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.  رفته بوديم که دردوران شـاه؛ کـيا بيـائی داشـتدراوليـن سـال انقالب شـبی بمنزل يکی ازروزنامه نگارانی
باآن سوابق مشعشع :يکی ازرفقـاکه سرش گرم شده بود برخالف قرارقبلـی  ازنامبـرده پـرسـيد

؛چطورشده که شش اسـبه ميـتازی به مت وفرمانبرداری ازامنيـت خانه مبارکهازخدمتگذاری به آن حکو
 باآنها پالوده ميخوردی؛ حتی آدمهائيـکه.همان بساط وجرياناتـی  کـه ساليان سال ازآن لـفت وليـس ميکردی

افشاگری وگيـروگرفتارشان ميسازی؟ نامبـرده بادی بـه غبغـب " حـاالازطريق روزنامه؛ومثـال
ت؛همچنـانکه به عـکس بزرگ حضرت امام به ديواراطـاقـش خيـره شده بود؛ليـوان ويسـکی اش انـداخ

اين .من در همـه آن سالهاخـودرايـک توده ای ميدانستم وحاالهم هسـتم: رابرداشـت وتا تـه کوفـت کردوگفت
 !همه مدت داشتم آب تـوی پـی ديوار رژيـم ميريـختم که ديـدی باالخره فروريخت

 
ده لوحـانی ازايـن قماش آدمـها که امـربه خودشان هم مشـتبه شـده بـود و خيـاالت ميفرمـودند؛کـه سهـم سـا

داشته »انقالب مردم«عظيـمی درفروپـاشـی نظـام شاهـی وظهـور رژيـم امامـی با
 !شـدند ويا ذبـح اسـالمی» جوانمـرگ سياسی«مـرور اند؛زيـادبودنـدوگـروههاوسازمانهائی که به

***** 
بـه پـاريس رسـيدم  کـم پيداميشوندآدمهـائی مثل دکترغالمحسين ساعدی؛وقتی بعدازسالهاپس ازانقـالب

فـالنی ديدی سالهااشـک غم :شـد وگفت حـداقل پس ازده سال دوری؛بمحض ديدن من اشگش سرازير.
 .وآن ديـوارروی سـرمان خـراب شـد ودلسوزی برای مردم راپای ديواری ريختم

 
 : فـتگ بايـد زه دردوطن گرفته بودوايام فراغت وخدمت ادبی وپزشکی درايران؛که بقول شاعراوتا

 
 ازاين حسرت که يوسف گشت زندانی؛چراعاقل کندکاری که بازآرد پشيمانی؟ مرد زليخا

***** 
پيک الاقل  وجيک و مستقيم وغيرمستقيم درجريان شکل گرفتن بلوا"راتفريبا٥٧سـراسـرپائيـزوزمسـتان

سـناريوی ازپيـش آماده شده ای به  اينکه  وحقيقتی که زود دستگيرم شد؛خشی ازسردمداران آن بودمب
جلکی رزمـی درمسجدواقع  ازتحريـکات زير .ميشـود وسيع انجام اجرادرآمده است که تمام آن؛درابعاد

 سرسرای تاپشت )درهمان خيابان( حاج ابوالفتح مسجد و )منشعب ازخيابـان ری(درخيابان خراسان
 اعليحضرت بهتراست اين پيام :شـاه که پيام مشکوکی بدستش رسيد وآن شخص گفت کاخ؛حتی يکقدمی

  ارتـش کهازدرجه داران شـبکه ای!......  »صدای انقالب شماراشنيدم« رابخواننـدکه مردم تسکين پيداکنـند
ران ارتش رافلـج کنندوبـه دام افسـران واميـ برنامه ای که چگونـه ترتيب داده بود تا »حسين فردوست«

آنجا نـه  در .که ريـاست آن بادکترفيروزآبادی بود )درشرق تهران( شعبـان وازبيمارستان نيـمـه... بيـندازند
تظاهراتشـان تـوی  که در درست ميکردندوبدست عوامل ميدادند »مالفه خونين« کـه مخفيانـه

همچنيـن دراين  .دارد که گوياکشتاروسيعی جريـان دند؛خيابانهـابچرخاننـدوبااين صحنه عقل مردم رابدز
بخصـوص آنرا زيـرپيراهن ويازيـرکاله  بيمارستان کيسه های پالستيکی شبه خون توزيع ميشدکه افراد

بخصـوصی که کارشناسان انقالب خيابانی صـالح ميدانندآن کيسه های  پشمی خودميگذاشتــند ودرمـواقـع
شهيــدراه انــدازی بـه   وصحنــــهخـون ازسر وياتنشـان بيـرون ميـزد "مثـال و دپـاره ميکردن را پالستيکی

جـلوتـرازآن  ...های قالبی ورژه ازجلوی امام »همافر« بـرای تهيه لبـاس بقيـه قضايـا؛ و ...اجـرادرميـامـد
 .کردند برگـزار )شميران (شمال شهر درقيطريـه؛"نمـازعيـدفطرراعمدا٥٧درتابسـتان سـال مـاه ها پيش؛

شمال تهران  ٥٧ سال ولی در )معمول بود شرق وغرب تهـران واز که درجنوب؛ باآنهمه زمين ولنگ و(
 .ومحله اعيان نشيـن انتخاب شده بود

 
آدمها به  ازجنـوب وسايـرنقاط تهـران؛ آن روزازصبــح زود؛تاريـک وروشـن بـاوانـت؛اتوبـوس؛کـاميـون

به ناچارپياده  جماعـت؛ و ولـی ازآن وسـايط نقليه خبری نبـود برگزارشدنماز .شميران منتقل کردند
 .جاده شميـران راپـائيـن آمـدند سرازيـری

 



 جاده  پسـکوچه های فرعی شمال شهرراازخيابانهـاوکـوچه»اکثريت خاموش«نعـره های اهللا اکبرآنـان
 جلوی .ـن جمعيت بزرگ مذهبی راميديـدنددرآن حـدودچني که برای اولين بار شميران بيرون کشيدبه تماشـا؛

مرگ  هوارميزدوبعديکهوشعارداد آخوندی توی بوق دستی؛ اوليـن سخنرانی خيابانی؛ »حسينيه ارشاد«
آن زمـان جمعيـت سکوت کردولی  ) هادی غفاری بود ارقه واوباشبعدهااوراشناختم حجت االسالم( !برشاه

شهريورريختنــدوخيابان ٢٥ميدان بعد انهای سهروردی وخياب جمعيت ازهمانجا به .اعتراضی هم نبود
 .کريمخان زند

 
 . وخيابان فيشـرآبادآنهـم وسـط خيابان نمـازبـه کمـرشـان زدنـــدموقع ظهردردانشسرای عالی

 آنهمـه  کـه بـه صرافـت آن نيفتـاد  هيچکـس ازآنانيکـه بتماشای اين نمازنمايشی ايستاده بودنـددرآنمــوقع
 و همچنين ساند توزيع کرده و )ناگهان مسلمان شده( بی حجـاب چادرنمـازراچه کسی ميان زنــان

 .مرحمـتی روزعيـدفطـرمنـباب نـاهار ودسـر يچهاوميوه های
****** 

نمايـش ديگری  )بهمن هرروز ودرماه(بهمـن دربهشـت زهـرا؛اغلب روزها٢٢حـدود دوماه پيـش از 
خانواده «رل  خپله وسوزمـونی های ارنعوت؛ افعـی شـده؛  اززنان يائيسه ومارخوردهعده ای .اجراميشد
 درگورسـتان ميديـدند بمحـض اينکه عده کثيری را آنها. تظاهـرات خيابـانی رابـازی ميکردند "مثال» شهدای

 و ناگهـان قبـراق دورقبری ولـو ميشـدند که بواسطه دفـن مرده اشان وياشب هفت آمده انـد؛
 :برسـروصورتشـان ميزدنـد

 
کـه البتـه خودشـان هم اشکشان  تامردم ازهمه جا بی خبرراتحت تاثيرقراردهند!وليعهـدت روبگيـره خـدا

 .درمشکشان بود
 

اراذل  اضافه شدوعده ای از به مروريک ضجه ديگرهــم!»مادروخواهرشهيد«بـه اين قرشـمال بازی
 تظاهرات راه همزمان باآن صحنه های نمايشی نـد کهواوباش ورجاله راهم به بهشت زهراآورد

 !جنـايـت پهلـوی اسـت اين سند بيندازندوشعاربدهند؛
****** 

ازفاميل های ( فالنی فالنـی و که يک روزبه ماخبردادندکه چه نشسته ايـد؛ درچنيـن حال واحـوالی بود
ت براثرمسموميت دريکی وآلوده به اعتيادا جری ورشکسته وبرخاکسترفقرنشسته تا )نزديکمان

 .فوت شــده اسـت )اميرکبير( ازمسافرخانه های خيابان چراغ برق
 

پس  قانونی رسـانديم و کالنتری به پزشــکبالفاصــله چندنفرشال وکاله کرديم وجنازه رابامامور
ـبان خودمان تـروچس  بـه مـوادمخـدروالـکل گرفتيـم و ازکالبدشکافی ورقه دفـن رابعنوان مسموميت ازاعتياد

مثـل يک  شـده؛ مرده درپارچه پيچيـدهبهشت زهرارسـانديم ولی بمحـض اينکه رسيديـم  رابه گورستان
 و بـه نمايش بگذارند را »شهيد« تـا راه افتـاده بود؛ غنيمـت جنگی بـدوش جماعتی بودکه مثـل سـيــل

ايـن غافلگيری به دفتـرکفن ودفن مبهـوت از مـات و !جنــايـت پهلـوی اسـت ايـن سـند شعاربدهنـد؛
 بامـرده های مردم؛ ايـن کارهرروزشـان اسـت: ماموری گفـت کـرديـم که چـه بکنيم؟ گورستان مراجعه 

 ...راه ميـاندازند نمـايش شهيـد
پسـريکی ازحاج آقاهای   چه بکنيـم که ناگهان درميان عده ای ازتسبيح اندازان سينه کش ديوار؛ مانديـم

شـناخت وماچ وبوسه  رفتـم؛ جلو مدرسه ميرفتيـم؛ حله دوران بچگی راديدم که باهم به يــکمعروف م
جنازه را  تامرده بعـدی؛ و امروزبـروبچه های ما مرده نداشته اند :وگفت کرد اوهم اشاره وجريان راگفتـم؛

برای  لعظيـم و و شـابد اتومبيـل که داريد؟ راهش ايـنه که برويـد بـه بازار :پـرسـيد بعد .نميـکنند ول
 ناهارجنازه رابه خوردن تـابرای بياوريـد؛ ارده بخـريد و حـلوا و انگور و پنير ماست و نان و آنها؛ناهار

 .غسالخـانه بسـپارند
 

پزشـک قانـونی سينه اش  هنگاميکه اوراکفن ميکردندچون .همينـطورهم شـدومرده امان راتحويـل دادند
يـک خط مستقيـم بخيـه زده ديـده  شـکافته ودوخته بودنـد؛ ين نوع سـم درشـکمـشراتاباالی ناف برای تعي

 "معلوم شـد اصال کـه بعد نميـدانم اين جريان چگونه بگوش خبرنگاران وچندعکاس خارجـی؛ .ميشـد
 دروغيـن به سراسـرجهان ميفرسـتادند؛ ماموريتشان دربهشت زهراست وعکسهائی ازآن عـزاداران

 و ايـن شـايـعه دهان بـه دهان گشـت که اين شهيـدرابـاسـرنيـزه کشته وعکس پشت عکـس و سـررسيدند
 ..!ســينه اش رادريــده اند

 



تابوت آن مرده کبودشـده  ميشـد؛ تاباالخره چون داشت غـروب .وآن شـعارکـذائی تظاهرات راه افتاد هم  بـاز
صحنه گردان  آخونـد و زمين گذاشتند  بهشت زهرا؛خيابانـهای در گردانـدن ازچنـد دورپـسازموادمخدررا

 .همچنان حيران مانده بوديم ما برای نمازميت و بقيه صف بستند و تادجنـازه ايس جلوی صحنه؛
 

بر سـرزنان وسـينه  زنـها؛ مرده رابرای چال کردن دوباره حرکت دادند وپشت تابوت اين بارهمان بعـد
زن جـوانی بچه بـه بغل با  !تـازه دامادش کرده بودم ! جانم بودپاره !پسـرم بود »يکی ميگفت« کوبان

 ...ونمايش قبرستانی همچنان ادامه داشت ! راميخواسترشوشوه مانندی ميزد آشفتگی ضجه پتياره 
 

حيرت  ديگری با شـاه؟ عجب تشکيالتی دارند مخالفان :درراه يکی گفت .وقتی برگشتيم شب شده بود
 بقول معروف؛ هنـوز ولـی آن روز درايـن باب؛ حرفهائی و !..مان يافته استکارشان خيلی ساز ميگفت؛

 !دوزاری مانيـفتاده بود
***** 

 در !سـربازان شـاه دريده بودند را فـردا ويـاپس فردای آنـروزعکس رنگی شهيدی که باسرنيزه سينه اش
نظيـرده  لصاق شده بود؛دسـت به دسـت ميگشت وبه ديوارها ا جلوی کتابفروشی های جلوی دانشـگاه

 !دروغيـن ديـگرانقـالب هاشهيـد
****** 

که ... اعـدام امـام باادامه جنگ و و صدام بـاجنـگ.وامـاصـدام وامـام نگذاشتندانقالب بی شهيـدبماند....
 .حـديـث نيک وبـدمانوشته خواهدشـد؛زمـانه راقلم ودفتری وديوانی است :بقول شـاعر

 


