
كارت ها را دارم. ما از طريق مش��خصاتي كه در اين 
كارت ها درج مي شد، نام بچه ها و خصوصيات آنها 
را مي فهميديم. روز هفدهم ي��ا هجدهم انجام اين 
كار بود كه شنيدم آقا با مرحوم فخرالدين حجازي 
به طالقان آمده اند. هنگام نماز خدمتش��ان رفتم و 
گزارش اي��ن كار را دادم. فرداي آن روز س��اعت 9 
بود و در مسجد قديمي گليرد كالس را شروع كرده 
بودم كه ناگهان متوجه شدم  صداي پا دارد مي آيد. 
پس از چند لحظه آقا با عصا دِر كالس را باز كردند 
و همراه فخرالدين حجازي داخل آمدند. من از جا 
بلند شدم. ساكت بودم و با حضور ايشان هيچ كاري 
نمي توانستم كنم. آقا فرمودند: »ما اينجا نشسته ايم، 
تو ادامه بده.« من شروع كردم به ادامه دادن درس. 
خدا رحمت كن��د مرحوم حج��ازي را گفت: »پدر 
سوخته پسر پهلوي مي خواهد قرآن را از توي اين 
مملكت بردارد، خبر ندارد ك��ه در ده گليرد دارند 
قرآن درس مي دهند.« صحبت من كه تمام ش��د، 
آقا - خدا رحمتش��ان كند - جمله اي  فرمودند كه 
هم تأييد بود و هم تشويق. فرمودند: »آفرين! آفرين! 
اين كارت را ادامه بده. ما ديگر با 40، 50 س��اله ها 
خيلي كار نداريم! خوبش��ان خوب اس��ت و بدشان 
بد. هركاري مي تواني انجام بدهي براي اينها انجام 
بده. روي اينها كار كن.« بعد هم فرمودند: »فالني! 
سعي كن قرآن درس دادنت خشك نباشد، البه الي 
تدريس قرآن، حرف هايت را هم بزن.« آن جلسه و 
حرف هاي آقا به من قوت قلب داد و س��ال هاي بعد 

اين برنامه را در نواحي ديگر هم انجام داديم. 
وقتي تابستان ها با مرحوم ابوي به طالقان مي رفتيم، 
گاهي دو، س��ه ماه مي مانديم. ابوي به داليلي آنجا 
نماز جماعت نمي خواند. آقا كه تشريف مي آوردند، 
همه ما پشت سر ايشان نماز مي خوانديم. يادم است 
يك بار وقتي آقا مي خواس��تند به تهران برگردند، 
شب كه از مس��جد آمديم بيرون به ابوي فرمودند: 
»آشيخ محمد! اين چند ش��ب كه من نيستم بيا و 
نماز جماعت بخوان.« ابوي به ايشان عرض كردند: 
»آقا! ش��ايد اگر من اينجا نماز نخوانم بهتر باشد.« 
عين تعبي��ر آقا در ج��واب ابوي اين بود: »آش��يخ 
محمد!  بايد نماز جماعت را برگزار كني. پاهايي كه 
از پله هاي مسجد باال مي رود، از پله هاي دادگستري 
باال نمي رود، بايد نماز را ترويج كرد.« ابوي از شب 
بعد براي نماز آمدند. يك بار هم آقا با آقاي هاشمي 

رفسنجاني به منزل ابوي در قم آمدند... 
درچه سالي؟

احتماالً بايد سال 48، 49 بوده باشد. آقاي هاشمي 
رانندگي مي كرد و آقا با ايش��ان منزل ما آمدند. آن 
شب وقتي آقا آمدند در حياط وضو بگيرند، من رفتم 
و عبايشان را گرفتم. ايش��ان فرمودند: »آقا مهدي! 
 نماز شب هم مي خواني يا نه؟« عرض كردم: »گاهي 
وقت ها مي خوانم.« فرمودند: »س��عي كن معتدل 
باشي، افراط و تفريط را كنار بگذار!« حكمي زاده كه 
آن كتاب »اسرار هزارس��اله« را نوشت، خواهرزاده 
ايشان بود. آقا فرمودند: »وقتي طلبه بوديم، مرحوم 
ابوي بعضي وقت ها به او اشاره مي كردند و مي گفتند 
محمود! به اين مي گويند طلبه، نه به تو! چون ايشان 
خيلي مقيد به نماز شب و برخي عبادات بود. همان 
جا گفتم آقاجان! ش��اهنامه آخرش خوش اس��ت. 
آخرش هم آنط��ور از كار درآمد. من ب��ه تو توصيه 
مي كنم در همه چيز معتدل باش و افراط و تفريط 

نكن.« و اين آيه شريفه را تالوت فرمودند: »و كذلك 
جعلناكم امه وسطاً...«

آقا عالقه ش��ديدي به اهل بيت عصمت و طهارت 
»صلوات اهلل عليهم اجمعين« داشتند. مي دانيد كه 
خانه ايشان در گليرد، كنار مسجد است. دقيق يادم 
است شب شهادت موسي بن جعفر)ع( ابوي بنده، در 
مسجد منبر  رفتند. ديدم آقا يك تكه قالي جلوي دِر 
منزلشان انداخته  و آنجا نشسته اند. برق هم كه نبود 
و هوا تاريك بود. رفتم و پرسيدم: »آقا!  چرا مسجد 
نرفتيد؟« فرمودند: »همين جا خوب اس��ت.« آقا 
نمي خواستند به مسجد بروند كه مردم بلند شوند 
و جمعيت به ه��م بخورد. به اي��ن ريزه كاري ها هم 
دقت داشتند. من هم همانجا كنار ايشان نشستم و 
 ديدم وقتي ابوي روضه  خواند، آقا اشك  ريخت. به 
من فرمودند: »آقا مهدي! شما اشعار مرحوم عمان 
س��اماني را بلدي؟« عرض كردم: »مق��داري را ياد 
گرفته ام.« يادم است كه ش��عر وداع مرحوم عمان 
س��اماني را خواندند. اولين بار بود كه اين ش��عر را 
مي شنيدم. قباًل از هيچ كس نشنيده بودم. فرمودند: 
»كسي در 600، 700 سال قبل، سواد درستي هم 
نداشته، اما چنين شعر بلندي گفته است.« گاهي 
در بعضي از ش��عرها يك دنيا معنا خوابيده اس��ت: 
»شه سراپا گرم شوق و مس��ت ناز/ گوشه چشمي 

بدان سو كرد باز/ ديد مشكين مويي از جنس زنان/ 
بر فلك دس��تي و دس��تي بر عنان«. آقا فرمودند: 
»مي داني عمان اينجا مي خواهد چه بگويد؟ به نظر 
من او مي خواهد واليت تكويني اين خواهر را بگويد. 
بر فلك دستي و دس��تي بر عنان، يعني آنچه بين 
آسمان و زمين است، در يد قدرت من و ماست، ولي 
ما نمي خواهيم از اين قدرت اس��تفاده كنيم.«  اين 

تعبيري بود كه ايشان داشتند. 
از نظارت ايش�ان بر فعاليت هاي سياسي 
خ�ود و س�اير ط�اب چ�ه گفتني هايي 

داريد؟
يك بار خدمت آقا رفتم و ايشان پرسيدند: »بچه هاي 
قم چه كار مي كنن��د؟« بچه ها در بحبوحه انقالب، 
بيش��تر از اي��ن س��ه راهي هاي انفجاري درس��ت 
مي كردند، من هم داستان اين كار را برايشان نقل 
كردم. يادم اس��ت ايشان تش��ريف بردند آن طرف 
حياط و برگش��تند و مقدار زيادي پ��ول آوردند و 
گفتند: »اين را بگير و سعي كن لوازمي را كه بچه ها 
نياز دارند، تهيه كني.« فكر مي كنم سال 53 و 54 
بود. من هم آن پول را به كس��ي كه س��ه راهي ها را 

درست مي كرد، دادم. 
چند بار و چگونه به زندان افتاديد؟

بار اول در سال 51 بود كه داشتم به چالوس مي رفتم 
و در كرج دستگيرم كردند. وقتي مرا بردند به كميته 
مش��ترك كه پذيرايي كنند، دستبند قپاني زدند و 
وقتي دستبند را باز كردند، ديگر دستم خشك شده 
بود! بعد دستم را به شدت كشيدند و گفتند قدم بزن 
تا دستم كم كم باز ش��ود و بتوانم بنويسم. مأموران 
در زندان متوجه ارتباط ما با ايشان و مرحوم آقاي 
علوي ش��ده بودند و يك مقدار از شكنجه هايي كه 
ش��ديم، به خاطر ارتباط با ايشان بود. اسم مستعار 
بازجوي ما اردالن ب��ود. آدم بس��يار خبيثي بود و 
خيلي هم بدجور مي زد. هم شالق زد و هم با سيگار 
و فندك مرا سوزاند. در هر حالي كه داشتم جواب 
سؤاالت را مي نوشتم، گفت: »اهل كجايي؟« گفتم: 
»طالقان.« پرسيد: »كجاي طالقان؟« جواب دادم: 
»گليرد.« تا گفتم گليرد، بلند شد و مرا زير چك و 
لگد گرفت و گف��ت: »تو چطور ب��ا طالقاني ارتباط 
نداري؟« گفتم: »من اصاًل قيافه ايشان را نديده ام.« 
هر كاري كرد، من انكار كردم. گفت: »با علوي چه 
كار داري كه از قم يكراست به مسجد او مي روي و 
اعالميه و رساله مي بري؟« فهميدم كه يكسري از 

كارهايمان لو رفته است. 
زندان دوم مربوط به س��ال 54 اس��ت كه به دليل 
داستان مدرسه فيضيه دستگير شدم. يك شب در 
زندان ش��هرباني قم بودم و بعد مرا به تهران و اوين 
بردند. من قباًل در درگي��ري در فيضيه و در اثناي 
ماجرا ديدم كه از داخل گلدسته حرم دارند عكس 
مي گيرند! رفقا متوجه نبودن��د، ولي من فوراً عبا را 
روي سرم كشيدم. وقتي در اوين آلبوم ها را آوردند، 
انگار عكس ه��ا را از دو متري گرفت��ه بودند! كاماًل 
واضح بود كه طلبه ها سنگ دستشان گرفته بودند و 
شعار مي دادند. خوشبختانه هرچه آلبوم ها را زير و 
رو كردند، عكس من پيدا نشد و بعد از 15، 16 روز 
آزادم كردند. بعد از آزاد شدن يك سفر مشهد  و بعد 
هم طالقان رفتم. غروب بود كه رس��يدم و شنيدم 
آقا هم در طالقان تشريف دارند. اوايل سال 54 بود 
و ايشان هنوز دستگير نشده بودند. وقتي رسيدم، 

به آقا ع�رض كردم: »آق�ا! فاني مقلد 
آقاي شريعتمداري است و مي خواهد به 
آقاي خميني برگردد«. آقا همين طور كه 
روي ماديان نشسته بود، با حالت خاصي 
به من نگاه كرد و فرمود: »آقا مهدي! من 
از تو تعجب مي كنم كه اين جور سؤاالت 
را از من مي پرسي! برگشتن به ايشان 
كه ترديد نمي خواهد. اين مردي كه من 
ديدم ]اش�اره به امام داشتند[ 10 سال 
آينده را ديده! در برگش�تن به ايشان 
هيچ ترديد نكني�د«. در آن روز آقا در 
ادامه فرمودند: »يك�ي از ويژگي هاي 
آقاي خميني اين اس�ت كه اس�تقال 
دارد و حت�ي آق�ا مصطفي ك�ه فرزند 
بزرگ اوست، نمي تواند بر ايشان تأثير 

بگذارد...«

آيت اهلل طالقانی فرمودند: »ما ديگر با 40، 
50 س�اله ها خيلي كار نداريم! خوبشان 
خوب است و بدشان بد. هركاري مي تواني 
انجام بدهي براي اينها انج�ام بده. روي 
اينها كار كن«. بعد هم فرمودند: »فاني! 
س�عي كن قرآن درس دادنت خش�ك 
نباشد، البه الي تدريس قرآن، حرف هايت 
را هم بزن«. آن جلسه و حرف هاي آقا به 
من قوت قل�ب داد و س�ال هاي بعد اين 
برنامه را در نواحي ديگر هم انجام داديم
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 در گفت وشنود با حجت االسام والمسلمين مهدي كيايي نژاد
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گفتم شايد االن وقت مناسبي نباشد كه خدمت   
آقا بروم، ان ش��اءاهلل صبح مي روم. ش��ب روي 
پشت بام قديمي منزل داشتيم شام مي خورديم. 
آن روزها برق كه نبود، ديديم از سرچشمه نوري 
دارد به طرف باال مي آيد. پس از لحظاتي معلوم 
شد آقا با س��ه، چهار نفر چراغ زنبوري به دست 
دارند به طرف باال مي آيند. ما دستپاچه شديم 
و س��ريع پش��ت بام را فرش كرديم. آقا تشريف 
آوردند و پش��ت بام پر از جمعيت شد. آقا صبر 
كردند ت��ا همه نشس��تند. بعد فرمودن��د: »آقا 
مهدي!« عرض ك��ردم: »بل��ه« فرمودند: »من 
البدو الي الختم، از لحظه اي كه تو را دس��تگير 
تا لحظه اي كه آزادت كردند را براي مردم بگو.« 
گفتم: »چشم« با قوت و قدرتي كه ايشان به ما 
داد، حتي به اين فكر ه��م نمي كردم كه تازه از 
زندان آزاد شده ام و شايد عده اي از اينها ساواكي 
باش��ند، ش��روع كردم با ذكر جزئيات، همه را 
تعريف كردن. آقا هميشه به اين مسئله عنايت 

داشتند كه مسائل براي مردم گفته شود. 
دو، سه روز آنجا ماندم و موقعي كه مي خواستم 
قم بيايم رفت��م از آقا خداحافظي كن��م. اتفاقاً 
ايامي بود كه آقا هفت،هشت روز طالقان ماندند، 

درحالي كه كمتر اين كار را مي كردند... 
اين آخرين بار ب�ود كه قبل از پيروزي 
انقاب ب�ه طالقان آمدن�د و بعد از آن 

دستگير شدند؟
ظاهراً همين طور است. رفتم و عرض كردم من 
دارم  ق��م مي روم. فرمودند: »اطالعات دس��ت 
اول را ب��ردار و بياور، ش��نيده ام ام��ام در مورد 
قضاياي اين روزها اعالمي��ه اي داده اند، اگر به 
دستت رسيد براي من بياور.« گفتم: »چشم!« 
با قوت قلبي كه ايش��ان به ما مي بخشيد، حتي 
يك لحظه هم فكرش را نمي كرديم كه ما االن 
از زندان بيرون آمده ايم. رفتم قم. فيضيه بسته 
بود و طالب در مدرسه حجتيه جمع مي شدند. 
رفتم و ديدم اعالميه امام پشت ويترين است، 
ولي بيرون آوردنش كمي مش��كل است، چون 
ساواك مراقب بود. به هر قيمتي بود يكي از اين 
اعالميه ها را گير آوردم كه وقتي مي خواهم به 
طالقان بروم، دس��ت خالي نروم. اين در زماني 
بود كه ماش��ين ها را خيلي كنت��رل مي كردند 
و من مانده بودم كه اين اعالمي��ه را چگونه به 
طالقان ببرم. خيلي فكر كردم كه چه كار كنم. 
قرار بود با آقاي عبدالحسين شيخ اهلل برويم. با 
خودم گفتم كه بخشي از وس��ايلم را در ساك 
ايش��ان قرار مي دهم. ايش��ان كه خبر ندارد و 
وقتي مأمور ساواك از ماشين باال مي آيد، چون 
خبر ندارد، قيافه اش تغيي��ر نمي كند. من هم 
چون اعالميه ندارم، قياف��ه ام تغيير نمي كند. 
رفتم و به ايش��ان گفتم: »من چون زياد وسيله 
ندارم، اگر اجازه بدهيد وس��ايلم را توي ساك 
شما بگذارم.« گفت: »اش��كال ندارد.« رفتم و 
اعالميه را زير مقواي ته ساك جاسازي كردم. 
آن بنده خدا هم خبر نداش��ت كه چي به چي 
اس��ت. بعد هم حركت كرديم. م��ن كه خيالم 
راحت بود چيزي ندارم، آن بيچاره هم كه اصاًل 
روحش از ماج��را خبر نداش��ت. آمديم تهران 
و بعد ب��ه طالقان رفتي��م و نزديك هاي غروب 
بود كه من به گليرد رس��يدم. آقا و احمدآقاي 
كريميان و دو، س��ه نفر از دوستانشان از تهران 
آمده بودند. من از دور سالم كردم و سر چشمه 
رفتم. آق��ا جلوي جمع فرمودن��د: »آقا مهدي! 
از قم براي م��ا چ��ه آورده اي؟« گفت��م: »آقا! 
آنجا چنين مس��ائلي بود، برايتان روزنامه هم 
آورده ام.«  فرمودند: »شنيده ام امام اعالميه اي 
داده اند، مي دانم نمي تواني اعالميه را بياوري، 
ولي مضم��ون آن چه بود؟« گفت��م:  »بله، اين 
مضمون اعالميه اس��ت، ولي اص��ل اعالميه را 
هم مي دهم خدمتتان!« با تعجب پرس��يدند: 
»چي؟« گفتم: »آقا! اصل اعالميه را آورده ام.« 
فرمودند: »چه ج��ور آوردي؟« گفت��م: »آن را 
بعداً خدمتتان عرض مي كنم.« شب منزل آقا 
عبدالحس��ين رفتم و گفتم: »آمده ام وس��ايلم 
را بردارم.« مقواي س��اك را باز ك��ردم و گفتم: 
»آقا عبدالحس��ين!  راضي باش��ي، من اين كار 
را كرده ام.« بنده خدا داش��ت از ترس س��كته 
مي كرد! گفتم : »حاال كه تمام شد!« اعالميه را 
برداشتم و رفتم منزل آقا و آن را دادم و برايشان 
گفتم كه اعالميه را چگونه آورده ام. باز محبت 

و تشويقم كردند. 
موارد بعدي هم باز به قبل از انقالب برمي گردد. 
من تازه از زندان آزاد ش��ده و ب��ه طالقان آمده 
بودم. يك ش��ب هم مرحوم الهوت��ي آمد، يك 
ش��ب ديگر هم مرحوم رزاقي آم��د. هر آقايي 
ه��م ك��ه از دوس��تان روحان��ي مي آم��د، آقا 
مي فرمودند بروند منبر. من قبل از اينكه زندان 
بروم، تعقيب نماز آق��ا را مي خواندم. در زندان 
بچه ها در تعقيب  نمازها اواي��ل دعاي افتتاح را 
ِهّ  مي خواندند كه خيلي انقالبي بود: » الَْحْمُد هلِلَ
الِِحيَن َو يَْرَفُع  ي الَصّ الَِّذي يُْؤِمُن الَْخائِِفيَن َو يَُنِجّ
الُْمْس��َتْضَعِفيَن َو يََضُع الُْمْس��َتْكِبِريَن َو يُْهلُِك 
ِهّ َقاِصِم  ُمُلوكا َو يَْس��َتْخلُِف آَخِريَن َو الَْحْم��ُد هلِلَ
اِريَن و...« در سال 51 ما با مرحوم الهوتي  الَْجَبّ
در زندان بوديم. تابس��تان س��ال بعد كه رفتيم 
طالقان هر شب پش��ت س��ر آقا تعقيب نماز را 
 مي خواندم. همان شب اول هم مرحوم الهوتي 
آمد و من تعقيب��ات داخل زن��دان را خواندم. 
تمام كه شد، آقا گفتند: »آقا مهدي! تو معموالً  
تعقيب ديگري مي خواندي. چطور شد امشب 
اينها را خواندي؟« تا خواس��تم ج��واب بدهم، 
آقاي الهوتي زد به پشت كمر من و به آقا عرض 
كرد: »اينها محصوالت زندان است. اينها را توي 

زندان ياد گرفته است.« 

يك ش��ب آقاي آش��يخ مهدي ناصح��ي به ده 
آم��د و منبر رف��ت. در منبرش دو، س��ه مرتبه 
آقا را »آيت اهلل العظمي« ناميد. ش��ب هم آنجا 
ماند و ش��ام خدمت آقا بوديم. داش��تيم ش��ام 
مي خورديم، آقا فرمودند: »آقاي ناصحي! منبرت 
خوب بود، ولي يك ايراد بزرگ داش��ت.«  آقاي 
ناصحي دس��ت و پايش را گم كرد و گفت: »آقا ! 
بفرماييد.« آقا فرمودند: »انس��ان ب��ه هر بچه 
طلبه اي آيت اهلل العظمي نمي گويد. اين فقط لقب 
موال علي)ع( است كه در زيارتنامه هاي ايشان 
مي خوانيم الس��الم عليك ي��ا آيت اهلل العظمي! 
ديگر از اين حرف ها به من نمي زني ها!« گفت: 

»چشم آقا!«
داس��تان ديگري هم يادم اس��ت كه تاريخ آن 
دقيقاً 17 ربيع االول 1353 است. چون مسجد 
گليرد كوچك بود، جشن ها را معموالً در حياط 
منزل آق��ا مي گرفتي��م. آق��ا در آن روزها مصر 
بودند كه من معمم ش��وم. ش��ب 27 رجب بود 
كه روز قبلش خدمتش��ان رفتم و آقا فرمودند: 
»فالني! فردا شب كه جشن است، تو بايد معمم 
بشوي.« گفتم: »تمام آرزوي من اين است كه 
به دست ش��ما معمم ش��وم. اگر هم به تعويق 
افتاده، به همين جهت بوده ك��ه منتظر بوديم 
شما از زندان آزاد شويد منتها االن من اينجا نه 
لباس دارم و نه عمام��ه .« آقا فرمودند: »يكي از 
عمامه هاي پدرت را به تو مي دهيم. لباست را هم 
من مي دهم، مشكلي نيست.« عرض كردم: »من 
مشكلي ندارم، ولي دوستان من در قم هستند. 
اجازه بدهيد در قم با رفقا جش��ني بگيريم و از 
حضرتعال��ي هم دعوت كنيم تش��ريف بياوريد 
و آنج��ا عمامه گ��ذاري كنيم.« م��ا مقدمات را 
فراهم كرديم و در شب 17ربيع االول در مدرسه 
مرحوم حاج خليلي ك��ه خيلي به آقا عالقه مند 
بود، مراس��م را اعالم و اغلب دوستان انقالبي را 
هم دعوت كرديم. البته در كارت ننوش��تيم كه 
آقا تش��ريف مي آورند. فقط زبان��ي گفتيم. روز 
پانزدهم، اول صبح آقاي فقي��ه كرماني دم در 
منزل ما آمد. ايش��ان را به داخل تعارف كردم، 
گفت  زود بايد بروم. فقط از آق��ا پيغامي دارم. 
ايش��ان فرموده اند فالني از من ق��ول گرفته به 
جشن عمامه گذاري او بروم، براي من مشكلي 
نيس��ت كه به قم بيايم، اما فكر كردم س��اواك 
روي او حساس مي شود و برايش مشكل درست 
مي كند. سريع برويد و به او بگوييد منتظر من 
نباش��د و كس ديگري را پيدا كند... حاال ما هم 
دس��تمان توي پوس��ت گردو مانده بود كه چه 
كسي را دعوت كنيم؟! آقا با مرحوم آقاي حاج 
آقا مرتضي حائري خيلي ارتباط داشتند. رفتيم 
سراغ ايشان ديديم به مش��هد مشرف شده اند. 
گفتيم چه كنيم، چه نكنيم. به ذهنمان رسيد 
كه آقا ب��ا مرحوم آق��اي س��لطاني طباطبايي، 
پدر همس��ر مرحوم حاج احمدآق��ا هم ارتباط 
تنگاتنگي دارند. رفتيم سراغ ايشان و گفتيم قرار 
بود آيت اهلل طالقاني تش��ريف بياورند و اينطور 
شده اس��ت. آقاي س��لطاني هم محبت كردند 
و آمدند و ما را معمم كردن��د. اين هم ماجراي 

عمامه گذاري ما. 
حال كه سخن به اينجا رسيد، بفرماييد 
مناسبات آيت اهلل طالقاني با مراجع قم 

چگونه بود؟
آق�ا وقتي به قم م�ي آم�دن�د، به من�ازل هم�ه 
م�راجع م�ي رفتن��د، حت�ي به من���زل آق�اي 

ش�ريعتم�داري ه�م م�ي رفتن�د... 
چقدر به قم مي آمدند؟

كم مي آمدند و اغلب هم به منزل آقاي حائري 
رفت و آمد داش��تند. يك ب��ار در عالم طلبگي، 
مجلس كه خصوصي  ش��د، پرسيدم: »آقا! شما 
منزل آقاي شريعتمداري زياد رفتيد. چه شد كه 

آنجا را ترك كرديد؟«
يعني دفعات رفتنش�ان در آن سال ها 

كم شده بود؟
خير، اين اواخر اصاًل نمي رفتند. بعد از انقالب 
هم تنها ي��ك بار رفتن��د. عين اي��ن مطلب را 
فرمودند: »بله، من با ايشان ارتباط داشتم، ولي 
بعد از فوت مرحوم آقاي حكيم، شاه يك تلگراف 
تسليت براي آقاي خوانساري فرستاد و يكي هم 
براي آقاي ش��ريعتمداري. آقاي شريعتمداري 
يك قاصد و نامه پيش من فرس��تاد كه ش��ما 
چه ص��الح مي دانيد؟ من جواب ش��اه را بدهم 
يا ندهم؟  ب��ا اينكه من به ايش��ان گفتم جواب 
ندهيد، صالح نيس��ت، ف��رداي آن روز جواب 
آقاي شريعتمداري در راديو پخش شد و من هم 

ارتباطم را قطع كردم.« 
ظاهراً يك�ي دو بار هم پ�س از آزادي 
آي�ت اهلل طالقاني و از س�وي ايش�ان 
براي س�خنراني ب�ه نقاطي از كش�ور 
مس�افرت كردي�د. از خاط�رات اين 

سفرها بگوييد. 
قبل از اشاره به اين مورد بد نيست به خاطره اي 
اشاره كنم. اين داستان مربوط به زماني است كه 
آقا در آبان 57 از زندان آزاد شدند و من به اتفاق 
دايي ام حاج حسين به منزلشان در پيچ شميران 
رفتيم. صندلي آوردند و ايشان بين درگاه دو تا 
اتاق نشستند و به من فرمودند: »فالني! تو كنار 
من بايس��ت و نگذار كسي دس��ت مرا ببوسد!« 
خيلي روي اين موضوع حساس��يت داش��تند. 
فقط بيايند با من مالقات كنند و از اين در بروند. 
من كنار آقا ايس��تادم و هر كس ك��ه مي آمد، 
اشاره مي كردم كه از آن طرف اتاق بيايد و از آن 
طرف هم برود. عكاسي آمده بود و پشت سر هم 
عكس مي گرفت. من آنق��در محو آقا و قضاياي 
پيرامون ش��ده بودم كه يادم رف��ت بگويم يك 

عكس يادگاري هم از خود من و آقا بگيرد.

  محمدرضا كائيني
راوي خاطراتي كه در پي مي آيد، از دوراني كه خويش 
را شناخته، در ارتباط با عالم مجاهد زنده ياد آيت اهلل 
سيدمحمود طالقاني بوده است.  از اين روي از سيره 
سياس�ي و اجتماعي آن بزرگ خاطراتي شنيدني 
دارد. حجت االسام والمسلمين مهدي كيايي نژاد 
بخش هايي از اي�ن يادمان ه�ا را در گفت وش�نود 
پيش روي نقل كرده اس�ت. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
از قديمي تري�ن خاطرات�ي ك�ه از آي�ت اهلل 

طالقاني داريد برايمان بگوييد.
بسم اهلل الرحمن الرحيم. اولين خاطره اي كه از مرحوم 
آقا به ياد دارم، مربوط به زماني است كه 11 يا 12 سال 
داش��تم و همراه ابوي براي مالقات با ايشان به زندان 
قصر رفتيم. من تازه طلبه شده بودم و جامع المقدمات 
مي خواندم. آن موقع هم اينطور نبود كه فقط نزديكان 
درجه اول به مالقات بروند. دقيق يادم است اين طرف 
ميله ها براي پدرم صندلي گذاش��ته بودند و آن طرف 
ميله غي��ر از آقا، مهندس ب��ازرگان، دكتر س��حابي، 
مهندس سحابي، آقاي شجوني و آقاي دكتر شيباني 
بودند. خاطرم است آقا از همان دور از وسط جمعيت، 
درحالي كه دو مأمور هم وس��ط ايستاده بودند، به من 
فرمودند: »آقا مهدي! چه كار مي كني؟« عرض كردم: 
»طلبه ش��ده ام.« فرمودند: »دلت مي خواهد پيش ما 
بيايي يا نه؟« در همان عالم بچگي پرس��يدم: »بله آقا! 
چه كار كنم كه مرا بياورند؟« آقا گفتند: »به شاه فحش 

بده تا تو را بياورند!«
از ديگ�ر ماقات هاي�ي ك�ه در دوره زندان 
با ايش�ان داش�تيد، چه نكاتي را ب�ه خاطر 

سپرده ايد؟
من غير از موردي كه به آن اش��اره ك��ردم، دو بار در 
زندان خدمتش��ان رفتم. يك بار يادم اس��ت روز عيد 
قربان بود. پليس نگذاش��ت داخل بروم. همان موقع 
ديديم كه همسر آقا هم آمدند. پرسيدند: »آقا مهدي!  
چرا اينجا ايس��تاديد؟« گفت��م: »نمي گذارند برويم 
مالقات.« پرس��يدند: »كي نمي گذارد؟« گفتم: »اين 
پليس ها.« گفتند: »بيخود كرده اند نمي گذارند.« اين 
شيرزن مثل آقا خيلي محكم به من گفت: »بيا برويم.« 
نگهبان آمد و پرس��يد: »خانم! كجا؟« ايشان گفتند: 
»مي رويم ديدن موس��ي بن جعفر زنداني! برو كنار.« 
مأموران با نهيب خانم كن��ار رفتند و ما داخل رفتيم. 
آقا پشت ميله ها نشسته بودند و سيگار مي كشيدند و 
آقايان بازرگان، سحابي، شجوني و شيباني هم بودند. 
آن روز افراد زيادي براي مالق��ات آمده بودند. پليس 
هم ايس��تاده بود. آقا يك بسته اس��كناس صدتايي تا 
نخورده كه كنارش را امضا ك��رده بودند»زندان قصر، 
س��يدمحمود طالقاني« دادن��د به پلي��س و گفتند: 
»بدهيد به اين آقا شيخ.« آقا خطاب به پدرم فرمودند: 
»آشيخ محمد! اين را پخش كنيد بين خانم ها و آقاياني 
كه آمده اند مالقاتي، بدهيد براي عيدي تقسيم كنند.« 
نمي دانم پدرم از روي سادگي اين حرف را زد يا واقعاً 
دلش مي خواست. همين كه پول را گرفت، برگشت و 
گفت: »آقا! اگر اجازه مي فرماييد اول به اين پاسبان ها 
بدهم.« آقا خنديدند و فرمودند: »نمي خواهد ش��ما 
بدهيد، اينها از ارباب... ش��ان مي گيرند!« گفتن اين 
س��خن در آن شرايط، ش��جاعت و ش��هامت عجيبي 

مي طلبيد. خود مأموران هم خنديدند. 
بخش زي�ادي از م�راوده ش�ما ب�ا آيت اهلل 
طالقاني به سال هاي پس از آزادي ايشان از 
زندان، يعني پس از سال 47 بازمي گردد. از 

اين مقطع چه خاطراتي داريد؟
فكر مي كنم اولين مورد در اين مقطع مربوط به زماني 
بود كه يكي از طالب اورازان، مرحوم آسيد حسين از 
مكه آمده بود. آقا فرمودند: »برويم اورازان!« به اتفاق 

ايشان و ابوي به اورازان رفتيم و... 
در چه تاريخي؟

سالش به طور دقيق خاطرم نيس��ت، ولي مسلماً بعد 
از آزادي ايشان از زندان و در س��ال 47 بود. از مرحوم 
پدربزرگ��م كرباليي علي، ماديان گرفتيم و آقا س��وار 
شدند. من سعي كردم بند ماديان را خودم بكشم كه در 
اين فرصت بتوانم س��ؤاالتم را از آقا هم بپرسم. يكي از 
بستگان ما مقلد مرحوم آقاي شريعتمداري بود. ايشان 
مي خواست از تقليد آقاي شريعتمداري به امام برگردد، 
اما دچار ترديد بود. بارها به من گفته بود: »از آقا سؤال 
كن ببين نظر ايشان چيست؟« من از  فرصت رفتن به 
اورازان استفاده و به آقا عرض كردم: »آقا! فالني مقلد 
آقاي شريعتمداري است و مي خواهد به آقاي خميني 
برگردد.« آقا همين طور كه روي ماديان نشس��ته بود، 
با حالت خاصي به من نگاه ك��رد و فرمود: »آقا مهدي! 
من از تو تعجب مي كنم كه اين جور س��ؤاالت را از من 
مي پرسي! برگشتن به ايشان كه ترديد نمي خواهد. اين 
مردي كه من ديدم ]اش��اره به امام داشتند[ 10 سال 
آينده را ديده! در برگشتن به ايشان هيچ ترديد نكنيد.« 
در آن روز آقا در ادام��ه فرمودند: »يكي از ويژگي هاي 
آقاي خميني اين است كه اس��تقالل دارد و حتي آقا 
مصطفي كه فرزند بزرگ اوس��ت، نمي تواند بر ايشان 
تأثير بگذارد...« من گاهي اوقات در جلساتي كه عده اي 
از روحانيون هم بودند، عالقه و عادت داشتم سؤاالتي 
را از آقا بپرس��م. مي ديدم براي آقا سخت است كه به 
برخي از سؤاالت جواب بدهند. بعد به من مي فرمودند: 
»فالني! اين سؤاالت را وقتي تنها هستيم از من بپرس، 
چون مايل نيس��تم جوابي كه به تو مي دهم، آنها هم 

بشنوند.«
خاطره ديگر، مربوط به س��ال هاي 53 و 54 است كه 
ما در ق��م، دوره تدريس ق��رآن ب��ه روش جديد را در 
عرض يك ماه و ني��م ديديم. با اس��تفاده از اين روش 
مي توانستيم براي بچه هاي راهنمايي و دبيرستان كل 
قرآن را يك ماهه تعليم بدهيم. اول هم گفتيم برويم و 
اين كار را در گليرد شروع كنيم. در گليرد حدود 30، 
40 بچه  را جمع كرديم. براي اينكه »خدا، شاه، ميهن« 
را از ذهن آنها بيرون ببريم، كارت هايي را درست كرده 
بودم و با يك توماني هاي قديمي دايره اي كشيده و در 
آنها نوشته بودم »خدا، تقوا، ايمان.« االن تعدادي از آن 


