدای هر خط�ری كرده بود. 

معم�والً ت�وی زن�دان قص�ر، بع�د از صرف ش�ام اجازه 

می دادند كه چنددقيقه ای ت�وی محوطه قدم بزنيم. يك 

ش�ب ت�وی همين فرص�ت توی خ�ودم بودم و داش�تم 

تنهايی راه می رفتم و به دادگاه فردايم فكر می كردم كه 

آخرش چه می ش�ود و چه قدر برايم می بُرند، كه ناگهان 

ديدم دكتر جريری دست انداخت روی شانه ام و پرسيد 

كه دارم به چه فكر می كنم. من هم س�ری تكان دادم و 

چيزی نگفتم. سپس گفت كه ببين! اگر به دادگاه فردايت 

فكر می كنی، بگذار به ات بگويم هر چه قدر برايت ببُرند، 
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باالخ�ره ي�ك روزی تم�ام می ش�ود و از اين جا می روی 

بيرون و چند س�ال بعد می نش�ينی و فكر اي�ن روزها را 

می كن�ی و به خودت می گويی زندان چه جای خوبی بود! 

غصه نخور بی خودی. اين دنيا كوچك تر از آن اس�ت كه 

ما فك�ر می كنيم. با يك چش�م ديگر به ف�ردا نگاه كن! 

چشم ما عادت دارد تا همانند ميكروسكوپ آزمايشگاه، 

دنيا را بزرگ تر از آني كه هست ببيند.''

واقعاً كه توی زندان از اس�طوره ها بود؛ چيزی كه از 

دوستانش می شود شهادت گرفت.

ف�ردا قرار اس�ت ما را ببرد در جاهای ديدنی ش�هر 

زاه�دان و بازار روز بگرداند؛ هرچند، بعيد می دانم با اين 

س�ر ش�لوغ و عالوه بر آن ناامنی، وقت چنين كاری را به 

ما و خودش بدهد. همين كه اجازه می دهد موقتاً كنارش 

بمانيم، خدا را شكر، خودش كلی است. 

راستی، اين را هم تازگی ها ازش دستگيرم شده كه 

توی زندان ش�اه معلم زبان انگليسی بعضی ها هم بوده. 

زبان فرانس�ه را كه توی دوران دبيرس�تان ي�اد گرفته، 

انگليس�ی را هم توی دانش�گاه، ش�ايد عربی اش را هم 

همان جا توی زندان تكميل كرده.«

ــاز كمانچه ، همانند ناله ی مسکينی وامانده به  نوای س
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ــد و  دِر خانه ی ارباب، از راديو بلند بود كه دفتردار وارد ش
گفت:

ــده و می گويد كه  ــن آم ـ جناب دكتر! يك آقای ُمس
می خواهد استاندار را ببيند. چه دستور می فرماييد؟

ــت و  ــتاده نگه داش دكتر خودكارش را روی ميز ايس
گفت:

ــت و  ــب، ببينيد چه كار دارد! اگر ارباب رجوع اس ـ خ
ــتيد بيايد داخل و اگر كارش  كاری خصوصی دارد، بفرس
شخصی است، عذرخواهی كنيد ازش و بگوييد كه پس از 

ساعت اداری خودم در خدمتش هستم.
دفتردار گفت به  چشم و خارج شد. ديگر خبری نشد، 
اما دكتر دلش طاقت نياورد. ''شايد توی رودربايستی گير 
ــت كه كارش به  كرده و آدم كم رويی از ميان خلق اهلل اس

اين جا افتاده.''
 اين عبارت كه از دلش گذشت، از جا برخاست. خودش 
بلند شد، از دفتر رفت بيرون تا ببيند كيست و چه كاری 
ــخصاً با احترام بيش تری همان پيغام را به گوش  دارد و ش

شخص مراجعه كننده برساند. 
با هم كه چهره به چهره شدند، همه ی گذشته ی دكتر 
ــدان، دوران تحصيل و  ــم هايش: روزهای زن آمد برابر چش

ماجرای دستگيری...
ــد،  هرچه صدای راديو پايين تر می آمد و آرام تر می ش
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حرف های شوق انگيز و سريع بيش تر و بلندتری ميان دكتر 
و دوست قديمی اش رد و بدل می شد.

ــی برقراری  ــپردن به راديو نوع ــر گوش س برای دكت
 ارتباط عاطفی با همسرش به شمار می رفت. تنها كاری كه
 در گير و دار كار فراوان و فشرده برای يادآوری چشم انتظاری

همسر و فرزندان از دست دكتر ساخته بود، اين بود كه با هم 
توافق كرده بودند به صورت هم زمان به راديو گوش دهند. 
اين گونه می شد كه دكتر آن چه را كه می شنيد، می دانست 
ــرش نيز دارد همان را با ياد شوهرش می شنود؛ اما  همس
حتی اين قرارداد ساختگی نيز گاهی تحت الشعاع كارهای 

سنگين اداری، نقض می شد.
ــت پيش برد و راديو را  ــت قديمی، خودش دس دوس

خاموش كرد و گفت:
ـ مرد حسابی! همه ی دنيا و دوست و خانواده و زندگی 
ــازی و  ــاک فراموش كرده ای! اصاًل تو كه دكتر داروس را پ
ــگاهی گرفته ای، چه طور سر از كار  تخصص علوم آزمايش
ــتانداری! تو كجا، اين جا كجا؟  اداری درآوردی؟ آن هم اس
ــت كافی نبود؟  ــوادی براي ــان جبهه ی مبارزه با بی س هم
ــت كه آدم وفاداری به باورهای خودت هستی  درست اس
ــردن داری، اما منطق  ــاس خوبی از اين نوع كار ك و احس

زندگی امروزی اين را نمی پسندد.
ــر زير انداخت و دوست قديمي  دكتر با لبي خندان  س
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ادامه داد:
ــب! چه كار  ــده اي، حبي ــده ش ــر و تکي ــي الغ ـ خيل
ــی تو مقّصر همه ی  ــي با خودت؟ فکر می كن داري مي كن
ــتی  عقب ماندگی های مردم و مملکت از دين و تمّدن هس
ــی و حاال می خواهی تالفی  كه نمی توانی خودت را ببخش
ــلمان ها  ــت ، توي بند كه بوديم، بّچه  مس  كنی؟ يادت هس
ــّنت  ــياق و س را طبابت اوليه مي كردي و در عوض، به س
ــان خودكار و كاغذ و كتاب و  حکيم باشي هاي قديم، ازش
خرده ريز و اين جور چيزها كه توي زندان خيلي با ارزش 
ــا را؟ به خاطر همين  ــي؟ يادت مانده اين ه بود، مي گرفت
ــايل هم بود كه شده  بودي تداركات چي و انباردار بند!  وس
هر كس از رفقا، هر چيزي كه الزم داشت، كارش مي افتاد 

پيش تو و سراغت را مي گرفت.
ــت قديمي، همانند نيروي معکوسي  گفت وگو با دوس
ــان دور می كند و به پروازش  ــه جاذبه ی زمين را از انس ك
ــتانداری دور و دورتر كرد و  ــاق اس ــي آورد، او را از ات درم
ــيه ی  ــجوي بورس ــته ها  برد؛ به روزهايي كه دانش به گذش
ــته ی داروسازی را به  ــده بود تا رش نيروي هوايي ارتش ش
پايان برساند. اشتياقش براي فراگيري زبان های بيگانه به 
اندازه اي باال بود كه پس از يادگيری زبان های فرانسوی و 
ــی، توي تهران راه افتاد تا كالج زبان روسي را پيدا  انگليس
كند، اما جايي براي اين كار وجود نداشت. تا اين كه مجبور 
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شد مستقيماً به سفارت خانه ی شوروي مراجعه كند. رفت و 
آمدهايي الزم بود تا كتاب های آموزشی را بگيرد و بخواند. 
پس از آن، بهتر از نسخه های ترجمه شده، می توانست به 
متون اصلی مکاتب فلسفی و فکری نحله های شرقی دست 
ــان كند ؛ ولي همين كافي بود تا رژيم  يابد و زير و روی ش
ــي و رابط حزب توده با  ــه عنوان يك عنصر اطالعات او را ب

روس ها دستگير و روانه ی زندان كند. 
ــر نظامي، كار دست خودش داد و  او در قالب يك افس
ــتياق، برايش گران تمام شد. رژيم كه به توده ای ها  آن اش
ــال 1332 از  ــده و همانند كودتاي 28 مرداد س بدبين ش
ــر بهانه ای هوادران و  ــان خوش خدمتي نديده بود، به ه آن
ــتگير و تحريم می كرد، اما دكتر  اعضای حزب توده را دس
ــان نبود، مي رفت تا  ــته ی آن كه به هيچ وجه از دار و دس
ــوزد؛ لکن توي زندان  ــك و تر اين آتش بس با چوب خش
خودش را جمع و جور كرد و توانست پاي ايمان و اراده اش 

بايستد و بهره هاي معنوي ببرد.
شايد اگر روز دستگيري برای آخرين بار كمي ديرتر به 
كانون فرهنگی روسيه- ايران رفته بود، يك سال آب خنك 
ــاختن روحيه و يافتن دوستاني حقيقي ،  نمی خورد، اما س
دست مايه اي برايش شد كه به شکنجه و حبس می ارزيد. 
ــال  ــال، تنها برای برگ های تقويم تاريخ يك س يك س
ــم به هم بگذارد  بود، ولی برای دكتر، روزی بود كه تا چش
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ــت. برای همين، چنان  و به خودش بجنبد، خواهد گذش
ــاعت  ــه ای طرح كرد كه گويی يك س ــزی روزان برنامه ري
ــد و تهّجد می ورزيد.  ــدارد. درس می خوان بيش تر وقت ن
ــود اين كارها را انجام داد و  پنداری بيرون از زندان نمی ش

او به عمد خودش را اسير دست رژيم كرده باشد!
ــته می گفت و دكتر  ــت قديمی از خاطرات گذش دوس
همان طور متين و سر به  زير لبخند مي زد و زيرگونه هايش 

درهم فرو مي رفت.
هوا توفاني بود. باد پنجره هاي استانداري را مي لرزاند. 
دكتر، پس از دقايقي كه به نقطه ی نامعلومي از اتاق خيره 

مانده بود، به خودش آمد و رو به دوستش گفت:
ــم نماز  ــم. بروي ــع مي كن ــت را قط ــيد حرف ـ ببخش

جماعت؟
دوست قديمي، بي كالم از جا برخاست، آستين ها را تا 

آرنج باال زد و گفت:
ـ كاكو، يا علي!

تا زماني كه نواي اذان ظهر بلند شود، دكتر كنار پنجره 
ــتاده و به صداي قطرات باران گوش مي داد كه داشت  ايس

شّدت می گرفت. 
ــم با آن  ــي صداهاي ديگر ه ــني هوا، برخ توي روش
ــب هاي  درمي آميخت ؛ حتي صداي درونش كه تاريکي ش
ــترک  ــه ی مش ــتگاه كميت ــز در بازداش ــکونت غم انگي س



51

ب
حبي

ان 
نش

ــا را توی ذهنش تکرار  ضدخرابکاري و فريادهاي بازجوه
مي كرد:

» انگار با تيرگي هوا، اكسيژن هم از فضاي سلول ها 

و كريدور مي گريخت. نور هم از دور و بر كوچ كرده بود. 

بازجوها، همانند س�گي باوفا، حتي دور از چشم صاحبان 

و باالدستي هاي ش�ان، ب�ه نح�و احس�ن انج�ام وظيفه 

مي كردن�د؛ يك نوبت صبح، يك نوب�ت ظهر، يك نوبت 

عصر و دس�ت آخر نوبت ش�بانه، وعده ه�اي بازجويي و 

شكنجه ی ميهمانان بازداشتگاه بود! 

ن�وازش كه آغاز مي ش�د، مثل كبكي ك�ه در چنگال 

ش�اهين افتاده باش�د، فرياد مي كش�يدم و از خدا ياري 

مي خواس�تم تا آزادم كنند. جان آدم تا لب گور كش�يده 

مي ش�د و برمي گش�ت. درد از چهارس�تون بدن�م ب�اال 

مي رفت. بازجو به اين  واكنش ها اعتنايي نداشت و داد و 

ب�ي داد به دردش نمي خورد. او در صداهاي گوش خراش 

م�ن، تنها ب�ه دنبال فركان�س مورد نظرش مي گش�ت؛ 

ي�ك كلمه اعتراف يا اقرار و ف�اش كردن آن چه به مانند 

دفينه اي در سينه ام مانده بود.

به زمين مي افت�ادم و موزاييك ها را مي خراش�يدم. 

بازجوي قوي الجثه، سرم را از پشت چنگ مي زد و تكان 

مي داد. اين صيد بزرگ، در سوراخ النه ی بازجو نمي رفت؛ 

بنابراي�ن، بيش ت�ر كالفه مي ش�د و ش�كنجه ام مي داد. 
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مردي ش�رير از راه مي رس�يد و در را باز مي گذاش�ت تا 

بازجو برود و نفس�ي تازه كند. س�پس، خودش دست به 

كار مي ش�د. من كه مس�لك آنان را مي دانستم، غرولند 

مي ك�ردم و آب مي طلبي�دم. بازج�وی اّول�ي، مي رفت و 

عوض ليوان، با س�طل بازمي گشت و به جاي نوشاندن، 

مثل فرش كهن�ه ای برم مي گرداند و بر تمام پيكرم آب 

مي پاش�يد. افزون بر شكنجه ی جس�می، با اعصابم هم 

ب�ازی می كرد؛ همان طور به پش�ت خوابيده بودم و لرز و 

سرماي بيش تری به جانم مي افتاد...

به س�لول كه بازمي گش�تم، محّمدقاسم فروغی كه 

دانش�جوی ج�وان و مب�ارزی بود، می گفت كه س�يمايم 

عجيب و غير قابل تشخيص شده؛ با چشم ها و لباني به 

شدت پف كرده و سرخ و خاكستري شده بودند؛ مع هذا، 

خون گرم با حس زندگي، از شقيقه هايم به راه مي افتاد. 

اين بود استغناي دردمندي...«

ــت و بالي مرطوب، بار ديگر دِر  ــت قديمي با دس دوس
اتاق استاندار را باز كرد:

ـ دكتر! »حَيّ َعلَي َخيِر الَعَمل« تان كجاست؟
دكتر، بي پاسخ، زودي پنجره را بست و رو به نمازخانه 

به راه افتاد. 
ــالب، دارای  ــق به انق ــه به دين و عش ــا وجود عالق ب
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استقالل رأی بود و هر چيزی را در چهارچوب اعتقادات و 
باورهای دينی خودش می سنجيد و می پذيرفت. اين عشق 
ــد بودنش در اقامه ی  ــتکار انقالبی و مقي ــه، در پش و عالق
ــه حس  نماز اّول وقت، بروز بيش تری پيدا می كرد. هميش
وظيفه بر وجودش غالب بود و به احساساتش مجالی برای 
بروز نمی داد تا كارهايش مبدأ حركتی باشد برای ياران و 

نزديکانش.
ــهر قم  ــار كه برای ديدار از حضرت امام راهی ش يك ب

شده بود، پس از بازگشت به يکی از همکارانش گفت:
ــت هيچ كس را نبوسيده ام، اما امروز  ـ من تا حاال دس
ــت امام را بوسيدم و خيلی هم لّذت بردم و كار خوبی  دس

هم كردم.

ــازه، همانند نگاه به  ــرات قديمي و ت ــي خاط بازآفرين
ــدام تأثيري جداگانه  ــاي كهنه و بناهاي نو، هر ك خرابه ه
ــي از يادآوري يکي،  ــان به وجود مي آورد. گاه آدم در انس
كسل و دلتنگ مي شود و از ديگري، سرحال و شاد. ذهن 
ــت به  دكتر، هم چون رودخانه اي كه آبش را بي كم و كاس
ــتقيم و متوالي به  درياچه اي ريخته و تحويل مي دهد، مس
ــي از آن ها، عبارت بود از دوره ی  گذشته ها مي رفت. بخش
ــتان برازجان كه شب ها  ــتان توي محله اي در شهرس دبس
رمان حسنك، نوشته ی نيمايوشيج را مي خواند: براي دكتر، 
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ــت به قدرت اين داستان،  هيچ چيز در آن روزها نمي توانس
ــمانش بياورد.  ــده كند و برابر چش ــخ غزنوي ها را زن  تاري
ــي از وجود  ــودش گفته بود كه در حقيقت، بخش نيما خ
ــدن آن تاريخ فدا كرده است. بعدها،  خود را براي زنده ش
ــنك ضميمه  كتاب هاي ديني و اعتقادي هم به رمان حس
ــرآن و مفاتيح و نهج البالغه به  ــد، اما انگار هيچ  كجا، ق ش
ــترس نبود تا دكتر بتواند خودش را  اندازه ی زندان در دس

وقف مطالعه ی آن ها كند! 
ــمار برازنده ترين روزهاي عمرش  او ياد زندان را در ش
ــان، خود را به طرزي متهورانه به  نهاده بود. گويی كه انس

خطرناک ترين معركه ها بسپارد و از اين كار لّذت ببرد!

نيم روز بعد، هوا از غلظت شب موج مي زد و عقربه  های 
ــاعت يازده را نشان  ــمان، س ــاعت ، كنار هم و رو به آس س
ــباب  ــاعت را براي خود اس مي داد. دكتر، نگاه كردن به س
حقارت مي دانست. ''هنوز كلي كار روي زمين مانده.'' اين 
جمله را كه زير لب گفت، زنگ تلفن به صدا درآمد؛ مادر 

بّچه ها از آن سوي خط مي گفت:
ــت كه نمي توانم از  ـ وضع منزل به قدري نامرتب اس
ــما را مي گيرند و  ــي پذيرايي كنم. بّچه ها بهانه ی ش كس
ــان  ناخوش اند. بيش تر از حد امرار معاش و توان يك انس
ــي به اين همه  ــيد براي ما. ما راض ــد زحمت مي كش داري
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ــبی از درمانگاه تراب هم چندبار  ــتيم! سرش زحمت نيس
ــت نمی كنند و به در  ــما. ديگر به تلفن قناع آمدند پی ش
ــای خدا. آنان را  ــم می آيند. حق هم دارند بنده ه خانه ه

خيلی به خودت وابسته كرده ای. تنها ما نيستيم.
ــت با بخش فعالی از درون  ــر صوفيانه و در مخالف دكت

خودش، گفت:
ـ شما هم محبت و هم مناعت طبع داريد توي سخن. 
ــتم و تا ابد خواهم ماند، ولي با  ــرمنده ی شما هس من ش
ــر حال، قول  ــه كار كنم؟ به ه ــردم چ ــرمندگي ام از م ش
ــد، بي خودي اين جا نمانم  مي دهم كه هر وقت فرصت ش
ــر بزنم و خودم مفصل ازتان پذيرايي كنم. شما  و به تان س
هم سعي كنيد به علل ديگري غير از دلتنگي با من تماس 

بگيريد.
مکالمه پايان گرفت و همسر، به مانند فرشته اي پاک 
و خيالي، ازش فاصله گرفت و نامريي شد. دكتر تا نزديك 
سحر توي اتاق نشست، اما قلبش سرگردان همان فرشته 
ــت از بّچه هايش مراقبت مي كرد. همسر  مانده بود كه داش

گفته بود:
ـ اين راديو تا صبح آرام روشن است.

ــت همه ی برنامه ها و همه ی صداهاي  دكتر هم پنداش
دستگاه راديو، دارد صداي او را پخش مي كند كه همسرش 

اين گونه مي گويد!
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ــتانداری، راديو تصنيفی را پخش  از آن سوی اتاق اس
می كرد:

 من و تو قصه ی يك کهنه کتابيم، مگه نه؟

يه سـؤاليم، يه سوال بـی جوابيم، مگه نه؟

يه روزی قصـه ی پرغصه ی ما تموم می شه

آخـرش نقطـه ی پايان کتابيـم، مگـه نه؟

...
شنيدن راديو، همان قرار قديمي بود كه دكتر آوايش 
ــت مي داشت. چندان كه  ــرش دوس را تنها به خاطر همس
ــب  تا سپيده به جاي همسرش  ــتگاه برقی، آن ش اين دس
ــخن گفت؛ ولو اين كه عاقبت او و همسرش به اين  با او س
تلقين خواهند خنديد. اين جا بود كه راديو مي شد بي سيم؛ 
ــيمي كه تنها براي خودش كار مي كند و نه صدايي  بي س
ــل مي گيرد و نه صدايي تحويل مي دهد! با اين حال،  تحوي
ــوق انگيز از آب درمي آمد كه راديو را هم  اين كار چنان ش

دوست داشتني تر مي كرد.
ــود و تمرين  ــخت ب ــل، اين كار از جانب دكتر س اواي
ــت. اگرچه مبادي يك تمرين آرام و متناسب با  مي خواس
ــرش هرگز فراموشش  كار اداري را ترتيب داد، لکن همس
ــو را باز  ــاص و مقّرر، پيچ رادي ــاعاتي خ ــد و در س نمی ش
مي كرد؛... تا روزي كه همين راديو، خبر اسارت همسرش 

توي جنگ را اعالم كرد...
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ــت هايش  ــر يادداش ــزن، روي دفت ــر ح آن روز سراس
نوشت:

» بال پرواز زمان بسته ست

زندگی سر در گريبان ست

ای تپش های دل بی تاب من

در كجای اين مالل آباد

من سرودم را كنم فرياد

نفتی پس از يك هفته بی نفتی، توی محله ی زعفرانيه 

پيدايش شده و زن هاي محل در نبود مردهای شان، كمي 

ب�ه تكاپ�و افتاده اند، اما من حس و رم�ق بيرون رفتن از 

خانه را هم ندارم. نفت مان هم به ليتر آخر رسيده. يكي � 

دو نفر آمدند براي دلداري، ولي افاقه نمي كند. خانه شده 

كانون پريشانی. توی دلم می گويم نكند همان باليی كه 

س�ر خواهرش سيمين آوردند، سر حبيب هم دربياورند؟ 

آن نازنين دختر، رفته بود، عليه رژيم شاه مبارزه می كرد و 

به گروه های مخالف پيوسته بود. حبيب، پيش از انقالب، 

يك ش�ب تا خود صبح باهاش صحبت كرد و نصيحتش 

ك�رد تا قانع ش�ود. دو تا ديگر از خواهرش�وهرهايم هم 

هوادار يك گروه ديگر بودند. هر س�ه تا خواهر، با ش�اه 

و س�لطنت مخالف بودند؛ تا اين كه سيمين از ميان شان، 

قربان�ی اين راه ش�د و طی يك درگي�ری، از بين رفت. 

حبي�ب می گفت ك�ه اين طوری نمی ش�ود با رژيم ش�اه 
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درافت�اد، اما خودش، با اين كه عض�و هيچ گروه و حزبی 

نب�ود، برنامه ه�ا و جريان های ناش�ی از واقع�ه ی پانزده 

خ�رداد 42 را پی گيری می ك�رد. از طرفی، دايی های من 

هم كه به واس�طه ی عالقه ی ش�خصی و نزديكی منزل 

مادربزرگم به حسينيه ی ارشاد، توی سخنرانی های دكتر 

ش�ريعتی حاضر می شدند، زير پای حبيب نشسته بودند 

تا پای او را هم به آن سخنرانی ها بكشانند. هر وقت كه 

من و حبيب به منزل مادربزرگ مان می رفتيم، دايی ها به 

او اصرار می كردند كه به همراه شان به حسينيه ی ارشاد 

برود، ولی حبيب دعوت ش�ان را رد می كرد و می گفت كه 

عالقه ای به دكتر ش�ريعتی ن�دارد. بهانه اش اين بود كه  

اساساًٌ او را نمی شناس�د و برايش تعجب آور هم هست 

كه يك فرد كراواتی و روشنفكر دم از دين می زند. 

اي�ن عادتش اس�ت ك�ه هيچ چيزی را چشم بس�ته 

نمی پذي�رد؛ مگ�ر اين كه از پيش س�ر از كارش درآورده 

باش�د. زمانی هم كه ش�ريعتی را پذيرف�ت و رفت تا با 

مكتبش آش�نا شود، حسابی درباره اش مطالعه و تحقيق 

ك�رده بود. به اي�ن ترتيب بود كه پای اعتق�اد و باورش 

هم می ايستد، وانمی دهد و همان طور كه سخت پذيرفته، 

سخت هم كوتاه می آيد.

همين ديش�ب برادرش از امريكا زنگ زد و س�راغ 

حبي�ب را از ما گرفت. گفتم كه رفته مأموريت پزش�كی. 
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نگفتم كه رفته آبادان و آن طرف ها كه اوج جنگ است.

... يعني واقعاًَ ديگر حبيب براي من نيست؟ به بّچه ها 

چ�ه بگويم؟ اين غم س�نگين از غبار يتيمي س�نگين تر 

است. پدر آدم را درمي آورد. 

خداي�ا، ت�و خ�ودت ب�ه داد م�ا ب�رس! ديگ�ر حتي 

نمي توان�م از ش�نيدن صدايش هم حّظ بب�رم. نكند من 

ناشكري كرده باش�م به درگاه خدا كه اين چنين شده و 

اين بال سرمان آمده؟ يا مستحق اين حرف سعدی شده 

باشم كه می گويد:

جزای آن كه نگفتی ُشكِر روز وصال

شب فراق نخفت�ی الج�رم به خيال

يعن�ي از ام�روز باي�د عكس ش�وهرم را ب�ه ديوار 

بچسبانم و فقط بتوانم زل بزنم به صورتش؟ 

واي خداي من! چه مي كشند همسران شهدا؟ از امروز 

ديگر حتي ش�يرين ترين خواب ها و خيال ها هم سراغي 

 از م�ن نمي گيرن�د. بايد ت�وي درگاهِي ايوان بنش�ينم و 

به جنب و جوش بّچه ها نگاه كنم و ببينم چه طور مي توانم 

براي شان هم مادر باشم و هم پدر! 

كاش�كي مي گفتند كه رفته به يك مس�افرت خيلي 

طوالني و دور؛ 

كاش�كي مي گفتن�د كه ش�هيد ش�ده و اج�رش را 

گرفته؛ 
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كاشكي من را هم با خودش مي برد؛ 

كاش�كي همي�ن االن يكي از اي�ن بمب هاي صدام 

بخورد روي سِر خوِد من...

دل�م خوش بود ك�ه ماهي يك اس�تكان چاي با هم 

مي خوريم و به اندازه ی يك دنيا لّذت مي بريم. 

اي كاش يك بار مي گفت كه اين چاي سرد است يا 

كم رنگ و پررنگ. 

اي كاش يك بار هم شده، از كار من ايراد مي گرفت 

و بهان�ه م�ي آورد تا زودتر از هميش�ه- كه هن�وز نيامده 

مي رف�ت پ�ی يك مأموريت ت�ازه و ت�ا چندوقت غيبش 

م�ي زد- از خانه م�ي زد بي�رون، بلك�ه االن اين قدر دلم 

برايش تنگ نمی شد و از دوري اش كالفه نمی شدم. 

كاش مق�داری از آن لياقت باطني و اخالق خوش�ي 

را كه داشت، به من مي بخشيد. تنها چيزي كه كمي دلم 

را آرام مي كن�د، تأثير نام، تأثير س�ابقه ی چهره و تأثير 

رفتاري اس�ت كه روي بّچه هايم بر جا گذاش�ته اس�ت. 

اين ها به قدري محس�وس اس�ت كه بيش تر از قوانين 

طبيع�ت و مي�زان معين، در بّچه ها ديده مي ش�ود. يعنی 

ديگر كی می توانم آن قيافه ی سبزه ی شيرازی را دوباره 

ببين�م؟ هر چند، قبالً مگر چندبار به چندبار می ديدمش؟ 

همه اش پشت ميله های زندان بود و دور از من و فيروزه 

و فريدون.
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دايی محمود  كه آمد و ازم پرس�يد: برای كس�ی كه 

به جنگ رفته چه سرنوشتی را پيش بينی می كنی؟ همان 

لحظ�ه بايد فك�رش را می كردم ك�ه می خواهد راجع به 

حبيب حرفی پيش بكشد. دل توی دلم نبود. گفتم كه هر 

چه می خواهی بگويی، بگو! گفت: حبيب با اين كه خودش 

نظام�ی بود و قاعده ی جنگ را می دانس�ت، ولی اگر يك 

نفر سالم و سالمت از جنگ برگردد، جزو عجايب روزگار 

اس�ت! پس برای حبيب هم بايد انتظار هر سرنوشتی را 

داشته باشی.

عصر ديروز كه توي اتاق ايس�تاده بودم، از حركات 

بّچه ه�ا احس�اس دل س�وزي ب�ه من دس�ت داد. س�ير 

نگاه ش�ان كردم، ولي اين حس كنار نرفت. دلم پيش از 

خبر راديو، گواهي دردناكي مي داد. باالخره مش�هور شد! 

راديو مش�هورش كرد. آن چه ازش گريزان بود و برايش 

فرق�ي نمي كرد كه كس�ي او را به جا می آورد يا نه، همين 

شهرت بود، اما حاال حسابي مشهور شده و هنوز خبرش 

تأييد نشده، نامش افتاده سر زبان ها. 

دايی  كه آمد و گفت كه اين طوری شده، طبق عادت 

 دوران زندان�ش، اول�ش گفت�م كه اين بار ه�م می رود و

 پس از چند س�ال برمی گردد. خدا كن�د، ولی دايی گفت

 ك�ه صدام از ش�اه ه�م بدتر اس�ت و نه ي�ك ملت، كه

 دو ملت را گرفتار خودش كرده اس�ت. قلبش از س�نگ 
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است اين نابشر.

 دايی گفت كه جنگ اس�ت ديگر و زندانی سياسی 

ب�ا زندانی جنگی خيلی فرق دارد و خيلی ها توی جنگ ها 

اصالً از اسارت دشمن برنمی گردند؛ چه زنده و چه مرده. 

بعد شروع كرد به دلداری. 

داي�ی محم�ود می گوي�د: ''ت�وی زندان های ش�اه، 

دست كم ما تا يك مدتی شكنجه و آزار می ديديم و پس 

از آن توی بند عمومی كمی احساس راحتی می كرديم و 

همان روز نخس�ت می توانستيم چشم به راه روز پايانی 

دوره ی حبس م�ان بمانيم، ولی ب�رای يك زندانی جنگی 

از اين خبرها نيس�ت و هر روزش ش�كنجه و محدوديت 

و آزار است و تا جنگ تمام نشود و طرفين توافق نكنند، 

زير فش�ار روحی و جسمی است. تازه اگر شانس بياورد 

و زن�ده بماند! آن هم توی زندان صدام كه رحم و مرّوت 

حالی اش نيست! ''

حبي�ب س�ليقه و اس�تعداد خاص�ي در فرمانروايي 

روح�ي بر اف�راد دارد؛ مخصوص�اً در جايي ك�ه بخواهد 

تأثيري مس�تقيم روي كس�ي بر جاي بگ�ذارد. خدا كند 

بتوان�د عراقی ها را مجاب كند كه ي�ك فرد غيرنظامی و 

عادی اس�ت و به قصد خدمت به آسيب ديدگان جنگ و 

مجروحان رفته توی دل خطر، تا زود آزادش كنند. 

ديگ�ر طاق�ت دوری اش را ن�دارم. دوب�ار زن�دان و 
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سال ها دوری، برايم بس است ديگر. 

داي�ی می گويد آن ها در حالی گير افتاده اند كه كاماًل 

بی دفاع بوده اند و قدرت مقابله نداشته اند. 

می گويد گويا راه آبادان را به سمتی اشتباه می روند 

كه دشمن اسيرشان می كند. 

می گوي�د عراقی ها به اندازه ای جل�و آمده بودند كه 

چهار س�اعت اي�ن ج�اده را می بندند و حدود دويس�ت 

ماشين را متوقف می كنند و سرنشينان شان را به اسارت 

می گيرند. يكی از آن ها هم ماشين حبيب بوده. 

يادم هس�ت، همين چندماه پيش، يك روز توي راه 

زاهدان رس�يديم به كوهي كه انگار مي خواس�ت خراب 

بش�ود. حبي�ب ماش�ين را تند ران�د و از كوه گذش�تيم. 

رس�يديم به يك سرازيري كه ماش�ين بايد ازش پايين 

مي رفت. س�مت راس�ت مان پرتگاه بدي بود. بايد آن جا 

پياده مي ش�ديم، چون س�يل آم�ده و راه را خراب كرده 

ب�ود. خ�دا خيلي رح�م كرد. حبي�ب صدای نوار كاس�ت 

پخش ماش�ين را كه س�خنرانی دكتر ش�ريعتی بود كم 

كرد تا حواسش شش دانگ به جاده باشد. همه اش ذكر 

مي گفت و امام ها را صدا مي زد. رس�يديم به آخر دّره كه 

آن هم س�رازيري بدي داشت. باز پياده شديم. از آن جا 

ه�م گذش�تيم و افتاديم توي ي�ك جلگه. ش�كر خدا را 

كرديم. اين براي تجربه خوب بود؛ و اين كه من و حبيب 
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بيش تر هم ديگر را بشناس�يم. براي اين هم خوب است 

كه اين جا بنويس�م: خار بيابان براي اين خوب است كه 

غلّه اش را بگيرند و انبار كنند. 

روزي ك�ه پاي م�ان پر از خار ش�د، هن�گام كندن، 

تازه متوجه علوفه ی آن ها ش�دم كه اگر اين گياهان خار 

نداش�تند، يك روزه هم�ه  ی برگ هايش به فنا می رفت و 

ديگ�ر در بيابان براي احش�ام و وح�وش علوفه اي باقي 

نمي ماند.

آدم نبايد اسم خار را بياورد؛ مگر گاهي كه به زاهدان 

مي رود! آن جا پر از تيغ و خار است و راهش توان فرسا.

راه من و حبيب هم، پر از اين خارها و سختي هاست. 

ت�ازه اّول راهيم؛ با اين كه حبيب مرا تنها گذاش�ته، تازه 

اّول راهي�م. هن�وز بزرگ ك�ردن بّچه ها و تربيت ش�ان و 

تحوي�ل دادن آن�ان به جامع�ه مانده. اگر اين س�ختي ها 

نباش�د، خ�وب پخته نمي ش�ويم و خام مي ماني�م و قدر 

موقعيت ها را نمي دانيم. چه بس�ا كه ب�ه درگاه خدا كافر 

و ناسپاس شويم.

خالصه به جلگه كه افتاديم، گرد و خاك هم بيش تر 

ش�د. همين ط�ور رانديم تا كم ك�م زميِن ريگزار، س�ياه 

ش�د و خ�اك خوابيد؛ اما ب�اد همان طور مي وزي�د. باد، با 

تم�ام هيكلش افتاده بود روی تن دش�ت. اصالً دش�ت 

را داش�ت با خودش می برد. دش�ت از دس�ت باد، شده 
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بود عي�ن كلّه ای ت�اس. آفت�اب هم آن چنان درخش�ان 

می تابيد كه پنداری زمين ديگر چيزی برای مخفی كردن 

ندارد. حبي�ب گفت كه اين باد چهارماهه ی بلوچس�تان 

 اس�ت. گفتم يك جا س�راپرده بزنيم و خستگي در كنيم. 

كم�ي جلوتر نهر آبي پيدا كرد. راه خراب ش�ده و نهر از 

وسطش مي  گذشت. حبيب نگه داشت. گفتم االن پياده 

می ش�ويم و اس�تراحتي مي كني�م، اما گفت ش�ما پياده 

نش�ويد. سپس خودش پياده شد و رفت به ماشين هايي 

ك�ه همين طور مي آمدند و توي س�يالب گي�ر مي كردند، 

كمك كند. 

گفت�م حبي�ب، چ�ه كار مي كني؟ بي�ا بروي�م! گفت 

ناس�المتي م�ا ت�وي اي�ن مملك�ت مس�ؤوليت داريم و 

باي�د پاس�خ گو باش�يم. گفتم اين ج�ا كه ت�وي حوزه ی 

مسؤوليت تو نيست. گفت هس�ت. او همه جاي ايران را 

 جزو حوزه ی مس�ؤوليت خودش مي دانس�ت. همه جا را. 

نه بيابان سرش مي شد و نه شهر و روستا!

ب�ار ديگر ب�ه راه افتاديم و كمي جلوت�ر، باز هم كوه 

برابرمان سبز شد. اين بار كوه پيش پاي مان خراب شده 

بود. حبيب گفت ديدي خانم! اگر آن جا مكث نمي كرديم، 

االن زير آوار اين كوه مانده بوديم. خدا به ما رحم كرد و 

اين طوري اجرش را ادا كرد. خدا كند يك چيزي هم براي 

آخرت مان بماند. گفتم نگران نباش، خدا كنار مي گذارد. 
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اين س�وي كوه، عشاير بومي دس�ته دسته قشالق 

ك�رده و متص�ل به ه�م س�ياه چادر زده بودن�د. كوه هاي 

خاك�ي، از دو ط�رف، ب�ه ق�د هزار نف�ر بلند بودن�د. آدم 

ترس�ش مي گرفت و مرتب توي دلش مي گفت كه االن 

خراب مي شوند، االن خراب مي  شوند. عين ديوار هستند 

آن ديواره ها. باد هم اگر مي خواست، مي توانست حريف 

آن ها ش�ود و ريزش به وجود بي�اورد. حبيب مدام حرف 

مي زد تا ما را آرام كند. بعد به توله س�گي اش�اره كرد تا 

حواس مان را پرت كند. توله س�گ سفيدي كه عين يك 

گلوله ی برف بود. 

دم كوه ها، به حسب استمرار ديواره ها، باد مي ايستاد. 

هوا داشت تاريك مي شد، ولي حبيب عين خيالش نبود. 

گفت�م حبي�ب، از اين كه اس�م دختربّچ�ه فندق بود 

خنديدي يا از اس�م س�گ؟ گفت از اس�م سگ؛ چون به 

آن حي�وان برازنده بود، ولي اين نام براي آن دختر خيلي 

حقير و كوچك است. 

بع�د گف�ت اّول�ش، از اين ك�ه ن�ام آن دختربّچه ی 

نازنين را فندق گذاش�ته اند، دلگير شدم، ولي تا شنيدم 

كه اس�م توله سگ ش�ان هم فندق اس�ت، غمم از يادم 

رف�ت. مي گفت چرا پ�در و مادرها اين فك�ر را نمي كنند 

كه باالخره اين بّچه روزي بزرگ مي شود و رشد مي كند، 

ول�ي نام نابه جايي مثل فندق، روي بّچه مي ماند و ممكن 
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است مايه ی شرمندگي و عقده ی او بشود. 

ت�وي آن گير و دار، حواس�ش به اي�ن جزييات هم 

بود.

س�اعتي همان طور مات نشس�تم، يا شايد هم كمي 

توي ماش�ين دراز كش�يدم؛ ت�ا اين كه راهي باز ش�د و 

راه مان را ادامه داديم. 

حبيب از عش�اير كمي شير و نان گرفت و آورد، ولي 

من اش�تها نداشتم. خيلي كسل بودم. از دست آن ها هم 

دل�م نمي آمد چيزي بگي�رم و بخورم. حبي�ب، با اين كه 

خودش دكتر بود، مي گفت كه بخور، اين ها بدشان مي  آيد 

اگر دست شان را رد كنيم. گفتم كه آخر اين ها مگر چيزي 

هم براي خوردن دارند؟ خودشان از همه مستحق ترند. 

سپس به صورت چرك و كلّه ی تاس يكي- دو تا از 

بّچه هاي شان اش�اره كردم كه با نقش خاك، يكي شده 

بودند. گفت اين ها را خدا نزده، بلكه س�تم شاهنش�اهي 

زده. ما هم انقالب كرديم كه اين ها را از بدبختي و فالكت 

نجات بدهيم. باور كن توی اين مملكت جاهايی هس�ت 

كه هنوز هم بعد از گذشت چند ماه از انقالب، دقيقاً خبر 

ندارند كه چه خبر شده و كه رفته و كه آمده سر كار! 

چندتا از بّچه هاي شان، همان طور نيمه لخت، زير بند 

چادره�ا يا نزديك درز آن ها، توي هم مي لوليدند و دنبال 

هم  يا تَِكه بزها مي كردند.
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به زاهدان كه رسيديم، فهميدم كه نصف حقوقش را 

همان جا به كپرنشينان داده! در ازاي يك وعده نيم چاشت 

و كمي شير و نان محلي! من كه پول براي خريد وسايل 

و لوازم ارزان از زابل و زاهدان الزم داشتم، دلگير شدم؛ 

ولي خيلي زود به اش حق دادم. حتي ناراحت هم نش�دم 

كه چرا دور از چشم من و بدون مشورت آن همه پول را 

يك جا داده به عشاير!

پيرمردي نزديك اس�تانداري زندگي مي كرد كه صد 

و دو سال داشت. حبيب برايش از تهران دارو می آورد و 

توي چشم هايش كه آب مي داد، مي ريخت. گوشش هم 

خوب نمي شنيد و كمرش هم راست نمي شد. ريش بلند 

و سپيدي هم داشت. با اين حال، چنان از عهد شاه های 

دوره ی قاجاري�ه براي مان تعريف مي كرد كه انگار همين 

دي�روز ب�وده و ما به دانس�تن اين اطالع�ات نياز حياتي 

داشته باشيم! من تحمل مي كردم، ولي حبيب غرق لّذت 

مي شد و همه اش را با دّقت گوش مي داد. 

دستش از پنجاه سال پيش جاي زخم گلوله داشت. 

بار اّول كه چش�مم  خورد، داش�تم غش مي كردم. خيلي 

سياه و گود شده بود. مي گفت كه حتي پسرهاي بزرگش 

ه�م مرده ان�د و ن�ه اوالد دارد و نه همس�ر و همدم. تنها 

همدمش حبيب بود. صورتش آدم را ياد صحراي خشك 

و خاكي همان اطراف مي انداخت. چند تا خال و دمل هم 



69

ب
حبي

ان 
نش

مثل س�اچمه روي پيش�اني و بيني اش ج�ا خوش كرده 

بود.

م�ن كم�ي عقب مي ايس�تادم؛ ب�ا اين ح�ال، حبيب 

مث�ل يك فرزند دلس�وز، ازش مراقب�ت مي كرد و به اش 

مي رسيد. 

خان�ه اش را نگفتم كه از بس تنگ بود، يك ُجل نمد 

كفايت�ش مي ك�رد تا هم فرش و هم زيراندازش باش�د! 

ق�در يك قران س�رمايه و پول نداش�ت و فقط خاطرات 

عهد قاج�ار و دعا به جان حبيب بلد بود. حبيب هم عين 

چلچله برايش حرف مي زد و انجير برايش خيس مي كرد 

ت�ا پيرمرد فرت�وت، با دندان هايي كه ت�ازه درآورده بود، 

آن ها را بخورد. 

روز آخري كه توي زاهدان بودم، باز هم حبيب رفت 

سراغش. گفتم كه مي داند تو استاندار سيستانی؟ گفت 

كه مبادا من حرفي بزنم! معلوم شد كه پيرمرد بلوچ حتي 

نام حبيب را هم نمي داند!

اي�ن طوری پيرو مرام علی بود. تازه می ش�د فهميد 

كه بی خودی توی زندان نهج البالغه را از بر نكرده است؛ 

بلكه خواسته به كار ببندد. دولت موّقت مهندس بازرگان 

خيلی روی او حساب باز كرده بود.

يكي از روزهايي كه توي تهران استاندار شده بود، گفتم 



ب�ه اش كه حبي�ب، از آن پيرمرد خب�ر داري؟ گفت: تنها 

كاري كه توي زاهدان جاگذاش�ته، اين بوده كه نتوانسته 

آن پيرمرد را به كس�ي بسپارد و سفارش كند تا هوايش 

را داشته باشند. 

خيلي از اين بابت غصه دار شد؛ طوري كه، من هم كه به 

يادش آورده بودم، كمي ناراحت و احس�اس شرمندگي 

كردم از اين يادآوري. 

ش�بی از ش�ب های جمع�ه، ادعيه هاي�ی را ك�ه معم�والً 

برايم می نوش�ت و گوش�ه ای می گذاش�ت تا فراموشم 

 نش�ود، مرور می كردم كه چشمم به دعای »قليل اللفظ و 

كثيرالمعنی« افتاد. پس همان ش�ب آن دعا را خواندم تا 

در نبود حبيب صبر بيش تری به ام عنايت فرمايد. چندان 

كه اثربخش شد، اين بيت را هم خودم زير دعا نوشتم و 

برايش كنار گذاشتم تا در نخستين فرصتی كه از زاهدان 

بازمی گردد، ببيند و بخواند:

يا من ناصبور را سوی خود از وفا طلب

يا كه تو پاكدامنی، صبر من از خدا طلب

هفته ای گذشت و پيدايش شد. مثل برق آمد و مثل برق 

رف�ت! فردايش دوباره همان برگ�ه را ديدم؛ درحالی كه 

زير دست نوشته ی من اين بيت را افزوده بود:
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 به صبر چاره ی هجرت كنم، چه حرف است اين

ك���ه پ�رني�ان نكن�ن�د شعل���ه را نگ�ه داری

 من هم دوباره قلم برداشتم و در حاشيه اش نوشتم:

 تا تو رفتی ز كنارم به نظرها خوارم

بشكند قيمت خاتم چو نگين برخيزد

براي امروز بس است. ديگر خسته شده ام. عرق كرده ام. 

دعاي توّسل هم در اين مواقع خوب است...





fhfچند برگ مياني
فصل دوم
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ــت رفته اش آويزان  ــه خاطرات عزيزان ازدس آدم كه ب
ــی نمی ماند. همه چيزش  ــود، ديگر چيزی ازش باق می ش
ــانه های آنان؛ به ويژه اگر  ــود وقف يادگاری ها و نش می ش
ــخت تر می شود.  ــده ای باشد، كارش س ــم به راه گم ش چش
می شود يك تّکه ابر كه دنبال جايی برای باريدن می گردد 
تا ببارد و سبك شود. آن وقت آدم دلش می خواهد هر چه 
قانون توی دنياست، نقض كند تا بلکه گم شده اش را پيدا 

كند و دلش آرام بگيرد.
خانم قبادی، تا روزهايی كه روی رفتن و پای ايستادن 
پشت در مجلس شورا را داشت، می رفت تا بلکه سه  دقيقه 
ــد و از او كه نماينده ی مردم تهران و  ــای كروبی را ببين آق
ــراغی از دكتر بگيرد.  ــؤول بنياد شهيد بود، خبر و س مس
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آقای كروبی می گفت:
ــود؟ دنبال چه  ـ چه می خواهيد تا خيال تان راحت ش

هستيد؟
خانم قبادی پاسخ می داد:

ــانی از سرنوشتش  ــرم يا نش ـ همين كه اثری از همس
دستگيرم شود. 

رئيس مجلس هم می گفت:
ــما هم اگر به دفتر ما سر نزنيد، ما پيگير  ــم. ش ـ چش
هستيم و اگر چيزی از دكتر فهميديم، خبرتان می كنيم.

ــن فکر افتاد كه به بهانه ی  ــد، به اي راه كربال كه باز ش
زيارت، رهسپار عراق شود. 

ــت كه پای  ــل هايی داش ــش از آن دل به توّس ــا پي ت
ــالم و بقعه ی متبركه ی حضرت  ــح امام رضا عليه الس ضري
ــالم اهلل عليها به انجام رسانده بود. دوست داشت  زينب س
ــتند  ــرود عتبات عاليه و از عواملی كه می توانس ــن بار ب اي
كمکی در حقش روا دارند، سراغ زندان های كشف شده ی 
صدام را بگيرد و كوی به كوی بگردد؛ اما نمی دانست چرا 
ــفر راضی نمی شود و آن نيروی هميشگی  دلش به اين س
ــگی می بود،  همراهی اش نمی كند؟ اگر آن نيروی هميش
ــراغ بگيرد. برود نجف  ــراغی از آن مرد بی س می رفت تا س
ــده، به  ــتين جايی كه خداوند در آن عبادت ش تا در نخس
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مزار اميرالمؤمنين عليه السالم رو بيندازد؛ يا پای قبر خباب 
ــتين شخص از اصحاب رسول اهلل كه توی نجف دفن  نخس
ــده- او را واسطه ی پيدا شدن نشانی از گم شده اش قرار  ش
ــفر،  ــت و دلی كه برای اين س دهد؛ هرچند، به جای دس
ــت و پا  ــادی را همراهی نمی كرد، قلمی كه دس ــم قب خان
ندارد، گه گاه بالی درمی آورد و روی دفتر يادداشت وی به 

راه می افتاد:

به قول بی بی هراتی:

روم به باغ ز نرگس دو ديده ام حرام كنم

ك�ه تا نظاره ی آن سرو خ�وش خرام كنم

همه اش به اين اميد و آرزو و فكر هستم كه دست كم 

توی يك برگه ای نامی از دكتر حبيب جريری ثبت ش�ده 

و به دس�ت بيايد؛ يا اين كه خدای ناكرده نوش�ته باشند 

ت�وی فالن زندان بوده و فالن روز اعدام ش�ده. خودش 

ك�ه حافظه ی بااليی داش�ت و توی درس زبان هميش�ه 

باالترين نمره ها را می گرفت، پس چرا نتوانسته شخصاً 

با هر زبان ممكن، با مأموران صليب سرخ جهانی ارتباط 

برقرار كند؟ 

مگر آقای علی بيات نگفته بود به ما كه حبيب مترجم 

آنان توی اردوگاه اسرا برابر صليبی ها بوده است؟ مگر نه 

اين كه به خوبی به تجربه هايش از زندان ش�اه مراجعت 
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می كرده تا شيوه ی گذران دوران سخت اسارت را به نحو 

احس�ن به كار ببندد؟ او كه هم علم داش�ت و هم تجربه، 

چرا اين طور اس�تثنا ش�د ميان اس�رای ايرانی و گرفتار 

 شد؟ چه كسی به اندازه ی حبيب كه يك توفان ديده بود، 

قدر آسايش ساحل را می دانست؟

پيش از اين، به س�راغ آقايان خامنه ای و هاشمی و 

خاتمی، و حتی س�رهنگ هايی كه مسؤول جست وجوی 

گم ش�ده های جن�گ هس�تند، رفت�ه ام و از همه ش�ان 

خواسته ام تا نشانه ای از شوهرم به دستم بدهند.

آن قدر مهر تو در جان و دلم جای گرفت

كه اگ�ر ج�ان برود از دل و از ج�ان نرود

اس�را ه�م كه به ايران برگش�تند، پ�س چرا حبيب 

توی شان نبود؟ نمی دانم. تنها يادی از حبيب توی سينه ی 

رزمنده های آزاده مانده كه چه قدر زبان انگليسی و عربی 

و فرانسه به آن ها درس می داده و چه اندازه طبابت شان 

می ك�رده و دستگيرش�ان ب�وده و چه و چ�ه؛ عين ايران 

ك�ه درس می خوان�د و درس می داد. عين ش�ب كه اگر 

نور بخواهد، بايد برود به س�راغ ماه، توی جمع اس�رای 

ايران�ی می درخش�يده و دور و بری ه�ا توی كم�پ به او 

تكيه داشته اند و نگاهش می كرده اند. حتی برايم تعريف 

كرده اند كه كتاب های ش�ريعتی و نهج البالغه را به آن ها 

تعليم می داده و مطالبی را برای ش�ان توضيح و تفس�ير 
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می ك�رده. می گفتند كه دكتر جريری چه سرس�ختی ها و 

ش�لوغی ها كه در برابر مأموران اردوگاه ها از خود نش�ان 

نمی داده!

چ�ه آن روزهاي�ی كه زير دس�ت دكتر س�يدعباس 

پاك نژاد توی درمانگاه خيريّه ی تراب، آزمايش�گاه را به 

دس�ت گرفت و چه دورانی كه اس�تانداری بلوچستان و 

ته�ران را می گرداند، عين يك آدم بی ت�اب و بی قرار از 

درد مردم، نمی توانس�ت يك جا بند بش�ود؛ تا اين كه به 

هم�راه دكتر پاك نژاد، دكتر خالقی و دكتر بيگ دلی راهی 

منطقه ی جنگی شد.

حاال، جدا از اين كه داغدار باش�م و جگرم بس�وزد، 

احساس وظيفه می كنم كه حتی پس از گذشت بيست و 

پنج س�ال، به دنبالش بگردم. چه كار ديگری ازم ساخته 

است يا انتظار می رود؟

نمی توان�م همين ط�وری راه بيفت�م و ب�روم عراق. 

نمی دان�م در كجای آن مملكت غريب، كبوترهای آرزو و 

اميدم را پرواز دهم؟ آسمان آن جا نيز به مانند وجود حبيب، 

در چهارديوار ماللت زندانی است. گذشته از حس غريبی 

و خطر و احساس س�نگين بيگانگی، سراسيمگِی مردم 

ش�هرهای عراق، توی زندگی و ش�تاب بی اندازه ی شان 

ب�رای قرار گرفتن دوباره در مس�ير پيش�رفت، كالفه ام 

خواهد كرد. خيلی تالش دارند تا عقب افتادگی خودشان 
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را دس�ت كم نسبت به كش�ورهای همسايه جبران كنند. 

توی اين عجله، چه كسی را پيدا كنم كه به فكر گذشته 

و دوران سياه حكومت صدام باشد؟ هيچ كس؛ مگر آن جا 

كه پای پول و خريدن اطالعات در ميان باشد.

مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پيغام...

يكی از دوس�تانش در دوران اس�ارت، نش�انه هايی 

ب�هِ ام داده كه چن�دان كفايت نمی كن�د. بيش تر از همه، 

اي�ن خاطرات حبيب اس�ت كه ت�وی س�ينه ی آزادگان 

ايران�ی مان�ده. در ايران هم، توی ه�ر محيط تازه ای كه 

قرار می گرفت، اولين كارش اين می ش�د كه كالس های 

س�وادآموزی برای مردم راه بين�دازد و برود به جنگ ديو 

جهل؛ به ويژه توی بلوچستان كه اّول انقالب آمار بااليی 

از اقش�ار محروم و بی س�واد و جماعت عقب نگه داشته 

ش�ده را توی خودش جای داده ب�ود. اصالً دكتر آن جا را 

برای انجام همين كارها برگزيد و با سر به آن جا رفت؛ با 

اين كه برايش منطقه ای ناشناخته و غريب بود.

از پيگيری و همت دكتر و چندتای ديگر بود كه اساساً 

نهضت س�وادآموزی توی ايران پا گرفت و سازمان دهی 

ش�د تا بعدها نظر ام�ام خمينی)ره( را ه�م جلب كنند و 

يك س�ازمان رس�می با همتی ملی برای انجام اين كار 

و از بين بردن س�ياهی بی س�وادی توی سراسر مملكت 
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به راه بيفتد. 

از اي�ن كار ه�م كه می گذش�ت، كالس ه�ای زبان 

خارجه برای باس�وادها برپا می ك�رد و داوطلبانه به همه 

درس می داد. 

ت�وی زندان صدام هم، البد درك كرده بوده كه اين 

جنگ فرسايشی و طوالنی خواهد شد و اگر كسی به داد 

جوان های بی تجربه نرسد، توی اسارت پژمرده و دلسرد 

خواهند ش�د. برای همين اس�ت كه دست به كار شده و 

مرشدی خيلی ها را پذيرفته بوده است.

هم�ه جور فك�ری درب�اره ی س�رانجام زندگی اش 

می آي�د توی ذهنم؛ حت�ی اين كه نكن�د جداگانه آزادش 

كرده باش�ند؟ يا با سقوط دولت صدام به دست مردم يا 

امريكايی ها آزاد شده و از همان جا يك راست رفته باشد 

سراغ چريك  های فلسطينی! 

نكن�د االن دچ�ار اختالل ح�واس ش�ده و نمی داند 

كيس�ت و كجاس�ت؟ يا اين كه به نقط�ه ای از اين عالم 

هجرت كرده؟ او عاش�ق هجرت بود؛ و من بايد همين جا 

اعت�راف كنم ك�ه ت�وی دوره ای از زندگی مان ك�ه كار و 

فعاليت برايش دش�وار و در تنگنای سياسی قرار گرفته 

ب�ود، تصميم گرفت به نزد ب�رادرش كه دكتر بود و توی 

امري�كا زندگ�ی می ك�رد، برود و ب�ه گروه ه�ای انجمن 

اس�المی دانش�جويان خارج از كشور كه عليه رژيم شاه 
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فعاليت می كردند، بپيوندد. 

س�ال53 ب�ود و اي�ن كاره�ا خيل�ی رواج داش�ت. 

عمده تري�ن فعالي�ت حبي�ب اي�ن ش�ده بود كه پش�ت 

صحن�ه ی مراس�م س�خنرانی های دكتر ش�ريعتی توی 

حس�ينيه ی ارش�اد، صدای اس�تاد را روی نوار بكشد؛ يا 

اين كه همان ها را- بی كم و كاست- با هزينه ی شخصی 

خودش، كتاب كند. 

ت�وی اي�ن اوض�اع، خيلی ه�ا ب�ه بهان�ه ی ادامه ی 

تحصيل، به فكر خروج از كش�ور افتاده بودند. ش�اه هم 

كه نمی خواس�ت وجه�ه ی بين المللی خ�ودش را به اين 

راحتی از دس�ت بدهد، روی اين موج حساس شده بود. 

از طرفی، همين وجهه دس�تش را بس�ته بود تا نتواند از 

خروج دانش�جويان فعال و مب�ارز جلوگيری كند. حبيب 

می خواس�ت برود امريكا؛ يا اين كه خودش را به مبارزان 

حامی ملت فلس�طين نزديك كند. می خواس�ت ما را هم 

همراه خودش ببرد. با اين كه هنوز دس�تگير نش�ده بود، 

دس�ت به كارهای خطرناك می زد و ب�ه تكاپو افتاده بود 

ت�ا س�فرش بی دغدغه باش�د؛ حتی الزم ب�ود نظر دكتر 

شريعتی و برخی دوستانش را هم جلب كند.

ب�ه خودش خيلی س�خت می گرفت و ت�ا پای جان 

ايس�تاده بود، ولی برای من و بچه ه�ا، بهترين امكانات 

را فراه�م كرده بود ت�ا آب هم توی دل مان تكان نخورد. 
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برای همين، اين خانه را توی محله ی زعفرانيه ی شميران 

خريد تا ما احساس راحتی كنيم؛ هم اين كه به توصيه ی 

پزشكان عمل كرده باشد؛ چرا كه ناراحتی آسم داشت و 

هوای مركز شهر از اّول به اش نمی ساخت.

اص�اًل آرامش حبيب در اين ب�ود كه يك كاری بكند 

ت�ا ديگران در آرامش باش�ند. توی هم�ان دوران اوايل 

دهه ی پنجاه بود كه تحت نظر قرار داش�ت؛ با اين حال 

خيل�ی راحت پاس�پورت مان را دادند. خان�ه ی زعفرانيه 

را ه�م ب�ه خواهرش وكال�ت داد تا در ص�ورت لزوم، به 

 فروش برساند و يا جابه جا كند. حبيب به اش اختيار تام

داده بود. 

ش�ب پي�ش از حرك�ت، بس�ياری از دوس�تان و 

عالقه من�دان ب�ه حبيب كه اغل�ب از فع�االن گروه های 

مبارزاتی بودند، می آمدند خانه و به بهانه ی خداحافظی، 

دس�ت ب�ه دامان�ش می ش�دند ت�ا بلك�ه از اين س�فر 

چشم پوش�ی كند. می گفتند كه با رفتن ش�ما پش�ت ما 

خال�ی خواهد ش�د. حبيب هم پياپی آن�ان را به آيه ای از 

ق�رآن حواله می داد كه خداوند می فرمايد: ما برای ش�ما 

زمين را گس�ترانديم و بزرگ آفريديم تا چنان چه عرصه 

را تن�گ ديديد هجرت كنيد، چرا ك�ه ما هجرت را برای 

همين برای ش�ما ق�رار داده ايم. حبيب اي�ن كار را برای 

خودش يك حّجت می دانس�ت، اما پس از دو ماه اقامت 
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توی اروپا و امريكا، به ايران بازگشتيم؛ چون كه دريافت 

از راه دور و بيرون گود، كار چندانی نمی شود برای آزادی 

خل�ق و وطن به انجام رس�اند. گفتيم كه اگر می خواهيم 

كاری ب�رای م�ردم صورت دهي�م، همين ج�ا و با همين 

م�ردم و اگر بخواهيم توی خارج بمانيم و خوش باش�يم 

و دورادور مقاله ای بنويس�يم و شعاری بدهيم، نمی شود؛ 

اي�ن كه مبارزه نش�د. ت�ا اين كه توی پاييز همان س�ال 

به اتهام تهيه و توزيع كتاب های ش�ريعتی، دس�تگير و 

روانه ی زندان و خبرساز شد. 

خانه ای هم كه توی پايين شهر گرفته بودند تا محل 

نگه داری كتاب های اس�تاد ش�ريعتی و اش�اعه دهنده ی 

افكارش باش�د، لو رفت و همه چيز به هم ريخت. چنان 

رفته بود توی دل اين كار كه انگار س�ال های س�ال قرار 

اس�ت كارش فقط همين باش�د و همين! توی زندان هم 

ش�نيده ام كه همي�ن طوری، با يك برنام�ه ی بلند مدت، 

مطالعه می كرد.

خانم قبادی، تا آخرين نفر از كاروان اسرای ايران دربند 
صدام كه به ميهن بازگشتند، اميدوار و چشم به راه بود و 

از آرزوهايش مواظبت می كرد. 
بيـگـانه وار مـی گـذری از ديــار چشــم 

 ای نور ديده، مگر حب وطن در دل تو نيست
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ــك در  ــت، اش هرگاه كه اين بيت از ذهنش می گذش
ــمانش حلقه می زد؛ انگار كه هر بار، عارضه ای پديدار  چش

شود تا دردی كهنه را برمال كند. 
ــق و  ــی از بنيامين فرانکلن خوانده بود كه عش در جاي
ــرخوردگی را نمی توان پنهان داشت، اما همين عشق،  س
ــياری از ضعف ها و غصه هايش را بی كار می كرد؛ اصاًل  بس
ــق مسمار روحش بود. در بازی خانه ی دنيا، هر  همين عش
ــل را- ولو كهنه و پاره-  ــی از عق كس تالش می كند پالس
ــق  ــاند؛ االّ آن كه ديوانه ی عش بر ديوانگی های خود بپوش
ــت و با پرده برگرفتن از روح خود، شوريدگی می كند.   اس

تازه، بر ديوانه بودن خود، راضی و خشنود است:
 ميرزا حبيب مجتهد خراسانی گفته:

يك دم مياسا روز و شب، مردی بجوی، دردی طلب

چون ج�ان و درد آمد به لب، آن گاه درمان م�ی رسد

حبيب كه نباش�د، ديگر وطن و غرب�ت فرقی با هم 

ندارد. همه جا می شود غريبستان.

غ�ريب ك�وی توأم با وطن چ�ه كار مرا

سپرده ام به تو خود را به من چه كار مرا

چشمی كه مردمك ندارد، محنت تن است. روشنايی 

چشم من و بچه ها هم از نور حضور حبيب بود.

تا آخرين نفر از شمار 39 هزار اسير ايرانی، اميدوار 

مانده بوديم كه يكی از آنان حبيب ما باش�د؛ كه نبود. باز 
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هم اميدوار بوديم كه اتفاقی بيفتد و خبری بشود. 

اين كه می ديديم يوس�ف يعق�وب دل همه آمده، االّ 

برای ما، بيش تر دچار غم و اضطراب مان می ساخت. 

اق�وام ه�ر روز با هزار ش�وق و اميد ت�وی خانه دور 

ه�م جمع می ش�دند و برای برنامه ی اس�تقبال از حبيب 

نقش�ه ها می كش�يدند و نظرها می دادند. هر يك دوست 

داشت كاری درخور و شايسته انجام دهد و مسؤوليتی را 

برعهده بگيرد. ديگر كسی سر از پا نمی شناخت. 

يكی هم داده بود اين شعر را بزرگ بنويسند:

يار آمده يار آمده بگشای در، كه جان آمده...

ديگر كسی به دنبال نشانی از آن بی سراغ نبود، بلكه 

منتظر آمدن خودش بودند و نه نشانه هايش، ولی...

ي�اد حرفی از حبي�ب می افتم كه يك ب�ار به ام گفته 

بود: 

- صله ی رحم اگر زياد به جا آورده شود، آدم فوتش 

به تأخير می افتد.

او ك�ه خودش اهل اين كار بود، خدا كند اجل به اش 

خيلی مهلت بدهد.

 در مي�ان هم�ه ی يادگاری ه�ا، پيراهن�ی از او را هم

نگ�ه داش�ته ام؛ بلك��ه بياي�د و دوب�اره در قامت تنش 

ببينم...
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به قول شهريار:

در انتظار تو چشمم سپيد گشت و غمی نيست

اگ�ر قب�ول ت�و افت�د ف�دای چش�م سي�اهت

ز گ�رد راه ب�رون آی كه پي�ر دست ب�ه ديوار

ب�ه اش�ك و آه يتيم�ان دوي�ده ب�ر سر راهت

ــت  ــی برگ های چنار كه دس ــران، با فراوان ــز ته پايي
ــوند، در حال  ــته و فرش خاک می ش از درختان پير شس
ــر روز دوازدهم مهرماه  ــاعت، هفت بعد از ظه گذر بود. س
ــال يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت را نشان می داد.   س
خانم قبادی، راست رديفی از عکس های يادگاری ايستاده 
و به گونه ای مسخ، نگاه شان می كرد. دكتر حبيب جريری 
ــت به يك فروند هواپيمای نيروی  توی يکی از آن ها، پش
ــتاده و با يونيفرم و پالتوی  ــاهی ايس هوايی ارتش شاهنش
ــه. دو روز ديگر اين عکس  ــی، عکس يادگاری گرفت نظام
ــد- هفتاد و هفت  ــاله و صاحبش- اگر زنده باش پنجاه س
ــدند. ديگری، دكتر را در سال های جوانی، در  ساله می ش
ــماری از دانشجويان دانشگاه تهران نشان می داد؛  ميان ش
ــوهرش را در سن و اندازه های  و ديگری و ديگری، همه ش

گوناگون، قاب گرفته و به رخ اين بانو می كشيدند. 
ــته را پاييد و همان طور با عکس ها  خانم قبادي گذش
ــفر زمانی كه  ــت؛ عين يك س دهه به دهه به عقب بازگش
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تنها ذهن را می شکافد و پيش می رود: 
ــيرازی با قامتی ميانه و رويی  - سال1337 جوانی ش
خوش، ازش خواستگاری كرد. هنگامی كه به نزد خانواده اش 
ــرط گذاشت: »اگر دختر مرا می خواهی، نبايد  آمد، پدر ش
ــوی، چرا كه اين رسم روزگار  مانع ادامه ی تحصيل وی ش
است كه مردان طاقت بيرون رفتن و توی اجتماع گشتن 
و درس خواندن همسران  و دختران شان را نداشته باشند، 

ولی من چنين انديشه ای را قبول ندارم.«
ــرای يك زن،  ــت كه درس خواندن ب حبيب می دانس
ــتغال و آزادانديشی را هم در پی دارد، اما مگر خودش  اش
چه باوری داشت كه به شرط آقای قبادی احترام نگذارد؟

 قرارها گذاشته شد، ولی اين جوان كه تحصيالتش را 
در مدرسه ی نظام گذرانده و بورسيه ی ارتش گرفته بود، از 
سال ها پيش با شوريده سری دست به مطالعه ی آثار مکتب 
ماركسيسم لنينيسم زده بود. او كتاب ها را از طريق برادر 
بزرگ تر تهيه می كرد، لکن متون ترجمه شده چنگی به دل 
نمی زد. دوست داشت اصل كتاب ها را بدون دخل و تصرف 
و تحريف، گرفته و بی واسطه ی مترجمان، بخواند. از اين رو، 
به سراغ انجمن ايران و روسيه رفت تا مراحل آموزش زبان 
ــی را پشت سر بگذارد. دولت اين رويه را از يك افسر  روس
ــت بردار نبود و برای دانستن  نظامی برنمی تابيد، اما او دس
هر چيزی، از فرط هوشياری و استعداد، خود را به زحمت 
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می انداخت.
ــناخت  به يادش آمد كه اين تکاپو برای فراگيری و ش
فلسفه ی هستی، به بهای يك سال زندان نامزدش و فراقی 

سهمناک تمام شد. 
پس از آزادی و اخراج از ارتش شاهنشاهی، حاال نوبت 
ــطه و اخذ  ــاي داماد بود كه تا زمان پايان دوره ی متوس آق
مدرک ديپلم ، به پاي عروس خانم بايستد. خانم قبادي كه 
ــد، دهه ی چهل هم فرا رسيد و آنان تازه  فارغ التحصيل ش

توانستند زندگی خود را زير يك سقف آغاز كنند.
عکس ها و دست نوشته ها و يادداشت های دكتر جريری، 

از نيم قرن پيش، دهه به دهه جلوتر می آمدند. 
ــيده و چهره ای پخته با  ــری تراش - يکی از قاب ها، س
ــادی تا دم صبح،  ــان می داد. خانم قب ــالک زندان را نش پ
شب زنده دار ديدار با چهره هاي عکس هاي سياه- سپيد و 
ــد. دلش می خواست عکسی هم از دوران اسارت  رنگي ش

همسرش در عراق، به دستش می رسيد... 
ــت به خاک عراق دراز مي شد،  ــت امريکا كه داش دس
صدام به هر بهانه اي اسراي ايراني را آزاد و مبادله مي كرد. 

همه آمدند؛ مگر تني چند از قهرمانان. 
ــرش، حقيقتي بود كه غير از آن نمي شد  زندگي همس
ازش انتظار داشت. از يك قهرمان چه انتظار ديگري مي رود؟ 
ــالم به گور برده است؟ همان طور كه  كدام قهرمان سر س
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ــفاعت داشت،  ــود از يك معصوم انتظاري غير از ش نمي ش
ــوده و  ــك قهرمان نيز نمي توان فرجامي با مرگي آس از ي
آرميده در بستر پيري  متصّور شد. هرچند كه استحقاقش 
ــيم، ولي انگار كه اين تکليف يك قهرمان  ــته باش را نداش

است. قهرمانان زينت يك ملت اند.

ــان،  ــپيده دمان بود كه ميان انبوهي از عکس و نش س
چشمش به دست نوشته اي از شوهرش افتاد:

سربه س�ر خدا نمي گذارم، ولي اين عادت من شده 

كه وارد كاری نمی ش�وم، مگر اين كه از همه چيز آن سر 

دربياورم؛ درست به مانند زبان روسی. عين اين كه آدم 

ش�رمش بيايد با دست خالي برود توي گور. باالخره، هر 

چه باش�د، يك اميدهايی توی دلم هس�ت كه دس�ت به 

اي�ن كارها می زنم. به قول خواجه ی ش�يراز كه می گويد             

»بلبالن جور دی را به اميد آمدن بهار تحمل می كنند«

 ارتق�ا به مدارج ترقي را به غير از احتمال ش�دايد، 

نردباني نساخته اند؛ ولي تنزل را راه پله الزم نيست.

از همان س�ال های دبستان كه توی برازجان بوديم، 

اين طوری بار آمده ام. پدرم زمانی به برازجان منتقل شد 

كه من تصديق ششم ابتدايی را گرفته بودم. بعد آمديم 

به آباده. پس از گذراندن دوره ی متوسطه در همان آباده، 

دي�دم كه ديگر پدر از عهده ی تأمين مخارج تحصيل ما 
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بّچه ها برنمی آيد و برايش س�خت است كه يازده فرزند 

را به تنهايی تأمين و آينده ی شان را برآورده كند. 

من كه فرزند دوم خانواده هستم، تصميم گرفتم به 

مدرسه ی نظام بيايم و جزو ارتش بشوم. 

به تهران آمدم؛ هرچند كه چند س�ال بعد، ضربه ی 

بزرگی به ام وارد شد و از آن جا اخراج شدم. من واقعاً از 

هر لحاظ بی گناه بودم. فقط از نظر آنان نبايد در كسوت 

يك ارتش�ی با مراكز آموزش زبان روسی ارتباط برقرار 

می كردم كه اين خودش برايم يك جرم محسوب شد و 

دخلم را آورد. دشمن تراشی يعنی همين ديگر. 

ب�ار دوم ه�م، بهان�ه اي دس�ت  و پا كردن�د و من و 

محم�ود عمران�ی را- كه دايی همس�رم بود- دس�تگير 

كردن�د. گزك را م�ا خودمان به دست ش�ان داده بوديم؛ 

ك�ه اگر هم نمي دادي�م، كافي بود يك نف�ر از مقامات از 

ما خوش�ش نيايد و برود عليه ما گزارش بدهد. چه بس�ا 

اگر انقالب57 نبود، ما همان طور توي حبس مانده بوديم 

و مي پوس�يديم. توي زندان هم دس�ت از درس خواندن 

برنداش�تم. اصالً هر چه بش�ر مي كشد از دست خودش 

است و از دست اين جهل و بي سوادي.

در آذرماه س�ال57 عفو ملوكانه شامل حالم شد و به 

همراه گروهی 1125نفره آزاد شدم. 

حضرت امام هم كه به ميهن بازگش�ت و به تهران 
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آمد، من توی كميته ی اس�تقبال از ايشان، كار ترجمه را 

برای ميهمانان ويژه و خبرنگاران اروپايی انجام می دادم؛ 

به ويژه برای خانم فانون فرانسوی. 

انق�الب هم كه پيروز ش�د، احس�اس كردي�م بايد 

هرچه زودتر و پيش از هر كاری، ريشه ی پديده ی شوم 

بی سوادی و عقب ماندگی فكری و فرهنگی را بخشكانيم. 

اين بود كه رفتيم و الگوی كشورهايی هم چون كوبا- كه 

پس از انقالب ش�ان با اين معض�ل برخورد كرده بودند- 

را ه�م مطالعه كرديم. اكنون اس�تان های مح�روم و در 

حاش�يه ای همانند سيستان و بلوچس�تان، بيش تر از هر 

جای ديگری، به رس�يدگی و خدمت نياز دارند تا مردان 

اين سرزمين، فقر و بی سوادی را در آن جا از بين ببرند.

ح�اال ك�ه در اين مقط�ع از تاري�خ ق�رار گرفته ايم، 

بايد بگويم من استان سيس�تان و بلوچستان را استاني 

مي بينم كه مي تواند آينده اي بس�يار روشن داشته باشد. 

من به پير و جوان و كوچك و بزرگ مردم استان توصيه 

مي كنم، در اين مرحله كه ايران به تاريخ حساس�ي قدم 

گذاش�ته، جوري بينديش�ند ك�ه خداي ناك�رده در برابر 

فرزندان و نوادگان خودشان شرمنده نشوند.

... من آخرين نفس و آخرين قطره ی خونم را در راه 

به ثمر نشستن اين انقالب اهدا خواهم كرد.



fhfچند برگ پاياني
فصل سوم
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ــتی سه لته ای نوشته شده   الی يك كارت دعوت خش
بود:

روز 16مهرماه 1385در حس�ينيه ی ارشاد گرد هم 

می آيي�م تا ب�زرگ داريم س�الروز 12مهرم�اه 1359 را 

كه مبارز خس�تگی ناپذير، دكت�ر حبيب جريری، دبيركل 

كميت�ه ی مل�ی پي�كار جهان�ی با بی س�وادی، اس�تاندار 

سيستان و بلوچستان و نخستين استاندار تهران پس از 

انقالب در آغازين روزهای جنگی ناخواسته در مأموريت 

 انسان�ی و اله�ی اش به خوزستان در جاده ی دارخ�وين

ب�ه اس�ارت نيروه�ای عراق�ی درآم�د؛ و چنين ب�ود كه 

س�ال های طوالنی بی خبری ما از سرنوشت او آغاز شد؛ 

سال هايی سنگين و طوالنی تر از دو دوره ی اسارتش در 
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زندان، به سال های 1339 و نيمه ی اول دهه ی پنجاه در 

كنار دكتر علی شريعتی و ديگر هم رزمانش و خاطره های 

هم بندان�ش در اردوگاه های عراق، همه حكايت دارند از 

مقاومتش، از روحيه دادنش به اسيران ديگر، از تدريس 

نهج البالغه و اسالم شناس�ی، و از روزی كه زندانبانانش 

تا مرز بی هوش�ی ضرب و شتمش كردند و او را به آن جا 

بردن�د كه ُملك بی خبری بود. برزخی تلخ به س�اليان، با 

بريده ه�ای روزنامه هايی كه جمع آورديم تا بيايد و ببيند 

و انبوه نامه های مان برای اطالع از سرنوش�تش و همه ی 

متعلق�ات ش�خصی اش كه ب�ه انتظار لمس دس�تانش 

مانده ان�د، سال هاس�ت در انتظاريم تا بياي�د كه برای ما 

زنده است. 

پ�س چ�ه ب�اك ك�ه محرومي�م از تس�الی رفتن و 

گريستن بر سر گوری، جايی در اين پهنه ی خاك؟ 

پس از ش�ما نيز دعوت می كنيم كه در كنار ما، نه به 

تعزيت، كه به بزرگ داشتنش، حضور به هم رسانيد.

خانواده های جريری و قبادی

كانون زندانيان سياسی مسلمان پيش از انقالب

ــاعت موعود كه فرا رسيد، چهره های قديمی و پير  س
ولی سربلند، يکی پس از ديگری در شبستان حسينيه ی 
ارشاد پيدای شان شد. خانم قبادی، آرام گوشه ای ايستاده 
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ــلمان  ــد می گفت. فريدون و س ــه ميهمانان خوش آم و ب
ــم را به خوبی اداره می كردند. لوح فشرده ی  كارهای مراس
''مهاجر آسمان'' كه به يادمان و بزرگ داشت دكتر ساخته 
و تکثير شده بود، توی دستان ياران ديرين پخش می شد. 
ــی از آن ها را گرفت و روی  ــيدعباس پاک نژاد يک دكتر س
صندلی اش نشست. هم چنان كه سلمان قطعه ای ادبی به 
ياد پدر می خواند، دكتر پاک نژاد خودش را به سال 1346 

پرتاب كرد؛ درست چهل سال پيش:
ت�ازه از خارج آمده بودم ته�ران كه در پی كار پايم 

به درمانگاه خيريّه ی تراب توی خيابان دولت باز شد. از 

آن جا كه درمانگاه را به من سپرده بودند، گفتم بروم يك 

سر و گوشی آب بدهم. همين طور كه اتاق ها را می گشتم، 

ديدم يك جوان توی آزمايشگاه مشغول به كار است كه 

از نظر قامت متوسط و از نظر رنگ و رو مقداری سوخته و 

آفتاب خورده و در حين صحبت پراحساس است؛ طوری 

كه به هنگام حرف زدن، انگار می خواست با سر و دست 

و گ�ردن، مطلبش را به ش�نونده تحميل كند. با اين حال 

چنان گرم و بامنطق حرف می زد كه هر آدمی را مجذوب 

خودش می ساخت. فهميدم اصليتی شيرازی دارد. نامش 

را پرسيدم و او پاسخ داد حبيب جريری. با شوخی گفتم 

كه حبيب جريری يا دكتر حبيب جريری؟ پاس�خ داد كه 

فرقی نمی كند.
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م�ن از اين ط�رز صحبت و صراح�ت كالم، درحالی 

ك�ه در س�طح بااليی از عل�م آن روز قرار داش�ت، واقعاً 

خوش�م آمد؛ به ويژه  اين كه س�ه- چهار س�ال زودتر از 

من توی درمانگاه مش�غول به كار شده و سابقه ی خوبی 

پيدا كرده بود. چند س�ال بعد كه می خواس�تم به عنوان 

پزشك كاروان رهس�پار خانه ی خدا بشوم، گفتم كه در 

نبود من خواهش می كنم مشكلی پيش نيايد. هنگامی كه 

برگشتم، گفت كه در نبود شما هيچ مشكلی پيش نيامد. 

ش�نبه روزی بود كه تا س�ر ظهر س�ه برخ�ورد توی 

درمان�گاه تراب پيش آمد. دكت�ر جريری را صدا كردم و 

گفتم: »دكتر، چرا وقتی كه من نبودم هيچ مشكلی پيش 

نيامد، ولی حاال كه هس�تم، س�ه تا مشكل توی يك روز 

پيش آمده است؟ قضيه چيست؟« 

پاس�خ داد: »دكتر پاك نژاد، اش�تباه نكن. ش�ما كه 

نب�ودی، ما هر كدام مان يك دكتر پاك ن�ژاد بوديم برای 

درمانگاه.« 

فهميدم اين آدم با هر كسی كه دست ياعلی بدهد، 

از نظ�ر عاطفی و مردانگی، تا آخر به پای او می ايس�تد؛ 

درس�ت به مانند همان روزی كه شب هنگام وسايل مان 

را جم�ع كردي�م تا از آب�ادان برگرديم ته�ران و مجدداً 

سازمان دهی كنيم. آن شب هم با همان روحيه و خلوص، 

داوطلبانه پای كار ايستاده بود. من به عنوان مسؤول كل 



99

ب
حبي

ان 
نش

بهداری آن زمان سپاه، به داشتن چنين يار و هم سنگری 

ب�ه خودم می باليدم. رفتي�م و درحالی دفعتاً و بدون هيچ 

آمادگی يا حتی درگيری خاصی به دست عراقی ها افتاديم 

كه با صورتی تراشيده و پيراهن آستين كوتاه چهارخانه 

و ش�لوار جين، گمان می كردم به چشم غيرنظامی به ما 

نگاه می كنند و اتفاق خاصی پيش نمی آيد؛ كه اگر لباس 

نظامی تنم بود، همان جا درجا تيربارانم می كردند. 

توی يك فرصت كوتاه كه خدايی پيش آمد، نشستم 

زمين و با نيش ناخن، يواشكی، سطح خاك را تراشيدم 

و كارت عضويت سپاه را چال كردم. تا لحظه ای كه آن جا 

زمين گير ش�ده بوديم، همه اش خ�دا خدا می كردم مبادا 

بادی بوزد و كارت هويدا بشود!

دكتر پاک نژاد، به خودش كه آمد، پشت جايگاه نشسته 
بود و متن پيام آقای سّيدمحّمد خاتمی را به دست گرفته 

و می خواست برای حاضران مجلس بخواند:
... سال هاس�ت كه ياد عزيز دور از نظر، جناب آقای 

دكتر جريری، جان و دل دوس�ت دارانش را می نوازد. چه 

می گوي�م؟ آتش می زند؛ آتش�ی كه برخاس�ته از جان و 

اصلی كه خداون�د منان را در خدمت خالصانه به بندگان 

او و ارتقای بينش و دانش و منش انس�انی آنان جس�ته 

و پرس�تيده اس�ت. مؤمنی كه خرد را پاس می داش�ت و 
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خردمن�دی ك�ه چراغ روش�ن ايمان را در س�پری كردن 

راه سنگالخ تاريكس�تان هوس و هواپرستی و سلطه ی 

قدرت های غيرمس�ؤول زمانه الزم می دانست. يادش را 

گرامی می داريم و از اين كه در جمع عزيزانی كه ياد او را 

گرامی می دارند توفيق حضور نيافته ام، متأس�فم. از همه 

التماس دعا دارم. سيدمحّمد خاتمی.«

ــپس خاطراتی را كه تا لحظاتی پيش آن ها را توی  س
ذهن مرور می كرد، برای جمعيت به زبان آورد:

دوازده  روز ب�ه هم�راه دكت�ر جري�ری ت�وی ش�هر 

تنومه ی عراق بوديم؛ درحالی كه زيراندازمان خاك بود و 

رواندازمان آسمان و به هنگام خواب، بالش زير سرمان 

كفش های مان! 

باور كنيد، قسم می خورم كه دكتر جريری توی اين 

مدت، انگار كه توی خيابان ولی عصر تهران قدم می زند، 

اص�اًل روحيه اش تحت ش�رايط س�نگين اس�ارت قرار 

نگرفته بود. مرتب ب�ا بّچه ها صحبت می كرد و با تالوت 

آيه های قرآن، دلداری شان می داد. تكيه كالمش برای ما 

آيه ی ''و نُريُد...''  ش�ده بود و الينقطع اين فراز ش�ريف 

را از كالم اهلل زمزم�ه می كرد؛ همين طور مطالبی از كتاب 

حّج دكتر شريعتی.

پ�س از دوازده روز، آمدن�د ت�ا م�ا را از ديگر اس�را 

جدا كنند. من ب�ار ديگر دچار اين تصور- يا بهتر بگويم 



101

ب
حبي

ان 
نش

توّهم- ش�دم كه طبق قانون بين الملل اگر يك پزش�ك 

توی ميدان جنگ اسير شود، چهارماه بيش تر نبايد او را 

نگه  داشت. اين چهارماه هم به خاطر اين است كه چون 

ستون های ارتش ممكن است توی جبهه جابه جا شوند، 

پس از گذشت چهارماه، اين اطالعاتی را كه ممكن است 

يك اسير از جبهه ی دشمن جمع آوری كرده باشد، ديگر 

كهنه ش�ده و به درد طرف مقاب�ل نمی خورد. ما هم روی 

اين تصور، خودمان را به عنوان پزش�ك معرفی كرديم؛ 

نگ�و كه همين معرفی ك�ردن، وضعيت ما را بدتر خواهد 

كرد تا از آن جا به زبير و بعد از آن جا هم به اس�تخبارات 

بغداد منتقل شويم؛ و همين طور به جاهای مختلفی كه به 

هر حال ده سال به درازا انجاميد. 

اما دكت�ر جريری كه س�ابقه ی پنج س�ال زندان در 

زمان ش�اه را توی تجربه ی زندگی اش داشت، بلد بود با 

يك بازپرس چگونه برخورد كند. بنابراين اعالم نكرد كه 

خودش هم يك پزشك است.

از همان جا از يك ديگر جدا ش�ديم. هشت س�ال كه 

گذشت، يك روز ديدم يكی از سربازهای عراقی اردوگاه 

آمد پشت پنجره ی اتاق كوچك من و گفت:

� عباس، اين را می شناسی؟

سر بلند كردم و ديدم يك قطعه عكس گرفته توی 

دستش. مكث كه كردم، گفت:
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� اين حبيب حريری است. 

گفتم:

� اسم درستش جريری است، نه حريری. 

پرسيد: »می شناسی اش؟« 

گفتم: »بله!« 

دوباره پرسيد: »از كجا می شناسی اش؟« 

پاسخ دادم:

� دوازده سال با هم همكار بوديم.

گفت:

� اين اس�م همين طوری توی ليست ما هست، ولی 

خودش را نمی دانيم كجاست؟

زندان برای ما تنها جای گريه و ش�كنجه و آه و ناله 

نب�ود، محل زندگ�ی بود؛ به ويژه ب�رای دكتر جريری كه 

می گفتند از س�پيده و نماز صبحش تا ساعت خاموشی، 

برای لحظه به لحظه اش برنامه داشت. حتي مي توانم به 

ج�رأت بگويم كه او پايه گذار آم�وزش علمي و فرهنگي 

اس�راي ايران در دوران جنگ اس�ت. همه را تحريص و 

ترغيب به برنامه ريزی فرهنگی و علمی می كرد. 

آقاي علي بيات تعريف مي كرد كه دكتر جريري توي 

يك روز، دو تا سه كالس آموزشي براي بّچه هاي اردوگاه 

برگزار مي كرد؛ يا اين كه چه طور اين ابيات را مكرراً برای 

جوانان داخل اردوگاه می خواند:
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 زان پيش ك�ه دست ساق�ی دهر

در جام مُ���رادت افك����ند زهر

از س��ر بنه اين كاله و دس���تار

جه�دی بك��ن و دلی به دست آر

كاين سر همه ساله با ُكله نيس�ت

وين روی هميشه هم چو َمه نيست

خيل�ي از اس�راي ايران�ي در اوايل دوران اس�ارت، 

اساس�اً نمي دانس�تند ك�ه چگون�ه از ب�ی كاری مف�رط 

بهره ب�رداری صحي�ح بكنن�د و ت�وي زندان وقت ش�ان 

را ك�ه در واقع گ�ذران زندگی و روزهای عمرش�ان بود، 

بگذرانند، اما دكتر جريري، به واسطه ی تجربه ی  چندين 

س�اله اي كه به جهت س�ن و س�ال و هم چنين از زندان  

س�اواك داش�ت، به راحتي روش�ي صحي�ح و كارآمد در 

اختيارش�ان ق�رار داد ؛ ب�ه گونه اي كه خ�ود اردوگاه هاي 

اسراي ايراني هم، جبهه ی ديگري در برابر دشمن از آب 

درآمد! معتقد بود كه حتی اين دوران اسارت و فشار هم 

از الطاف خداس�ت و اگر ق�در ندانيم، به نوعی حق نمك 

را ادا نكرده ايم. كم تر كس�ی پيدا می ش�ود كه درباره ی 

اس�ارت، اين گونه بينديش�د؛ چه در زندان شاه و چه در 

زندان صدام. حتی درباره ی مسأله ی توبه به درگاه الهی 

ب�ه جوانان توصيه می كرد تا ش�يوه ای برای خودس�ازی 

در پي�ش بگيرند. می گفت: »توبه در جوانان قابل تمجيد 
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است.« يا می گفت:

 خرد را م�ی بپوشد، دي�ده را خواب

  گنه را عذر ش��ويَد، ج�امه را آب 

هم�ه ی اي�ن تعريف ه�ا را بگذاريد كن�ار؛ اهل هجو 

مليح بود و به همه روحيه می بخش�يد. اساس�اً هر آدمی 

در كن�ارش كيف می ك�رد در وجود خ�ودش از زندگی و 

گفت وگو و هم سلول بودن با دكتر جريری، احساس زيان 

به اش دس�ت نمی داد كه هيچ، به تأسی از دكتر جريری، 

زندان را هم يك فرصت طاليی در زندگی می ديد!

او گوهری بود در اردوگاه های دشمن.

دل�م نمي آي�د كه بگوي�م مرحوم يا ش�هيد؛ هرچند 

آن ه�م عظمتي دارد، ول�ي اميدوارم كه از ميان اين همه 

ناباوري  ها، يك باوري از سرنوش�ت دكتر حبيب جريري 

به دست بيايد.

شب از نيمه گذشته، ولی مادر با چشمانی باز، حواسش 
ــلمان بود كه چه طور توی بهارخواب نشسته و دارد  به س
تصاوير مراسم آن روز عصر را نگاه می كند. مادر چيزی به 
خاطر آورد و حساب كرد... بيست و پنج سال و چهارده روز 
ــرش برای آخرين بار توی همين  و نيم ساعت پيش، همس

بهارخواب دراز كشيده بود...
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ــت چپ روی قلب و دست راست  پاها را روی هم، دس
را زير سرش گذاشته بود. بيرون، باران نرمی می باريد، اما 
ــت و روی دكتر  ــمدی برداش دلش نيامد بيدارش كند. ش

كشيد و آرام گفت:
ـ حبيب، خستگی ات در شد، بيا داخل بخواب. اين جا 

می چايی و توی مأموريت فردا حالت گرفته می شود.
دكتر با چشمانی خمار و دهانی نيمه باز، نفس عميقی 

توی سينه برد و به همان آرامی لحن همسرش گفت:
ـ چشم!

همسرش فکری به ذهنش رسيد؛ شوهرش، با همه ی 
پيچيدگی در شخصيت، هيچ معمايی در وجودش نيست 
و هر كه مدتی با او سپری كند، گويی چهارهزار سال است 
ــت كه آدم می تواند  ــدش و چنان شفاف اس كه می شناس
پاسخ هر پرسشی را در چشمان او ببيند و اگر می خواست 
ــيانه ازش  چيزی را مخفی نگه دارد، تنها يك فعاليت ناش

سر می زد!
پرسيد:

ــخن  ــما كه حتی يك نقطه ی گيج كننده توی س ـ ش
ــر اين مملکت  ــه من بگو ببينم مگ ــت، ب و رفتارتان نيس
ــته ی  ــِر خود دس ــما س ارتش و نظام و دولت ندارد كه ش
ــکی راه انداخته ای و می خواهی ببری جنوب؟ خب،  پزش
ــکی درمانگاه تراب، همين جا دارد به مردم  اين كادر پزش
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خدمت می كند ديگر. اين ها هم مردم اند؛ مثل همان مردم 
ــهر و آبادان. بهتر نيست به جای اين كه شما اين ها  خرمش
را برداريد و اين همه راه بکوبيد و ببريد جنوب، درخواست 
كنيد كه چند تا چند تا مجروح های جنگی را اعزام كنند 

اين جا؛ تا هم به مردم برسيد و هم به آنان!
ــمانش را رو به همسرش ــت، چش  دكتر به پهلو برگش

ــخ كنار بهارخواب  - كه به حالتی از اميد و در انتظار پاس
ايستاده بود- گشود و گفت:

ـ هنوز برای درآمدن برابر دشمن، مملکت و ارتش به 
خودش نيامده و كارها نظام نگرفته و سازمان دهی درست 
ــده اند. فعاًل كه هر كس  ــابی نشده. همه غافلگير ش و حس
ــتش می آيد، برمی دارد و می رود جنگ. يکی با  هرچه دس
ــالح و يکی ديگر هم مثل  ــايری، يکی بدون س تفنگ عش
ــدام منطقه و با كدام جماعت  ــا كه اصاًل نمی دانيم به ك م
ــايل درمانی را هم  ــم برويم! حتی هزينه ی وس می خواهي
خودمان دست و پا كرده ايم. تنها می دانم كه بايد برويم و 
اين جا دست روی دست نگذاريم. اصاًل دست خودم نيست. 
ــد كه بايد بروم. يکی كه  ــگار يکی ديگر زورم كرده  باش ان
نمی دانم كيست، ولی خوب می دانم كه تکليف اين است و 
راه ديگری پيش پايم نگذاشته. شما هم برو آسوده بخواب 
ــت گرمی  و نگران نباش. من نه امروز، از اّول زندگی به پش
ــت به هر كاری زده ام. من فقط دارم عوض آن  ــما دس ش
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ــتم از خدمت به مردم  ــال ها كه توی زندان بودم و دس س
كوتاه شده بود، وظايف ميهنی و دينی ام را انجام می دهم.

همسرش گفت:
ــن كه فکر می كنم  ــور صالح می دانی، ولی م ـ هر ط
شما ِدينت را ادا كرده ای و همين االن هم خيلی ها به شما 

بدهکارند.

ــا را كه پر از ماه  ــال ها و محتوای آن ه مادر، دوباره س
ــده بود، مرور كرد. فردای همان شب،  ــاعت ش و روز و س
همسرش هنوز نرفته، بازگشته بود. خانم قبادی خوش حال 
ــده، اما گويی دكتر چيزی جا گذاشته باشد كه آن طور  ش
ــتاب و ممتد زده بود. چند دقيقه ی بعد كه  زنگ در را باش
ــرش  بيرون رفت، هم چنان صدای زنگ توی گوش همس
باقی مانده بود. دلش خواست يك بار ديگر صدای زنگ زدن 
ــاب كرد، متوجه شد كه  ــنود، اما وقتی حس حبيب را بش
انتظارش برای شنيدن صدای زنگ بيست وپنج سال طول 

كشيده و هم چنان شوهرش نيامده. 

ــلمان طوری توی فيلم و عکس مراسم سالگرد پدر  س
غرق شده بود كه گويی پس از گذشت چند ساعت، هنوز 
مراسم پايان نگرفته و ادامه دارد؛ انگار كه اساساً آغاز نشده 
ــد! مادر، با همان حس و حال بيست وپنج سال پيش،  باش
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اين بار باالی سر فرزندش حاضر شد و گفت:
ـ سلمان جان، بيا داخل. اين جا می چايی.

اما او گفت:
ـ مادر، اين جا كه خيلی گرم است.

مادر گفت:
ــت. آن هم به خاطر اين است كه امروز  ـ دلت گرم اس
ــتان و ياران پدرت را يك جا توی حسينيه ی  كلی از دوس

ارشاد ديده ای.
ــی با دكتر  ــردان جنگی كه ديرپاي ــی از م تصوير يک
ــمن اسير بود، روی لب تاپ  جريری توی اردوگاه های دش

سلمان نقش می بندد:
 ...گروه ما توی يك مدرسه ی نيمه كاره توی آبادان 

مستقر شد تا همان جا بساط مان را به پا كنيم و به درمان 

مجروحان برسيم. 

س�اختمانی بود ب�ا كف پوش س�يمانی و ديوارهايی 

ب�دون در. اصالً اوض�اع روبه راهی نداش�تيم؛ طوری كه 

ش�ب ها ه�م مجبور می ش�ديم ت�وی همان س�اختمان 

بخوابيم، بدون اين كه كم ترين امكاناتی داش�ته باشيم. 

برای اس�تراحت هم فقط چند تا پتو داش�تيم كه آن ها را 

می انداختي�م زي�ر تن مان و انتظار می كش�يديم تا آتش 

توپ خانه ی دش�من چه زمانی س�بك می شود! كه هيچ 

وقت هم سبك و خاموش نمی شد و از كار نمی افتاد. 
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دكتر جريری با اين كه بيش تر و س�خت تر از ما كار 

می كرد، می گفت كه اين دوران با روزهای زندانش برابر 

نيست و حتی برايش دشوارتر از آن دوران است. 

روزها می رفتيم سركشی. سپيده نزده راه می افتاديم. 

يكی از همان روزها، به سمت مقّر سپاه آبادان راه افتاديم. 

ت�وی جاده بوديم ك�ه ديديم چندنفر ب�ا لباس های فرم 

نظامی جلومان س�بز شدند و راه مان را بستند. منظره ای 

شبيه به ايس�ت و بازرسی برابرمان پديدار شد كه توی 

نگاه اول نمی توانستيم تشخيص بدهيم خودی هستند يا 

سرباز دشمن! 

ماش�ين ما را نگه داش�تند. ما كه پياده شديم، تازه 

دست مان آمد كه آنان كی هستند و ما كجا گير افتاده ايم. 

يكی شان به زبان عربی و با حالتی از وحشت و خشونت 

تكرار می كرد: »اِنزل! اِنزل!« ما هم كه يك گروه پزشكی 

بودي�م، مهم�ات و س�الح چندانی نداش�تيم. س�الح يا 

نارنجكی هم اگر داش�تيم، صالح نبود كه درگير ش�ويم؛ 

چ�ون در هر صورت از بين می رفتيم. ت�وی آن گيرودار، 

نگاهی به دكتر جريری انداختم كه ببينم او چه واكنش�ی 

نش�ان می دهد ت�ا من هم هم�ان كار را در پيش بگيرم. 

دي�دم آرام و متي�ن همه چي�ز را زير نظ�ر گرفته و كاری 

نمی كند. آدم دوست داش�تنی و شگرفی  بود. سخنانش 

دلپذير و دلش س�خن پذير ب�ود و جاذبه ای در حد اعال و 
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دافعه ای در حد ضرورت داش�ت. با اين خاصيت، منتظر 

بودم كه بلند شود و يك جوری عراقی ها را مجاب كند تا 

آزادمان كنند، اما دست به كاری نمی زد.

انگار می شد توی دلش را خواند كه دارد می گويد: تازه 

 دو سال است كه از زندان شاه آزاد شده ام، ولی ای وای

كه اين بار گير يكی بدتر از او افتاده ام و خدا می داند كه 

چه زمانی آزاد خواهم شد!

همان طور كه توی فکر رفته بود، رو به سلمان گفت:
 ـ سابقاً به خودم می گفتم كه ای كاش، نه فصل به فصل،

ــت كم سال به سال می گذاشتند يك نامه ی دو خطی  دس
برای مان بنويسد و به ايران بفرستد. 

سلمان هم چنان غرق مستند كوتاه مهاجر آسمان بود. 
ــود عمرانی، دايی  ــر ديگری روی لب تاپ آمد: محم تصوي

خانم قبادی، از خاطراتش با دكتر جريری می گفت:
جري�ری خيلی دير و س�خت ش�ريعتی را پذيرفت. 

به واس�طه ی تجربه هايی كه داش�ت و با اف�كار و ديگر 

زبان های دنيا آش�نا بود، طبعاً فكر می كرد كه ش�ريعتی 

هم نحله ای مثل همان هاس�ت، اما روزی رسيد كه چنان 

با دكتر ش�ريعتی همراه ش�د كه پيش�نهاد ثبت و ضبط 

س�خنرانی های وی را در حس�ينيه ی ارشاد و دانشگاه ها 

مطرح كرد. دكتر ش�ريعتی هم از اين موضوع اس�تقبال 
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كرد. اين ش�د كه دكتر جريری ش�خصاً دم و دستگاهی 

برای اين كار دست و پا كرد. به همين صورت، نخستين 

نوارهای دكتر ش�ريعتی توس�ط جريری ضب�ط و تكثير 

  ش�د؛ تا اين كه در سال53 به فاصله ی چند روز هر دو ما

دستگير ش�ديم. پس از هش�ت ماه بازجويی، دادگاهی 

شديم و سپس به زندان قصر منتقل مان كردند. 

توی دادگاه نخس�ت، جريری به پنج س�ال و من به 

چهار سال محكوم شديم. 

دادگاه دوم هم همين حكم را مورد تأييد قرار داد.

ــت و گنجشك  باد چنارهاي كوچه را بيچاره كرده اس
روي شان بند نمي شود. بوي انجيرهاي رسيده را از باغ هاي 
ــميران  ــفاف محالت ش ــته و توي فضاي ش ــه برداش الهي
ــپس  ــردي مي  آيد داخل. داخل حياط و س مي پيچاند. م
راهرو اصلي. مي خواهد دكتر جريري را ببيند؛ آن هم پس 
از سي سال! اهل خانه، به رسم سنت و ادب ، در را به رويش 
باز كرده اند، اگرنه، يك صدا و يك پاسخ كوتاه از پشت در 
كافي بود تا بگويد: »دكتر نيست؛ سال هاست كه نيست.« 

مرد غريبه روبه روي در ورودي مي ايستد و مي گويد:
ـ من نشانه هايي دارم كه دكتر زنده است؛ همين جاست، 

داخل ايران. 
خانم قبادي نمي داند بخندد، گريه كند، تأسف بخورد، 
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شگفت زده شود، ساكت بماند، يا اين كه حرفي به نشانه ی 
ــاورد؛ نمي داند. تا  ــياري اش به زبان بي ــکار و اعالم هوش ان

اين كه مرد ادامه مي دهد:
ــما همين جاست. همين ديشب آمد سراغم  ـ دكتر ش
ــه دنبال حبيب  ــي، برو منزل ما و بگو ك ــت كه فالن و گف

نگرديد؛ گم شده  ی شما گم نشده!
يکي از بچه ها توي دلش مي گويد كه اين مجنون ديگر 

كيست؟ خانم قبادي آرام مي گويد:
ــما احتماالً خواب نما نشده ايد؟ اصاًل ما  ـ ببخشيد، ش

شما را مي شناسيم؟
مرد غريبه، همان طور با چهره اي يخي و مسخ، حرفش 

را پی می گيرد:
ــت. پيش  ــت. پيش خود شماس ـ دكترتان پيش ماس
ــت. براي چه دنبال جسم و  ــت. حاضر و ناظر اس همه اس
ــر روز با گداز آتش  ــانه هايش مي گرديد و دل تان را ه نش
ــر  ــان را از اين بابت تـوي دردس ــر خودت ــد؟ اگ مي نوازي
ــود. دكتر را منها نکنيد.  بينـدازيد ، دكتر هم اذيت مي ش
ــت دارانش  ــما و همـه ی دوس ــر توي دل تك تك ش دكت

پخش شده...
خانم قبادي دست ها را به هم می دهد و صبر مي كند 

تا مرد خاموش شود و او بتواند بگويد:
ـ سلمان، اين آقا را راهنمايي كن داخل. ازشان پذيرايي 
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كن و تا خستگي در نکرده اند، نگذار بروند.
سلمان مي خواهد بگويد: »مادر، هر كس همين طوري 
ــا بگويد كه مبهم و  ــد بيايد و چيزی از پدر به م نمي توان
پيچيده باشد.« اما مادر ذهن سلمان را مي خواند و همان 

جمله را كوتاه تر تکرار مي كند.
مرد كه مي رود، خانم قبادي توی دلش می آيد كه ای 

كاش می توانست اين سخن سعدی را به زبان بياورد: 
خبرش بگو که جان را بدهم به مژدگانی 

سرآخر رو به سلمان مي گويد:
ـ اگر پدرت نيست، رسمش كه از بين ما نرفته. تا خودش 
ــوي مهمان نوازي  ــت. ت ــود، در را به روي احدي نمي بس ب
ــد و به همه خدمت مي كرد.  ــنا سرش نمي ش غريبه و آش
ــروز اين جا بود، فکر مي كني چه برخوردي  اگر خودش ام
غير از اين با اين مرد غريبه می كرد؟ بلکه خيلي گرم تر از 
ما تحويلش مي گرفت و پذيرايش مي شد. ما كه خانواده ی 
ــتيم، بايد متخلّق به او هم باشيم. بايد  دكتر جريري هس
بر ديده ی مجنون نشيني تا جز خوبي چيزي نبيني؛ بايد 

مي بودي و پدرت را توي چنين مواقعي مي ديدي. 
ما كه نفهميديم اين بابا كه بود و اين جا چه كار داشت! 
ــا از قديم گفته اند كه تحمل بر محنت احباب، الزمه ی  ام
ــم نمي گفت.  ــق نگذريم، پر بي راه ه ــت. از ح محبت اس
ــت. من دِر قندان را هم كه برمي دارم،  پدرتان همه جا هس
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پدرتان را توي آن مي بينم! به قول غزالي مشهدي:
در کعبه اگـر دل سوي غير است تو را

طاعت گنـه است کعبه َدير است تو را

ور دل به حق است و ساکـن بتكده اي

خوش باش که عاقبت به خير است تو را

 
ــرد، ولی اثرش به مانند  ــای مادر پايان می پذي حرف ه
رايحه ای دل نواز توی فضای خانه متصاعد می شود و بر دل 
دو پسرش می نشيند. سلمان سي ساله كه يادگاری از دكتر 
جريري است، رو به برادر بزرگ ترش- فريدون- مي كند تا 
ــي از تفکر و شگفتي است. سپس ،  دريابد او در چه واكنش

تازه به حرف مي  آيد و بدون مخاطب مي گويد:
ــي؟ حاال كه مرغ جان  ــن ديگر كی بود اّول صبح ـ اي
پدر از گوشه ی بام دنيا پريده، دانه ريختن برايش فايده اي 

ندارد!

ــي مداد رنگی از خانه ها  ــرش، دو تابلِو نقاش پشت س
ــوله آويزان شده كه  ــترن هاي رونده ی روستاي ماس و نس
ــت؛ چيزي در  چکيده اي از هنرمندي هاي ظريف مادر اس
ــاي ديگر كه خانم قبادی همه را  رديف گل دوزي و كاره
ــا تازه دلي و اميد، آغاز كرد و تا  ــس از نيم قرن زندگي، ب پ
ــت. او حتي تحصيالت عاليه را هم در  ــد ممتاز پي گرف ح
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سال هايي كه مادربزرگ شده بود، ادامه داد. 
ــی دارد و مي خواهد براي  ــدون ديوان حافظ را برم فري
ــش بيندازد و  ــتي الي برگ هاي ــده، انگش تفّنن هم كه ش
شعري بخواند؛ شعري كه شايد خوب و به جا بيايد و براي 
مراسم فردا كه سي امين سالگرد به غربت  رفتن پدر است، 

متناسب و قرين افتد:
 يوسف گم گشته باز آيد به کنعان غم مخور

کلبه ی احزان شود روزي گلستان غم مخور

اي دل غـم ديده حالت به شود دل بد مكن

وين سر شوريده باز آيد به سامان غم مخور

گـر بهـار عمـر باشد باز بـر تخـت چمـن

چتر گل در سرکشي اي مرغ خوش خوان غم مخور

دور گـردون گـر دو روزي بر مـراد ما نرفت

دايما يك سان نباشد حال دوران غـم مخور

هان مشو نوميد چون واقف نه اي از سّر غيب

باشد اندر پـرده بازي هاي پنهان غـم مخور

در بيابان گـر به شوق کعبه خـواهي زد قدم

سرزنش ها گـر کند خـار مغيـالن غم مخور

اي دل ار سيل فنـا بنيـاد هستـي بـر کند

چون ترا نوح  است کشتي بان ز توفان غم مخور

حـال مـا در فـرقت جـانـان و ابـرام رقيب

جمله مـي داند خـداي حال گردان غم مخور
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گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعيد

هيچ راهي نيست کان را نيست پايان غم مخور

حـافظا در کنـج فقـر و خلـوت شب هاي تار

تـا بـود وردت دعـا و درس قـرآن غم مخور

 
بيان حافظ چنان به جان فريدون مي نشيند كه گويی 
شعر، خودش،  بدون اشاره  ی دست او آمده؛ گويی خواجه ی 
ــيراز همين امروز صبح، دم سحري، با آن نفس قدسي  ش
ــروده؛ گويی نيت حافظ از سرودن اين غزل  اين غزل را س
تنها دلداري دادن به خانواده ی دكتر حبيب جريري بوده و 
براي هيچ كس هرگز كاربردي نداشته است؛ گويی فريدون 
ــنيده و نخوانده كه هيچ، نخستين  تا امروز اين غزل را نش

خواننده ی اين شعر هم خود او باشد...



fhfقاب زندگي

نگاهي كوتاه به زندگي و مبارزات 
دكترحبيب  جريري
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ــيراز به  دكتر حبيب جريری در بهمن ماه 1311 در ش
ــته ی دكترای داروسازی و  دنيا آمد. تحصيالتش را در رش

تخصص علوم آزمايشگاهی به پايان برد. 
در سال 1337 شريك زندگيش خانم زهرا قبادی را به 

نيکويی برگزيد و با او ازدواج نمود.
دكتر به چهار زبان خارجی: انگليسی، فرانسه، عربی و 
روسی آشنا بود، كه يکی از جرم های او در زمان بازداشت، 

آموزش زبان روسی بود!
سال 1349 با دكتر شريعتی در حسينيه ي ارشاد آشنا شد 
 و به شدت مجذوب شخصيت، افکار و انديشه های او گرديد.

ــترک او سه فرزند بود، فرزندانی از       حاصل زندگی مش
ــاط؛ فريدون،  جنس خودش: صادق، محکم، با صفا وپر نش
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فيروزه و سلمان.
ــيار  ــاهي او را بس ــتم زمانه در روزگار رژيم ستم ش س
ــايه افکنده بود.  ــم  دلتنگی بر وجودش س ــی داد. غ  آزار م
ــتگاه حاكم،  ــی عدالتی را بر نمی تابيد و فقر و فجور دس ب
ــده بود كه  ــتود. هوش و ذكاوتش باعث ش جانش را می س
ــع رژيم پی  ببرد. مطالعات  ــش از ديگران به عمق فجاي بي
فراوان در حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی، 
ــود. اگر چه به  ــاخته ب ــر از اطرافيان س او را ژرف انديش ت
ــود، ولی واژه ي  ــاهی در آمده ب ــتخدام ارتش شاهنش اس
ــه براي او يك كابوس مي نمود و در مقابل،  »شاه« هميش

ياد و نام »امام« تسلّی خاطرش می شد. 
عالقه اش به حضرت امام خمينی)ره( وصف ناشدنی بود 
ــش را از دريای معارف مرادش  ــدام روح پرتالطم خوي و م

لبريز و آرام می ساخت.
ــتن و ژرف انديشيدن را كافی نمی دانست.  دكتر نشس
ــتبداد را تنها راه رهايی  ــتعمار و اس ــارزه ی علنی با اس مب
می ديد و با اين باور لب به اعتراض گشود و دستگاه حاكم 
ــود كه زندان رژيم پهلوي،  ــه مبارزه طلبيد. و چنين ب را ب

مأوای 5 ساله ی او شد. 
ــم هايش را به روی  ديوارهای بلند و زمخت زندان چش
ــهود حاكمان بست و اين براي او نعمت  تباهی و گناه مش

و آرامش بود. 
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در سال 1338 نخستين بار سلول ستم شاهی را تجربه 
و يك سال در آن جا اسير ماند. پس از آزادی از ارتش اخراج 
گرديد و در سال 1353 برای دومين بار به زندان افتاد و اين 
 بار تا سال 1357 و پيروزی انقالب اسالمی در زندان ماند.

ــال 1357 و به تبع آن  ــتم در س ــرو ريختن كاخ س      ف
شکستن قفل های سنگين زندان، بار ديگر دكتر را به ميان 
ــاط تر از هميشه به  ــتوارتر از پيش و با نش مردم آورد. اس

خيل هم فکرانش پيوست. 
ــالب را پايان راه  ــروزی انق ــب جريری پي دكتر حبي
ندانست؛ بلکه اين توفيق الهی را آغازی بر تالش بيشتر در 

راه سازندگی ايران اسالمی بر شمرد. 
ــتگي ناپذيرعامل مهم در  ــا كه اين مبارز خس از آن ج
ــتبداد را بی سوادی  ــتثمار، استعمار و اس زمينه سازی اس
ــت، پيکار با بی سوادی )نهضت سوادآموزی(  مردم می دانس
ــدازی كرد و پس از مدت كوتاهی به   را پايه گذاری و راه ان

دست ديگر افراد انقالبی و عاشق خدمت سپرد.
او باور داشت كه نبايد لحظه ای به هدر رود، بايد شتافت 
و تالش كرد و لحظه اي غفلت نکرد. به دورترين نقطه های 
ايران، به جايی كه مردمش بيش از هر جای ديگر طعم تلخ 
فقر و نامردی های حاكمان را چشيده اند، با عنوان استاندار 
ــی كه مردمش  ــتان رفت؛ به جاي ــتان و بلوچس به سيس
ــانی او بودند. ــنه ی صفا، صداقت، تالش و خدمت رس  تش
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ــادگی و  ــتاندار خطاب می كردند؛ ولی س ــر را اس      دكت
بی پيرايگی اش، او را پاک و مردمی ساخته بود؛ مردمی كه 

جز خدمت صادقانه به آن ها، ذهنش را مشغول نمی كرد.
ــرايط  ــور همراه با ش ــتان كش انتخاب محروم ترين اس
ــاعد جغرافيايی، برای خدمت كردن، توسط مردی با  نامس
ــانی روشن از  ــينه ی پرافتخار، نش علم و دانش باال و پيش

صداقت و سالمت او بود.
ــؤوليت  ــت به تهران، مس ــس از بازگش ــه پ آن گاه ك
ــازندگی و  ــرش به س ــران را پذيرفت، س ــتانداری ته اس
خدمت رسانی گرم بود. اما با آهنگ تجاوز بعثيان به ايران 
اسالمي، او سراپا شور شد و عازم جبهه هاي نبرد حق عليه 
ــت و در لباس  ــور رف باطل گرديد؛ به مرزهای غربی كش

جهادگری مبارز و عاشق راهی جبهه شد. 
14مهر ماه 1359 در حالی كه تنها دو هفته از آغاز جنگ 
 گذشته بود، به همراه چند نفر از پزشکان و نيروهای مردمی

ــرای امتحان  ــدان ديگری ب ــاز مي ــد و ب ــی جبهه ش راه
ــاع جانانه از  ــد. او صحنه های دف ــوده ش مردانگی اش گش
ــالمی را تصوير كرد و همچون  ــالب، مردم و ميهن اس انق

هميشه جوشيد و خروشيد.
قسمت نبود در جبهه شهيد بشود. بايد اسير می شد تا 

آخرين صيقل ها روح استوارش را جال بخشد.
ــگار آمده بود تا  ــدن برايش پايان راه نبود. ان ــير ش اس
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انقالب و امامش را معرفی كند. مصلحت انديشی را تجربه 
نکرده بود و ترس را نمی شناخت. هيچ زندان و شکنجه ای 
يارای بستن دهان و خاموشی شمع پر فروغ انديشه اش را 
نداشت. بايد مرگ را نثار دشمن می كرد، خواه »شاهنشاه 
ــی«؛ و بايد كالس درس و  ــد يا »صدام بعث آريامهر« باش
ــرپا می كرد، خواه در ايران خواه در  آموزش عقيدتی را س

اردوگاه بعثييون كافر! 
ــاوز تاب تحمل  ــب اردوگاه بعثيان متج ــن ترتي و بدي
وجودش را نياورد و بی آنکه هم رزمان و هم سلوليان بدانند، 
روزی توسط دژخيمان بعثي از محل نگه داري اش برده شد، 
ــرخ هم مخفی نگه شود.  تا حتی از ديد مأموران صليب س

     آن ها به اين اميد واهی بودند كه بردن و شهيد كردن 
دكتر، پايان همه چيز است.  اما زهی خيال باطل! 

هنوز هم پس از ساليان سال روح پر فتوح دكتر، چراغ 
ــير سازندگی، جهاد، ايثار و خدمت به مردم  راه مان در مس

شريف كشور است. 
ــه ها،  ــالمی يادگار حماس ــوز جای جای ميهن اس هن
ــتوه و  ــتگی های مبارز نس ــان گذش ــا و از ج مردم داری ه

خستگي ناپذير، دكتر حبيب جريری است. 
ــمان مردم همچون چشمان منتظر همسر مقاوم  چش
و فرزندان صالحش سوسو می كند، تا مگر روزی مردی از 
ــان بگذارد و عرصه های  جنس مقاومت قدم بر ديده هايش
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 ديگری از سازندگی، جهاد و ايثار، شاهد حضور سبزش باشد.
ــرا، افرادی كه با او در        پس از پايان جنگ و آزادی اس
ــد كه در اردوگاه به  ــای عراق بودند نقل می كنن اردوگاه ه
آموزش، تعليم و تفسير قرآن و نهج البالغه و روحيه دادن 
ــرا می پرداخت و به همين دليل او و تعدادی  ــاير اس به س
ديگر از فعالين اردوگاه را از جمع ساير اسرا خارج كردند و 

ديگر كسی از سرنوشت او خبردار نشد.
ــتانداری تهران و در  ــمت اس وی در هنگام تصدی س
ــتان آباده ای  خود كه از او خواسته  ــخ تعدادی از دوس پاس

بودند تا در انتخابات مجلس نامزد شود، می نويسد:
 » برای من كه عمری به عشق شکوفايی مردم ميهنم 
ــت  زندگی كرده ام و برای اين دوره از تاريخ ما كه سرنوش
ــت وصول تلگرام شما عزيزان، زنده  ساز و  آينده آفرين اس
ــه اميدهای  ــته و روح دهنده ب ــده ی خاطرات گذش كنن

آينده ی من بود. 
من كه هيچگاه به مقامی و مالی دل نبسته ام، رايحه ي 
 دوستی و محبت، آن هم اين چنين و بی شائبه مرا به وجد آورد.«

     راه و ياد او هماره در جان و ذهن مشتاقان اش تصويري 
است از دلدادگي در راه خدمت و تکليف الهي و مردمي براي 

كمال و حق جويي صادقانه و تعالي مقام و منزلت انساني!


