
لباس مولوي و لباس برادران بلوچ را پوشيديم كه مثاًل ما 
سني هستيم و كاري با آقاي خامنه اي نداريم. از خاش 
آمديم؛ س��ربااليي ها بايد پياده مي شدم و ماشين را هل 
مي دادم. به گونه اي رفتيم كه ساعت2 ايرانشهر رسيديم. 
آن ساعت ساواكي ها كمتر بودند. ما رسيديم و رفتيم به 
خانه اي كه آقا بودند. وسط حياط يك نخل بود. قربان آقا 
بروم. از در كه تو آمديم، از  اتاق براي پيش��وازمان بيرون 
آمد. ما به هم رسيديم. من جذب چهره آقا شدم. زابلي ها 
سيد خيلي دوس��ت دارند. آقا هم جوان بودند و خيلي 
قشنگ! آمدند دست را گذاشتند روي سر من و پيشاني ام 
را بوس��يدند! به طوري كه اين طرف صورتم چسبيد به 
لباس ايشان. دستي هم به سرم كشيدند و من را بيچاره 

كردند! ديگر آرام و قرار نداشتم و هنوز هم ندارم. 
پس تصميم گرفتيد حرف دايي را گوش كنيد و 

به شيراز برويد. در شيراز چه مي كرديد؟
بله. با اينكه در ش��يراز آشنايي نداش��تم اما راهي آنجا 
ش��دم. ش��ب ها در مس��جد آي��ت اهلل دس��تغيب نماز 
مي خواندم. بعد مي رفتم حافظيه يا باغ ارم يا سعديه يا 
جايي خودم را مش��غول مي كردم ولي باز مي ترسيدم. 
احس��اس مي كردم هنوز من را تعقيب مي كنند. دنبال 
كاري مي گشتم تا اينكه تصادفاً با دبيري آشنا شدم كه 
صاحب كارگاه آبگرمكن س��ازي بود. ايشان كارگاهي به 
نام »آبگرمكن سازي ژرمن« داشت كه من آنجا مشغول 
كار شدم. عين پسرش هوايم را داشت. خيلي هم دوست 
داشت من آنجا بمانم و برايش كار كنم. اتاقي به من داده 
بود. مي رفتيم مس��جد و مي آمديم سر سفره با آنها شام 

مي خورديم و بعد مي گفت برو تو اتاق من بخواب. 
پس چه ش�د كه ش�يراز نمانديد و به كاشان 

آمديد؟
يك شب كه با اين دبير و خانواده محترمش شام خورده 
بوديم و نشسته بوديم؛ تلويزيون هم روشن بود. هرشب 
سريالي پخش مي كردند. قبل از پخش تبليغات بود مثل 
حاال. آن وقت»پتوي مخمل كاشان« در رأس تبليغات 
قرار داشت. پتويش هم خيلي زيبا بود. كاشان در ذهن ما 

اينگونه حك شد. 
من در حالي كه هنوز از س��اواك مي ترسيدم و احساس 
مي كردم كه دارم تعقيب مي ش��وم اسم كاشان را كه در 
تلويزيون ش��نيدم تصميم گرفتم به كاشان بيايم. اگر از 

ترس ساواك نبود به كاشان نمي آمدم. 
پي�ش از ن�گارش اين يادداش�ت ها س�ابقه 
گزارش نويسي با گرايش اجتماعي يا سياسي 

داشتيد؟
بله. يك بار دايي ام با دو، سه طلبه زابلي به كاشان آمدند 
و گفتند كه اساتيد ما جلسه گذاشتند و مي خواهند يك 
اهل قلم تهران برود و گزارشي از مراكز فساد شهر تهران 
تهيه كند تا ما آن گزارش را براي امام بفرستيم.هنوز آقا 
مصطفي زنده بودند. دايي ام گف��ت اگر با طلبه ها برويم 
چهره خوبي ندارد و... من قبول كردم كه اين گزارش را 
بنويسم. جزوه هاي كوچكي درست كردم و به »شهرنو« 
رفتم )1( و بقيه مناطق تهران. از مراكز فس��اد تهران يك 
گزارش عجيب، پوست كنده و عريان ثبت كردم. به من 
قول دادند كه دستنوشته هاي مرا ماشين نويسي كنند. 
يك عده طلبه ها مي رفتند ديدار امام كه گزارش من را 

هم بردند. 
اين گزارش نويسي چند روز طول كشيد؟ در 

اين مدت كجا ساكن بوديد؟
به نظرم 40 روزي طول كشيد. سه بسته كاغذ باريك و 
مستطيلي مطلب نوشته بودم. اين ايام، تهران در منزل 
دايي ام محمدعلي اعرابي بودم. دايي ام از دوستان شهيد 
بروجردي و انقالبي بود. ورودي خانه اش يك اتاق داشت. 

در را باز مي كرد و داخل اتاق مي رفتم. 
گفتيد كه تصميم گرفتي�د جريانات انقالب 
كاش�ان را بنويس�يد. مي خواهي�م بداني�م 

اطالعات برنامه ها از كجا به شما مي رسيد؟
هرش��ب به هر قيمتي بود روزنامه اي تهي��ه مي كردم. 
شما دفتر من را كه ببينيد آنجا نوشته استفاده از كيهان 
شماره فالن و تاريخ فالن.مطالب مهم آن روز را يادداشت 
مي ك��ردم. مطالب روزنامه ه��ا در ش��عارهاي روز بعد و 
حركت مردم اثر داشت. بخشي از اطالعاتم از روزنامه ها 

بود؛ البته تا قبل از اينكه روزنامه ها جريانات را بنويسند 
منبعي نداشتم و بيش��تر از حرف هاي مردم در مساجد 

مطلع مي شدم. 
روزنامه را از كجا مي خريديد؟

بعدازظهر روزنامه ها  به گاراژ مي رس��يد. هرش��ب كنار 
س��اختمان تلگراف خانه)2( ش��خصي بود كه روزنامه ها 
را مي فروخت. مي رفتم روزنام��ه اي مي خريدم و دقيق 

مي خواندم و يادداشت برداري مي كردم. 
ش�ما در يادداش�ت هاي خ�ود ن�ام اعضاي 
مجاهدين خلق را هم آورده ايد. اينها را از چه 

طريقي مي شناختيد؟
من اصاًل يك نفرش��ان را هم نديدم كه بيايد بگويد من 
مجاهد خلق هستم. اينها تبليغ زياد داشتند. با نوشته، 
پوس��تر، پالكارد و... خودشان را بر س��رزبان ها انداخته 

بودند. 
نوشته هاي آنها را از كجا تهيه مي كرديد؟

در تظاهرات پخش مي كردند يا در مس��اجد روي ديوار 
مي زدند و م��ن مي خواندم. اوايل فك��ر مي كرديم كه ما 
باالتر از آنها نداريم و اين  افراد در راه خدا جهاد مي كنند. 
اسم شان را هم گذاشته بودند»مجاهدين خلق.« آيه قرآن 
هم در آرمشان بود: »فضل اهلل المجاهدين عل القاعدين 
اجرا عظيما«. ما هم فكر مي كرديم اينها بچه هاي خود 
امام و عاش��ق ايشان هس��تند. نمي دانس��تيم  بعداً چه 
خون آشام هايي از كار در مي آيند. كلي از بچه هاي مردم 

را كشتند. 
در بعضي قس�مت هاي دفاتر، خط خوردگي 
روي نام اين اف�راد ديده مي ش�ود. مثاًل اول 
نوشته ايد:»مسعود رجوي، مجاهد كبير و...« 
و بعداً خ�ط زده ايد. چه زماني اي�ن مطالب را 

خط مي زديد؟
بعدها كه متوجه ش��دم مجاهدين خلق عجب آدم هاي 
وحشي ، خون آشام و ضدانقالبي هستند، نگران شدم كه 
نكند بچه هايم فكر كنند من عضو مجاهدين خلق بودم و 

آگاهانه تعريف اينها را كردم يا اينكه من قبل از انقالب با 
اينها بودم. تنها راهي كه به نظرم رسيد اين بود كه بعضي 

نوشته ها را خط بزنم و بگويم آقا اينها را قبول ندارم. 
بر اي�ن مبنا ش�ما از كس�ان ديگري ه�م نام 
برده ايد كه به هر حال در اين سال ها تغييراتي 
داشته اند. هروقت متوجه مي شديد كسي كه در 
نوشته هاي خود از او تعريف كرده ايد ضدانقالب 

شده است، اسم آنها را خط مي زديد؟
تا اطالعات پيدا مي كردم كه يك نفر با امام نيست و من 
تعريفش را كرده ام، مي خواستم دفترها را پاره كنم. براي 
چه درباره اين فرد يا افراد نوشته ام؟ چرا بيشتر تحقيق 
نكرده ام تا متوجه ش��وم هدفمان چيست؟ مثل همين 
كمونيست ها و توده اي ها و المذهب رهبرشان كيانوري 

و... چه مي دانستم فرقان چيست؟!
شما در هيچ جريان و گروهي نبوديد؟

خير.
حتي بعدها در حزب جمهوري؟

حزب جمهوري مي رفتم. بعد از پيروزي انقالب، شاخه 
كاش��ان حزب تشكيل ش��د و ش��هيد علي فارسي هم 
مسئولش شد. آن ايام من مي رفتم سيستان و مي آمدم. 
كاش��ان كه مي آمدم، مي رفتم حزب؛ البته اين نبود كه 
بگويم عضو حزب جمهوري هس��تم. چون آقاي فارسي 

آنجا بود مي رفتم كه ايشان را ببينم. 
آقاي كيخا! از برخي روزها در دفترهاي ش�ما 
دو يادداشت موجود است. دفاتر را بازنويسي 

مي كرديد؟
خير. من هيچ قسمتي را بازنويسي نكردم ولي اتفاق افتاده 
كه جرياني را دوبار نوشته باشم. فكر مي كردم كه امروز 
را ننوشته ام بايد بنويسم يا مريض بودم و تب داشتم شب 
را نتوانستم بنويس��م در صورتي كمي نوشته بودم ولي 

فردايش مفصل تر مي نوشتم. 
در يادداش�ت هايتان از روحانيوني با عنوان 
آيت اهلل يا مرجع عاليقدر نام مي بريد. نام بردن 

از آنها با اين القاب بر چه مبنايي بوده است؟
تو را به خدا اينها را درست كنيد. من مي آمدم مسجد براي 
نماز و پاي صحبت هاي آن روحاني مي نشستم. مي ديدم 
جمعيت زي��ادي نشس��ته اند. صحبت هايش هم خوب 
مي چسبيد. من هم كه آدم كم سوادي بودم مي گفتم  اين 

ديگر پسر خداست. 
 غير از يادداشت مطالب و حضور در تظاهرات 
كه در روزنوشت ها به آن اشاره كرديد، فعاليت 

ديگري هم داشتيد؟
بله. م��ا در محله مان يك تيم و گروه��ي بوديم. همه جا 
اعتصاب بود. بچه ها نفت مي دادند به م��ا و ما نفت ها را 
مي برديم در خانه هايي كه مثاًل مي دانستيم شاه دوست 
هس��تند مي داديم تا به ام��ام فحش ندهن��د. با انقالب 
مخالفت نكنند و نگويند شما ما را بيچاره كرديد. وعده 
مي گذاشتيم كه بچه ها فردا نفت مي دهند، فالن ساعت 
آماده باشيد و نفت ها را به خانه فالني و فالني ببريم. يكي 
نمي گفت كه خودمان هم زن و بچه داريم و يكي  را خانه 

خودمان ببريم!
چرا از فعاليت هاي خودتان يا اسم دوستانتان 

نامي نمي برديد؟
مي ترسيدم اسم افراد را بنويسم. اصاًل اسم نمي نوشتم. 
مي ترسيدم ساواك بريزد توي خانه و همه را ببرد. تنها 
اسم افرادي را مي نوشتم كه ديگر همه مي دانستند ايشان 

حضور دارند. 
اين نكته مهمي اس�ت كه فعاليت ها و اس�م 
رفقايت�ان را ب�ه دلي�ل مالحظ�ات امنيت�ي 
ننوش�ته ايد. باالخره االن جاي اف�راد خالي 

است. 
در حال حاضر يكي از چيزهايي كه خيلي بايد دقت كنيد 
همين اس��ت. چيزهايي كه من بسته نوشته ام باز كنيد. 

االن آزاديد ديگر، االن ساواك نيست. 
پي نوشت:

1- محله مشهور به فحشا در تهران پيش از انقالب
2- ساختماني واقع در ميدان مجسمه)15خرداد فعلي( 
شهركاشان كه امروز در جاي آن ساختمان اداره پست 

قرار گرفته است. 

از در ك�ه ت�و آمدي�م، از  ات�اق ب�راي 
پيش�وازمان بي�رون آم�د. م�ا به هم 
رس�يديم. من جذب چهره آقا ش�دم. 
زابلي ها س�يد خيلي دوس�ت دارند. 
آقا هم جوان بودند و خيلي قش�نگ! 
آمدند دس�ت را گذاش�تند روي س�ر 
م�ن و پيش�اني ام را بوس�يدند! ب�ه 
طوري كه اين طرف صورتم چس�بيد 
به لباس ايش�ان. دس�تي هم به سرم 
كشيدند و من را بيچاره كردند! ديگر 
آرام و قرار نداش�تم و هنوز هم ندارم!

9
88498479گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5653 پنجشنبه26اردیبهش��ت1398| 10رمضان1440|

»چندوچون نگارش يكي از اسناد گرانسنگ تاريخ انقالب اسالمي« درگفت وشنود با موسي كيخا

پس از ديدن »آقا« آرام و قرار نداشتم!

  شاهد توحيدي
مجموعه مقاالتي 
ك��ه در دوجل��د 
تح��ت  قط��ور 
عنوان»مش��عل 
از  و  معرف��ت« 
مؤسسه  س��وي 
اه��ل  مع��ارف 
بيت)ع(نشريافته 
اس��ت، تجليل و 
تكري��م س��ال ها 
تالش علمي و معارفي عال��م فرزانه حضرت 
آيت اهلل سيدجعفر سيدان را مي جويد. استاد 
سيدان از شارحان ش��اخص مكتب معارفي 
خراسان و عالمان مبرز شهر مشهد به شمار 
مي روند. فراهم آورن��دگان اين يادمان، علل 
تدوين اينگون��ه آث��ار را اينگونه به تفس��ير 

نشسته اند:
»انديشه ناب و سيرت پاك، دو گوهر گمشده 
مردان خدا در حيات اين جهاني اس��ت. چه 
بسيار كساني كه عمري را در پي اين كيمياي 
كمياب نهادند و راهي به س��ر منزل مقصود 
نگش��ودند و  اي بس��ا راه جوياني كه به پندار 
خويش به مطلوب رسيدند، ولي در بيراهه ها 
گم شدند و س��راب را آب پنداشتند. به حكم 
عقل و به گواهي تاريخ مي توان گفت تنها راه 
رسيدن به سعادت هر دو جهان، گام برداشتن 
در پي پيام آوران الهي و زانو زدن در مدرسه 
تعليمي و تربيتي انبيايي و اوصيايي اس��ت. 
همين جاس��ت كه به رغم روش��ن بودن راه، 
راهزنان پي��دا و پنهاني در كمين نشس��ته و 
حقيقت جويان نوخاس��ته را به دام دين هاي 
دروغين يا مكتب هاي آزين بس��ته به اوهام 
فريبنده گرفتار مي سازند. پرسش اين است 
كه راه رهاي��ي از اين رهاورده��اي فريبنده 
و گمراه س��از چيس��ت و چگونه مي ت��وان از 
چنگال ش��ياطين انس��ي و جن��ي گريخت. 
ترديد نمي توان كرد كه يكي از شيوه هاي در 

دسترس و آزموده، مراجعه به تجربه راهرواني 
اس��ت كه عمري دراز را بر سر دس��تيابي به 
ناب انديش��ي و پاك س��يرتي گذاش��تند و از 
سرچشمه هاي حقيقت وحياني جرعه اي زالل 
نوشيدند. آري سفارش پيگيرانه پيامبر گرامي 
اسالم)ص( و خاندان پاكش)ع( درس آموزي 

از عالمان پارسا و مدرسه وحي است. 
اين مجموعه ك��ه به همت گ��روه بزرگي از 
شخصيت هاي علمي، محققان و متخصصان 
در عرصه هاي گوناگون علمي و فني ش��كل 
گرفت، تنها ب��ه نيت بازخوان��ي يك تجربه 
علم��ي و معنوي و عرضه آن ب��ه جويندگان 
راه س��عادت و معنويت بوده اس��ت. اس��تاد 
عالمه آيت اهلل س��يدجعفر س��يدان كه همه 
اين نوشتارها به پاس تالش خستگي ناپذير 
ايش��ان در خدمت ب��ه دي��ن و فرهنگ اين 
سرزمين نگاشته شده است، يكي از اسوه ها 
و الگوهاي عملي در مسير پرپيچ و خم تفكر 
و زندگ��ي در روزگار ماس��ت. او ك��ه از متن 
همين جامعه و از دل مدرس��ه هاي س��اده و 
كوچك ح��وزه برخاس��ت، در بهره مندي از 
ميراث وحي و آم��وزگاران حكمت وحياني 
چنان سخت كوشيد كه در طول حيات بلند 
خويش- كه تا ظهور مواليش پاينده باد- به 
عنصري پويا و پر تحرك در پيشبرد فرهنگ 
دين��ي و اصالح اخ��الق و ادب بدل ش��د. او 
كه از اس��باب فرهيختگي و بزرگي هيچ كم 
نداشت، فروتنانه همه داش��ته هاي خويش 
را در كف اخالص نهاد و براي دفاع از آرمان 
و انديشه هايش س��ر از پا نشناخت. دانش را 
با دردمن��دي درآميخت، دين پ��روري را با 
ژرف نگري توأم ساخت، علم را با نكته بيني و 
نقدنگري آموخت و در نقدورزي از اخالق و 
ادب ذره اي فرو نگذاشت. خدمت به مردم را بر 
آسايش خويش برگزيد و در همه طوفان هاي 
سهمگين روزگار كه صخره هاي بزرگي را به 
پرتگاه كش��اند، او آرام و اس��توار راه خويش 
را ادامه داد و به ديگران درس ش��كيبايي و 

شرافت آموخت. 

آري، اينها و ج��ز اينها كه در اي��ن ارج نامه 
تنها به گوش��ه اي از آن اش��اره رفت��ه، از او 
ش��خصيتي س��اخته كه براي هر راه جوي 
جوان، سرمش��قي نيكو و براي هر راهروي 
راستين، عبرتي درخور و بهر هر دانشمند و 
ديندار، حجتي استوار است. دريغ كه روزگار 
پر غوغاي ما چنان فريبنده و فراموشگر است 
كه قدر گوهرهاي تازه خويش را نمي شناسد 
و به جاي بهره گيري از ظرفيت هاي زنده و 
پويا، داستان دوس��تان خويش را به حافظه 

تاريخ مي سپارد.«  
در بخش��ي ديگ��ر از ديباچه اين اث��ر درباره 
زمينه هاي تدوين اين ارج نامه براي حضرت 
آيت اهلل سيدان و نيز چهره ها و عوامل دخيل 

در آن چنين آمده است:
»اين ارج نام��ه و برنامه بزرگداش��ت آيت اهلل 
سيدان با اش��ارتي از سوي اس��تاد دانشمند 
و فرزانه جن��اب محمدرضا حكيم��ي آغاز و 
گام هاي نخس��تين آن به همت مؤسسه امام 
صادق)ع( ميبد پي ريزي ش��د. با اس��تقبال 
دور از انتظ��ار فرهيخت��گان و پژوهش��گران 
از اين اقدام مب��ارك و نيز س��ترگي و حجم 
فزون كار، عماًل دبيرخانه به مؤسسه معارف 
اهل بيت)ع( در قم منتقل ش��د. جز تدوين 
مجموعه مقاالت حاضر، چند پروژه همزمان 
در دستور كار قرار گرفت؛ تهيه يادنامه اي از 
حيات و انديشه هاي استاد سيدان، توليد يك 
برنامه مس��تند تصويري از خاطرات ايشان و 
گزارش هاي ديگران و نيز توليد يك سلسله 
برنامه گفت وگوي علم��ي و معرفتي. البته با 
فراهم آمدن همه اين مقامات هنوز هم جناب 
استاد سيدان با برگزاري بزرگداشت مخالفت 
مي ورزن��د و بزرگوارانه از گفت وگ��و در اين 

خصوص سر باز مي زنند. 
گذش��ته از اس��اتيد و محقق��ان ارجمندي 
كه اين ارج نام��ه را با نگاش��ته هاي خويش 
زينت بخش��يدند، جا دارد سپاسگزار استاد 
عالمه حكيمي باش��يم كه با ارائه اين ايده و 

راهنمايي هاي خود، اس��باب تولي��د اين اثر 
را فراهم س��اختند. مديران محترم مجموعه 
فرهنگي امام صادق)ع( ميبد كه در پي ريزي 
و س��رمايه گذاري اوليه ت��الش كردند و نيز 
فضالي ارجمند آقايان محمدعلي شاه آبادي 
و سيدكاظم حس��يني كه در برنامه ريزي و 
پيگيري اهتمامي درخور داش��تند، شايسته 
تشكر و تقديرند. از بين مقاالت بسياري كه 
به دبيرخانه ارسال ش��د، پس از ارزيابي هاي 
دقيق، تنها م��واردي ب��راي درج در اين اثر 
پذيرفته ش��د. در مورد ارزيابي آث��ار به ويژه 
بايد از حضرات اساتيد آقايان محمد بياباني، 
خداياري، حسين انصاري، سيدجمال جعفري 
و عبدالحسين طالعي كه در بخش ارزيابي و 
گردآوري برخي مقاالت همكاري داش��تند، 
تش��كر كنيم. زحمت پيگيري اين كار بيش 
از همه ب��ر دوش دو هم��كار گرانمايه ما در 
مؤسس��ه معارف اهل بي��ت)ع( آقايان هادي 
ربان��ي و علي اكبر كوثري بود ك��ه بي ترديد 
بدون تالش ايش��ان به ويژه بدون كوش��ش 
و هم��ت واالي آقاي كوث��ري، اين مجموعه 
بزرگ از مقاالت گ��رد نمي آمد. مدير داخلي 
مؤسس��ه معارف آقاي محمدرضا حس��ني 
بارگران به س��امان رس��اندن اين كار و ساير 
برنامه هاي بزرگداش��ت را بر دوش داشتند. 
ويراس��تاري اين اث��ر ب��ر دوش اديب فاضل 
جناب آقاي رضابابايي بوده است كه از همه 
آنان و نيز از ساير همكارانمان در دو مجموعه، 
آقاي��ان س��يدهادي ناطقي، محمدعيس��ي 
واعظي، روح اهلل مش��هدي، مصطفي يزديان 
و س��يدمحمد جمال الديني و ني��ز خانم ها 
فاطمه، نرگس و زهرا انصاري تشكر مي كنيم. 
در پايان خداوند بزرگ را ش��كر مي گزاريم و 
سر بر آستان بندگي و ستايش او مي ساييم 
و از الط��اف ول��ي دوران حضرت ولي عص��ر 
)عج اهلل تعالي فرجه الشريف( كه خوان نعمت 
خدمتگزاري به ساحت دين امت پيامبرش را 
بر ما گشود، سپاسگزاريم. اللهم عجل فرجه 

واجعلنا من انصاره و شيعته.«

حاشيه اي بر انتشار ارج نامه آيت اهلل سيدجعفر سيدان

در تكريم »مشعل معرفت«

   آيت اهلل سيد جعفر سيدان
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  هادی لطفی  
چندي پيش مجموعه روزنگاش�ت هاي جناب موس�ي 
كيخا از وقايع انقالب در ش�هر كاش�ان روانه بازار نشر 
ش�د ك�ه دربردارنده نكات�ي ن�اب و بديع مي نم�ود. از 
اي�ن رو درپ�ي دانس�تن از چندوچون تهيه اين س�ند 
گرانس�نگ تاريخ انقالب، با نگارنده آن گفت وشنودي 
انجام ش�ده اس�ت ك�ه نتيج�ه آن را پي�ش رو داريد. 

  
آقاي كيخا! اولين نوشته هاي شما يادداشت هاي 
اين كتاب بوده اس�ت يا قباًل هم س�ابقه نوشتن 

داشتيد؟
بله. در دوران ابتدايي يك روز انشا داشتيم. معلم مان آقاي 
كاوه- خدا رحمتش كند- گفت انش��ايت را خوب نوشتي و 
تسلط خوبي داري. عالوه بر اين مادرم مالي زن هاي آبادي 
و باس��واد بود. پدربزرگم دو دخترش را نذر حضرت زهرا و 
بچه هايش كرد و اينها را با سواد بار آورد، طوري كه خودش 
اگر از دنيا برود اينها بتوانند مسائل ش��رعي مردم را جواب 

دهند. مادرم در مسائل شرعي كم نمي آورد. 
موضوع انشا يادتان هست؟

به نظرم در رابطه با بهار بود؛البت��ه دقيق نمي دانم. روز بعد 
اتفاقي يك بازرس از تهران س��ر كالس ما آمد. ش��ايد سوم 
ابتدايي بودم. سيگار مي كش��يد و قدم مي زد. كراواتي بود. 
گفت دانش آموزه��ا همه حواس ها جمع. گف��ت: »اصرار« 
يعني چه؟ گفتم: آقا يعني پافش��اري. گفت ما يك»اسرار« 
ديگر هم داريم. آن يعني چه؟ گفتم آقا آن»اسرار« نيست، 
»اسرار« است؛ جمع س��ر. خيلي خوش��ش آمد. آن روزها 
خودنويس هايي بود با نام»بكر« كه يكي  از آنها را به من هديه 
داد. مدير مدرسه هم گفت ما را روسفيد كردي. حتي رئيس 

آموزش و پرورش هم آمد و از من تشكر كرد. 
نوشتن شما باز ادامه داشت؟

بله. از آن به بع��د معلم ها من را تحوي��ل مي گرفتند كه تو 
نابغه اي. تو فالني در ادبيات. همه من را مي ديدند و هندوانه 
زير بغلم مي گذاشتند. پدرم را مي ديدند مي گفتند: به به، چه 
پسري داري! روزي يكي از معلم هايم گفت يك نشريه فكاهي 
در تهران است كه اگر مطلبي بنويسي برايشان مي فرستم. 
من قصه اي درباره دانش آموزي كه ش��ب  ادراري داش��ت، 
نوشتم. طنز خوبي ش��ده بود. معلمم مطلب را فرستاده بود 
و آنها هم خيلي تشكر و درخواس��ت كرده بودند كه مرتب 

مطلب بفرستم. 
مطلب به نام خودتان چاپ شد؟

بله. االن هم در فكاهي هاي قديم بگرديد پيدا مي شود چون 
به نام خودم بود. حتي اسم روستا و مدرسه ام هم بود. خيلي از 
معلم ها خوش شان آمد و بيشتر مرا تشويق كردند ولي مادرم 
گفت اين كار را نكن، قرآنت را بخوان. مادرم توي ذوقم زد. 
اين بود كه آن يادداشت طنز اولين و آخرين نوشته ام براي 
مجله بود. مادرم نمي خواست و راضي نبود ولي معلم ها خيلي 
مي پرسيدند كه چرا نمي نويسي؟ من دليلش را نمي گفتم و 

مي گفتم نوشتنم نمي آيد. 
مادرتان گفت»فكاهي« ننويس�يد و شما ديگر 

ننوشتيد؟ 
گاهي مي نوش��تم و بعد پاره مي كردم. به كس��ي هم نشان 

نمي دادم. 
خانواده ش�ما ت�ا چه حد انديش�ه و گرايش�ات 

مبارزاتي داشت؟
دايي هايم روحاني بودند و من از ابت��دا با روحانيت مرتبط 
بودم. ساواكي ها دايي ام »حاج شيخ محمدحسين اعرابي« 
را از پشت بام فيضيه پايين انداختند. سه ماه خانه كدخداي 
مشهد اردهال در كاشان بستري بود. مخفيانه برايش دكتر 
مي بردند و بعداً با لباس مبدل به زاه��دان آمدند. آن موقع 
من دانش آموز بودم. خانواده پدرم سياسي بودند و خانواده 
مادري ام هم كه همه روحاني بودند. كاًل كيخاها سياس��ي 
بودند. ساواك هم هميشه دنبال ما بود. دايي ام در زاهدان كه 
بود بايد هفته اي يك بار مي رفت دفتر ساواك را امضا مي كرد 
كه من اينجا هستم. وقتي فشار ساواك روي ما زياد شد دايي 

به من گفت برو شيراز. 
مگر در شيراز آشنا داشتيد؟

در شيراز آشنايي نداش��تم. دايي ام همين طوري گفت برو 
شيراز و من هم رفتم. 

شما كار خاصي كرده بوديد كه به اين شدت تحت 
فشار ساواك بوديد؟

بله. من زابل داشتم درس مي خواندم. خانه يكي از دوستان 
ما نزديك ش��هر بود و من هم آنجا بودم. آي��ت اهلل طالقاني 
به زابل تبعيد شده بود. ش��نيده بودم كه عصرها آقا را براي 
پياده روي بيرون مي آورند. ي��ك روز رفتم نزديك خانه آقا 
كه بتوانم ايش��ان را مالقات كنم. آقا كه آمد، دويدم و رفتم 
دست آقا را گرفتم ببوسم. مي گفتند برو من دست آقا را ول 
نمي كردم. حاال نگو س��اواكي هاي با لباس شخصي اطراف 
هستند. من را گرفتند و انداختند تو ماشين و بردند. هنوز 
جاي شالق هايشان روي كمرم هست. همكالسي هايم خبر 
را سريع به پدرم رس��اندند كه چه اتفاقي برايم افتاده است. 
پدرم كه وجهه خوبي پيش ساواك نداشت و برادرش را هم 
با مسموميت كشته بودند )در مناطق مرزي رسم ساواكي ها 
اين بود كه با مسموميت مخالفانشان را مي كشتند( بسيار 
نگران ش��د اما باالخره با يك نامه كه از بزرگان طايفه آمد 

آزادم كردند. 
تا چه زماني با دايي تان ارتباط داشتيد؟

تا وقتي كه ساواك متوجه نشده بود كه دايي به ما رهنمود 
مي رساند، با دايي ام ارتباط داش��تم. يك گروه بوديم؛ من و 
دايي هاي كوچك تر و پسرعموهايم. اينهايي كه شهيد داده 
بوديم براي انقالب. ما راه افتاديم در روستاها جوان ها را آگاه 
و سازماندهي مي كرديم. اين كارها را مي كرديم كه دنبا لمان 
كردند و فرار كرديم. سردسته گروه من بودم. بچه هاي گروه 

ما بعداً عضو سپاه شدند. 
عامل تشكيل گروه هاي مبارز با حكومت در آن 

مناطق چه بود؟
مقام معظم رهبري باعث ش��د اين گروه ها تش��كيل شود. 
منشأ اين تحركات در منطقه سيستان و بلوچستان حضور 
خود آقا در منطقه بود يعني اگر آقا نمي آمد ايرانشهر اوضاع 

اينگونه نمي شد. 
ش�ما با رهبري در ايام تبعيدش�ان مالقاتي هم 

داشتيد؟
بله. يك روز در ايام تبعيد آقا همراه دايي ام ساعت 12 ظهر 
با يك ژيان، در اوج گرما لباس مبدل پوشيديم و راه افتاديم. 


