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به جای مقدمه
دوران دفاع مقدس پر افتخارترين برهه از تاريخ معاصر ايران اسالمي است؛ الگويی به ياد 
ماندني از حیات طیبه انقالب اسالمي توأم با خلق صحنه هاي بسیار زيبايي از رشادت ها و 
از جان گذشتگي هاي آحاد ملت ايران در راه مبارزه با طاغوت هاي زمان و تحقق آرمان هاي 
بلند يک ملت ظلم ستیز؛ اين گونه بود که هشت سال دفاع مقدس سر بلندي اين مردم 
شريف در پیشگاه تاريخ و ذلت ابر قدرت هاي شرق و غرب را به ارمغان آورد و در 
بزرگ ترين آوردگاه تاريخي ايران زمین، نه تنها وجبي از خاک عزيز ايران اسالمی از دست 

نرفت، بلکه جهانیان را مات و مبهوت عظمت و بزرگي خود نموديم.
در اين میان نقش دانشجويان مجاهد و دالور ستودني و مثال زدني است ، آنان که با 
حضور در جبهه ی علم و دانش بنا داشتند فردايي روشن را براي میهن خود رقم بزنند، با 
آغازحمله ی جنود شیطان، جبهه اي مهم را پیش روي خود ديدند و براي دفاع از انقالب 
اسالمي و ايران اسالمي رخت جهاد بر تن کرده و دوشادوش و پیشاپیش ديگر مجاهدان 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل افتخار آفريدند. حضور قشر فاخر دانشجو در جبهه هاي نبرد 
حق علیه باطل جلوه ی بديع از سیر الي اهلل جوانان خداجوي اين سرزمین بود و دانشجويان 
را در شمار نقش آفرينان مهم و اصلي جهاد قرار داد تا جايي که بسیاري از تأثیرگذاران و 

فرماندهان جبهه توحید از میان ايشان انتخاب شدند...
اين افتخاری بس بزرگ و جهادی بس عظیم بود که به حق شهدای گرانقدر آن را نیز 

بايد شهیدان سرآمد عرصه علم و ايثار به حساب آورد...
به نّیت پاسداشت رشادت و عزتی که اين سرآمدان از خود به يادگار نهادند، مجموعه ی 
حاضر به زيور طبع آراسته شده و در قالب کنگره ی ملی شهدای دانشجو با همت و حمايت 

سازمان بسیج و دستگاه های دانشگاهی تألیف و تدوين گرديده است.
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پیش گفتار

گروه  به  دير  استان،  هر  شاخص  دانشجوی  شهدای  زندگی نامه ی  نگاشتن  برای 
نويسندگان انديشه ورزان پیوستم؛ آن هنگام که همه ی استان های نزديک به تهران 
پايتخت،  از  دور  استان های  زندگی نامه ی شهیدان  اما همچنان  بودند،  انتخاب شده 

همچون کرمانشاه، کرمان و... باقی مانده بود.
بدينسان انتخاب من محدود بود، اما به خاطر وجود دوستی از اهالی خون گرم کرمان، 
اين استان را برگزيدم تا دسترسی به منابع قدری برايم تسهیل شود. شهید استان کرمان، 
اما »ناصر فوالدی« بود؛ دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف. وقتی درباره اش به تحقیق 

نشستم، با شخصیتی ذوابعاد روبه رو شدم و خدا را به خاطر اين آشنايی سپاس گفتم.
بايد اذعان کنم که بدون مساعدت خانواده ی شهید فوالدی و همسر ايشان، اين مهم 
صورت نمی گرفت، به ويژه آقای مهدی فوالدی، برادر شهید، که همیشه با رويی گشاده 

در هر وقت و ساعتی پاسخ گوی راقم اين سطور بود.
با آرزوی علو درجات برای آن شهید عزيز و طلب مغفرت برای عزيزان از دست رفته اش.

محبوبه جان نثاری
تهران، زمستان 93
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تولد و کودکی

1
صدای در ورودی خانه به گوش رسید. فاطمه که بعد از پهن کردن لباس ها، لب 
حوض، در وسط حیاط، نشسته بود و داشت خستگی در می کرد، به داالن ورودی خانه 
چشم دوخت. داالنی مسقف، با سقفی گنبدی شکل که در کوچه را به حیاط وصل 
می کرد. ماشاءاهلل بود. فاطمه با ديدن شوهرش لبخندی زد و از لب حوض بلند شد. 
حوض، مستطیل شکل بود و کم عمق. ماشاءاهلل با دست به فاطمه اشاره کرد؛ يعنی 
راحت باشد و بنشیند. اما فاطمه با بار شیشه ای که داشت و ورم پاهايش، ديگر ايستاده 
بود و نشستن دوباره برايش دشوار بود. بعد از سالم و چاق سالمتی، ماشاءاهلل گفت: 
به ناچار اسب اداره رو يه چند روزی بايد بیارم خونه و يه گوشه ی حیاط ببندمش. فاطمه 

گفت: چرا؟
 ـ  اصطبل اداره موش افتاده؛ امروز همه جا رو مرگ موش ريختن و تله کار گذاشتن.

 ـ  االن کجاست؟
 ـ  دم دره. کجا ببندمش؟

 ـ  کنار پنج دری.
ماشاءاهلل از در بیرون رفت. فاطمه يکی يکی بچه ها را صدا زد: مهدی، نرگس، قاسم. 
بعد از چند دقیقه سر و کله ی بچه ها پیدا شد. فاطمه با شگفتی رو به آن ها کرد و گفت: 
باباتون مرکبش رو آورده خونه. قاسم با دست های کوچکش شروع کرد به دست زدن. 



حنظله ی کرمانی12

مهدی با خوشحالی گفت: يعنی امشب تو حیاط خونه ی ما می مونه؟ نرگس گفت: تا 
چند وقت می مونه؟ فاطمه گفت: تا وقتی که اصطبل اداره از مواد سمی خوب  پاک بشه. 
بچه ها هیجان زده به هم نگاه کردند. اسباب سرگرمی چندروزه ی آن ها فراهم شده بود. 

در برابر چشمان برق زده از شادی آن ها، ماشاءاهلل با اسب وارد شد.
ماشاءاهلل کارمند اداره ی پست و تلگراف بود. محافظت از خطوط تلگراف تا چهل 
کیلومتر بعد از کرمان، بر عهده ی او بود. هر روز بايد با اسب اين مسیر را می رفت و 
می آمد تا اين سیم های ارتباطی را از هر خطر احتمالی حفظ کند. همین طور در صورت 
ايجاد اشکال يا پارگی در اثر باد و باران يا عبور و مرور حیوانات، بايد به سرعت سیم ها 

و کابل ها را تعمیر می کرد.
ماشاءاهلل با مهر به بچه هايش نگاه کرد. بچه ها اسب را دوره کرده بودند. نوازشش 
می کردند. به يال و سر و صورتش دست می کشیدند. به چشمان درشتش خیره خیره نگاه 

می کردند. ماشاءاهلل از اين همه شور و شادی بچه ها لذت می برد.
ماشاءاهلل نگاه پرعطوفتش را از بچه ها گرفت و به فاطمه داد. فاطمه کنار حوض، 
آستین ها را باال زده بود و می خواست وضو بگیرد. مغرب نزديک بود. همین شغل خاص 

ماشاءاهلل بود که فاطمه را سر راه او قرار داده بود.
ماجرای آن شب سخت زمستانی در ذهن ماشاءاهلل زنده شد. سیم های تلگراف در 
سی کیلومتری کرمان، درست نزديک روستای سعدی، دچار پارگی شده بود. او مأمور 
تعمیر اين خطوط شده بود، اما با تاريک شدن زودهنگام هوا در زمستان و ناتمام ماندن 
کارش، خانواده ا ی سخاوتمند از اهالی روستای سعدی از او دعوت می کنند تا شب را در 
منزل آن ها بماند و اين همه راه را تا کرمان طی نکند و دوباره فردا برای تعمیر برگردد. 
از ماشاءاهلل انکار و از مرد روستايی اصرار. ماشاءاهلل خجالتی تر از آن بود که اين دعوت 
را بپذيرد، اما وقتی به اسب پیرش نگاه کرد، انگار حیوان با آن چشمان درشتش به او 
التماس می کرد که قبول کند. باالخره ماشاءاهلل می پذيرد و ماندن يک شب در روستای 
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سعدی و در جمع اين خانواده بودن همان و نمک گیر شدن ماشاءاهلل و دل در گرو دختر 
صاحبخانه دادن همان؛ اين دختر همان فاطمه، همسر فعلی او بود.

نگاه ماشاءاهلل بین بچه ها و فاطمه در رفت و آمد بود که ناگهان ماشاءاهلل پرنده ای 
سبزرنگ را ديد که برای لحظه ای روی سر فاطمه نشست. خود فاطمه هم در حوض 
آب برای چند ثانیه پرنده را ديد، اما با اولین تکان سرش، پرنده سريع پريد و از آن ها دور 

شد. ماشاءاهلل و فاطمه با تعجب به هم نگاه کردند. فاطمه گفت: چی بود؟
 ـ  يه پرنده بود. يه پرنده ی خیلی زيبا. سبزرنگ بود.

فاطمه خنديد و گفت: اين همه شاخه و سقف و ديوار؛ رو سر من چرا؟
 ـ  به نظرم بی حکمت نبود.

 ـ  چه حکمتی؟
 ـ  يه نشونه بود. نشونه ی اين که طفلی که تو راهه، قدمش خیره و بچه ی پربرکتیه.

فاطمه سرش را به نشانه ی تأيید حرف ماشاءاهلل تکان داد. بعد به آسمان نگاه کرد و 
از صمیم قلب گفت: ايشاال.

2
نرگس يک دفعه وارد اتاق شد. فاطمه که لباس نوزادی در دست دوخت داشت، به 
خیال اين که پسر بزرگش مهدی است، آن را زير پايش پنهان کرد، اما وقتی ديد نرگس 
است، گفت: ترسیدم. فکر کردم مهدی هستی. فاطمه دوباره لباس را به دست گرفت 
و مشغول دوخت و دوز شد. او از طفلی که در راه داشت، با نرگس حرف زده بود، اما با 
پسرها نه. نرگس آمد و نزديک مادرش نشست. به لباس و دستان مادرش خیره شد. 
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دوخت لباس که تمام شد، فاطمه از نرگس خواست تا آن را در پستو بگذارد. بعد، از او 
خواست تا به زيرزمین اتاق پنج دری برود و برايش يک لیوان عرق کاسنی بیاورد. نرگس 

گفت: مامان برای چی اين قدر کاسنی می خوری؟
 ـ  برای اين که خواهر يا برادر جديدت زردی نگیره.

 ـ  مامان بگو خواهر، خواهر. روز و شب دارم دعا می کنم که دختر باشه.
فاطمه گفت: دعا کن سالم باشه.

ناگهان طفل در شکم فاطمه تکانی خورد. فاطمه لبخندی زد و با سر به نرگس اشاره 
کرد که نزديک برود. نرگس به مادرش نزديک شد. فاطمه دو طرف سر او را گرفت و 
آن را روی شکم خود گذاشت. نرگس متوجه تکان ها و حرکاتی در شکم مادرش شد. 
نرگس ذوق کرده بود و می خنديد. وقتی که ديگر طفل آرام گرفت، نرگس سرش را بلند 
کرد و به چهره ی مادرش نگاه کرد. بعد مادرش را بوسید و خود را در آغوش او جای داد. 

مادرش هم او را نوازش کرد و گفت: به درس و مشق هات رسیدی؟
 ـ  همه ی کارام رو کردم. ديگه هیچی درس ندارم.

 ـ  خوب بلند شو از روی طاقچه قرآن من رو بیار. بعد هم برام يه لیوان کاسنی بیار.
 ـ  بعدش چی کار کنم؟ آخه حوصله ام سر رفته.

 ـ  بعدش قرآن خودت رو هم با يه سیب بیار اين جا تا به ت بگم.
نرگس بلند شد و از روی طاقچه ی اتاق قرآن مادرش را آورد.

 ـ  مامان! بگو کدوم سوره رو می خوای بخونی تا از روی فهرست پیدا کنم.
 ـ  سوره ی محمد)ص( رو بیار.

 ـ  برای چی اين قدر اين سوره رو می خونی؟
 ـ  برای اين که خواهر يا برادرت باتقوا بشه.
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 ـ  خواهرم مامان، خواهرم.
 ـ  خیلی خوب، هر چی تو بگی.

نرگس سوره را برای مادرش پیدا کرد و قرآن را به دست او داد.
بعد از اتاق خارج شد و چند دقیقه بعد، با يک لیوان عرق کاسنی و يک سیب سرخ 
وارد شد. صدای تالوت قرآن مادرش تمام فضای اتاق را پر کرده بود. لیوان را به طرف 

مادرش گرفت و گفت: سیب رو چی کار کنم؟
 ـ  قرآن خودت رو هم بیار تا به ت بگم.

نرگس قرآنش را آورد و زانو به زانوی مادرش نشست.
فاطمه گفت: سوره ی يوسف رو پیدا کن و بخون، بعد به اين سیب فوت کن.

نرگس گفت: برای چی؟
 ـ  تا مامان اين سیب رو بخوره و خواهر جنابعالی خوشگل بشه.

 ـ  مامان! چند وقت ديگه به دنیا میاد؟
 ـ  وقتی آب حوض وسط حیاط يخ بزنه و حتی يه برگم ديگه به پیچ امین الدوله نباشه؛ 

يعنی درست چهار ماه ديگه.

3
نرگس با چشمانی پر از اشک و بغضی در گلو روی پله ی حیاط نشسته بود. چشمانش 
بین سرو سبز حیاط و حوض يخ بسته ی وسط آن سرگردان بود. اولین ماه زمستان بود 
و سرد، اما او سرما را احساس نمی کرد؛ انگار تمام تنش بی حس شده بود. داشت انتظار 
می کشید؛ انتظار شنیدن صدای خواهر کوچکش را. در دل دعادعا می کرد که مادرش 
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زودتر از اين همه رنج خالص شود. ديگر طاقت درد کشیدن و ناله های مادرش را 
نداشت. چند ساعتی می شد که درد مادر شروع شده بود، اما هنوز از صدای گريه ی 
طفل خبری نبود. اين طوالنی شدن کم کم داشت نرگس را به وحشت می انداخت. 
زن های همسايه و مادربزرگ در رفت و آمد بودند. صدای قابله هم می آ مد که دائم به 
آن ها دستور می داد. نرگس به خوبی می توانست اضطراب را در چهره ی تک تک آن ها 
ببیند. مادربزرگ در اين آمد و شدها دهانش دائم تکان می خورد؛ ذکر می گفت و تند و 
سريع کارها را انجام می داد. يک هفته ای می شد که مادربزرگ به خانه ی آن ها آمده 
بود. مادربزرگ می گفت که کار زائو نه حساب و کتاب دارد و نه وقت و ساعت. در اين 
يک هفته مادربزرگ لوازم بچه و اسباب تولد او را فراهم کرده بود. چند نوع قاووت هم 
درست کرده بود؛ هم برای فاطمه و هم برای پذيرايی از مهمان ها. شکر و آرد نخود و 
پودر نارگیل را با هم ترکیب کرده بود که شده بود يک نوع قاووت. شکر و قهوه و پودر 

هل را هم قاطی کرده بود که شده بود قاووتی ديگر.
با شنیدن ناله ی ديگری از فاطمه، نرگس ديگر نتوانست جلوی گريه اش را بگیرد و 
اشک هايش را آزاد گذاشت تا فرو بريزد و شروع کرد به دعا کردن: خدايا اشتباه کردم 
که خواهر خواستم، هر چی خودت خواستی! فقط مامان و بچه سالم باشن. مامان زودتر 

حالش خوب بشه و بچه زودتر به دنیا بیاد، ديگه هیچی ازت  نمی خوام.
دعای نرگس به آخر نرسیده، صدای گريه ی موجودی کوچک تمام فضای خانه را پر 
کرد. نرگس گريه و خنده را قاطی کرده بود. نمی دانست از شوق بخندد يا گريه کند. 
سريع بلند شد و گوشش را به در اتاق چسباند. صدای مبارک باشه، مبارکت باشه و 
صدای صلوات زن های داخل اتاق به گوش نرگس رسید. دوست داشت زودتر مادرش 
و طفل تازه متولد شده را ببیند. نرگس گوش تیز کرد تا ببیند مادرش در جواب مبارک 
باشدها، پاسخی می دهد يا نه. همین که صدای مادرش را شنید، اگرچه صدايی زير و 
خسته، اما خیالش راحت شد. مادربزرگ لگن به دست از در اتاق خارج شد. نرگس با 
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ديدن مادربزرگ گفت: حال مامانم خوبه عزيز؟ بچه چطوره؟ حالش خوبه؟
 ـ  آره عزيز دلم! هر دوشون خوبن، شکر خدا.

 ـ  می تونم برم تو اتاق.
 ـ  آره جونم برو.

نرگس با ترس و لرز وارد اتاق شد. سالمی کرد و کنار يکی از زنان همسايه نشست. 
خانم خوش رو صورت نرگس را بوسید و گفت: مبارکه! يه داداش کوچولوی ديگه به تون 
اضافه شد. نرگس لبخندی زد و به چهره ی مادرش خیره شد. منتظر اشاره ی او بود تا 
نزديکش شود. فاطمه گفت: بیا جلو مادر. نرگس خود را کنار بستر مادرش رساند. خود 
را در آغوش مادرش انداخت و او را بوسید. در دل خدا را شکر کرد که دوباره مادرش را 

سالم و سرحال می ديد.
خاله حلیمه قابله که مشغول قنداق کردن بچه بود، کارش تمام شد و او را به دست 
فاطمه داد. نرگس کنار دست مادرش، به اين کوچولوی تازه وارد نگاه کرد. خاله حلیمه 
دادن دستورهای مراقبتی خود را از سر گرفت. در همین لحظه مادربزرگ سینی به دست 
وارد شد. سینی را به زمین گذاشت. يک کله قند، يک قواره پارچه و يک ظرف خرما و 
يک کاسه شربتو  داخل آن بود. کله قند و پارچه را جلوی خاله حلیمه گذاشت و خرما 
و کاسه ی شربتو را جلوی فاطمه. به فاطمه گفت: هفت تا از اين خرما بذار دهنت. خاله 
حلیمه گفت: اين قدر به گرمی نبندينش، چون بچه شیر می ده، ممکنه بچه اش زردی 
بگیره. مادربزرگ گفت: به بچه شیر خشت و ترنجبین می ديم، خنکه ديگه، ايشاال که 
زردی نمی گیره. خاله حلیمه گفت: از ما گفتن بود، خود دانید. نه زائو و نه بچه رو تنها 
نذارين. زير بالش بچه هم قیچی، چاقو... خالصه يه چیز فلزی بذارين تا اجنه اذيتش 
نکنن. فاطمه گفت: باالی سرش قرآن می ذاريم و خود قرآن از همه چیز حفظش 
می کنه. خاله حلیمه گفت: صالح کار خويش خسروان دانند. اين را گفت و بلند شد و 
به طرف در رفت. فاطمه از او تشکر کرد و مادربزرگ پشت سر او به راه افتاد و از در 
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اتاق خارج شدند.
نرگس غرق تماشای برادر تازه واردش شده بود. نرگس رو کرد به مادرش و گفت: چرا 
اصاًل ابرو و مژه نداره؟ فاطمه گفت: درمیاره، کم کم هم ابرو و هم مژه درمیاره. نرگس 
دستش را آرام روی صورت برادرش کشید و او را نوازش کرد. از اين موجود کوچولوی 

تازه وارد خوشش آمده بود. ديگر يادش رفته بود که دوست داشت او يک دختر باشد.
فاطمه به نرگس گفت: دخترم بلند شو از روی طاقچه اون کاسه و پارچه ی کنارش رو 
بیار. نرگس بلند شد و کاسه و پارچه را به دست مادرش داد و گفت: توی کاسه چیه؟ 
چقدر بوی خوبی داره. فاطمه گفت: گل محمدی و میخک و هل. فاطمه محتويات کاسه 
را داخل پارچه ريخت و پارچه را طوری لول کرد که مواد بیرون نريزد. بعد پارچه را روی 
قنداق نوزاد بست، طوری که محتويات پارچه روی شکم نوزاد قرار گرفت. نرگس گفت: 

مامان! برای چی اين ها رو روی دلش بستی؟
 ـ  برای اين که اين گیاه ها طبع گرمی دارن و معده ی بچه رو تقويت می کنن.

مادربزرگ، خاله حلیمه را راهی کرده بود و قاسم به بغل وارد اتاق شد. با آمدن او دو 
سه نفر از زن های همسايه خداحافظی کردند و رفتند. مادربزرگ قاسم خواب آلود را بغل 

نرگس داد و برای همراهی همسايه ها با آن ها از در اتاق خارج شد.
مادربزرگ برگشت و بچه را از بغل فاطمه گرفت و شروع کرد به قربان صدقه رفتن. بعد 
رو کرد به نرگس و گفت: چشمت روشن که داداش دار شدی. فاطمه آهسته به نرگس 

گفت: بگو دل شما روشن.
 ـ  دل شما روشن.

نرگس دوباره به برادر کوچکش چشم دوخت. قاسم هم هاج و واج به اين موجود 
کوچولو خیره شده بود. فاطمه قنداق بچه را باز کرد و دوباره شروع به بستن آن کرد. 
وقتی مادرش علت را پرسید، گفت که خاله حلیمه آن را خیلی سفت بسته بود. با باز 
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افتاد. دستانش را در دست  برادر کوچکش  شدن قنداق، نرگس چشمش به دستان 
گرفت و شروع کرد به نوازش کردن. بعد به مادرش گفت: چه انگشت های بلندی داره! 
مادربزرگ گفت: پیشونیشم بلنده! پیشونی پیشونی، من رو کجا می شونی؟ و بعد از کمی 

تأمل و مکث ادامه داد: ايشاال که بخت و اقبالشم بلند باشه. فاطمه گفت: ايشاال.

4
ماشاءاهلل فرزند تازه متولدشده اش را در آغوش گرفته بود و با مهر و محبت به او نگاه 
می کرد. بعد به چهره ی فاطمه و سپس به بچه ها چشم دوخت. مهدی، فرزند اول و ارشد 
او بود و حاال ديگر سیزده سال داشت. با آمدنش، به زندگی او و فاطمه نشاط و صفا داده 
بود. نرگس، فرزند دوم او بود و هشت سال داشت. قاسم هم که به زانوی پدرش تکیه 
داده بود و می خواست توجه پدر را به خود جلب کند تا او فقط مشغول تماشای موجود 
کوچولوی در آغوشش نباشد، حاال ديگر چهار سال داشت. ماشاءاهلل به خاطر اين همه 

نعمت و رحمت الهی خوشحال بود و در دل خدا را شکر می کرد.
مادربزرگ وارد اتاق شد. يک سینی به دست داشت. در سینی، چای و چند کاسه 
قاووت و شربتو بود. اول چای را جلوی ماشاءاهلل گذاشت و گفت: چشمتون روشن 
آقا ماشاءاهلل. ماشاءاهلل گفت: دل شما روشن. خسته نباشین. دست شما درد نکنه. بعد 
مادربزرگ کاسه های قاووت و شربتو را جلوی ماشاءاهلل و بقیه ی بچه ها گذاشت و يک 
کاسه شربتوی اختصاصی را جلوی فاطمه قرار داد. بعد نوزاد را از بغل ماشاءاهلل گرفت و 

شروع کرد به قربان صدقه رفتن.
ـ پسر، پسر، قند عسل، شیر و شکر، دکون عطاری پسر.

سپس رو کرد به ماشاءاهلل و گفت: اسمش رو می خوايد چی بذاريد؟ ماشاءاهلل رو کرد 
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به فاطمه و گفت: هر چی فاطمه بگه. فاطمه گفت: به خاطر نرگس که دوست داشت 
اين بچه دختر باشه، يه اسمی بذاريم که به اسم نرگس بخوره. تا اين جوری دل نرگس 
رو به دست بیاريم. مادربزرگ گفت: مثاًل چی؟ فاطمه گفت: به نظرم ناصر خوبه. هم 
به نرگس می خوره، همین که توی فامیل چنین اسمی رو کسی نیست. ماشاءاهلل گفت: 
آره. ناصر خیلی خوبه... اسم قشنگیه. نرگس گفت: يعنی چی؟ مهدی گفت: يعنی 
ياری کننده. مادربزرگ گفت: ايشاال که ياری کننده ی حق باشه، ياری کننده ی دين خدا 
باشه. فاطمه گفت: ايشاال. بعد چشمانش را بست و در دل گفت: خدايا اون طوری باشه 

که تو می خوای؛ اون جوری که خودت ازش راضی باشی.

5
ماشاءاهلل ناصر را در حالی که پتوپیچ بود، در آغوش گرفته بود. فاطمه او را حسابی 
پوشانده بود تا از سرمای دی ماه در امان باشد. قاسم به زانوی ماشاءاهلل تکیه زده بود و 
مهدی در کنار پدرش آرام گرفته بود. او به همراه پسرانش در گوشه ی اتاقی از منزل 
حاج آقا خوشرو، همسايه ی سید و محترمشان، منتظر نشسته بودند. به منزل حاج آقا آمده 
بودند تا او در گوش ناصر اذان و اقامه بگويد، اما قبل از آن ها، زن و مردی به همراه 
نوزادشان پیش حاج آقا آمده بودند و ماشاءاهلل منتظر بود تا حاج آقا آن ها را مرخص کند 
و بعد آن ها جلو بروند. زن رنگ پريده بود و اشک در چشمانش جمع شده بود. ضعف 
و کم خونی بعد از زايمان، هنوز در چهره اش نمايان بود. نوزاد کمتر از ده روز داشت و 
نگرانی در چشمان شوهر زن هم مشهود بود. شوهر زن داشت برای حاج آقا توضیح 
می داد که اين طفل، سومین بچه ی آن هاست و دوتای قبلی، قبل از اين که به روز 
چهلم تولد برسند، مرده اند. به اين جای صحبت که رسید، اشک از چشمان زن سرازير 
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شد. صدای مرد هم رعشه گرفت و لرزيد. کمی مکث کرد و ادامه داد: حاال حاج آقا اين 
يکی رو پیش شما آورديم تا اين بچه رو به فرزندخواندگی قبول کنید و به اصطالح از 
ما بخريدش؛ ايشاال که اين جوری، اين يکی برای ما بمونه. حاج آقا خوشرو بچه را از 
آغوش پدرش گرفت و شروع کرد بلندبلند آيت الکرسی خواندن و بعد هم چهار قل را 
خواند و به بچه فوت کرد. سپس لبانش بی صدا تکان خورد. به نظر می رسید که دارد دعا 
می خواند. سپس حاج آقا دستش را برد زير تشکی که رويش نشسته بود. مقداری پول از 
زير تشک برداشت و آن را در مشتش نگاه داشت. وقتی لبانش از حرکت ايستاد، مشتش 
را به طرف پدر بچه دراز کرد و پدر طفل دستش را باز کرد و حاج آقا آن مبلغ را در دست 
مرد گذاشت. مرد هم به تبعیت از حاج آقا، پول را در دستش مشت کرد و منتظر ماند. 
حاج آقا گفت: اين بچه را از شما خريدم و آن پول را بابت بهايش به شما پرداخت کردم.  
بعد حاج آقا نگاه محبت آمیزی به صورت طفل انداخت و بعد از کمی مکث، بچه را به 
پدرش داد و پدر بچه هم او را تحويل زنش داد. زن و مرد بعد از کلی تشکر و قدردانی و 
طلب دعای خیر، مجلس را ترک کردند و رفتند. بعد حاج آقا رو کرد به ماشاءاهلل و گفت: 
به به! قدم نو رسیده مبارک. ماشاءاهلل از جايش بلند شد و به تبع او، دو پسرش هم همین 
کار را کردند و رفتند نزديک حاج آقا و روبه روی او نشتند. ماشاءاهلل گفت: خیلی ممنون 
حاج آقا، سالمت باشید. حاج آقا دستش را دراز کرد و گفت: بديد ببینمش. ماشاءاهلل ناصر 
را به دست حاج آقا داد. قاسم و مهدی با دقت به حرکات حاج آقا نگاه می کردند. قاسم در 
بغل ماشاءاهلل نشسته بود و مهدی هم در کنار پدرش با دقت به حرکات حاج آقا خوشرو 
نگاه می کرد. حاج آقا همسايه ی ديوار به ديوار خانواده ی فوالدی بود و روحانی پاک و 
جلیل القدر و از سادات کرمان که در مراسم مذهبی منزلش محل رفت و آمد مردم بود. 
او امین محله ی خواجه خضر از محالت خیابان ابوحامد بود؛ محله ای در وسط کرمان. 
محله ای متوسط الحال با کوچه هايی کم عرض و خاکی و ديوارهايی کاهگلی و مسقف 

که در اصطالح محلی به اين کوچه های طاق دار سابات می گفتند.
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ناصر در آغوش حاج آقا خوشرو بود و حاج آقا در حال اذان گفتن در گوش او بود. تمام 
که شد، حاج آقا سرش را از گوش  راست ناصر به گوش چپ او نزديک و شروع کرد به 
اقامه گفتن. اقامه که تمام شد، حاج آقا مقداری پول در پر قنداق ناصر گذاشت. ماشاءاهلل 

با ديدن اين صحنه، گفت: حاج آقا! اين چه کاريه، شرمنده کردين.
ـ قابلی نداره؛ رونماش است.

بعد شروع کرد به دعا و ثنا: ايشاال که قدمش پرخیر و برکت باشه. پرروزی باشه. ايشاال 
که زينت مجلستون باشه و باعث عزت و آبروتون بشه.

ماشاءاهلل چشمانش از اين همه دعای صادقانه و خالصانه پر از اشک شد و از ته دل 
گفت: ايشاال.

6
دی ماه بود و روزهای بلند و شب های کوتاهش بیش از پیش خودنمايی می کرد. 
به چشم برهم زدنی شب ششم تولد ناصر رسیده بود. فاطمه از صبح درگیر بود. صبح، 
ناصر را برای ختنه برده بودند. بعد از بازگشت، فاطمه و مادرش به کمک های زن های 
همسايه در تدارک مهمانی شب بودند؛ مهمانی شب ششم تولد ناصر. مادربزرگ همان 
صبح بوی نان راه انداخته بود و چانه هايی را که شب پیش گرفته بود و استراحت داده 
بود، صبح زود به تنه ی داغ تنور چسبانده بود. بی قراری و بی تابی های ناصر هم وقت و 
بی وقت، آن ها را وادار کرده بود تا همه ی کارها را کنار بگذارند و به او توجه کنند. بعد 
از نماز مغرب سر و کله ی مهمان ها پیدا شد. مجلس زنانه و مردانه جدا بود. زن ها در 
اتاق سه دری و مردها در اتاق پشتی آن، يعنی در ناهارخوری نشسته بودند. به تن ناصر 
لباس قرمزی کرده بودند و او و مادرش در صدر مجلس نشسته بودند. زن ها به فاطمه 
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شادباش می گفتند. بیشتر آن ها با کله قندی که در کاغذ پیچیده بودند، به همراه چند 
دانه هل در کنار آن، به نشانه ی خوش يمنی وارد می شدند و آن را به عنوان چشم روشنی 

جلوی فاطمه می گذاشتند.
نرگس کمک دست مادربزرگ بود و از مهمان ها با چای و میوه پذيرايی می کرد. خود 
مادربزرگ هم مسئول تعارف قاووت هايی بود که در ظرف های مخصوص ريخته بود. در 
هر کاسه قاووت قاشق مرباخوری گذاشته بودند و هر يک از مهمان ها با قاشق، قاووت را 
در کف دست می ريخت و بعد در دهان می گذاشت. در سینی و در کنار ظرف قاووت ها، 
مادربزرگ يک شیشه سرمه هم گذاشته بود که هر يک از زن ها بعد از خوردن قاووت، 
اگر دوست داشتند، سرمه هم در چشمان خود بکشند. بعد از تعارف سینی قاووت و سرمه 
به همه ی زن ها، مادربزرگ سینی را جلوی فاطمه گرفت و گفت: به پیشانی ناصر و روی 
دماغش هم کمی سرمه بزن. فاطمه قلمدان سرمه را برداشت و روی پیشانی ناصر، در 
بین دو ابرويش و کمی هم روی بینی اش مالید. بعد مادربزرگ ناصر را دست به دست به 
زن ها داد. زن ها او را از نظر می گذراندند و سر به سرش می گذاشتند و هر کسی دوست 

داشت، در پر لباس قرمز او به عنوان رونما، مقداری پول می گذاشت.
مادربزرگ به مطبخ رفت تا وسايل شام را مهیا کند. نرگس را به کمک طلبید. تمام 
فضای حیاط را بو و عطر آبگوشت مادربزرگ پر کرده بود. مادربزرگ ديگ آبگوشت را 
به کمک يکی دو نفر از زن های فامیل به زمین گذاشت. به آن ها گفت که استخوان های 
گوشت را با دقت جدا کنند و مراقب باشند تا شکسته نشود. بعد پارچه ای را کناردست 
زن ها گذاشت و گفت: استخوان ها را روی اين پارچه بگذاريد. نرگس کنجکاوانه گفت: 

برای چی مادربزرگ؟
بايد  کرديم.  درست  رو  آبگوشت  اين  عقیقه،  گوسفند  گوشت  با  اين که  برای  ـ 

استخوان هاش رو چال کنیم.
ـ عقیقه؟
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ـ آره ديگه مادر. پدرت برای ناصر، گوسفند عقیقه کرده تا ان شاءاهلل خدا از بیماری و 
بال حفظش کنه.

زن ها با احتیاط گوشت را استخوان کشی کردند و آن ها را در پارچه گذاشتند. بعد 
آب آبگوشت را در کاسه هايی رديف هم کشیدند که درون سینی بزرگی قرار داشت. 
مادربزرگ يکی دو نفر از مردها را صدا زد تا گوشت و سیب زمینی و نخود و لوبیای 
آبگوشت را بکوبند. اين کار ديگر کار زن ها نبود و زور مردانه می خواست. در سرتاسر دو 
اتاق سفره پهن شد و با ترشی و پیاز و آب و دوغ و نان خانگی زينت داده شد. کاسه های 

آبگوشت زيبايی اين سفره را تکمیل کرد.
بعد از شام، فاطمه و مادربزرگ از چند نفر از زن های فامیل خواستند تا شب را در آن جا 
بمانند. بنا به رسم شب ششم، اهل خانه و تعدادی از اقوام تا صبح بايد در کنار بچه بیدار 
می مانند و با قصه گويی و تخمه شکستن، شب را به صبح می رساندند. قديمی ها معتقد 
بودند که در اين شب نبايد بچه را تنها گذاشت، چراکه موجودی افسانه ای به نام آل يا 
زال می آيد و بچه را اذيت می کند. اگر نوزاد، دختر باشد، به اين موجود، آل و اگر پسر 

باشد، زال می گفتند.
بعد از اين که همه ی مهمان ها رفتند و چند نفر از اقوام پیش فاطمه و نوزاد ماندند، 
مادربزرگ به همراه نرگس به باالی پشت بام رفتند و مقداری غذا و شیشه ی خردشده 
روی بام خانه گذاشتند. وقتی نرگس دلیل آن را از مادربزرگ پرسید، به او گفت: برای 

اين که زال اين ها را بخورد و سراغ بچه نیايد.

7
چهل روز از تولد ناصر می گذشت. فاطمه به همراه چند نفر از زن های فامیل، او را به 



25 تولد و کودکی

حمام برده بودند و به اصطالح سه بار آب حمام را به عنوان حمام روز چهلم، روی سر 
ناصر ريخته بودند. وقتی به خانه آمدند، زن های فامیل جمع شده بودند و مادربزرگ 
آش رشته که به آش چهل معروف بود، برای همه پخته بود. بعد از پهن کردن سفره، 
فاطمه و ناصر را در صدر آن جای دادند. بنا به رسم، فاطمه يک رشته از آش رشته را 
برداشت و آن را در دهان ناصر گذاشت. اين کار، نماد و نشانه ای بود از اين که غذا دادن 

به نوزاد را آغاز کرده اند.

8
اين  زمان پخش  از  مذهبی پخش می شد.  راديو، سخنرانی  از  که  بود  مدتی  چند 
راديو  زير  همگی  و  می آمدند  فوالدی  خانواده ی  منزل  به  همسايه ها  سخنرانی ها، 
می نشستند و به سخنرانی گوش می دادند. آخر همه در خانه هايشان راديو يا تلويزيون 
نداشتند. شب های جمعه، آقای راشد سخنرانی يک ساعته ای داشت و جمعه ها، آقای 
فلسفی. اتاق از همسايه ها، زن و مرد و بچه پر می شد. فاطمه هم مشغول پذيرايی 
و دادن چای به مهمان ها می شد. گوش دادن تمام و کمال به سخنرانی ها، با وجود 
بچه های ريز و درشت مجلس کمی سخت بود. تعداد بچه ها زياد بود و کنترل آن ها 
دشوار. زن های همسايه همگی جوان بودند يا فرزند کوچک شیرخوار داشتند يا طفلی در 
شکم. برای اين که بزرگ ترها بهتر بتوانند به سخنرانی گوش دهند، بچه ها را به حیاط 
می فرستادند تا با مرغ و خروس و حوض آب و درخت سرو و پیچ امین الدوله سرگرم 
شوند و برای خود اسباب بازی فراهم کنند. اما مادرها بچه های شیرخوار و نوپا را برای 
اين که زير دست و پا نروند و در هیاهوی بچه های حیاط زمین نخورند، پیش خود نگه 

می داشتند. ناصر قريب به دو سال داشت؛ آرام و و بی آزار بود.
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يک از زن های همسايه، دختر کوچکش را که تقريباً هم سن ناصر بود، به فاطمه سپرد 
تا به حیاط برود و پسرش را به توالت ببرد. دختر کوچولو متوجه نبود مادرش شد و چشم 
چرخاند تا شايد چهره ی آشنايی را ببیند، اما نديد و خود را بی پناه يافت و گريه سر داد. 
ناصر توجهش به گريه ی او جلب شد. زن های همسايه هر چه کردند، نتوانستند دخترک 
را ساکت کنند. ناصر در همان عالم بچگی، پیش دخترک رفت، دست او را گرفت و با 
خود نزد مادرش آورد. با همان زبان کودکانه و با ايما و اشاره به مادرش فهماند که به او 
شیر دهد تا ديگر گريه نکند. ديگران متوجه کار و منظور ناصر نشدند و با تعجب به او 
نگاه می کردند. وقتی فاطمه برای بقیه توضیح داد که ناصر چه می خواهد، همه ی زن ها 

از اين کار کودکانه و در عین حال از اين همه سخاوتمندی او به خنده افتادند.

9
ماه محرم رسیده بود و طبق هر سال، مراسم عزاداری و روضه خوانی در منزل حاج سیدآقا 
خوشرو که در همسايگی خانواده ی فوالدی بودند، برقرار بود. مراسم روضه خوانی در اين 
منزل، قدمتی صدساله داشت، اما مراسم امسال با هر سال متفاوت بود. رژيم تظاهرات 
چند روز پیش مردم را به شدت سرکوب کرده بود. اين سرکوب، کشته های زيادی بر جای 
گذاشته بود. مردم داغدار بودند و جّو عزاداری سنگین بود. در عین سنگین بودن، پرشورتر 

هم بود. به غیرت مردم برخورده بود. اين گستاخی حکومت، برای مردم گران آمده بود.
در روز عاشورا، ماشاءاهلل به همراه مهدی و قاسم و ناصر که حاال ديگر چهار سال 
داشت، به رسم هر سال، در اين مراسم شرکت کرده بودند. نوحه خوانی و سینه زنی 
پرشور و پرحرارت برگزار شد. بعد از توزيع غذای نذری ظهر عاشورا و خالی شدن خانه 
از بیشتر جمعیت، شیخ محمدعلی موحدی آشفته حال وارد منزل حاج آقا خوشرو شد. در 
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اتاق پنج دری، ماشاءاهلل و پسرانش به همراه چند همسايه و خود حاج آقا خوشرو حضور 
داشتند. شیخ محمدعلی موحدی نگاهی به اطراف کرد و بعد با در نظر گرفتن امین و 
محرم بودن افرادی که در اطراف حاج آقا بودند، گفت: آقای خمینی رو به ترکیه تبعید 
کردند. آقای خمینی چهره و نام جديدی بود که به تازگی در مجالس و محافل داشت 
شنیده می شد. سابق بر اين، مرجع اعلم و روحانی مشهور، آقای بروجردی بود که با 
وفات او، که دو سال از آن می گذشت، نام آقای خمینی کم کم بر سر زبان ها افتاده بود. 
ماجرای بر سر زبان افتادن اين نام جديد، به درخواست کمک مالی شاه از دولت ِکنِدی، 

برای جبران کمبود بودجه، برمی گشت.
ِکنِدی برای دادن اين کمک شرط کرده بود که شاه بايد طرحی شش ماده ای را به 
تصويب برساند. طرح شش ماده ای که معروف به انقالب سفید شد و اصالحات ارضی 
يکی از اجزاي آن بود. ِکنِدی معتقد بود که اصالح ارضی بهترين سّد حفاظتی در برابر 
انقالب های کمونیستی است. شاه هم که يک بار در دهه ی سی از کمونیست ها که بار آن 
را حزب توده در ايران به دوش می کشید، ضربه خورده بود و از آن ها می ترسید، هم برای 
مقابله با آن ها و هم برای به دست آوردن حمايت ِکنِدی و آمريکا، اين طرح را تصويب 
کرد و در بهمن 41 دولت گزارش داد که 99درصد مردم به اين طرح مهر تأيید زده اند. با 
تصويب اين طرح، اعتراض ها و سخنرانی های امام خمینی آغاز شد. مسئله ی امام با شاه، 
اعطای کاپیتوالسیون به بیگانگان، فروش نفت به اسرائیل، تشويق غرب زدگی، از بین 
بردن استقالل دانشگاه، نابودی اعتقادات اسالمی، رواج فساد و تقلب در انتخابات بود. امام 
خمینی در يکی از سخنرانی های خود خطاب به شاه گفته بود: به شاه نصیحت می کنم که 
به علمای دين احترام بگذارد، به اسرائیل کمک نکند و از اشتباه های پدرش عبرت بگیرد. 
بعد از اعتراضات امام، مردم به نشانه ی اعتراض و طرفداری از ايشان، به خیابان ها ريختند. 
فراخوانی مردم توسط اصناف و بازاريان و جبهه ملی و مهم تر از همه، امام خمینی بود. اين 
اعتراضات و قیام خرداد 42، سه روز طول کشید و صدها کشته بر جای گذاشت. نه فقط 
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تهران و قم، بلکه اصفهان و شیراز، مشهد و تبريز را هم دربر گرفت، اما با سرکوب رژيم، 
اين قیام نتوانست به شهرهای ديگر هم سرايت کند. بعد از سرکوب معترضان، رهبران 

جبهه ی ملی دستگیر شدند و امام خمینی به ترکیه تبعید شد.
حاج آقا موحدی با تعجب ادامه داد: آقای خمینی در جواب ساواکی ای که دستگیرشان 
کرده بود و از ايشان پرسیده که سربازانت کجا هستند؟، گفتند: در گهواره. يکی از 
همسايه ها رو کرد به حاج آقا خوشرو و گفت: منظور آقا چی بود؟ حاج آقا خوشرو به اطراف 
نگاه کرد و نگاهش را به ناصر که در بغل پدرش نشسته بود، دوخت و گفت: منظور آقا، 

ناصر و امثال ناصر بوده.

10
شب جمعه بود. يکی از شب هايی که ماشاءاهلل اصرار داشت که نماز را در مسجد به 
جماعت بخواند و پسرها را هم حتماً با خود همراه کند. آن ها به مسجد جامع می رفتند 
و نماز را پشت سر آيت اهلل صالحی می خواندند و گاهی هم به مسجد بازار شاه يا خواجه 
خضر می رفتند. ماشاءاهلل، مهدی و قاسم را صدا زد و هر سه، لب حوض خانه شان، 
مشغول وضو گرفتن شدند. ماشاءاهلل حواسش به ناصر پنج ساله نبود. در نظرش ناصر 
هنوز کوچک بود و حاال حاال برای رفت و آمد به مسجد فرصت داشت. وقتی ماشاءاهلل و 
مهدی و قاسم مشغول وضو گرفتن بودند، ناصر که با مرغ و خروس های گوشه ی حیاط 
سرگرم بود و دور و بر قفس توری آن ها بازی می کرد، دست از بازی کشید و خود را به 
پدر و برادرانش رساند. از آن ها پرسید که کجا می روند. آن ها گفتند: مسجد. ناصر گفت: 
من هم می آيم. وضوی ماشاءاهلل تمام شده بود، در جواب ناصر گفت: خب تو هم بیا، و 
به طرف درب ورودی منزل حرکت کرد. انتظار داشت که ناصر راهش را بکشد و پشت 
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سر آن ها به راه بیفتد. وقتی ماشااهلل به داالن ورودی منزل رسید، برگشت و پشت سرش 
را نگاه کرد. مهدی و قاسم بودند، اما ناصر نه. ماشاءاهلل برگشت تا ببیند ناصر کجا مانده. 
وقتی به طرف حوض برگشت، ديد که ناصر در حال وضو گرفتن است. از اين حرکت 
ناصر پنج ساله جا خورد. از همان جا و از همان فاصله به ناصر نگاه کرد تا ببیند چگونه 
وضو می گیرد. ناصر کاماًل درست وضويش را گرفت و سريع به طرف داالن حرکت 
کرد و خود را به پدر و برادرانش رساند. ماشاءاهلل خیلی از اين حرکت ناصر لذت برد و به 

داشتن چنین فرزندی افتخار کرد.

11
فضا برای ناصر، جديد بود و تازگی داشت. او در جمع پسرها يک طرف اتاق نشسته بود 
و دخترهای هم سن و سالشان روبه روی آن ها در کنار هم نشسته بودند. خود مالمکتبی 
در صدر اتاق نشسته بود و میز کوچکی جلويش بود و قرآنش را روی آن قرار داده بود. 
اتاق پنج دری بود و بسیار ساده و بی آاليش با چند پشتی در اطراف و دو سه شمعدانی 
و يک چراغ گردسوز روی طاقچه زينت داده شده بود. مالمکتبی خانمی بود میانسال 
که چهره ی مهربانی داشت. ناصر برای اولین بار همان روز بعدازظهر او را ديده بود. 
بعدازظهر همان روز، فاطمه دست ناصر را گرفته بود و با يک قرآن و لقمه ای نان و 
پنیر او را تحويل مالمکتبی داده بود. فاطمه پیش از دبستان همه ی بچه هايش را برای 
آموزش و يادگیری قرآن به مکتب خانه فرستاده بود. ناصر هم ديگر بزرگ شده بود و به 
سن حفظ و آموزش قرآن رسیده بود. فاطمه طفل کوچک ديگری به نام ناهید داشت، 

اما سرگرم بودن به او، باعث نشده بود که از آموزش قرآن ناصر غافل شود.
مالمکتبی در محله ی خواجه خضر، خانمی بود که آموزش قرآن می داد. صبح ها به 
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زن ها و بعدازظهرها به بچه ها. او رايگان و در راه خدا اين کار را می کرد. آموزش دادن 
قرآن را زکات علم خويش می دانست.

ناصر، قرآنی را که مادر به دستش داده بود، جلويش گذاشته بود و به جاقرآنی ای که 
مادر با خوش سلیقگی آن را دوخته و گلدوزی کرده بود، خیره شده بود و با خط بَر ی که 

قاسم و نرگس شب قبل برايش درست کرده بودند، بازی می کرد.
يکی از پسرهايی که از ناصر بزرگ تر بود و مشخص بود که مدت هاست به مکتب خانه 
می آيد، »صدق اهلل العلی العظیم« گفت و قرآن خواندنش را به پايان برد. سپس مالمکتبی 
رو کرد به بچه ها و گفت: بچه ها! امروز چند نفر تازه واردند و روز اولی. رسم بر اين که 
بچه های تازه وارد، چند جمله رو بايد تکرار کنند. اول از ناصر شروع می کنیم. ناصر با شنیدن 
اسمش، سرش را باال گرفت و به مالمکتبی نگاه کرد. مالمکتبی ادامه داد: ناصر بگو »اول 

کارها به نام خدا بس مبارک بود چو فّر هما«. ناصر گفت: اول کارها به نام خدا... .
ـ بس مبارک بود چو فّر هما.

ناصر گفت: بس مبارک بود چو فّر هما. مالمکتبی گفت: بگو »هو الفتاح العلیم«.
ـ هو الفتاح العلیم.

ل علینا يا رب العالمین. ر َسهِّ ر و ال ُتَعسِّ بگو: رّب يِسِّ
ر. ـ ربِّ َيسِّ

ر. ـ و ال ُتَعسِّ
ر. ناصر گفت: و ال ُتَعسِّ

ل علینا يا رب العالمین. ـ َسهِّ
ل علینا يا رب العالمین. ناصر گفت: َسهِّ

ـ آفرين پسرم. خب تا چند روز اول، آموزش بچه های تازه وارد و جديد روی تکرار 
همین چندتا جمله است.
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بعد از تکرار اين سه جمله توسط بچه های جديد، مالمکتبی آموزش بچه های قبلی را از 
سر گرفت. رو به بچه ها کرد و گفت: هر چی می گم رو تکرار کنین. و بعد ادامه داد: الف 
نقطه نداره، ب يکی بر زير داره. همه ی بچه های قديمی تر يک صدا و شمرده شمرده اين 
جمله را تکرار کردند. مالمکتبی گفت: ت دو تا بر سر داره، ث سه تا بر سر داره. ناصر از 
اين فضا خوشش آمده بود. از اين يک دستی و تکرار جمالت مالمکتبی توسط بچه ها لذت 
برده بود. ديگر آن جا را دوست داشت و احساس غربت اول جلسه کم کم داشت جايش را 

به حس آشنايی می داد که انگار ناصر آن فضا و مکان را سال هاست که می شناسد.
اولین جلسه ی حضور ناصر در مکتب خانه تمام شد و وقتی به جلوی در مکتب خانه 
آمد، مادرش را ديد که ناهید به بغل منتظر او ايستاده است. در دست ديگر مادرش، يک 
کله قند هم بود. ناصر جزو آخرين نفرها بود که از مکتب خانه خارج شد و مالمکتبی هم 
برای روانه کردن و بستن در ورودی خانه اش، همراه چند نفر آخر به جلوی در آمده بود. 
ناصر با ديدن مادرش، لبخند رضايت بخشی زد و پیش او رفت. مادر با ديدن مالمکتبی 
جلوتر آمد و کله قند را به او تعارف کرد. بعد از سالم و احوال پرسی، مادر از احواالت 
ناصر در کالس جويا شد و مالمکتبی گفت: امروز که خیلی خوب بود. اگر به خواهر و 
برادرهاش رفته باشه که خیلی زود قرآن رو ياد می گیره... . بعد ادامه داد: ايشاال که در 
پناه قرآن باشه. فاطمه گفت: ايشاال، و بعد از خداحافظی از مالمکتبی، به همراه ناصر و 

ناهید راه خانه را در پیش گرفتند.

12
مالمکتبی به وجد آمده بود. ناصر با يک بار گفتن، همه چیز را ياد می گرفت و از حفظ 
می شد. آموزش و کار کردن با ناصر برای مالمکتبی لذت بخش بود. می دانست که زحمت 
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و وقت گذاشتن برای او بیهوده نیست. روز قبل به ناصر و تازه واردهای ديگر، درس مّد و 
تشديد و الف همزه را داده بود. آن روز پنج شنبه بود و روز دوره کردن آموزش های قبلی 
و تکرار بود. تا ناصر را صدا زد، ناصر مثل بلبل تمام درس های روز قبل را تکرار کرد و 
تحسین مالمکتبی را برانگیخت: مّد را بکشم، تشديد را سخت بگويم و الف همزه را از 
همزه بشناسم. مالمکتبی به او آفرين گفت و به مزاح گفت: و اگر نشناسم، صد ترکه عنابی 
بخورم. مثل روال معمول کالس، بچه های تازه وارد هم اين جمله را با صدای بلند تکرار 
کردند: و اگر نشناسم... با اين کار، باعث خنده ی مالمکتبی و بچه های قبلی و بزرگ تر 
شدند. مالمکتبی مهربان تر از اين ها بود که بخواهد بچه ها را بزند. بچه هايی که پیش او 

می آمدند، به دلخواه و آزادانه می آمدند و در نتیجه از تنبیه خبری نبود.
ناصر حروف الفبا و تشديد و مّد را کاماًل آموخته بود و ديگر وقت آن رسیده بود که 
آموزش سوره ی حمد برای او آغاز شود. بعد از يک ساعت درس و بحث، مالمکتبی 
يک ربع به بچه ها استراحت می داد و هر کس اگر خوراکی آورده بود، مشغول آن می شد. 
عده ای خوراکی داشتند و عده ای هم نه. ناصر آن روز پیش دو نفری نشسته بود که در 
وقت استراحت فقط داشتند به بچه ها نگاه می کردند و چیزی برای خوردن نداشتند. ناصر 
لقمه اش را درآورد و می خواست بخورد که متوجه دست های خالی آن ها شد. با همان 
بچگی لقمه اش را سه قسمت کرد و به آن دو نیز داد. مالمکتبی که همه چیز را از نظر 
می گذراند، اين صحنه را ديد. با خودش فکر کرد که اين ناصر نه فقط با استعداد است، 

بلکه بخشنده و سخاوتمند هم هست و با همه ی کوچکی، دلی بزرگ دارد.

13
ناصر با لذت به اطراف نگاه می کرد. از يک طرف، کوه خودنمايی می کرد و از طرف 
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ديگر، دشتی سرسبز با گل های وحشی زرد و بنفش و شقايق هايی سرخ که بیشتر از 
همه گل ها زيبايی خود را به رخ می کشیدند. مهدی روی همین دشت، زيلويی پهن 
کرده بود و اجازه داده بود تا بچه ها امتحان خود را در فضايی باز برگزار کنند. بچه های 
عشاير، مشغول امتحان دادن بودند و ناصر از مناظر اطراف لذت می برد و از ديدن اسب 
و گوسفند و بزغاله های اين روستا کیف کرده بود. بره ی کوچک و سفیدی با زنگوله ای 
که به گردن داشت، بیشتر از همه نظر او را جلب کرده بود. بره ی زنگوله دار با شادابی 
جست و خیز می کرد و صدای زنگوله اش سکوت دشت و جلسه امتحان را می شکست. 
مهدی سرباز بود و سربازانی که ديپلم داشتند، عضو سپاه دانش  می شدند و به آن ها 
به اصطالح آموزگار سپاهی می گفتند. او جزو دوره ی چهارم سپاه دانش بود. دوره ی 
چهارماهه ی آموزشی را در پادگان سرآسیاب کرمان گذرانده بود و در اين دوره آموزش 
ضمن خدمت ديده بود. بعد از اين دوره ی چهارماهه به تهران رفته بود. جلوی محمدرضا 
شاه رژه ی نظامی رفته بودند و دوباره آن ها را به کرمان بازگردانده بودند. سپس به 
آموزش و پرورش معرفی شده بود و آن ها او را به بافت فرستاده بودند و آموزش و 
پرورش بافت، او را برای معلمی به روستای َخبر  فرستاده بود. روستا، عشايرنشین بود 
و کالس درس هم در يکی از چادرهای سیاه عشايری برگزار می شد. عشاير اين روستا 
از قشقايی های شیراز بودند که به اين نقطه ـ َخبر ـ که در جنوب شرقی کرمان واقع 
شده بود و کوهستانی و خوش آب و هوا بود، مهاجرت کرده بودند. چند ماهی از معلمی 
و مأموريت مهدی در اين روستا گذشته بود. يکی از روستايی ها اتاقی را به او داده بود و 

او در آن جا زندگی می کرد. آن روز ناصر را هم همراه خود آورده بود.
ناصر کم کم از کنار مهدی دور شده و فاصله گرفته بود و طبیعت و دام های عشاير او 
را به طرف خود کشانده بود، اما مهدی از دور ناصر را زير نظر داشت که با يکی از اهالی 
آن منطقه در حال گفت وگو بود. مهدی تالش زيادی کرده بود تا عشاير به بچه های 
خود اجازه دهند تا در کالس او شرکت کنند. البته شرکت دانش آموزان در کالس درس 
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اجباری بود و اين از نظر پدر و مادری که خود کاماًل بی سواد بودند و از بچه های خود 
فقط توقع کار کردن داشتند، گذراندن ساعاتی در کالس درس اتالف وقت بود.

خردادماه بود و فصل امتحانات و ديگر چیزی به تابستان نمانده بود و ناصر روزشماری 
می کرد تا مهدی برای مدتی مرخصی بگیرد و مدتی پیش آن ها در کرمان بماند.

بعد از اين که آخرين دانش آموز برگه ی خود را به مهدی تحويل داد، ناصر هم از 
گردش دور و اطراف برگشت و داشت به مهدی نزديک می شد. ناصر در فکر فرو رفته 
بود و حواسش اصاًل آن جا نبود. خود را به مهدی نزديک کرد و گفت: داداش! اين جا 

دستشويی کجاست؟
ـ اين جا دستشويی نداره.

ـ پس مردم چی کار می کنن؟
ـ برای دستشويی از صحرا و دشت استفاده می کنن. برای حمام کردن، خودشون رو 

تو آب رودخونه می شورن.
ـ تو نمی تونی براشون يه کاری بکنی؟

ـ اگه خدا بخواد، يه فکرايی دارم.
مراسم  و  عزاداری  ما  محله ی  توی  و  نیست  محرم  مگه  االن  داداش،  راستی  ـ 

روضه خونی نیست؟
ـ چرا.

ـ به يکی از اهالی داشتم می گفتم که ديشب مراسم روضه خونی بوديم و غذای نذری 
دادن. همین جوری هاج و واج من رو نگاه کرد. انگار نفهمید چی گفتم.

مهدی سرش را پايین انداخت و مدتی به فکر فرو رفت.
ناصر ادامه داد: داداش! شما مگه معلم اين منطقه نیستی؟... خب يه مراسم روضه و 
عزاداری راه بنداز. يه نفر رو از شهر دعوت کن تا برای مردم کمی صحبت کنه تا اون ها 
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هم با اين مسائل آشنا بشن.
ناصر با مغز کودکانه اش ايده و فکر خوبی مطرح کرده بود. مهدی از اين حرف و 
گذاشتن چنین برنامه ای خوشش آمد، اما آموزش و پرورش را چه می کرد. او يک معلم 
سپاهی )سپاه دانش( بود. او به ظاهر فقط يک معلم بود و نبايد وارد مسائل و امور مذهبی 
می شد، اما نمی توانست نسبت به اين موضوع بی تفاوت باشد. نمی توانست نسبت به امام 
حسین)ع( و زنده نگه داشتن نام و ياد حضرت، خنثا باشد. تاسوعا و عاشورا نزديک بود؛ 

بايد کاری می کرد.

14
حرف های واعظ به آخر رسیده بود. مهدی او را که روحانی جوانی بود، با هزينه ی 
خودش از بافت به َخبر آورده بود تا دو سه روز برای مردم سخنرانی و اقامه ی عزا کند. 
ناصر هم کنار مهدی نشسته بود و به صحبت های واعظ جوان خوب گوش می کرد. 
مهدی بلند شد تا به آبگوشت امام حسینی  سرکشی کند. از عشاير منطقه، يکی دو نفر 
بانی شده بودند و گوسفندهايی هديه کرده بودند برای غذای نذری آن روز. همه چیز 
خوب پیش رفته بود. مهدی بعد از سرکشی به غذا، به اطراف هم نگاهی انداخت؛ خدا رو 
شکر از مأمورها هم خبری نبود. به خاطر دوری راه و دورافتاده بودن منطقه، خبر برگزاری 
مراسم عزاداری به گوش آموزش و پرورش نرسیده بود. آن روز، روز سوم مراسم بود 
و خدا را شکر خبری نشده بود. مهدی در دل خدا را شکر کرد و نگاه محبت آمیزی به 

ناصر انداخت. بانی اصلی و واقعی اين مراسم، ناصر بود.
در فضای آزاد، سفره ای پهن شد و مردم دو طرف سفره کنار هم نشستند و ناهار نذری 
خوردند. اين اولین غذای نذری بود که تا به حال خورده بودند. بعد از صرف ناهار، مهدی 
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هم از واعظ و هم از مردم به خاطر شرکت در مراسم تشکر کرد و گفت که در همین 
تابستان جاری قصد دارد به کمک خود اهالی، يک حمام و يک مدرسه و يک جاده 
برای آسانی و سهولت رفت و آمد مردم منطقه بسازد. مردم از شنیدن اين خبر، بسیار 

خوشحال شدند و به مهدی قول مساعدت و همکاری دادند.
 



37 دبستان

دبستان

1
ناصر به سن مدرسه رفتن رسیده بود. او را در مدرسه ی جیحون، در محله ی خواجه 
خضر ثبت نام کرده بودند. مدرسه به خانه نزديک بود و ناصر راه خانه تا مدرسه را پیاده 
رفت و  آمد می کرد. روپوش سورمه ای رنگ مدرسه خیلی به او می آمد. ناصر جزو اولین 
دوره ای بود که دو دوره ی شش ساله ی تحصیلی را به سه دوره ی تحصیلی تقسیم کرده 
بودند: ابتدايی، راهنمايی و دبیرستان. ناصر جزو اولین دوره ی ورود به پنج سال دبستان 
بود. وقتی برای اولین بار روپوش سورمه ای رنگش را به تن کرد، مادر با محبت به سر تا 
پای او نگاه کرد.  دو خواهر کوچک ناصر، يعنی ناهید و نسرين هم خیره خیره به او نگاه 
کردند. مادر، قربان صدقه اش رفت و به او  گفت که تنها چیزی که از او می خواهد، درس 
خواندن است. اين تنها توقعی بود که فاطمه از فرزندانش داشت و دائم به آن ها يادآوری 
می کرد. مهدی ديپلم گرفته بود و دوره ی مدرسه را به خوبی و با موفقیت به پايان برده 
بود. نرگس و قاسم هم محصل بودند و جزو شاگردان برتر و نمونه. نرگس دختر بزرگ 
خانواده بود و برخالف توقع رايج آن زمان از دختران سن او، مادر فقط توقع و انتظار درس 
خواندن از او داشت و انتظاری در کمک کردن به خود در کارهای خانه از نرگس نداشت.

در اولین روز مدرسه، همه ی دانش آموزان برای اجرای صبحگاه، در حیاط به صف 
ايستاده بودند. چند دقیقه ای گذشته بود و خبری از اجرای صبحگاه نبود. صحبت های 
ناظم مدرسه تمام شده و اعالم کرده بود که يکی از دانش آموزان برای تالوت قرآن حاضر 
خواهد شد. بعد از مدتی پسرکی نزديک ناظم مدرسه آمد و در گوش او چیزی گفت. ناظم 
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هم با اخم و تشر زدن او را توبیخ  کرد. ناصر اول صف ايستاده بود و صحبت های آن ها را 
شنید. پسرک اظهار می کرد که خجالت می کشد قرآن بخواند و االن آمادگی ندارد. ناصر 
برای اين که پسرک را از آن مخمصه نجات دهد، دستش را باال برد و رو به ناظم گفت 

که می تواند قرآن بخواند. ناظم هم از خدا خواسته ناصر را به پشت تريبون برد.
ناصر به طور مرتب به مکتب خانه می رفت. حتی در دوران دبستان هم پیش مالمکتبی 
می رفت. ناصر در آن سن بیشتر جزء سی ام قرآن را از حفظ بود. سوره ی کوتاهی را 

انتخاب کرد و آن را سر صف از حفظ خواند.

2
ـ به نام خدا، شاه، میهن. همه ی ما در اين جا جمع شده ايم تا تاج گذاری شاهنشاه 

آريامهر و شهبانو و ولیعهد را گرامی بداريم و جشن بگیريم.
اين حرف های رئیس آموزش و پرورش منطقه بود. در مدرسه ی جیحون مراسمی ترتیب 
داده بودند و همه ی دانش آموزان و معلمان را جمع کرده بودند. رئیس آموزش و پرورش 
هم با خدم و حشم خود در اين مراسم شرکت کرده بودند. اسم مراسم، جشن و شکرگزاری 
تاج گذاری شاهنشاه بود. از مدرسه ی جیحون عده ای از دانش آموزان را قباًل انتخاب کرده 
بودند و چند ماه با آن ها سرود تمرين کرده بودند و در چهارم آبان 46، روز تاج گذاری، جلوی 
شاهنشاه اجرا کرده بودند. علی همکالسی ناصر از جمله ی آن ها بود. برای ناصر و بقیه 
تعريف کرده بود که چند ماه پیش از اين، آن ها را برای تمرين سرود به تهران برده بودند. 
در تهران آن ها را به يک سالن می برند. در گوشه های ديگر سالن، دانش آموزان ديگری 
بودند که تمرين ژيمناستیک و حرکات موزون می کردند. همگی آن ها در روز تاج گذاری 
جلوی شاه و خانواده اش مراسم اجرا کرده بودند و از ته گلو فرياد جاويد شاه سر داده بودند.
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آن روز در مراسمی که در مدرسه ترتیب داده شده بود، رئیس آموزش و پرورش به 
علی و عده ای ديگر از دانش آموزان که برای مراسم تاج گذاری انتخاب شده بودند و 
اين چنین افتخاری برای آموزش و پرورش استان کرمان خريده بودند، جايزه داده بود. 
ناصر وقتی به خانه آمد، هر آنچه را که آن روز در مدرسه گذشته بود، تعريف کرد. 
فردای آن روز، جمعه بود. همه ی همسايه ها برای گوش دادن سخنرانی آقای فلسفی 
از راديو، به خانه ی آن ها آمده بودند. قبل و بعد از سخنرانی، نقل مجلس و گفت وگوی 
همه، صحبت از جشن تاج گذاری بود. حسن آقا، يکی از همسايه ها، که کارمند راه آهن 
بود، روزنامه ی کیهان را با خود آورده بود و آن را برای بقیه می خواند. شمار گوهرهای 
استفاده شده در تاج اعال حضرت همايونی، شاهنشاه آريامهر، به قرار زير است: 3380 
قطعه الماس، 50 قطعه زمرد، 2 آنه و 2 قطعه ياقوت کبود و 368 حبه مرواريد غلتان. 
وزن تاج از زر و گوهر و مخمل روی هم 444 مثقال، يعنی در حدود 2 کیلو و 80 
گرم است. حسن آقا صفحه ی ديگری از روزنامه را باز کرد و گفت: نوشته تاجی که 
علیاحضرت، فرح، در روز تاج گذاری بر سر گذاشته، تقريباً 2 کیلو وزن دارد و جواهرات 
آن در میان طال و طالی سفید کار گذاشته شده است. قیمت اين تاج را به هیچ وجه 
نمی توان تخمین زد يا حساب کرد. اين تاج میلیون ها دالر ارزش دارد. ناصر به دقت به 
حرف های حسن آقا و همسايه های ديگر گوش کرد. با خودش فکر کرد که اين همه 

ريخت و پاش و گذاشتن تاج هايی به اين سنگینی به چه درد می خورد.

3
ناصر نمی توانست از فکر پسرک بیرون بیايد. وقتی دستش را باال آورده بود و به ناظم 
گفته بود پدرش نمی تواند اين هزينه را پرداخت کند، با تشر ناظم سر جايش نشسته بود 
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و اشک در چشمانش جمع شده بود. تصوير آن چشمان پر از اشک پسرک، دست از سر 
ناصر برنمی داشت. او همکالسی ناصر بود. از سر و وضعش معلوم بود که وضع مالی 
خوبی ندارند. پسرک برای حمل دفتر و کتاب هايش يک کیف نداشت و آن ها را با دو 
عدد کش می بست و زير بغلش می زد و به مدرسه می آمد. معلوم بود که نمی تواند پنج 
ريال برای تعمیرات ساختمان مدرسه بیاورد. خود ناصر هم هنوز موضوع کمک هزينه ی 
پنج ريالی به مدرسه را به پدرش نگفته بود؛ آخر وسط برج بود و نمی خواست پدرش 
را تحت فشار قرار دهد. ترجیح داد که دو هفته غرولندهای ناظم مدرسه را بشنود، 
اما موضوع کمک هزينه را سر برج به پدرش بگويد. اين از خودش؛ اما برای پسرک 
چه کار می توانست بکند. پدر ناصر هم يک کارمند بود. اگر فقط پنج ريال سهم ناصر 
را می پرداخت، خود هنر بزرگی بود، ديگر چه برسد به اين که بخواهد پول همکالسی 
ناصر را هم بدهد. ناصر بايد فکر ديگری می کرد. تمام بعدازظهر فکرش مشغول همین 
موضوع بود. در مکتب خانه، در حین بازی باال بلنديو  که گاهی بعد از مکتب  خانه ـ که 

بعدازظهرها به آن جا می رفتـ  و در حین بازگشت به خانه با بچه ها بازی می کرد.
وقتی ناصر از بچه ها خداحافظی کرد و وارد حیاط خانه شد، بوی ُکُلمپِه  تمام فضای 
خانه را پر کرده بود. ناصر خود را به جلوی مطبخ رساند. مادرش در مطبخ پخت نان 
بود و داشت کلمپه درست می کرد. مادر هر از گاهی به مقدار زيادی کلمپه می پخت 
تا بچه ها به عنوان تغذيه ی مدرسه يا عصرانه از آن استفاده کنند. ناصر بعد از سالم و 
احوال پرسی با مادر، راهش را کشید و به طرف اتاق رفت. همان جا جرقه ای به ذهنش 
زد. راه رفته را بازگشت و خود را به مادرش رساند. از دل مشغولی اش برای مادر گفت 
تا حس ترحم و انسان دوستی او را تحريک کند. بعد از اين که به خوبی مادرش را تحت 
تأثیر قرار داد، از او خواهش کرد که مقداری کلمپه به او بدهد تا فردا در مدرسه به 
مسئول بوفه دهد و او آن ها را بفروشد و پولش را به پسرک فقیر همکالسی اش بدهد.

مادر از اين همه توجه و نوع دوستی ناصر لذت برد و اجازه ی اين کار را به او داد.
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4
شرط ناصر اين بود که حتماً بايد نقش مثبت را بازی کند و امکان ندارد که نقش 
ابن ملجم را بازی کند. اما مالمکتبی اصرار داشت که ناصر به خاطر قد بلند و هیبت 
خاصش، نقش ابن ملجم را در تئاتر شب بیست و يکم ماه رمضان بازی کند. اما ناصر 
گفت به شرط بازی کردن در نقش قنبر، در اين تئاتر کار می کند. مالمکتبی هم پذيرفت. 
در شب بیست و يکم رمضان، شبیه خوانی يا همان تعزيه خوانی اجرا می کردند. اين 
شبیه خوانی را که در شب بیست و يکم ماه رمضان اجرا می شد، تعزيه ی قنبر می نامیدند. 
قنبر غالم حضرت علی)ع( بود. اما او در زمان ضربت خوردن حضرت، در کوفه حضور 
نداشت و وقتی ماجرا را می شنود و می فهمد که اوضاع از چه قرار است، خود را به کوفه 
می رساند. در آن شب، به خاطر حال بد حضرت، حکیم حضرت را ممنوع المالقات کرده 
بود و به ناچار درهای خانه را به روی مردم بسته بودند. وقتی قنبر به پشت خانه ی موال 
علی)ع( می آيد و در خانه را می زند، کسی پاسخش را نمی دهد. قنبر چند بار اهالی خانه را 
صدا می زند و حضرت صدای او را می شناسند و می فرمايند که در را برای قنبر باز کنند. 
تعزيه دقیقاً از همین جا شروع می شد، يعنی از زمان ورود قنبر به خانه و سخن گفتن او 
با حضرت. مالمکتبی پذيرفت که ناصر نقش قنبر را بازی کند. در شب بیست و يکم 
که همه ی اهالی در منزل حاج آقا خوشرو در مراسم عزاداری و احیا شرکت کرده بودند، 

بچه های مالمکتبی هم اين تعزيه را اجرا کردند و حسابی از مردم اشک و آه گرفتند.

5
ناصر عاشق جدول حل کردن بود، به همین خاطر، عالوه بر جايزه ی مدرسه، که برای 
شاگرد ممتاز شدن، دريافت کرد، چیزی که پدر برايش خريد يک مجله ی جدول بود. 
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پدر ناصر را برای برنامه ی تقدير و قدردانی از دانش آموزان ممتاز دعوت کرده بودند. 
ناصر سال آخر دبستان را با موفقیت به پايان برده بود.

وقتی ناصر برای دريافت جايزه اش به باالی سکو رفت، پدر با افتخار به سر تا پای 
ناصر نگاه کرد. پدر ذوق کرده بود و به ناصر افتخار می کرد. همه ی معلم ها پیش پدرش 
از هوش و استعداد زياد او حرف زده بودند. از اين که ذهنی منطقی و رياضی داشت و 
تجسم فضايی و مکانی او عالی بود. به همین خاطر، در درس رياضی سرآمد همه ی 
بچه های کالس بود. بعد از پايان جلسه، وقتی همه ی والدين و دانش آموزان بلند شده 
بودند، يکی از معلمان ناصر خود را به پدر او نزديک کرد و گفت: آقای فوالدی برای 
مقطع راهنمايی ناصر را کجا ثبت نام می کنید؟ پدر گفت: هنوز معلوم نیست. خب مسلمًا 

يه جايی که به خونه نزديک باشه.
به صورت  دارن  کرمان  در  فرهنگی،  همکاران  از  عده ای  فوالدی،  آقای  ببینین  ـ 
خصوصی مدرسه ی راهنمايی ملی  علوی رو تأسیس کنن. به نظر من، ناصر برای 
مدرسه ی معمولی حیفه. هر طور شده، ناصر رو به اون مدرسه بفرستین. قراره اين 
مدرسه، تنها مدرسه ی اسالمی و مذهبی شهر باشه. اون جوری هم که من دقت کردم، 
در ناصر گرايش های مذهبی پررنگه. به نظر من، شما حتماً ناصر رو توی اين مدرسه 
ثبت نام کنین. به نظر من، اين بچه آينده ی خیلی خوبی داره. طینت پاک و صادقی هم 

داره. از هر جهت، اين مدرسه که اگه به امید خدا تأسیس بشه، برای ناصر مناسبه.
پدر متواضعانه گفت: چشم. هر طور شما بگین.

ناصر و بقیه ی دانش آموزان ممتاز هنوز روی سکو بودند. همان جا ناظم مدرسه اعالم 
کرد که از طرف صدا و سیما آمده اند و می خواهند برای يک مسابقه ی تلويزيونی، در 
بین دانش آموزان ممتاز، مسابقه ی انتخابی برگزار کنند. نماينده ی صدا و سیما جای ناظم 
را گرفت و به ترتیب يک سری سؤاالت هوش و رياضی از بچه ها کرد. ناصر به تمام 

سؤاالت او درست جواب داد و برای مسابقه ی تلويزيونی انتخاب شد.



43 راهنمایی

 راهنمایی

1
در طول مسیر مدرسه به خانه، فکر ناصر مشغول بود. ناصر از مدرسه تا محله شان، 
خواجه خضر، را با دوچرخه رفت و آمد می کرد. آن روز در تمام طول مسیری که رکاب 
می زد، فکرش پیش حرف های معلمشان، آقای مشارع زاده بود. آقای مشارع زاده از پشت 
پرده ی جشن های 2500 ساله پرده برداشته بود. روز قبل، ناصر قسمت هايی از اين 
جشن را در تلويزيون ديده بود، اما وقتی به رقص و پايکوبی زن ها رسیده بود، پدرش 
تلويزيون را خاموش کرده بود. قبل از صحبت های آقای مشارع زاده، اين جشن ها برای 
ناصر، صرفاً تشريفاتی بود که شايد جزء جدايی ناپذير حکومت شاهنشاهی بود و خیلی به 
همه ی جوانب آن دقت نکرده بود، اما آقای مشارع زاده با صحبت  هايش ناصر را روشن 
کرده بود. جشن های 2500ساله ی شاهنشاهی، با نام رسمی 2500 مین سال تأسیس 
شاهنشاهی ايران به دست کوروش بزرگ، نام مجموعه جشن هايی بود که به مناسبت 
2500 سال تاريخ شاهنشاهی ايران از تاريخ 20 تا 24 مهر سال 1350 در زمان سلطنت 

محمدرضا شاه در شهر مرودشت و در کنار تخت جمشید برگزار شد.
ناصر تمام حرف های آقای مشارع زاده را خوب گوش کرده بود و به خاطر سپرده 
بازگو کردن  به  بودند، شروع کرد  بود. شب وقتی همه سر سفره ی شام جمع شده 
بود. فسنجان  برای شام، فسنجان درست کرده  آقای مشارع زاده. مادر  صحبت های 
غذای محبوب ناصر بود، اما آن قدر تحت تأثیر حرف های آقای مشارع زاده قرار گرفته 
بود و آن ها را با آب و تاب برای همه تعريف می کرد که شام خوردن را فراموش کرده 
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بود. ناصر ناراضی و البته با شور و حرارت گفت: آقای مشارع زاده می گه از 69 کشور دنیا 
توی اين جشن شرکت کردند؛ از پادشاه و شهبانو گرفته تا رئیس جمهور و نخست وزير 
و معاون رئیس جمهور و خیلی های ديگه. قاسم گفت: بچه هايی که مراسم را ديده 
بودن، می گفتن که مهمان ها رو توی چادرهای بزرگ و خیلی شیکی نشونده بودن. 
بچه ها می گفتن بعد از خوندن پیام شاه، 101 گلوله ی توپ تو آسمان پاسارگاد شلیک 
کردن. ناهید گفت: می گن دو سوار از تهران تا شیراز رو با اسب طی کردن و نامه ای 
رو از طرف ملت به شاه تقديم کردن. بعدش هم ارتش ايران در دوره های مختلف با 
همون لباس های خاص اون دوران، در برابر شاه و مهمون ها رژه رفتن. ناصر گفت: 
آقای مشارع زاده می گفت که اسداهلل علم گفته که هزينه های اين جشن ها در کل 134 
میلیون بوده و عبدالرضا انصاری، مسئول مستقیم برگزاری جشن، گفته که نزديک به 
200 میلیون تومن خرج شده، اما آقای مشارع زاده می گفت که دروغ می گن و خیلی 
بیشتر از اين ها خرج شده. نسرين که هنوز مدرسه نمی رفت، با همان زبان کودکانه اش 
گفت: اين همه پول رو از کجا آوردن؟ پدر گفت: بابا جون از جیب ملت آوردن، از کجا 
از محل  میلیون  اعالم کردن 60  آقای مشارع زاده می گفت که  ناصر گفت:  آوردن! 
کمک های خصوصی، 50 میلیون از محل کمک دولتی و بقیه از ذخیره ی دفتر برگزاری 
جشن های شاهنشاهی ايران تأمین شده ... آقای مشارع زاده می گفت: هزينه ی اين جشن 
بیشتر از اونی شده که اعالم کردن. قاسم گفت: يکی از بچه ها، که شوهرخاله ش جزو 
نیروهای خدماتی توی اين جشن بوده، می گفت که شب آخری که سران کشورا توی 
ايران بودن، از رستوران ماکسیم پاريس، سفارش شام داده بودن. پدر گفت: از پاريس 
تا اين جا! می دونی چقدر راهه بابا جون! ناصر گفت: هیچ بعید نیست. با اين ريخت 
و پاش هايی که کردن، اين کار هم ازشون بعید نیست. تازه برای يادبود جشن های 

2500 ساله در تهران برجی به نام برج شهیاد رو طراحی کرده ند و می خوان بسازن.
ناصر کمی تأمل کرد. انگار اجازه داد تا خودش و ديگران به حرف هايی که زده بودند، 
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خوب فکر کنند. دوباره ادامه داد: راستی اين رو داشت يادم می رفت بگم، آقای مشارع زاده 
می گفت: در پايان اين جشن ها، 12 میلیون تومن تو صندوق کمیته ی برگزاری جشن ها 
باقی مونده که شاه دستور داده اين پول رو برای تکمیل مسجد اعظم آقای بروجردی 
توی قم اختصاص بدهند. آقای مشارع زاده به نشونه ی تمسخر می خنديد و می گفت 
که همه ی کارهاشون و ريخت و پاش و اسراف و فسق و فجورشون رو کرده ند، از 
باقی مونده ی اين پول می دن برا ساخت مسجد تا دهن مراجع تقلید و خلق اهلل رو ببندن. 
... ای آقا! مردم که بچه نیستن، با اين اداها و نمايش بازی که خام نمی شن. مادر گفت: 
اين آقا معلم شما آخر سرش رو به باد می ده. مادرجون ديوار موش دار، موش هم گوش 
داره. ناصر گفت: اگه همون سالی که آقا رو تبعید کردن، شما همه ی مردم اعتراض 

می کردين، االن وضعیت ما به اين جا کشیده نمی شد.

2
بعد از يک سالی که ناصر شاگرد مدرسه ی علوی شده بود، نظر آقای ساوه، مدير 
مدرسه، به شدت به او جلب شده بود. درس خوب، شرکت منظم در کالس های تفسیر 
قرآن مدرسه و خواندن نماز اول وقت در نمازخانه ی مدرسه، همگی با هم، آقای ساوه 
را متوجه ناصر کرده بود. در آن زمان، برای اولین بار در يک مدرسه، کالس های تفسیر 
قرآن و نمازخانه بود. عالوه بر همه ی اين ها، ناصر ورزشکار هم بود. کاپیتان تیم فوتبال 

مدرسه بود و روزهايی در هفته به تنها استخر کرمان می رفت و شنا می کرد.
مدت ها بود که آقای ساوه دنبال شاگردی با ايمان و مورد اطمینان و درستکار می گشت. 
چند مدتی بود که سرايدار مدرسه از زيادی کارش شکوه کرده بود و می خواست که 
گرداندن بوفه ی مدرسه را واگذار کند که آقای ساوه به خاطر کمبود نیرو نپذيرفته بود. 
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اما وقتی آشفتگی را در کارهای سرايدار به وضوح ديده بود، به دنبال کسی می گشت که 
بتواند بوفه را بچرخاند، در حساب و کتاب اشتباه نکند و به اصطالح دخلش کم نیايد.

انتخاب آقای ساوه، ناصر بود. ناصر هم حساب و کتابش خوب بود و هم صبور بود و 
حوصله ی سر و کله زدن با بچه ها را داشت.

3
وقتی فصل امتحانات می شد، منزل خانواده ی فوالدی محل رفت و آمد دوستان ناصر 
می شد. ناصر در اتاق پنج دری می نشست و به دوستان و همکالسی هايش درس می داد 
و برايشان رفع اشکال می کرد. در زمان امتحانات، ناصر فعالیت های ورزشی مثل فوتبال 
و گل کوچک و استخر را کنار می گذاشت و تمام فکر و ذهنش مشغول درس می شد، 
اما گوشه ی ذهنش درگیر چیز ديگری هم بود. درگیر همان حرف های آقای مشارع زاده، 
درگیر معضالت جامعه، حکومت و... . بعد از دو ساعت درس و بحث مداوم، برای زنگ 
تفريح، مادر ناصر برايشان چای و میوه می برد و ناصر برای بچه ها از چیزهای ديگر غیر 
از درس حرف می زد. چیزهايی غیر از درس مدرسه و کالس، اما درس هايی از جنس 

زندگی.
ناصر به تازگی کتابی را درباره ی زندگی جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر، مطالعه 
کرده بود و تحت تأثیر شخصیت انقالبی او قرار گرفته بود. آن روز برای دوستانش کمی 
از جمال عبدالناصر حرف زد. جمال عبدالناصر دومین رئیس جمهور مصر بعد از انقالب 
آن کشور بود. او به همراه محمد نجیب، نخستین رئیس جمهور مصر، انقالب سال 
1952 اين کشور را رهبری کرده بود؛ انقالبی که به سرنگونی پادشاهی مصر و سودان 
انجامید. او در کشورش دست به اصالحات سوسیالیستی زد و برای مدت کوتاهی مصر 
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را با سوريه متحد کرد و جمهوری متحد عربی را بنیان گذاشت. اما آنچه که باعث شد 
نام او در جهان عرب و غیرعرب بر سر زبان ها بیفتد، ملی کردن کانال سوئز و کوتاه 
کردن دست انگلیس از اين کانال بود. جالب اين بود که خود جمال عبدالناصر اين 
کار را تحت تأثیر دکتر محمد مصدق انجام داد. نقش مصدق در ملی کردن صنعت 
نفت ايران و کوتاه کردن دست انگلیس از آن، چنان تأثیر عمیقی روی عبدالناصر و 
مردم مصر گذاشته بود که او نام يکی از خیابان های قاهره را محمد مصدق گذاشت. 
عبدالناصر به شدت علیه اسرائیل بود. او در جوانی در ارتش کشورهای عربی، در جنگی 
که علیه اسرائیل ترتیب داده بودند، شرکت کرده بود و در آن جنگ مجروح شده بود. در 
زمان رياست جمهوری خود او، اسرائیل حمله ی گسترده ای را به قلمرو سوريه آغاز کرد 
و در اين جنگ شش روزه، عبدالناصر شکست خورد. او با چشمان گريان در تلويزيون 
حاضر شد و خود را مسئول اين شکست دانست و استعفای خود را خواند. اما مردم 
مصر که او را چهره ای ضد امپريالیسم و ضد اسرائیل و از پیشگامان ملی گرايی عربی 
می دانستند و به شدت به او عالقه داشتند، به خیابان ها ريختند و از او خواستند به رياست 
جمهوری خود ادامه دهد و او تا سه سال ديگر هم رئیس جمهور مصر بود. در زمان دولت 
مصدق، نمايندگی های ايران در اسرائیل تعطیل شده بود، اما بعدها محمدرضا شاه اين 
نمايندگی ها را دوباره فعال کرد. اين کار به مذاق عبدالناصر خوش نیامد و روابطش را 
با ايران قطع کرد. او محمدرضا شاه را دست نشانده ی آمريکا و سیا می دانست. اما بعد از 
شکست شش روزه از اسرائیل، او ارتباطش را با ايران دوباره آغاز کرد و به دلیل حمايت 

آمريکا از اسرائیل در جنگ شش روزه، با آمريکا قطع رابطه کرد.
ناصر از جمال عبدالناصر به خاطر روحیه ی ضد اسرائیلی ای که داشت و شجاعتی که در 
برابر امپريالیسم آمريکايی و انگلیسی از خود نشان داده بود و دست انگلیس را از کانال 
سوئز کوتاه کرده بود، خوشش آمده بود؛ خصلتی که دولت و پادشاه ايران فاقد آن بودند 

و ناصر آرزو می کرد که ای کاش اين چنین بود.
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4
آقای ساوه که عالقه ی ناصر را به مطالعات غیردرسی و آزاد و شخصیت های انقالبی 
ديده بود، کتاب ديگری را در همین زمینه به ناصر داد. کتاب درباره ی جمیله بوپاشا 
بود. زن انقالبی الجزايری که از اعضای مهم جبهه ی آزادی بخش ملی الجزاير بود و 
برای آزادی الجزاير از استعمار فرانسه تالش کرده بود. او که شغلش امدادگری بود، يک 
روز در خانه شان به همراه پدر و خواهر و شوهرخواهرش توسط استعمارگران فرانسوی 
دستگیر شد. اتهام او بمب گذاری در دانشگاه الجزاير بود؛ اتهامی که هرگز ثابت نشد. نام 
مستعار او، خلیدا بود. او وقتی در سال 1960 دستگیر شد، به زندان حسین دی در الجزاير 
رفت و در آن جا مورد شکنجه و اذيت و آزار قرار گرفت. در آن زمان، او فقط 22 سال 
داشت. او به اعدام محکوم شد، اما در سال 1960، فرانسه به استعمار 130ساله ی خود 
بر الجزاير پايان داد و سرانجام استقالل طلبی انقالبیون الجزايری جواب داد و الجزاير 
آزاد شد. در پی اين پیروزی، جمیله از زندان آزاد شد. جمله ی معروف جمیله وقتی در 
زندان فرانسوی ها بود، اين بود: هنگامی که خلق اراده ی زندگی می کند، سرنوشت بايد 
بگويد چشم؛ شب های تاريک بايد رخت بربندد و زنجیرها بايد از هم بگسلد. جبهه ی 
آزادی بخش ملی الجزاير هشت سال علیه فرانسوی ها مبارزه کرد و در اين راه، يک 
میلیون قربانی داد. در تاريخ کشورهای عربی، الجزاير به سرزمین يک میلیون شهید 
معروف شد. با خواندن اين مطلب  که الجزاير سرزمین يک میلیون شهید است، ناصر 
کتاب را بست. بخش هايی از مطالب اين کتاب را با صدای بلند برای خواهرانش، ناهید 
و نسرين، خوانده بود. وقتی کتاب را بست، به آن ها خیره شد تا عکس العمل آن ها را 
ببیند. می خواست ببیند تا چه حد تحت تأثیر شخصیت جمیله بوپاشا قرار گرفته اند. هر 
چه بود، آن ها خود زن بودند. نسرين کوچک تر از آن بود که بخواهد اظهارنظری کند، اما 
ناهید اعتراف کرد که واقعاً تحت تأثیر قرار گرفته و فردا در مدرسه شان برای دوستانش 
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سرگذشت جمیله را خواهد گفت. ناصر از اول هم به دنبال همین بود. هدفش از خواندن 
زندگی نامه و سرنوشت جمیله بوپاشا دقیقاً همین بود. اين که خواهرانش تحت تأثیر واقع 
شوند و نقش خود و اثرگذاری خودشان را در جامعه و وقايع اجتماعی دست کم نگیرند. 
اين را هم ناصر از آقای ساوه آموخته بود. آقای ساوه همیشه به بچه ها می گفت که 
نارضايتی خود را از وضع موجود و از وضع مملکت در بین اقوام و آشنايان بگويید و بازگو 
کنید؛ بگذاريد دهان به دهان بچرخد و اين چنین مردم کم کم روشن و هوشیار می شوند.

مدتی بود که ناصر کتاب را بسته بود و حرف هايش تمام شده بود. ناهید با يک قلم 
و کاغذ جلوی او نشست و گفت: داداش اون جمله ی معروف جمیله بوپاشا رو که توی 
زندان به فرانسوی ها می گفت، می شه با خط خوش برام رو اين کاغذ بنويسی. ناصر 
کتاب را دوباره باز کرد. کمی ورقه های کتاب را به عقب و جلو زد تا جمله را پیدا کرد. 
آن را با خط خوش برای ناهید نوشت. نوشتن دوباره ی اين جمله، باعث شد تا او به 
معنی اش بیشتر فکر کند. آنچه از آن جمله می فهمید، غالب بودن اراده ی انسان بر هر 
چیز و هر کس بود. با نوشتن اين جمله، ناصر آن را از حفظ شده بود. وقتی نوشتن آن 
تمام شد، روی دو زانويش به حالت نیمه ايستاده قرار گرفت و برگه را به طرف ناهید 
گرفت و دست ديگرش را روی سینه اش گذاشت و سرش را خم کرد. مدل و فیگور 
تئاتری ها را به خود گرفته بود. بعد آن جمله را مثل اين که روی سن تئاتر در حال 
اجراست، با صدايی بلند و رسا و شمرده شمرده تکرار کرد: هنگامی که خلق اراده ی 
زندگی می کند، سرنوشت بايد بگويد چشم؛ شب های تاريک بايد رخت بربندد و زنجیرها 
بايد از هم بگسلد. با آن حالتی که به خود گرفته بود، ناهید و نسرين از خنده غش کردند. 
خود ناصر هم از خنده ی آن ها خنده اش گرفت. بعد از اين که يک دل سیر خنديدند، ناصر 
به آن ها سفارش کرد که اين کتاب و چند کتاب قبلی که در همین زمینه به خانه آورده، 
غیرمجاز است و اگر ساواک چیزی در اين باره بفهمد، حتماً دارندگان اين کتاب ها را 
توبیخ می کند. ناصر به آن ها گفت که اطالعات اين کتاب ها را برای ديگران بگويید، اما 
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نگويید از کجا و از چه کتابی و از چه کسی اين ها را شنیده ايد و می دانید.

5
باد، کتاب های آقای ساوه را تمام می کرد و خواهان کتاب  ناصر به سرعت برق و 
ديگری می شد. آقای ساوه از اين همه اشتیاق و سرعت کتاب خوانی او به هیجان آمده 
بود. از نظر او، ناصر يک پسر تمام عیار بود. هم از نظر درسی و هم از نظر اخالقی سرآمد 
بود. از اين که ناصر آن قدر تشنه ی دانايی و دانستن بود، لذت می برد. از نظر او، ناصر 
شاگردی متفاوت بود. متفاوت در نگاه به زندگی؛ از آن آدم های خاصی که دوست داری 

در کنارشان باشی و از آن ها خاص بودنشان را ياد بگیری.
آن روز هم مثل هر هفته، همه ی اهالی محل، منزل خانواده ی فوالدی جمع شده 
بودند تا به صحبت های آقای فلسفی گوش دهند. آن روزها جنگ آمريکا و ويتنام هم 
بود. بعد از سخنرانی، ناصر سینی چای به دست وارد اتاق شد و به مهمان ها تعارف کرد. 
همین که ناصر مشغول پذيرايی بود، بحث جنگ آمريکا و ويتنام شد. پدر ناصر و چند نفر 
از مردهای همسايه طبق همان اخباری که از راديو و تلويزيون سلطنتی پخش می شد، 
اظهار نظرهايی کردند. اخبار شاهنشاهی طوری خبرهای اين جنگ را پوشش می داد 
و گزارش می کرد که در اين جنگ به نوعی حق را به آمريکا می داد و جانبدارانه طرف 
آمريکا را می گرفت. وقتی صحبت پدر ناصر تمام شد، ناصر در گوشه ای نشسته بود و 
همه چای ها را پخش کرده بود. ناصر خوب به صحبت ها گوش داد. وقتی ديد که ديگر 
کسی حرفی برای گفتن ندارد، گفت: آقاجون! اين جوری که شما فکر می کنید، نیست؛ 
اخبار شاهنشاهی دارن مغرضانه خبرهای اين جنگ رو پخش می کنن. توجه همه به 
طرف ناصر جلب شد. ناصر ادامه داد: آقای ساوه، مدير مدرسه مون، می گه اين طوری 
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که اين ها می گن، نیست. پدر ناصر گفت: پس چه جوريه باباجون؟ ناصر گفت: اصل 
ماجرا اينه که آمريکا با ويتنام جنوبی متحد شده و داره با ويتنام شمالی می جنگه. حاال 
چرا می جنگه؟ چون ويتنام شمالی گرايش های کمونیستی داره و به بلوک شرق تمايل 
داره، همین. بقیه ی چیزهايی که آمريکا می گه، همه اش بهانه تراشیه. ناصر کمی مکث 
کرد تا تأثیر حرف هايش را در بقیه ببیند. وقتی اين اثرگذاری را ديد، دوباره ادامه داد: 
حکومت ويتنام جنوبی با حمايت آمريکا به شدت کمونیست ها رو سرکوب کرده و خیلی 
از مردم رو به اتهام کمونیست بودن اعدام کرده. اصغرآقا، يکی از همسايه ها، گفت: ببینم 
باباجون منظور از کمونیست ها همون توده ای های خودمونه. ناصر گفت: بله اصغرآقا، 
همونه. ناصر ادامه داد: خالصه اين که آمريکا همه جا دنبال منافع خودشه. می خواد 
همه ی کشورها زير سیطره ی بلوک غرب باشن و هیچ کشوری به سمت شوروی و 
چین گرايش پیدا نکنه. وقتی ناصر حرف می زد، ماشاءاهلل همین طور به او نگاه می کرد. 
از اين که پسر با فهم و باسوادی مثل او داشت، خوشحال بود و به او افتخار می کرد، 
اما در عین حال، نگران او هم بود. از نظر او، ناصر سر پرسودايی داشت و حکومت از 
اين جوان های پرشور و حرارت و پرسودا؛ جوان هايی که خیلی از چیزها را می فهمند، 

خوشش نمی آمد.
 



حنظله ی کرمانی52



53 دبیرستان

دبیرستان

1
وقتی ناصر سال سوم راهنمايی را هم به شايستگی و با نمرات عالی به پايان برد، در 
تابستان آن سال منتظر اين بودند که آقای ساوه آن ها را برای ثبت نام در دبیرستان ملی 
علوی باخبر کند، اما خبری از آقای ساوه نشد. وقتی خانواده ی فوالدی پی گیری کردند، 
متوجه شدند که از دبیرستان علوی خبری نیست و ساواک به دلیل گرايش های مذهبی و 
فعال بودن در مسائل سیاسی، مدرسه ی راهنمايی علوی را تعطیل کرده است و از تأسیس 
و ادامه ی آن ساختار در قالب دبیرستان جلوگیری کرده است. ناصر و بقیه ی دانش آموزان 

اين مدرسه به ناچار به دبیرستان شاهپور، واقع در میدان مشتاقیه ی کرمان رفتند.
بحث سیاسی و داغ آن روزها، انحالل دو حزب ايران نوين و مردم بود. حزب ايران 
نوين در ابتدا به رهبری منصور و بعدها به رهبری هويدا اداره می شد و حزب مردم به 
رهبری اسداهلل علم بود. اما در 11 اسفند 53، شاه با انحالل اين دو حزب، دستور ايجاد 
حزب جديدی به نام حزب رستاخیز را داد. اين در حالی بود که شاه سابق بر اين، همواره 
به منتقدان و مخالفان اطمینان می داد که قصد ايجاد نظامی، تک حزبی را ندارد. او گفته 
بود که اگر يک ديکتاتور بود و نه يک پادشاه مشروطه، بايد وسوسه می شد تا مانند 
هیتلر يا کشورهای کمونیستی، حزب واحد مسلطی تشکیل دهد و ادامه داده بود که: 
من به عنوان يک پادشاه مشروطه، آن توان و جسارت را دارم که فعالیت های حزبی 
گسترده ای را به دور از خفقان نظام يا دولت تک حزبی تشويق کنم. اما محمدرضاشاه 
بلکه  آگاهانه،  نه  فراموشی  البته  بود.  کرده  فراموش  را  خود  سابق  حرف های  تمام 
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ناخودآگاه؛ فراموشی که خاص ديکتاتورهاست. کوری و کری خاصیت ديکتاتوری است.
با تشکیل اين حزب، اعالم شد که پیوستن و ثبت نام در اين حزب اجباری است و از 
سوی دربار اعالم شد که آن هايی که به اين حزب نمی پیوندند، بايد »هواداران حزب 
توده« باشند. اين خائنان يا بايد به زندان بروند يا اين که »همین فردا کشور را ترک 
کنند.« به اين ترتیب، محمدرضا شاه جمله ی »هر کس علیه ما نیست، با ماست« را با 
جمله »هر کس با ما نیست، علیه ماست« عوض کرد. او در واقع فکرش را عوض کرده 

بود و ديکتاتورتر از سابق شده بود.
با اين که مدرسه ی ملی علوی تعطیل شده بود، اما ناصر ارتباطش را با معلمان انقالبی و 
دوستان مذهبی اش در آن مدرسه حفظ کرده بود. در مسجد و يا در جلسات تفسیر قرآن 
که به صورت دوره ای در منزل يک نفر از دوستان برگزار می شد، يکديگر را می ديدند. 
جزئیات حزب رستاخیز را ناصر در همین جلسات متوجه شد. آن جا همچنین گفته بودند 
که همه ی افراد باالی هجده سال کشور بايد در اين حزب ثبت نام کنند. خوشبختانه ناصر 

و دوستانش هنوز زير هجده سال داشتند.
شب، وقتی ناصر به خانه آمد و گفت و شنودهای جلسه را برای پدر و مادر و خواهر و 
برادرهايش بیان کرد، پدرش گفت که همان روز از طرف حزب رستاخیز اعالمیه ای را 
به بُرد اداره شان زدند. باالی برگه با خط درشت نوشته بودند: خدا، شاه، میهن و زير اين 
عنوان هم نوشته بودند که ثبت نام برای عضويت در حزب رستاخیز. ماشاءاهلل غصه اش 
البته راه ديگری جلوی پای مردم نبود. يا بايد ثبت نام  گرفته بود که چه بايد بکند. 
می کردند يا اين که از کار بیکار می شدند و کشور را ترک می کردند. ماشاءاهلل اين را گفت 
و بعد، از کمی حقوق و درآمد خود هم شکايت کرد و با گاليه مندی گفت: نه اين که حقوق 
و مزايای خیلی خوبی داريم، حاال ثبت نام در اين حزب لعنتی را هم پیش کشیده اند تا به 
اين بهانه، ما را بیکار کنند و همین حقوق ناچیز را هم نداشته باشیم. ناصر با احترام رو کرد 
به پدرش و گفت: پدرجان! اگه حقوق شما کم است، در اثر سیاست های غلط دربار است. 
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نفت اين مملکت رو با قیمت کم به صهیونیست ها و آمريکا يی ها و انگلیسی ها می فروشند. 
برای چی؟ برای اين که فقط خوش خدمتی کرده باشن، اما به فکر اين مردم بدبخت 
نیستن. اون وقت ما می گیم چرا مملکت عقب مونده ست، چرا اين قدر فقر مالی وجود داره.

فاطمه که شنونده ی حرف های ماشاءاهلل و ناصر بود، سری به نشانه ی تأسف تکان 
داد و بعد به ناصر گفت که مراقب خودش باشد و اين حرف ها را پیش هر کس نزند و 
از خطر دستگیری او توسط ساواک گفت. ناصر هم به مادرش اطمینان داد که مراقب 

است و دل مادرش را با جمله ی »توکلت به خدا باشه« قرص کرد.

2
ناصر هر چه به راه حلی که معلم پای تخته نوشته بود، نگاه می کرد و اعداد و ارقام را 
جمع و کم می کرد، درست درنمی آمد. يک نگاهش به شکل هندسی و نگاه ديگرش 
به راه حل معلم بود برای به دست آوردن زاويه ی مجهول، اما راه حل درست نبود. ناصر 
دستش را به نشانه ی اجازه بلند کرد و گفت: امکان دارد که من هم از راه ديگری اين 
مسئله را حل کنم؟ معلم به او اجازه داد و ناصر پای تخته سیاه آمد. با گچ خطی وسط 
تخته کشید تا راه حل خود را از معلم جدا کند. معلم به انتهای کالس رفته بود و از دور هر 
دو راه حل را از نظر می گذراند. وقتی ناصر مسئله را حل کرد، اجازه خواست که بنشیند. 
معلم متوجه اشتباه خود شد. متوجه نیت ناصر هم شد، اما برای اين که جلوی شاگردانش 
کوچک نشود، به جای اين که از ناصر تشکر کند، به او تشر زد و گفت که راه حلت غلط 

است و همان راهی که خودم رفته ام درست است.
ناصر بعدازظهر به جلسه ی تفسیر قرآن رفت. بحث سیاسی آن روز هم حزب رستاخیز 
بود. در جلسه ی آن روز، زوايای بیشتری از ماهیت حزب رستاخیز برای ناصر روشن شد. 
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اين حزب، شاه را چونان رهبر معنوی و سیاسی اعالم می کرد و علمای دين را »مرتجعان 
سیاه قرون وسطايی« نامید و تاريخ شاهنشاهی را به جای تقويم اسالمی به کار برد. ايران 
يک شبه از سال 1354 هجری شمسی به سال 2534 شاهنشاهی پريده بود. همین طور 
حزب رستاخیز زنان را به نپوشیدن چادر در دانشکده ها تشويق کرده بود. مجلس هم بدون 
توجه به شريعت، سن ازدواج دختران را از 15 به 18 و سن ازدواج پسران را از 18 به 20 
افزايش داد. همچنین حکومت تنها اداره ی اوقاف را مجاز به انتشار کتاب های مذهبی 

اعالم کرد. در واقع، رژيم حمالت گسترده ای را علیه مذهب آغاز کرد.
با تشکیل حزب رستاخیز و روشن شدن ماهیت آن، علما واکنش تندی نشان دادند. 
مدرسه ی فیضیه به نشانه ی اعتراض تعطیل شد و در درگیری های خیابانی روزهای بعد، 

حدود 250 طلبه دستگیر و به سربازی اعزام شدند.
اخبار و بحث و گفت گوی بچه ها که به اين جا رسید، زنگ خانه به صدا درآمد. آقای 
ساوه بود. آمده بود تا به شاگردان قديمی اش سر بزند. آقای ساوه اخبار و اطالعات تازه 
و جديدی با خود آورده بود. او برای بچه ها گفت که آيت اهلل حسین غفاری، روحانی 
شصت ساله ی تهران به جرم نوشتن مطالبی علیه رژيم، دستگیر و چند روز بعد از آن به 
طرز مشکوک و مبهمی در زندان درگذشته است. آقای ساوه همچنین اعالمیه ای از امام 
خمینی به همراه داشت. برای بچه ها توضیح داد که آقای خمینی از نجف به مؤمنان 
سفارش کرده است که از حزب رستاخیز دوری کنند. به گفته ی امام در آن اعالمیه، اين 
حزب نه تنها حقوق فردی، آزادی های نام برده در قانون اساسی و حقوق بین المللی را زير 
پا می گذارد، بلکه می خواهد اسالم را نابود کند. کشاورزی را از بین ببرد. منابع کشور 
را برای خريد سالح های بی فايده هدر دهد و کشور را به سود امپريالیسم آمريکا تاراج 
کند. تمام اين مطالب را آقای ساوه از روی اعالمیه خواند. اين اولین باری بود که ناصر 
اعالمیه ای از امام خمینی را می ديد. آقای ساوه به بچه ها گفت که هر کس چند نسخه 
از اين اعالمیه را بنويسد تا بتواند آن را به طور گسترده در شهر توزيع کند، البته به صورت 
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مخفیانه، وگرنه سر و کارشان به ساواک می افتاد.

3
ناهید وقتی از مدرسه به خانه آمد، مادرش و ناصر را در حال شستشوی مالفه ديد. 
سرتاسر بندهای حیاط با مالفه و روبالشی هايی پر شده بود که مادرش به کمک ناصر 
شسته بود. ناهید وقتی وارد حیاط شد، مادر و ناصر دو طرف يک مالفه را گرفته بودند 
و در جهت مخالف هم می پیچاندند تا آب آن به خوبی گرفته شود. ناهید خسته نباشیدی 
گفت و به ناصر گفت که يکی از دوستانش جلوی در خانه است و با او کار دارد. ناصر 
در آستانه ی در خانه، ساالری را ديد. بعد از سالم و احوال پرسی، ساالری به او گفت که 
پس از انتشار اعالمیه ی آقای خمینی، همکاران نزديک او را در ايران دستگیر کرده اند، از 
جمله بهشتی، منتظری، الهوتی، طاهری، کنی، ربانی شیرازی و چند نفر ديگر. بعد چند 
نوار کاست به ناصر داد و گفت: اين ها رو گوش کن، خیلی جالبن. ناصر گفت: سخنرانیه؟ 
کی صحبت کرده؟ ساالری گفت: دکتر شريعتی. ناصر چند بار از آقای ساوه، اسم دکتر 
شريعتی را شنیده بود، اما خیلی شناختی از او نداشت. ساالری حاال نوارهای سخنرانی او 
را برايش آورده بود. ناصر نوارها را گرفت و به داخل پنج دری رفت. نوارها الی روزنامه 
پیچیده شده بود و از بیرون شبیه به يک جعبه ی کوچک بود. ناصر روزنامه را پاره کرد. 
عالوه بر نوارها دو برگه هم بود که برای جا شدن در البه الی نوارها چند تا خورده بود. 
کاغذها را باز کرد. باالی کاغذ به صورت دست نويس نوشته شده بود: زندگی نامه ی دکتر 
علی شريعتی. تمام دو صفحه به صورت دست نويس نوشته شده بود. ناصر با اشتیاق 

شروع به خواندن کرد.
»علی شريعتی جامعه شناس و تحصیل کرده ی پاريس است. او در سال 1312 در 
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روستای مزينان واقع در شمال خراسان به دنیا آمده است و در همان روستا و مشهد 
بزرگ شده است. او هنگامی که دانش آموزی بیش نبود، در بحث های سیاسی گروهی 
از  پیروی  به  و  آموخت  پدرش  از  را  عربی  برپا می کرد، شرکت می کرد.  پدرش  که 
پدرش تصمیم گرفت معلم شود. بدين ترتیب وارد دانش سرای تربیت معلم شد. پس 
از فارغ التحصیل شدن در سال 1331، به مدت چهار سال در مدارس ابتدايی شمال 
خراسان به تدريس پرداخت. او در همین سال های تدريس، کتاب »ابوذر؛ خداپرست 
سوسیالیست« اثر رمان نويس تندرو مصری، عبدالحمید جودت السحار، را از عربی به 
فارسی ترجمه کرد و در مشهد به چاپ رساند. اين کتاب درباره ی زندگی ابوذر، يکی از 
نخستین صحابی های پیامبر)ص(، بود که روياروی خلیفه ی سوم ايستاد. از موال علی)ع( 
پشتیبانی کرد و سپس روی به صحرا نهاد تا به زندگی ساده اش ادامه دهد و سنت 
اسالمی دفاع از تهی دستان گرسنه و دشمنی با ثروتمندان حريص و آزمند را زنده نگه 

دارد. از ديدگاه السحار و شريعتی، ابوذر نخستین سوسیالیست مسلمان بود.
در سال 1334، علی شريعتی برای تحصیل در رشته ی ادبیات فارسی، وارد دانشگاه 
با استفاده از بورس دولتی، برای تحصیل در  از پايان اين دوره،  مشهد شد. او پس 
زبان شناسی تطبیقی و جامعه شناسی به پاريس رفت. او هنگام تحصیل در پاريس که 
با اوج گیری انقالب های الجزاير و کوبا همزمان بود، به فعالیت های سیاسی دانشجويی 
پرداخت. در جريان اين فعالیت ها، به نهضت آزادی و کنفدراسیون دانشجويان ايرانی 
پیوست. او تظاهرات بسیاری را در پشتیبانی از انقالب الجزاير ترتیب داد. در يکی از 
تظاهرات ها از ناحیه ی سر، زخمی و سه روز در بیمارستان بستری شد. شريعتی در اين 
دوران، ترجمه ی کتاب »پنج سال جنگ الجزاير« فانون را در دست داشت. او در سه 
نامه به فانون، نظريات او درباره ی دين و انقالب را نقد و بررسی کرد. از ديدگاه فانون، 
مردم جهان سوم بايد برای مبارزه با امپريالیسم غرب، دين خود را کنار بگذارند. اما 
شريعتی بر اين باور است که مردم جهان سوم نمی توانند با امپريالیسم مبارزه کنند، مگر 
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اين که نخست هويت فرهنگی خودشان را که در برخی از کشورها با نسبت های مذهبی 
مردم درآمیخته است، بازيابند. آن ها بیش از آن که بتوانند غرب را به مبارزه فراخوانند، 

بايد به اصل و پیشینه ی مذهبی خود بازگردند.
شريعتی در سال 43 به ايران بازگشت و پس از آن که شش ماه زندانی بود، از تدريس 
در دانشگاه تهران باز داشته شد. او به خراسان رفت و نخست در يک دبستان روستايی و 
سپس در دانشگاه مشهد به تدريس پرداخت. او در سال 44 برای سخنرانی در حسینیه ی 
ارشاد ـ حسینیه ای که توسط اعضای قديمی نهضت آزادی تأمین مالی می شد ـ به 
تهران رفت. شش سال سخنرانی در اين حسینیه، حاصلش نوارهای سخنرانی های 
او است. ساواک به دنبال ترس روزافزون از محبوبیت شريعتی و اشاره های زياد او به 
مسائل روز، در سال 51 حسینیه ی ارشاد را تعطیل و شريعتی را دستگیر و بیشتر آثار او 
را ممنوع اعالم کرد. او در سال 54 به درخواست دولت الجزاير آزاد شده و فی الحال در 

منزلش زير نظر قرار دارد.«
ناصر بعد از خواندن زندگی نامه ی شريعتی، به شدت از شخصیت او خوشش آمد. اين که 
شريعتی فعال سیاسی در تظاهرات انقالب الجزاير بوده استـ  انقالبی که ناصر درباره ی 
آن کتاب هايی خوانده بود و تحت تأثیر آن قرار داشت ـ برايش خیلی جالب بود. ناصر 
بین خود و شريعتی نقطه ی اشتراکی پیدا کرده بود، حاکی از اين که هر دو دغدغه دارند 
و به مسائل پیرامون خود و دشواری هايی که انسان برای آزادگی می کشد، بی تفاوت 
نیستند. اين اشتراک در نوع نگاه، باعث شد که ناصر بیش از پیش، خواهان اين باشد که 

سخنرانی های شريعتی را گوش دهد.
داد.  فشار  را  داخل ضبط صوت گذاشت. دکمه   و  برداشت  را  نوارها  از  يکی  ناصر 
نوار سخنرانی از نیمه هايش بود. کسی که قبل از ناصر به اين سخنرانی گوش داده 
بود، نوار را به عقب برنگردانده بود تا از ابتدای سخنرانی قرار گیرد. شريعتی با شور و 
هیجان می گفت: اسالمـ  به ويژه تشیعـ  باوری محافظه کارانه و قضا و قدری که بیشتر 
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روشنفکران غیرمذهبی بیان می کنند و ايمانی شخصی و غیرسیاسی که برخی علمای 
مرتجع ادعا می کنند، نیست، بلکه يک ايدئولوژی انقالبی است که همه ی حوزه های 
زندگی، به ويژه سیاسی را در بر می گیرد و به همه ی مؤمنان راستین الهام می بخشد تا 

علیه هر گونه استضعاف و استثمار و بی عدالتی اجتماعی مبارزه کنند.

4
پیام اصلی عزاداری محرم اين است که همه ی شیعیان در هر زمان و مکان وظیفه 
دارند در برابر عملکردهای نادرست و غیرقانونی فراگیر، ايستادگی، مخالفت و حتی قیام 
کنند تا آثار سوء آن ها را ريشه کن کنند. اين آثار سوء عبارتند از: امپريالیسم جهانی، 
صهیونیسم بین الملل، استعمار، استثمار، ظلم، نژادپرستی و غربزدگی. ناصر دکمه ی 
off ضبط صوت را زد. نوارهای سخنرانی را به نیمه رسانده بود. حرف های شريعتی به 
عمق جانش می نشست. احساس می کرد که شريعتی همان حرف های دل او را می زند.

کالس های هفتگی تفسیر قرآن همچنان پابرجا بود. ناصر پیشنهاد کرده بود که عالوه 
بر تفسیر قرآن بر روی نهج البالغه هم کار کنند. به دلیل کمبود ضبط صوت، يکی از 
مسئولیت هايی که به ناصر محول شد، اين بود که برخی از اين سخنرانی ها را پیاده کند 
تا افراد بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند. عالوه بر پیاده کردن سخنرانی های دکتر 
شريعتی، ناصر مسئولیت رونويسی از اعالمیه های امام را هم داشت. بعضی شب ها تا 
نیمه های شب مشغول نوشتن و پیاده کردن سخنرانی ها بود. خسته می شد، اما اين 
خستگی برايش شیرين بود. از فشار خودکار روی انگشت وسط دستش، گوشه دستش 
ورم می کرد و درد می گرفت، اما او دردی احساس نمی کرد. احساس می کرد مسئولیت 
دارد؛ مسئولیت در برابر هدفی بزرگ، اما دست يافتنی. برای دست يافتن به هدف بزرگ 
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هم بايد همین گام های کوچک را برمی داشت. اين را از نهج البالغه آموخته بود که بايد 
بزرگ فکر کرد، اما کوچک عمل کرد.

بعد از رونويسی از اعالمیه های امام، آن ها را مخفیانه و شبانه بین همسايه ها و در 
محله شان پخش می کرد و بخشی را هم در اختیار دوستانش قرار می داد تا آن ها هم در 

توزيع اعالمیه ها سهیم باشند.

5
مهدی گفت: اين جا باز به نظر خوبه، توی تهران خیلی گرونیه؛ تورم خیلی باالست. 
ماشاءاهلل گفت: اگه تهران گرونیه، خب حقوق هم به نسبت شهرهای ديگه بیشتره. 
اين جا حقوق ها کمه، اما به نسبت همون حقوق کم هم به اندازه ی خودش گرونی 
داره؛ خیلی راحت گرونی به چشم می ياد. ناصر گفت: اما قیمت نفت که به نسبت دو 
سه سال پیش چند برابر شده! مهدی گفت: خب نقدينگی زياد شده، مديريت نادرست 
برای اين پول چند برابری، اين تورم رو ايجاد کرده ... االن توی تهران اجاره خونه به 
نسبت پنج سال پیش 300 برابر شده؛ يعنی االن يه خونواده ی متوسط توی تهران بايد 
حدود نصف درآمد ساالنه اش رو خرج مسکن کنه. اين به خاطر هم کمبود مسکنه و هم 
هجوم حدود شصت هزار تکنسین خارجی که دستمزد و حقوق های باال دارن و سرانه ی 

زندگی رو بردن باال.
مهدی تکنسین برق در اداره ی برق تهران و ساکن اين شهر بود و از احواالت زندگی 
در تهران خبر داشت. ناصر گفت: من شنیدم شاه به تجار و بازرگان ها اعالن جنگ داده 
و گفته اگه دست از سودجويی بر ندارن، طور ديگه ای برخورد می کنه، درسته داداش؟ 
مهدی گفت: آره، يه زمزمه هايی هست. سوء مديريت خودشون رو دارن می اندازن گردن 



حنظله ی کرمانی62

بازاريا ... البته آدم سودجو همه جا و همیشه هست، ولی مديريت بايد اون قدر قوی باشه 
که اجازه ی سودجويی به کسی نده.

ماشاءاهلل گفت: خدا خودش به همه ی ما رحم کنه.

6
ناصر سال سوم دبیرستان در رشته ی رياضی و فیزيک را با موفقیت و معدل باال به 
پايان برده بود. در تابستان همان سال به ناصر و ساير دوستانش خبر رسید که آقای 
ساوه و کادر معلمان و مربیان مدرسه ی علوی، دبیرستانی به نام دبیرستان خرد تأسیس 
کرده اند. ناصر و بقیه ی دوستانش هم از خدا خواسته، سال چهارم دبیرستان را در اين 

مدرسه ثبت نام کردند.
چند بار در جمع خانواده صحبت از رشته های دانشگاهی رشته ی رياضی شده بود. 
مهدی از رشته ی خودش، مهندسی برق، تعريف می کرد و آن را بسیار دوست داشت، 
اما ناصر گفته بود که بعد از ديپلم دوست دارد که به حوزه ی علمیه برود و يک روحانی 
شود. فاطمه همیشه شنونده ی حرف های او بود. اما وقتی اصرار او را ديد، رو کرد به 
ناصر و گفت: مختاری مادر! هر کسی خودش بايد برای زندگیش تصمیم بگیره، اما من 
دوست داشتم تو مهندس بشی. به نظرم حیفه. تو خیلی توی رياضی استعداد داری. به 

نظرم حیفه اگه دنبال مهندسی نری.
ناصر گفت: مامان! من رشته ی رياضی رو هم به خاطر شما انتخاب کردم، وگرنه خودم 
تجربی رو ترجیح می دادم. مهدی هم گفت: درس دين رو کنار مهندسی هم می تونی 
بخونی ... در ضمن اين رو هم به ت بگم منی که دانشگاه رفتم، دارم به ت می گم، حتمًا 
دانشگاه رفتن رو تجربه کن. خیلی ديد آدم رو عوض می کنه. دانشگاه رفتن به آدم 
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افق می ده و يه دنیای تازه  به روت باز می کنه. ناصر هیچ نگفت. به نظر می رسید که 
تحت تأثیر قرار گرفته بود. ناصر همیشه اهل منطق بود و اگر حرف درستی می شنید، 
حتماً آن را می پذيرفت. مادر گفت: تو که همیشه اهل مشورت بودی؛ با دوستات وقتی 
می خواستی بری بیرون، با من مشورت می کردی، حاال در اين مورد هم مشورت کن و 
کمک بگیر. ناصر رو کرد به مهدی و پرسید: راستی از اوضاع و احوال تهران چه خبر؟ 
اعالن جنگ شاه به بازاری ها چی شد؟ مهدی گفت: هیچی. سراغ تجار عمده رفتند 
و آدم های زيادی رو دستگیر کردن. شوراهای صنفی ساواک چند هزار تا رو جريمه و 
چند هزار تا بازرگان رو تبعید کرده و چند هزار تا مغازه دار رو هم به دو تا سه سال زندان 
محکوم کرد. ناصر گفت: خود بازاری ها چی می گن؟ مهدی گفت: هیچی ديگه، اون ها 
هم پناه بردن به علما و داد خودشون رو پیش اون ها بردن. ناصر گفت: حاال ببینیم 
اين جوری و با اين زد و خورد و دستگیری ها، قیمت ها میاد پايین يا نه. مهدی گفت: 
معلومه که نه! کار از جای ديگه ای خرابه برادر من. ناصر گفت: فقط بايد صبر کرد ... اگه 

واقعاً صبور هم نیستیم، بايد خودمون رو به صبوری بزنیم تا ايشاال فرجی بشه.

7
ناصر سال آخر دبیرستان بود. اين بار هم برای به دست آوردن دل مادرش و داشتن 
دعای همیشگی او، به حرف مادرش گوش داده بود. تصمیم گرفته بود که در کنکور 
سراسری ثبت نام کند. ناصر سال آخر بود و سخت مشغول درس و کنکور. چند روزی 
بیشتر به کنکور رياضی نمانده بود که خبر مرگ مشکوک دکتر شريعتی همه را شوکه 
کرد. دکتر شريعتی که با درخواست دولت الجزاير در سال 54 آزاد شده بود و تا دو سال 
بعد از آن در خانه اش زير نظر قرار گرفت. او در ارديبهشت 56 بدون اجازه ی دولت 
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به لندن رفت و ناگهان يک ماه بعد در همان شهر درگذشت. اداره ی پزشکی قانونی 
انگلیس علت مرگ او را حمله ی شديد قلبی اعالم کرد. برای ناصر و بقیه ی دوستانش 
که در جريان مبارزه علیه رژيم بودند و با نوارهای سخنرانی دکتر سروکار داشتند، خبر، 
تأسف بار بود. ناصر و چند نفر از دوستانش در حال درس خواندن بودند که رضوانی در 
خانه ی فوالدی را زد و وارد پنج دری شد. خبر بهت آور بود. وقتی از وفات دکتر شريعتی 
برای ناصر و بقیه گفت، آن ها خشکشان زد. خبر ناگهانی و غیر منتظره بود. دکتر شريعتی 
بدون هیچ سابقه ی بیماری، ناگهانی و ناغافل وفات کرده بود. بغض، گلوی بچه ها را 
گرفته بود. ناصر دوستانش را دعوت به صبر کرد و گفت: ناراحت نباشین. همه چیز 
درست می شه. فقط هر صبح و شب، بعد از هر نمازتون برای سالمتی و طول عمر آقا 

دعا کنین.

8
ناصر در بین حروف الفبا، حرف »ف« را پیدا کرد. با دقت تمام، اسم فامیل هايی را 
که با »ف« شروع می شد، با انگشت از باال به پايین دنبال کرد. اسمش را پیدا کرد و 
با خودکاری که در دست داشت، دور آن خط کشید. در بین دوستانش، او اولین کسی 
بود که اسمش را پیدا کرد و از روی شادی و هیجان بلند گفت: ايناهاش، پیداش کردم. 
ساالری گفت: آفرين، آفرين، خوش به حالت، و به گشتن ادامه داد. رضوانی که کد 
رشته ها را به همراه آورده بود، به ناصر گفت: بیا کد رشته ت رو پیدا کن. ناصر صفحات 
دفترچه ی کنکور را ورق زد. به صفحه ی کد رشته رسید. کد رشته قبولی اش را پیدا 
کرد. روبه روی کد، نوشته شده بود: مهندسی متالورژی و باالی جدولی که اين رشته 
جزو آن بود، نوشته شده بود: دانشگاه صنعتی آريامهر )شريف کنونی(. ناصر بلند گفت: 
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متالورژی آريامهر. ناصر و دوستانش به وجد آمده بودند و دستانشان را به نشانه ی 
پیروزی، مشت کرده بودند و تکان می دادند. حاال ديگر رضوانی و ساالری هم اسامی 
خود را پیدا کرده بودند. ساالری پزشکی قبول شده بود و رضوانی، مهندسی. احمد آب بر 
هم در دانشگاه آريامهر قبول شده بود. ناصر عجله داشت تا زودتر به خانه بیايد و اين 
خبر خوشحال کننده را به مادرش بدهد. ناصر خوشحال بود؛ خیلی خوشحال، بیشتر از 
هم به خاطر مادرش خوشحال بود. مادرش را به آرزويش رسانده بود و از اين که اسباب 
شادی او را فراهم کرده بود، در پوست خود نمی گنجید. آخر او به خاطر مادرش حاضر بود 
هر کاری بکند، هر کاری. فقط او از دستش راضی باشد. همین برايش کافی بود. وقتی 

خبر را به فاطمه داد، مادر صورت ناصر را بوسید و گفت: روسفیدم کردی.
فاطمه سريع چادر به سر کرد و راهی مخابرات شد. به تهران زنگ زد و اين خبر 
خوشحال کننده را به مهدی داد. در مسیر برگشت به خانه، هزاران بار خدا را شکر کرد. 
ناصر سومین فرزند او بود که می خواست وارد دانشگاه  شود و تحصیالت عالیه داشته 
باشد. مهدی دانشگاه رفته و تکنسین برق بود. نرگس به دانش سرا رفته بود و اکنون 
معلم بود و حاال ناصر. خدا را شکر می کرد و موفقیت فرزندش را از صمیم قلب از او 
می خواست. از خدا خواست تا ناهید و نسرين هم که حاال محصل بودند، مثل خواهر و 

برادرهايشان اهل درس و مطالعه باشند.
 



حنظله ی کرمانی66
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دانشگاه

1
ناصر برای ثبت نام در دانشگاه آريامهر راهی تهران شد. وقتی به ترمینال تهران رسید، 
مهدی منتظرش بود. بعد از سالم و احوال پرسی و تبريک مهدی به ناصر، با هم راه 
دانشگاه صنعتی آريامهر را در پیش گرفتند. ناصر در دانشگاه ثبت نام کرد، اما به دلیل 
محدوديت دانشگاه در ارائه ی خوابگاه به دانشجويان، ظرفیت خوابگاه پر شده بود و ناصر 
بايد برای اقامت در تهران فکر ديگری می کرد. همراه ناصر دو تن از دوستانش هم 
بودند؛ رحمتیان و نظريان. آن دو هم در دانشگاه آريامهر قبول شده بودند. بعد از ثبت نام 
برای اقامت بايد به دنبال محل سکونت می گشتند؛ خوابگاه به دانشجويانی که زودتر 
ثبت نام کرده بودند، تعلق گرفته بود. مهدی از ناصر و دوستانش خواست که شب را در 

منزل او سپری کنند تا فردا صبح، به دنبال اجاره ی خانه باشند.
فردا صبح به چند بنگاه مسکن در نزديکی دانشگاه تهران سر زدند. به خاطر محیط 
دانشجويی و فرهنگی اطراف دانشگاه تهران، بی معطلی برای گشتن خانه، به آن منطقه 
رفتند. در آخر، آن ها اتاقی در خیابان فروردين، خیابان روبه رويی درب ورودی دانشگاه 
تهران اجاره کردند. ناصر و رحمتیان و نظريان هر يک ساک و وسايل شخصی خود را 
در گوشه ای گذاشتند. فردای آن روز، با فرش و مختصر وسايلی که مهدی در اختیارشان 

گذاشت، اتاق را پر کردند.
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2
دو ماه بیشتر از سال تحصیلی و شروع درس و دانشگاه ناصر نگذشته بود که خبر 
شهادت حاج آقا مصطفی، پسر بزرگ امام خمینی، همه را در شوک ديگری فرو برد. بیشتر 
از همه ی دانشجويان، اين دانشجويان مسلمان بودند که از اين واقعه ناراحت و بهت زده 
شدند. آن زمان در دانشگاه، گروه های مختلفی فعالیت می کردند، از جمله: لیبرال ها، 

مجاهدين خلق )منافقین(، نهضت آزادی، جبهه ی ملی، دانشجويان مسلمان و... . 
هر يک دارای رويکرد و جهت خاص خود بودند، اما در همه يک وجه مشترک وجود 
داشت و همه در آن متفق القول بودند و آن ناکارآمدی شاه و حکومت بود. ناصر جزو گروه 
دانشجويان مسلمان بود. جّو دانشگاه های آن دوره، مذهبی و اسالمی نبود، اما ناصر و ساير 
دانشجويان مسلمان، مقید به رعايت شعائر دينی، از جمله نماز و روزه بودند. در بین همین 
دانشجويان، مطابق روال دوران دبیرستان، ناصر جلسات تفسیر قرآن و نهج البالغه را 
تشکیل داد تا به صورت دوره ای، اين دانشجويان دور هم جمع شوند و از قرآن و نهج البالغه 

بهره های بیشتری ببرند.
با شنیدن خبر شهادت حاج آقا مصطفی، گروه دانشجويان مسلمان، دلشان گرفت؛ دلشان 
برای امام گرفته بود که با آن وضعیت تبعید و تحت فشار بودن، مصیبت از دست دادن 
اوالد را چگونه تاب خواهد آورد. اما بچه ها به ثبات و آرامش روحی امام ايمان داشتند. تنها 
کاری که فی الحال از دست آن ها برمی آمد، طلب مغفرت برای حاج آقا مصطفی و خواندن 

نماز لیله الدفن برای او بود و خواندن دو رکعت نماز برای سالمتی و طول عمر امام.

3
و  دوستان  گاه  و  تنها  گاه  می رفت.  مهدی  منزل  به  جمعه ها  و  پنج شنبه ها  ناصر 
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هم اتاقی هايش را هم با خود به مهمانی می برد. آن روزها بحث روز، بحث امور مملکتی 
و نارضايتی های عمومی بود که در سطح جامعه وجود داشت و هر روز داشت آشکارتر 
می شد. ناصر تمام اخبار روز و آنچه را که در جلسات قرآن و نهج البالغه از مسائل 
سیاسی مطرح می شد، برای مهدی می گفت. ناصر بعد از حضور در دانشگاه و اقامت 
در تهران، اطالعات دقیق تری از اوضاع و احوال سیاسی پیدا کرده بود. او ديگر در قلب 
ماجرا و نارضايتی های عمومی قرار گرفته بود. ناصر به مهدی از آخرين گفت وگويشان 
درباره ی اعالن جنگ شاه به بازاريان گفت و اين که به گفته ی دوستانش، اواخر همان 
سال، يعنی سال 54، دست کم يکی از اعضای هر خانواده ی بازاری، مستقیم از اجرای 
سیاست »مبارزه با سودجويی« زيان ديده بودند و به همین خاطر، بازاريان به متحد 
سنتی خود، يعنی علما که همیشه يار و پشتیبان آن ها بودند، پناه برده بودند. از اواخر 
سال 54 هم سازمان عفو بین الملل که به مسائل و مشکالت زندانیان سیاسی در بلوک 
شرق می پرداخت، سراغ کشورهای غیرکمونیستی می رود و پی می برد که ايران يکی از 

»بزرگ ترين نقض کنندگان حقوق بشر« است.
مهدی گفت: نکنه به همین خاطر بود که توی همون سال، دکتر شريعتی رو از زندان 
آزاد کردند. ناصر گفت: دقیقاً همین طوره. بچه ها می گن از همون جا بود که دانشجويان 
ايرانی خارج از کشور، شروع به افشاگری علیه رژيم کردند و تحت تأثیر اين افشاگری ها، 
کنگره ی آمريکا کم کم توی فروش گسترده ی تسلیحات پیچیده به رژيم ايران که 
وابسته به يک فرد )شاه( بود، ترديد کردند. رحمتیان گفت: بله، تازه مقامات واشنگتن به 
رژيم شاه، لقب »دولت کله شق« رو دادن. ناصر گفت: شاه هم برای اين که دل اون ها 
رو به دست بیاره، از سال 55 نظارت های پلیسی رو کاهش داد و تو فروردين 56، از 
زندان ها بازديد شد. مهدی گفت: خب وقتی شاه کمی کوتاه اومد، مخالف ها هم جرأت 
کردن که صداشون رو باالتر ببرن. ناصر گفت: دقیقاً به همین خاطر توی ارديبهشت 
56، 53 حقوقدان نامه ی اعتراضی سرگشاده ای به کاخ سلطنتی نوشتند. نظريان گفت: 
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تو خرداد 56 هم سه چهره ی جبهه ی ملی از بی توجهی دولت به تورم و بی توجهی به 
کشاورزی گاليه کردند. تازه توی نامه شون، لقب آريامهر رو برای شاه به کار نبردند و از 

تقويم شاهنشاهی هم استفاده نکردند.
 مهدی گفت: توی خرداد هم بود که خبر وفات دکتر شريعتی رسید. درسته؟ ناصر 
گفت: بله، بعد از خبر وفات ايشون بود که تو تیر 56 چهل نفر از شاعرها و نويسند ه ها 
نامه ای به هويدا، نخست وزير، نوشتند و از سانسور و سرکوب فعالیت های فرهنگی و 
هنری توسط ساواک شکايت کردند. رحمتیان گفت: پس رژيم تو بد وضعیتی قرار 

گرفته.
ناصر گفت: آره، داخل و خارج يک دفعه فشار آوردند. البته که اين به نفع ماست؛ هر 

چی فشارها بیشتر بشه، ما به آرمان هامون نزديک تر می شیم.

4
پايیز بود و هوای کوه های شمال تهران سرد و دلپذير. ناصر به اتفاق جمعی از دوستانش 
به کوه رفته بودند. صدای کالغ ها گوش ها را پر کرده بود و رنگارنگی برگ درختان، 
چشم ها را سیراب. ناصر و دوستانش بدون خستگی و با انرژی کامل تا ايستگاه چهار 
رفته بودند و موقع برگشت در ايستگاه دو توقف کردند تا کمی استراحت کنند. ناصر به 
ساعتش نگاه کرد. وقت نماز ظهر بود. آب خوردن بچه ها تمام شده بود و در اطراف هم 
هر چه چشم چرخاندند، آبی نديدند. ناصر تصمیم گرفت که تیمم کند تا نمازش را اول 
وقت به جا بیاورد. نظريان گفت: تا دو ساعت ديگه به خونه می رسیم، تا اون موقع که 
وقت نماز نگذشته. ناصر گفت: آخه می خواستم اول وقت بخونم. رحمتیان گفت: وقتی 
دو ساعت ديگه به آب دسترسی  داريم، فکر کنم بايد صبر کنیم. ناصر گفت: آره، درست 
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می گی. وقتی می تونیم به آب دسترسی داشته باشیم، تیمم جايز نیست. پس يه کم ديگه 
استراحت کنیم و زودتر بلند شیم.

نظريان گفت: بچه های سال بااليی می گفتن که از تابستون مخالفت ها با رژيم توی 
تهران علنی تر شده. ناصر گفت: آره، کانون نويسندگان هم به ساواک نامه نوشته که 
شما دست به سانسور مطبوعات می زنین، اون وقت شاه و حکومت دائم دارن دم از 
سیاست های لیبرالی می زنن. رحمتیان گفت: آفرين! خوشم اومد. ناصر گفت: تازه بچه ها 
می گفتن که 54 قاضی يه نامه به ديوان عالی کشور نوشتند و از نقض استقالل قوه 
قضائیه توسط دولت شکايت کردند. دولت برای محاکمه ی مخالف ها دائم دادگاه نظامی 

تشکیل  داده تا اين جوری ارعاب ايجاد کنه؛ حاال داد قاضی ها دراومده. 
رحمتیان گفت: خالصه که بد اوضاعیه. می گن طالب قم هم يه انجمن آموزشی 
تشکیل دادن و خواستار بازگشت آقا، رفع سانسور، بازگشايی مدرسه ی فیضیه و آزادی 
مطبوعات و رونق کشاورزی شدن. نظريان گفت: می بینین تو رو خدا! ما هم تو چه 
اوضاع و احوالی پا گذاشتیم توی پايتخت. ناصر گفت: اتفاقاً خیلی هم خوبه. من از اين که 
االن و تو اين لحظه توی تهرانم و اين قدر از نزديک دارم حوادث و اتفاقات رو می بینم 

و لمس می کنم، خیلی خوشحالم. حاال رضايت می دين که بريم يا نه؟
همگی بلند شدند و راه خانه را در پیش گرفتند.

5
مهدی گفت: خالصه، ناصر مراقب خودت باش. حکومت به خاطر فشارهای بین المللی، 
يه کم سرکوب و دستگیری مخالف های داخلی رو کم کرده و حاال هم سازمان های 
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سیاسی قديم و جديد سر بلند کردند و هر روز دارند نامه و اعالمیه و بیانیه می دن و 
چه می دونم رفع سانسور و آزادی مطبوعات و بازگشت تبعیدی  ها و آزادی احزاب رو 
می خوان. می خوام به ت بگم که خیلی مراقب باش و خام اين گروهک و اون گروهک 

نشو؛ اوضاع خیلی آشفته است.
ناصر به منزل برادرش آمده بود تا به آن ها سری بزند. اين بار تنها آمده بود و دوستانش 

را همراه نیاورده بود. ناصر گفت: چشم، نگران نباش برادر من، حواسم هست.

6
تا آن شب، نُه جلسه شب شعر کانون نويسندگان در باشگاه انجمن ايران و آلمان و 
دانشگاه صنعتی آريامهر، به آرامی برگزار شده بود. 28 آبان 56، دهمین و آخرين شب 
شعر بود. حدود ده هزار دانشجو، يعنی تمام ظرفیت محل برگزاری مراسم، در آن شرکت 
کرده بودند. جلسه ی آخر در حال برگزاری بود که پلیس کوشید تا آن  را بر هم بزند، چون 
مخالفت و سروصدا کم کم در کشور، به خصوص در محیط های دانشجويی و روشنفکری 
ايجاد شده بود، پلیس به خیال سیاسی بودن جلسه و اساساً تجمع اين همه دانشجو در يک 
مکان، به وحشت افتاده بود. در نتیجه، در پی اقدامی پیش گیرانه، به جلسه ی دهم حمله ور 
شد. ناگهان دانشجويان حاضر در جلسه هم در پی اين اقدام، عصبانی و خشمگین شدند 
و اين سیل جمعیت از دانشگاه بیرون ريختند و شروع کردند به دادن شعارهايی ضد رژيم. 
ناصر خود در آن جلسه حضور نداشت، اما ماجرا را روز بعد از دوستان و هم دانشگاهی هايش 
شنید. بچه ها می گفتند يک دانشجو کشته شد و حدود هفتاد نفر زخمی و صد نفر هم 
دستگیر شدند. ناصر گفت: نبايد ساکت بشینیم. نظريان گفت: يعنی چی کار کنیم؟ ناصر 
گفت: تظاهرات، ريختن توی خیابون ها، تعطیلی کالس ها و دانشگاه ها، چه می دونم، هر 
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کاری که دولت متوجه انزجار ما از خودش به خاطر خون ريزی ديشب بشه.

7
همان که ناصر گفت، اتفاق افتاد. تا ده روز بعد از ماجرای 28 آبان، تهران شاهد 
تظاهرات و اعتراضات دانشجويان بود. ناصر و دوستانش در اين تظاهرات ها حضور فعال 
داشتند. آن ها دانشجوی دانشگاه آريامهر بودند و حادثه ی 28 آبان در دانشگاه آن ها 
اتفاق افتاده بود. کالس های درس تعطیل شد و دانشگاه های اصلی تهران در اعتراض 

بسته شد و عده ی زيادی از دانشجويان در اين تظاهرات و درگیری ها دستگیر شدند.

8
ناصر و چند نفر از دوستانش در مقابل زندان قصر ايستاده بودند. آن ها منتظر آزادی 
يکی از همکالسی هايشان بودند که در تظاهرات دستگیر شده بود. وقتی يداللهی از 
زندان بیرون آمد، ناصر و همراهان به طرفش رفتند و او را در آغوش کشیدند. در مسیر، 
يداللهی برايشان گفت که او و ساير دانشجويان دستگیرشده را پس از محاکمه های 
کوتاه در دادگاه های مدنی تبرئه کرده اند. ناصر و بقیه از شنیدن دادگاه مدنی هم تعجب 
کردند و هم خوشحال شدند، چراکه سابق بر اين، مخالفان و تظاهرکنندگان را در 
دادگاه های نظامی محاکمه می کردند. ناصر با خوشحالی گفت: اين يعنی اين که ساواک 
ديگه نمی تونه از دادگاه های نظامی برای ارعاب مخالف ها استفاده کنه. ديگه نمی تونه 

با برگزاری دادگاه نظامی، تو دل مردم رو خالی کنه.
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9
ايام امتحانات بود. ناصر و نظريان و رحمتیان مشغول درس خواندن بودند. ناگهان 
زنگ خانه به صدا درآمد. کسی که پشت در بود، عجله داشت و يک دستش روی زنگ 
بود و با دست ديگرش در را می کوبید. ناصر بلند شد و سريع در را باز کرد. مؤذن زاده بود؛ 
از بچه های سال بااليی دانشگاه. ناصر به تازگی با او آشنا شده بود. از بچه های حزب اللهی 
دانشگاه بود. وقتی نگاهش به ناصر افتاد، گفت: روزنامه ی اطالعات امروز رو ديدی؟ و 
به روزنامه ای که در دستش بود، اشاره کرد. ناصر گفت: نه... حاال بیا تو. مؤذن زاده داخل 
آمد. روزنامه را وسط گذاشت و ناصر و رحمتیان و نظريان دور روزنامه جمع شدند. تاريخ 
باالی روزنامه، 17 دی 56 را نشان می داد. مؤذن زاده عصبی و برافروخته بود. گفت: 
ببینین تو روزنامه چی نوشته! ناصر گفت: خب بگو چی نوشته. رحمتیان گفت: جونمون 
رو به لب رسوندی. مؤذن زاده گفت: يه مقاله نوشتن؛ يه مقاله ی توهین آمیز به روحانیون 
مخالف رژيم؛ لقب »مرتجعین سیاه« به شون داده و به دروغ گفته که اين ها همکاری 
پنهانی با کمونیست های بین المللی دارند، تا دستاوردهای انقالب سفید شاه رو بی اثر 
کنن. بعد کمی مکث کرد و ادامه داد: مهم تر از همه، اين که به شخص آيت اهلل خمینی 
هم اهانت کرده... توی دانشگاه غوغايی به پا شده. ناصر به دوستانش گفت: پاشین! 

پاشین جمع کنین تا ما هم بريم دانشگاه.

10
خبر اهانت به امام خمینی توسط روزنامه ی اطالعات، مثل بمب همه جا صدا کرد. 
بازار تهران در اعتراض تعطیل شد. حدود چهارهزار طلبه و  حوزه ی علمیه ی قم و 
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هواداران آن ها در تظاهرات شرکت کردند و در اين تظاهرات، شعارهای تندی علیه رژيم 
سر دادند: »ما حکومت يزيد نمی خواهیم«، »حکومت مشروطه می خواهیم« و »آيت اهلل 

خمینی بايد به وطن بازگردد.«. معترضان خواستار عذرخواهی رسمی دولت شدند.
نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان اقدام کردند. در روز بعد مقامات رسمی و دولتی، 
شمار کشته شدگان را دو نفر اعالم کردند، اما مخالفان تعداد کشته شدگان را هفتاد نفر و 
تعداد زخمی ها را بیش از پانصد نفر اعالم کردند. امام خمینی يک روز بعد از تظاهرات، 
مردم را به برگزاری تظاهرات بیشتری فراخواند و مردم قم را برای پايداری قهرمانانه در 
برابر طاغوت تحسین کرد و شاه را به هم دستی با آمريکا برای نابودی اسالم و نابودی 

کشاورزی ايران و تبديل کشور به زباله دان کاالهای خارجی متهم کرد.
خبر تظاهرات خونین مردم قم و پیام امام برای آن ها در همه جا پیچید. بچه های 
حزب اللهی دانشگاه آريامهر در اعتراض به کشتار مردم قم، تصمیم به تظاهرات در 
دانشگاه گرفتند. مؤذن زاده قبل از مراسم برای عملی نو و بديع در دانشگاه با ناصر 
هماهنگ کرده بود. قرار بر اين شده بود که مؤذن زاده اجتماع تظاهرکنندگان را به طرف 
رستوران دانشگاه بکشاند و ناصر با پرت شدن حواس ساواک به آن سمت دانشگاه، از 
فرصت استفاده کند و تمامی عکس های شاه را که به در و ديوار دانشگاه آويزان بود، 
به پايین بکشد. مؤذن زاده اين چنین کرد و تا سر چرخاند، ديد که ناصر با موفقیت اين 
عملیات را انجام داده است. پايین کشیدن عکس شاه برای اولین بار بود که اتفاق 

می افتاد و اين عمل بديع و شجاعانه برای اولین بار توسط ناصر رخ داده بود.

11
امام را رونويسی می کرد. مؤذن زاده ناصر را مسئول  ناصر تندتند اعالمیه ی جديد 
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نوشتن و پخش اعالمیه ها کرده بود. ناصر تا صبح هم که شده، حاضر بود بنشیند 
و اعالمیه ها را رونويسی کند. اعالمیه ی امام حاوی مطالب بسیار مهمی بود. چهلم 
کشته شده های تظاهرات قم نزديک بود و امام از مردم خواسته بود که روحانیون و 
بازاريان در چهلم کشته های قم، به نشانه ی اعتراض تظاهرات کنند. چهلمین روز کشتار 

مردم قم 29 بهمن 56 بود.
آن روز فرارسید. بازار و دانشگاه ها در آن روز تعطیل شد و مردم به نشانه ی اعتراض 
در تظاهرات شرکت کردند. در دوازده شهر کشور تظاهراتی آرام برگزار شد، اما در تبريز 
به دنبال تیراندازی يک افسر پلیس خشمگین به يک نوجوان دانش آموز، تظاهرات آرام 
مردم به خشونت کشیده شد. در پی کشته شدن اين نوجوان، مردم خشمگین شدند 
و به پلیس حمله کردند. به کالنتری ها و دفاتر حزب رستاخیز هجوم بردند و بانک ها، 
هتل های لوکس و سینما هايی که فیلم مستهجن به روی پرده داشتند نیز مورد حمله ی 
مردم قرار گرفت. جالب آن که مردم به بانک ها حمله کردند، اما حتی يک ريال هم از اين 
بانک ها به سرقت نرفت. اين درگیری ها و ناآرامی ها در تبريز دو روز به طول انجامید و 
سرانجام رژيم به کمک ارتش و هلی کوپتر و تانک توانست مردم را متفرق کند. دولت 
آمار کشته ها را شش نفر اعالم کرد، اما مخالفان کشته ها را بیش از سیصد نفر اعالم 

کردند. اين تظاهرات بزرگ ترين اعتراض عمومی از سال 42 به اين سو بود.

12
ناصر برای عید 57 به کرمان و پیش خانواده اش رفت. وقتی از در حیاط وارد شد، بوی 
سمنوی مادرش تمام فضای حیاط را پر کرده بود. نگاهش به باغچه افتاد. مثل هر سال 
عید، مادرش با دقت و سلیقه پیاز گل های الله عباسی را کاشته بود تا برای ارديبهشت 
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ماه سر از خاک بیرون بیاورند و به حیاط زيبايی ببخشند. اما عید امسال با هر سال برايش 
متفاوت بود؛ دلشاد نبود. از قساوت و ظلم رژيم و از کشتار مردم بی گناه دلش گرفته 
بود. ناصر از نظر درس و دانشگاه به تعطیالت رفته بود، اما فعالیت های انقالبی اش را 
تعطیل نکرده بود. در آخرين اعالمیه ای که در تهران رونويسی کرده بود، امام از مردم 
خواسته بود که 10 فروردين 57، چهلم مردم تبريز را گرامی بدارند. ناصر در روز 10 
فروردين به همراه دوستان و خانواده اش در تظاهرات شرکت کرد. آن روز و دو روز بعد 
از آن در 55 شهر تظاهرات برپا شد. در برخی از شهرها از جمله تهران و يزد و اصفهان 
تظاهرات به خشونت کشیده شد. مردم با پلیس درگیر شدند و به ماشین های پلیس و 
مشروب فروشی ها حمله کردند. همچنین در برخی از شهرها، مجسمه های خانواده های 

سلطنتی پايین کشیده شد.
در يزد شديدترين درگیری ها ُرخ داد. ده هزار سوگوار پس از سخنرانی، با فرياد »مرگ بر 
شاه«، »درود بر خمینی« و »زنده باد شهدای قم و تبريز« از مسجد بازار به سوی جايگاه 
اصلی پلیس به راه افتادند و با گلوله باران مأموران رژيم روبه رو شدند. در اعالمیه ای که 
بالفاصله رسید، امام و رهبران جبهه ی ملی از مردم خواسته بودند که چهلم مردم يزد را 

گرامی بدارند؛ چهلم در تاريخ 19 ارديبهشت بود.
ناصر آخرين اعالمیه ی امام را هم وقتی در کرمان بود، رونويسی کرد و برای همسايه 

و آشنايان توزيع کرد. او با پايان تعطیالت نوروزی به تهران بازگشت.

13
ناصر به همراه دوستان و همکالسی ها در مراسم يادبود 19 ارديبهشت )چهلم مردم 
يزد( شرکت کرد. در جلسه ی نهج البالغه که فردای آن روز بود، بچه ها خبر آوردند که 
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24 مراسم در سراسر کشور به خشونت کشیده شده است. مؤذن زاده گفت: ديروز شاه با 
لغو ديدار از اروپای شرقی به دوهزار نیروی مسلح دستور داد که بازار رو محاصره کنند 

و برای بر هم زدن مراسم، نیروها از گاز اشک آور استفاده کردند.
تهديد  جمله:  از  داد،  انجام  اقداماتی  کشور،  در  ايجادشده  بحران  حل  برای  رژيم 
خشونت آمیز رهبران مخالف غیرمذهبی، نوشتن نامه های تهديدآمیز به حقوقدانان و 
نويسندگان برجسته ی جنبش حقوق بشر و بمب گذاری دفاتر برخی از سران جبهه ی 
ملی. اين اقدام رژيم در برابر مخالفان غیرمذهبی بود. اما رژيم در برابر مخالفان مذهبی، 
دست به اين اقدامات زد: آزادی بازاريان جزء، ممنوع کردن نمايش فیلم های مستهجن، 
وعده ی بازگشايی مدرسه ی فیضیه، برکناری نصیری ـ رئیس ساواک ـ بعد از دوازده 
سال، افزايش شمار زائران مکه ی مکرمه و رفتن شاه به مشهد مقدس. اقدام اقتصادی 
رژيم نیز کند کردن چرخ های اقتصاد بود تا از طريق پديد آوردن کسادی در بازار تولید و 
توزيع، تورم را مهار کند. اين استراتژی سه گانه ی رژيم جواب داد، به نحوی که تابستان 

57 خیابان ها آرام بود.
ناصر که برای گذراندن تعطیالت تابستانی به کرمان رفته بود، تحرک خاصی در بین 
مردم مشاهده نکرد و اعالمیه ی خاصی نیز از جانب امام نرسید. اين امر، بیان گر آن بود 
که با اقدامات صورت گرفته از طرف رژيم، يک آرامش حداقلی در بین مردم ايجاد شده 
بود. اما اين آرامش دوام نیاورد. دلیل آن هم رکود آگاهانه ی اقتصادی بود که رژيم در 
جامعه ايجاد کرد. همچنین با افزايش نیافتن حقوق کارگران به روال سابق، اين قشر 
هم به جمع ناراضیان اضافه شدند. دولت پاداش های ساالنه ای را که معمواًل به همه ی 
کارمندان خود می داد، لغو کرد. در نیمه های تابستان کاهش حقوق شروع شد و شمار 

بیکاران از صفر به چهارصد هزار نفر رسید.
و  خود  نارضايتی  از  بود،  تلگراف  و  پست  اداره ی  کارمند  که  ناصر،  پدر  ماشاءاهلل، 
همکارانش در ارتباط با کاهش دستمزدها گفت. ناصر سری به عالمت تأسف تکان 
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داد و گفت: ديگه از اين به بعد، توی تظاهرات ها، قشر کارگر و کارمند هم به جمع 
روشنفکر و دانشجو و بازاری  اضافه می شه. تلويزيون روشن بود. همان موقع تلويزيون 
شروع به پخش کنفرانس مطبوعاتیـ  تلويزيونی شاه کرد. بعد از مدتی، صحبت شاه به 
همین رکود اقتصادی و وضعیت کشور از بابت دستمزدها و حقوق کارمندان رسید و شاه 
در اين مصاحبه، از مردم خواست که بیشتر کار کنند و ازخودگذشتگی بیشتری نشان 
دهند؛ کمربندهای خود را محکم کنند و خواسته های اقتصادی خود را پايین بیاورند. 
ناصر گفت: می بینی آقاجون! اين آدم خیلی پررو است. يکی نیست به ش بگه که خودت 
با اون سیاست های غلط باعث اين تورم توی کشور شده ای. پول های هنگفتی که از 
فروش نفت به خزانه ريخته می شه رو حیف و میل می کنن و بی پشتوانه می ريزی توی 
مملکت، بعد وقتی تورم درست می شه، به جای اين که برن دنبال منشأ اصلی، با دست 
خودشون رکود درست می کنن تا تورم درست بشه؛ آخه آدم اين شکايت ها و حرف ها رو 

پیش کی ببره. ماشاءاهلل گفت: فقط خود خدا بايد به ما رحم کنه.

14
مهدی تابستان آن سال، خیلی بی خبر و غیرمنتظره به کرمان آمد. ناصر هم به خاطر 
را  مهدی  آمدن  دلیل  همگی  وقتی  بود.  کرمان  در  دانشگاه ها  تابستانی  تعطیالت 
پرسیدند، مهدی از اعتصابات کارکنان برق تهران و شبکه ی آب تهران در اعتراض به 
لغو پاداش های ساالنه گفت. به خاطر اين اعتصابات، اين ادارات به تعطیلی کشانده شده 
بود که مهدی فرصت را غنیمت شمرده و پیش خانواده آمده بود. ناصر رو کرد به مهدی 
و گفت: شنیدم تظاهرات کارگران توی مشهد به خشونت کشیده شده. مهدی گفت: آره، 
درسته. رژيم برای جلوگیری از ادامه ی تظاهرات و اعتصابات کارکنان و کارگران، توی 
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اصفهان اعالم حکومت نظامی کرد. ناصر گفت: حکومت نظامی؟ مهدی گفت: بله، از 
سال 32 به اين طرف، اين اولین اعالم حکومت نظامیه. بعدازظهر آن روز، ناصر به منزل 
رضوانی رفت. به صورت دوره ای، جلسات نهج البالغه و تفسیر قرآن را برگزار می کردند؛ 
چه آن زمان که در تهران حضور داشتند و چه وقتی که برای تعطیالت به کرمان 
می آمدند. در جلسه ی آن روز، ناصر خبر يک واقعه ی تکان دهنده را شنید؛ واقعه ای که 
تا مدت ها ذهنش مشغول آن بود. در روز 28 مرداد، درست در بیست و پنجمین سالگرد 
کودتای سال 32، سینما رکس آبادان در منطقه ی کارگرنشین، به صورت مشکوکی 
آتش گرفت و بیش از چهارصد مرد و زن و کودک، زنده زنده در آتش سوختند. ناصر از 
آنچه شنید، گوش هايش سنگین شد. انگار برای چند دقیقه در خأل باشد، ديگر هیچ چیز 
نمی شنید و نمی ديد. نظريان چند بار ناصر را صدا زد. ناصر اصاًل متوجه نشد. در نهايت، 
نظريان با دست، زانوی ناصر را تکان داد تا او را متوجه خود کند. ناصر به چهره ی 
نظريان نگاه کرد. حاال ديگر چشمانش پر از اشک شده بود. نظريان گفت: ناصر! خودت 
رو ناراحت نکن... تازه رژيم گفته آتش سوزی کار مخالف هاست... قباًل هم اين کار رو 
کرده بودن. ناصر گفت: اواًل مخالف ها تا حاال سینماهای خالی رو آتش زدن، اون هم 
سینماهايی که فیلم های مستهجن روی پرده داشتن... سینما رکس چه فیلمی روی پرده 
داشته؟ رحمتیان گفت: يه فیلم ايرانی بوده درباره ی همین جامعه ی امروز... مثل اين که 
فیلم جنبه ی انتقادی داشته. ناصر گفت: خب... کار خود حکومته؛ اين کار رو کرده تا 

مخالف ها رو بدنام کنه و مردم رو بندازه به جون هم.
از اين که آن همه انسان بی گناه  در مسیر برگشت به خانه، فکر ناصر درگیر بود. 
يک شبه کشته شده بودند، پشتش تیر کشید؛ آن هم انسان هايی که برای قدری تفريح 
از خانه بیرون زده بودند. آن هم چه نوع کشته شدنی؛ زنده زنده در آتش سوخته بودند. به 
حال آن ها فکر کرد؛ به ترس و وحشتی که در آن لحظه داشتند. ناصر يکی دو بار سرش 
را تکان داد. خودش را وادار کرد که به جزئیات اين واقعه فکر نکند؛ احساس می کرد که 
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اگر بیشتر به اين ماجرا فکر کند، قالب تهی می کند. فقط مصمم تر شد. به اين نتیجه 
رسید که راهی را که در پیش گرفته، درست است؛ راه مبارزه با حکومتی بی عدالت؛ 
حکومتی که برای بقا، حاضر به انجام هر کاری هست، حتی حاضر به کشتن انسان های 

بی گناهی که فقط بايد قربانی می شدند؛ قربانی مظلوم نمايی دروغین رژيم.

15
در مراسم تشییع قربانیان سینما رکس آبادان، ده هزار نفر از بستگان قربانیان راهپیمايی 
کردند و شعارهای تندی سر دادند: »مرگ بر شاه«، »نابود باد سلطنت پهلوی«، »ارتش 
برادر ماست، خمینی رهبر ماست« و.... رژيم می خواست ماجرای سینما رکس را به نفع 
خود تمام کند، اما کاماًل برعکس شد و به ضرر حکومت تمام شد. نارضايتی و تنفر 
عمومی نسبت به رژيم بیشتر و موج اعتراضات گسترده تر شد. شاه دستپاچه دست به 
اصالحات زد: نخست وزير، آموزگار، را برکنار کرد و شريف امامی را که از خانواده ای 
روحانی بود و با روحانیون عالی رتبه پیوند دوستی داشت، به جای او گماشت. 261 
زندانی سیاسی را آزاد کردند. شريف امامی تقويم شاهنشاهی را لغو کرد. همچنین 57 
قمارخانه ی منصوب به بنیاد پهلوی را بست و کمک  های دولتی به حزب رستاخیز را 

قطع کرد.
ناصر و پدرش صحبت های شريف امامی را در مجلس از طريق تلويزيون می ديدند. 
شريف امامی از ديدارش با رهبر مخالفان از جمله بازرگان، فروهر و... گفت و بیان کرد 
که برای روز عید فطر اجازه ی راهپیمايی مسالمت آمیز را به آن ها داده است. ناصر به 

پدرش نگاه کرد و گفت: نوشدارو بعد از مرگ سهراب.
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16
راهپیمايی روز عید فطر برگزار شد و سران مخالفان از مردم خواستند که روزهای ديگر 
به خیابان  ها نیايند. ناصر اعالمیه ی شب عید فطر امام را رونويسی و به طور گسترده 
در سطح شهر پخش کرده بود و نسخه ای از آن را برای خود نگه داشته بود و داشت 
آن را می خواند: »اين وظیفه ی همه ی مسلمانان است که تا آخر در برابر رژيم بايستند، 
وعده های نادرست را رد کنند، بر نیروهای مسلح چیره شوند و تا اخراج اين »ظلم 
غارتگر« از ايران به مبارزه ادامه دهند. با صدور اين اعالمیه، ديگر مهار مردم دشوار بود.

تا سه روز بعد از عید فطر هم مردم به خیابان ها آمدند، طوری که در 16 شهريور، نیم 
میلیون نفر در تهران تظاهرات کردند. شعارها شديداللحن تر شده بود: »مرگ بر سلطنت 
پهلوی«، »آمريکا برو گمشو«، »حسین سرور ماست، خمینی رهبر ماست«، »استقالل، 
آزادی، جمهوری اسالمی« و... . شاه گمان می کرد با تغییر نخست وزير و دست زدن 
به برخی اصالحات، می تواند جلوی تظاهرات ها را بگیرد؛ وقتی ديد اين چنین شده، 
يعنی خشم عمومی بیشتر شده است، در شامگاه 16 شهريور، کابینه را فراخواند و اعالم 

حکومت نظامی کرد و حکم دستگیری سران مخالفان را صادر کرد.
با اعالم حکومت نظامی از طريق تلويزيون، جمعه، 17 شهريور، مردم در میدان ژاله 
)شهدا( تجمع کرده بودند که ارتش با هلی کوپتر مردم را به گلوله بست و شديدترين 
درگیری  ها اتفاق افتاد و جمعه، 17 شهريور، به جمعه ی سیاه معروف شد و ديگر موقعیت 
میانه روهايی مثل بازرگان و فروهر و سنجابی که فقط خواهان اجرای قانون اساسی 
و سازش با سلطنت بودند، تضعیف شد و خود آن ها اعالم کردند که با اين کشتارها، 

مصالحه با رژيم ناممکن است.
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17
ناصر داشت ديگر کم کم برای شروع ترم جديد دانشگاه آماده می شد تا به تهران بازگردد، 
اما موج اعتراضات و اعتصابات، روز به روز بیشتر می شد. ناصر دوست داشت زودتر به 
تهران بیايد و در قلب حوادث و ماجراها قرار بگیرد. فاطمه که خبر تظاهرات و کشتارهای 
تهران را شنیده بود، نگران ناصر بود و دوست داشت که او بیشتر در کرمان بماند، اما ناصر 
و دوستانش برای رفتن به تهران لحظه شماری می کردند. ناصر و دوستانش به تهران آمدند 
و بر سر کالس های درس حاضر شدند، اما کالس ها ديگر کالس های درس نبود، کالس 
حرف های سیاسی بود. دانشجويان تحت تأثیر ناآرامی های اخیر، در هیجان دائمی بودند؛ هر 

يک تبديل به آتش زير خاکستری شده بودند.
در 14 مهرماه، امام خمینی از عراق به پاريس هجرت کردند. همچنین 24 مهر، 
چهلمین روز جمعه ی سیاه )17 شهريور( بود. در اين روز، مردم به تظاهرات و اعتصابات 
خود شدت دادند، به نحوی که در اواخر مهرماه، به دنبال اين اعتراضات، بازار، دانشگاه ها، 
تأسیسات فنی، بانک ها، راديو و تلويزيون، پروازهای داخلی، وزارت خانه های دولتی و 
کارخانه های کاغذ و دخانیات و بیمارستان های دولتی به تعطیلی کشانده شدند. اين 

اعتصابات، اقتصاد کشور را فلج کرده بود.
يک بار که ناصر و دوستش، رحمتیان، به دنبال تعطیلی کالس های دانشگاه، با موج 
مردم در تظاهرات شرکت کرده بودند و به طرف میدان 24 اسفند  و منزلشان می آمدند، 
در میدان 24 اسفند با نیروهای ارتشی مواجه شدند. يک سرگرد ارتشی از بلندگو به 
با شلیک  متفرق شوند.  از جمعیت خواست که  و  نظامی کرد  اعالم حکومت  مردم 
هوايی گلوله ها مردم کمی متفرق شدند. ناصر و رحمتیان هم خود را به يک کوچه 
رساندند و از آن جا مأموران را دور زدند و خود را به دانشگاه تهران رساندند و به تجمع 
اعتراض آمیز دانشجويان اين دانشگاه پیوستند. يک دانشجو بلندگويی به دست گرفته 
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بود و خواسته هايشان را يکی يکی برمی شمرد: لغو حکومت نظامی، انحالل ساواک، 
بازگشت امام خمینی و آزادی زندانیان سیاسی.

18
آبان ماه هم از راه رسیده بود و ناصر و ساير دوستانش شايد به تعداد انگشتان يک 
دست هم سر کالس های دانشگاه حضور پیدا نکرده بودند، چراکه کالس ها به خاطر 
ناآرامی های پايتخت به تعطیلی کشانده می شد. در اواسط آبان، دانشجويان دانشگاه 
تهران از طريق شب نامه اطالع دادند که فردا می خواهند در دانشگاه، مجسمه ی شاه را 
پايین بکشند. ناصر و دوستانش در دانشگاه تهران حضور پیدا کردند. عده ی زيادی در 
اطراف مجسمه ی شاه تجمع کرده بودند. همه می خواستند سقوط او را تماشا کنند. چند 
نفر دانشجو باالی مجسمه رفته بودند و عده ای هم در پايین آن قرار داشتند. به ناگاه 
صدای شلیک هوايی آمد. جمعیت سرشان را پايین گرفتند و به ارتشی های که وارد 
دانشگاه شده بودند، چشم دوختند. نیروهای مسلح به دانشجويانی که اطراف مجسمه 
بودند، نه امان دادند و نه اخطار. شروع به تیراندازی کردند. ناصر و دوستانش خود را در 
پشت بوته های شمشاد مخفی کردند. تا سر بلند کردند، عده ی زيادی را ديدند که غرق 
در خون، بر زمین افتاده بودند. با رفتن نیروهای مسلح، همه از دور و اطراف آمدند و 
دانشجويان را به کمک هم روی دست گرفتند و به بیمارستان بردند، اما به نظر می رسید 
که کار از کار گذشته است. ناصر و دوستانش به همراه عده ی زيادی جلوی بیمارستان 
ايستادند تا ببینند چه اتفاقی برای دوستانشان افتاده است. يک نفر از بیمارستان بیرون 
آمد و گفت که سی تن از آن ها کشته شده اند. جمعیت در بهت و ناراحتی فرو رفت. ناصر 
عصبانی بود. همه عصبانی بودند. از اين همه ظلم و بی رحمی عصبانی بودند. در همان جا 
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قرار گذاشتند که همگی در تشییع جنازه ی اين دانشجوها پرشور و حرارت شرکت کنند.
همان شب، هنگام بازگشت به خانه، به پیشنهاد ناصر، چند چوب و مقوای ضخیم و 
رنگ و پارچه تهیه کردند. ناصر و دوستانش آن شب بر روی پارچه ها، شعارهايی چون 
»مرگ بر شاه« و »درود بر خمینی« را نوشتند. بعد ناصر چند کاغذ لوله شده را که در 
میان رختخواب ها مخفی کرده بود، آورد. وقتی اين کاغذها را باز کرد، عکس امام خمینی 
جلوه گر شد. ناصر به کمک دوستانش، عکس امام را روی مقواهای ضخیم چسباندند و 
چوبی را پشت اين مقواها وصل کردند. صبح روز بعد، دانشجويان در تشییع پیکر سی 
تن از دوستان خود، به خیابان ها ريختند و فرياد »مرگ بر شاه« سر دادند. به بانک ها و 
هتل ها و دفاتر خطوط هوايی خارجی حمله شد. همچنین به يکی از بخش های سفارت 
انگلیس، پس از خارج کردن کارکنان آن بخش، حمله و سپس آتش زده شد. خبرنگاران 

خارجی آن روز را با عنوان »روزی که تهران در آتش سوخت« توصیف کردند.

19
چهره ی شاه در چارچوب تلويزيون قرار گرفته بود و از روی يک نوشته، داشت مطالبی 
را می خواند. او مخالفان و ناراضیان را مخاطب قرار داده بود. ناصر در منزل برادرش بود و 
داشت سخنان شاه را می شنید. شاه قول داد که بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد 
کرد. سانسور مطبوعات را لغو خواهد کرد و گفت که حزب رستاخیز را منحل اعالم 
کرده است. قول داد که هويدا و نصیری بازداشت می شوند و مالیات کارمندان کم درآمد 
را می بخشد و بیشتر درخواست های اقتصادی کارمندان دولتی و کارگران را می پذيرد. 
نکته ی مهمی که در حرف های آن شب شاه بود، اين بود که گفت تبعیديان، از جمله امام 
خمینی می توانند به کشور برگردند و دست آخر گفت که »پیام انقالب مردم« را شنیده 
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است و به زودی انتخابات آزاد برگزار خواهد شد و اشتباه های گذشته را جبران خواهد کرد.
صحبت های شاه که تمام شد، مهدی پیچ تلويزيون را چرخاند و آن را خاموش کرد. 
بعد رو کرد به ناصر و گفت: ديگه اين کارها و اين وعده و وعیدها اثر نداره؛ زخم هايی 
روی دل اين مردم و جنازه هايی روی دستاشون گذاشته که هیچ جوری نمیشه جبران 
کرد. ناصر گفت: چطور انتظار داره که مردم خون اون همه بی گناهی که به ناحق ريخته 
شده رو فراموشش کنن! حاال بايد منتظر اعالمیه بعدی آقا باشیم تا ببینیم در برابر 

حرف های شاه چی می گن.

20
جديدترين اعالمیه ی امام، آب پاکی را روی دست همه ريخت و تکلیف همه چیز 
را روشن کرد؛ تکلیف هر دو طرف ماجرا را. امام در اعالمیه گفته بود: اگر شاه صدای 
انقالب را شنیده، بايد بی درنگ استعفا دهد و در برابر دادگاه اسالمی قرار گیرد. جايی 
برای مصالحه و سازش وجود ندارد؛ هر کس به اين حکومت ملحق شود، به اسالم 
خیانت کرده است و مردم هم بايد تا هنگامی که اين »سلطنت منفور« را به زباله دان 

تاريخ نیفکنده اند، از پای ننشینند.
ناصر اعالمیه را بست و رو به نظريان و رحمتیان گفت: خدا رو شکر، آقا تکلیفمون 
رو روشن کرد. يه سری با اين حرف های اخیر شاه، کمی شل شده بودن... راستی، آقا 
در جواب خبرنگارهای خارجی، در مورد حکومت جايگزين سلطنت، گفتند: جمهوری 
اسالمی. نظريان گفت: جمهوری اسالمی؟ ناصر گفت: يعنی يه حکومت ملی بر اساس 
اصول اسالم. نظريان گفت: بچه ها تو دانشگاه می گفتن که بازرگان و سنجابی رفتن 
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پاريس پیش آقا و نهضت رو کامل سپردن به آقا، درسته ناصر؟ ناصر گفت: آره، بازرگان 
به آقا گفته که تظاهرات های اخیر، نشون می ده که مردم پیرو آيت اهلل خمینی هستن و 
می خوان اين سلطنت جای خودش رو به نظام اسالمی بده. رحمتیان گفت: وای ناصر! 

يعنی می شه. ناصر گفت: ايشاال که می شه.

21
سنجابی به محض ورود به کشور دستگیر شد. در 21 آبان، بازار و دانشگاه و کارکنان 
که تازه چندی پیش آغاز به کار کرده بودند، در اعتراض دوباره دست به اعتصاب زدند 

و تا بهمن ماه دست از اعتصاب برنداشتند.
با فرارسیدن ماه محرم، تظاهرات مردم شدت بیشتری گرفت. آيت اهلل طالقانی از مردم 
خواست باالی پشت بام ها بروند و فرياد »اهلل اکبر« سر دهند. امام هم از مردم خواست 

تا پیروزی خون بر شمشیر، »شهدای بیشتری« تقديم کنند.
ناصر يک شب در جريان تظاهرات، وقتی با تیراندازی نیروهای مسلح مواجه شد، وارد 
يک کوچه شد. درهای چند خانه برای پناه دادن به مردم باز شد و ناصر وارد يکی از اين 
خانه ها شد. صاحب خانه او را در پستوی خانه اش که در داالن ورودی خانه بود، پناه داد. 
صدای تیراندازی و گشت نیروهای مسلح تا نزديکی های صبح در خیابان ها می آمد؛ ناصر 
در سرما، آن شب را تا صبح در آن پستو سپری کرد. در جريان اين تظاهرات ها در تهران 
هفتصد نفر کشته شدند و در قزوين، 135 نفر زير تانک های ارتش جا ماندند و جان دادند.

ناصر به خاطر تعطیلی دانشگاه ها و از طرفی، برای ادامه ی مبارزه در شهر خود، راهی 
کرمان شد. ناصر وقتی وارد کرمان شد، از طريق مادرش متوجه واقعه ی آتش سوزی 
مسجد جامع کرمان شد. در روز 24 مهر که روز اربعین شهدای 17 شهريور بود، حدود 
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بیست هزار نفر از مردم کرمان به دعوت علما و روحانیون کرمان در مسجد جامع اين 
شهر اجتماع کرده بودند. در اين روز، بازار و کلیه ی مغازه ها تعطیل شده بود. در حین 
برگزاری مراسم، حدود سیصد نفر، ظاهراً از ساکنان زاغه نشین، با در دست داشتن چوب 
و میله های آهنی و با دادن شعارهايی به نفع شاه، به مسجد حمله کردند. اين جماعت، 
نخست دوچرخه ها و موتورهای مردم را به آتش کشیدند و وقتی با واکنش مردم مواجه 
شدند، پلیس به جهت حمايت از اين اقلیت، به طرف مردم تیراندازی کرد تا آن که مردم 
در مسجد پناه گرفتند. عده ای از مهاجمان با دادن شعار »جاويد شاه«، پشت بام مسجد 
رفتند و به طرف جمعیت آجر پرتاب کردند. مردم برای ممانعت از ورود مهاجمان، داخل 
شبستان مسجد رفتند و درها را بستند. اندکی بعد گازهای خفه کننده ای در فضا پراکنده 
شد و در اين هنگام، مهاجمان با شکستن درهای شبستان، با چماق و چوب، به مردم 
هجوم بردند که عده ای از مردم و روحانیون مجروح و عده ای هم بی هوش شدند. 
آيت اهلل صالحی کرمانی و آيت اهلل رخشاد نجفی بی هوش شدند و مردم آنان را روی 
دست به خارج از مسجد بردند. در اثر اين واقعه، قسمتی از وسايل و ساختمان مسجد 
آتش گرفت و تعدادی از قرآن های داخل مسجد هم سوخت. پس از آن، مهاجمان در 
میدان فابريک  اجتماع کردند و در عین حال که شعارهايی به نفع رژيم سر می دادند، 
پس از گذر از چند خیابان، جلوی مسجد صفا، پس از تظاهرات کوتاهی، مجدد به طرف 
میدان مشتاقیه  آمدند و از دو جانب به مسجد جامع هجوم بردند. سپس به طرف میدان 
ارگ حرکت کردند و به سه فروشگاه بزرگ اتومبیل و دوچرخه و موتورسیکلت که 

متعلق به معتمدان بازار بود، يورش بردند و آن ها را به آتش کشیدند.
در روز عاشورا، در شهرهای مختلف، تظاهرات های میلیونی برگزار شد. يک هفته 
پس از عاشورا، ديگر سربازان و ارتشی ها در برابر مردم نبودند. سربازان از پادگان ها 
فرار کردند و به مردم اسلحه می دادند. اگرچه از جانب مقامات باالی ارتش تهديد به 
دستگیری و اعدام می شدند، اما سربازان همچنان پادگان ها را خالی می کردند و ديگر 
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از اين تهديدها ابايی نداشتند.
ناصر بی اطالع مادرش از خانه بیرون رفت. به خاطر ناآرامی هايی که وجود داشت، 
فاطمه بدجوری دلش شور افتاده بود. ديری نگذشت و ناصر برگشت، اما فاطمه وقتی او 
را ديد، چند لحظه متعجب به او نگاه می کرد. فاطمه گفت: رفته بودی سلمونی؟ ناصر 
گفت: سالم، آره. فاطمه گفت: حاال برای چی، توی اين سرما، اين قدر موهات رو از 
ته تراشیدی؟ ناصر گفت: آقا دستور داده که سربازها از پادگان ها فرار کنن. موهام رو 
تراشیدم تا دژبان ها، سربازهای فراری رو نتونن شناسايی کنن؛ قرار شده بقیه ی رفقا 

هم همین کارو کنن. 
بعدازظهر آن روز ناصر به همراه دوستانش در تظاهرات شرکت کرد. در برابر تهديد 
بلندی رساند و فرياد زد:  به باالی يک  را  ناصر خود  تیراندازی،  به  نیروهای مسلح 
سینه ی من آماج گلوله های شماست. مردم با ديدن چنین شجاعتی، بیشتر تهییج شدند 

و شعارهای تندتری دادند.

22
ناصر بعد از ديدن حوادث تهران و حاال با شنیدن واقعه ی آتش سوزی مسجد جامع، 
انزجارش از رژيم بیشتر و بیشتر شده بود و در اين که ديگر کار اين رژيم تمام است و بايد 
حکومت عوض شود، هیچ شکی به دل راه نمی داد. ناصر در تهران از دانشجويان و مردم 
تظاهر کننده، ساختن کوکتل مولوتف را ياد گرفته بود. با دوستش، رضوانی، هماهنگ 
کرد و لوازم الزم برای ساختن اين وسیله ی آتش زا را فراهم کردند. برای اين که جلب 
توجه نکنند، ناصر به همراه رضوانی، به منزل پدری مادرش، واقع در روستای سعدی 
با خیال راحت، مشغول  ناصر و دوستش  رفتند. در آن جا  در سی کیلومتری کرمان 
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ساختن کوکتل مولوتف شدند. ناصر از طريق مادرش و همسايه ها، بطری و شیشه هايی 
را که الزم نداشتند، جمع آوری کرده بود. بعد با ريختن نفت يا الکل در انتهای اين 
بطری ها و گذاشتن پارچه های کهنه، به عنوان فتیله بر سر آن ها، آن ها را برای اشتعال 

در تظاهرات ها آماده می کردند.
روستای سعدی از توابع باغین بود و سعدی شش کیلومتر بعد از باغین در جاده ای به 
طرف تهران واقع شده بود. بعد از ساختن کوکتل مولوتف و گذاشتن آن ها در کارتن، 
ناصر برای آن که پاسگاه ژاندارمری باغین متوجه آن ها نشود، با پای پیاده، به همراه 
رضوانی، راه بیابان را در پیش می گرفتند تا باغین را دور بزنند و به ژاندارمری باغین 
با  آن جا  از  و  می رسیدند  اصلی  جاده ی  به  پیاده روی طوالنی،  از  بعد  نکنند.  برخورد 

ماشین های عبوری، به طرف کرمان می آمدند.

23
بختیار، از اعضای جبهه ی ملی، در روز 9 دی، به عنوان نخست وزير، اعالم شد و در 
مصاحبه ای تلويزيونی حاضر شد. در آن جا مطرح کرد که به شاه پیشنهاد کرده که برای 
مدتی به استراحت برود و کشور را ترک کند. به محض شنیدن اين سخن بختیار، ناصر 
از جايش بلند شد و ژاکت به تن کرد و کاله بر سرش گذاشت. وقتی مادرش از او پرسید 

که کجا می رود؟ گفت: بچه ها تو مسجد هستن. بايد اين خبر مهم رو به اون ها برسونم.
در 26 دی ماه، شاه کشور را به مقصد قاهره ترک کرد. مردم از شادی به خیابان ها 
ريختند. ناصر سراسیمه اين خبر را برای مادرش آورد و به مادرش گفت: شاه فرار کرد. بعد 
با عجله خودش را به دوستانش، در مسجد جامع، رساند و جلوی درب مسجد شروع کردند 
به پخش شکالت و شیرينی. سپس ناصر به اتفاق چند تن از دوستانش به طرف میدان باغ 
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ملی  راه افتادند. از شادی سر از پا نمی شناختند. در وسط میدان، مجسمه ای از شاه نصب 
شده بود. ناصر به کمک دوستانش، با طناب و اهرمی که با خود برده بودند، اين مجسمه 
را سرنگون کردند و به پايین کشیدند. مردم که دور تا دور مجسمه جمع شده بودند، با 
پايین کشیدن آن، فرياد شادی سر دادند و دائم شعار »بگو مرگ بر شاه« را سر می دادند.

بختیار دستپاچه آن شب در تلويزيون ظاهر شد و قول برگزاری انتخابات آزاد را داد. 
گفت که فروش نفت به اسرائیل را متوقف خواهد کرد و زندانیان سیاسی را آزاد می کند. 
همچنین گفت که آيت اهلل خمینی، »گاندی ايران«، می تواند به کشور بازگردد. فردای 
آن روز، ناصر اعالمیه ی امام را به خانه آورد. امام در پاسخ بختیار گفته بود که مردم به 
اعتصابات ادامه دهند و بیان کرده بود که هر دولت منصوب شاه، غیرقانونی است. ناصر 

از ته دل می خنديد و می گفت: آقا آب پاکی رو ريخت رو دست بختیار.

24
ناصر از تلويزيون لحظه ی ورود امام به کشور را ديد. سر از پا نمی شناخت. دوست 
داشت آن لحظه در تهران بود و امام را از نزديک می ديد. با ورود امام خمینی به کشور، 
عماًل دولت بختیار فرو ريخت و اداره ی امور کشور به دست کمیته ها افتاد. امام خمینی 
شورای انقالب را تشکیل دادند و آن شورا مسئول تشکیل دولت موقت شد. امام در رأس 

دولت موقت مهندس مهدی بازرگان را قرار داد.
وقتی در 19 بهمن ماه، همافران به ديدار امام رفتند، فردای آن روز، ساختمان نیروی 
هوايی، توسط گارد شاهنشاهی، محاصره شد. چريک ها به کمک همافران رفتند و 
توانستند گارد سلطنتی را پس بزنند. افراد حاضر در نیروی هوايی هم فرار کردند و در 

بین مردم اسلحه توزيع کردند.
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ساعت 2 بعدازظهر روز 22 بهمن، رئیس ستاد کل ارتش اعالم کرد که در نزاع میان 
بختیار و شورای انقالب بی طرف است. ناصر در آن روز، دائم پای راديو و تلويزيون 
نشسته بود و اخبار و رويدادها را لحظه به لحظه دنبال می کرد. در نهايت، ساعت 6 
بعدازظهر بود که راديو اعالم کرد: اين جا تهران است، صدای حقیقی ايران؛ صدای 
انقالب. انقالب اسالمی رسماً پیروز شده بود و ناصر با شنیدن اين صدا از راديو، مادرش 

را بوسید و خود را به مسجد رساند تا در آن جا دوستانش را ببیند.

25
بعد از پیروزی انقالب، ناصر برای مدت کوتاهی در بنیاد مسکن کرمان شروع به 
فعالیت کرد. اين بنیاد مسئول تقسیم اراضی بین فقرا و مستضعفین بود و کمک به آن ها 
از طريق حساب 100 امام در ساختن مسکن. اين حساب، حسابی بود که افراد توانمند 
برای کمک به فقرا به آن پول واريز می کردند. يک روز قاسم برادر ناصر از او درخواست 
زمین کرد، اما ناصر در جواب گفته بود که تو مجرد هستی و از تو واجب تر هستند. بعد 
از مدتی ناصر برای از سرگیری درس و دانشگاه، به تهران آمد. دانشگاه ها عماًل در يک 
سال منتهی به پايان حکومت پهلوی بسته بودند. ناصر اين بار برای اقامت در تهران، به 
خوابگاه دانشجويی دانشگاه رفته بود. دانشگاه ها بعد از پیروزی انقالب بازگشايی شدند، 

اما عماًل دانشگاه ها محل فعالیت های سیاسی شده بودند.
ناصر و ساير دانشجويان انقالبی در دانشگاه، انجمنی را تشکیل دادند با عنوان انجمن 
اسالمی. گروه های مختلف دانشجويی هم با گرايش های چپ، لیبرال و... در دانشگاه ها 
شروع به فعالیت کردند. هر يک از گروه های دانشجويی، يکی از دفاتر و اتاق های دانشگاه 

را از آن خود کرده و در اختیار تشکل های دانشجويی وابسته به خود قرار داده بود.
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در فروردين 58، همه پرسی برگزار شد و اکثريت مردم خواستار برپايی نظام جمهوری 
اسالمی شدند. اين برای ناصر و ساير دانشجويان پیرو خط امام، در برابر ساير گروه های 
دانشجويی، موفقیت ديگری بود. سازمان مجاهدين خلق )منافقین(، بیشتر از دانشجويان 
رشته های علوم طبیعی و فنی عضوگیری می کرد. به ويژه اصرار زيادی داشت تا در 
دانشگاه صنعتی شريف که دارای دانشجويان نخبه بود، نفوذ کند. اين سازمان برای تبلیغ 
و عضوگیری، برخی از شعارها و افکار خود را به در و ديوار دانشگاه می چسباند. جمله ی 
معروف آن ها، »ايجاد نظام بی طبقه ی توحیدی« بود و شعارهايی مثل »قطعاً اسالم به 
مارکسیسم نزديک تر است تا به سلطنت پهلوی«. ناصر در دانشگاه، هر جا شعارها و 

تبلیغات اين گروهک را می ديد، آن ها را می کند و دور می انداخت.

26
جلسات انجمن اسالمی در دانشگاه به طور منظم برگزار می شد و ناصر و رحمتیان و 
ساير دوستان در اين جلسات شرکت می کنند. مباحث و مفاد مطرح در جلسه، بررسی 
مسائل سیاسی و تحلیل شرايط فعلی کشور بود. يکی از مسائل سیاسی آن دوران، ارتباط 

با آمريکا پس از پیروزی انقالب بود.
بازرگان در دوران نخست وزيری خود، مجدانه تالش می کرد زمینه ی برقراری روابط 
مستحکم و دوجانبه با آمريکا را فراهم آورد. ابراهیم يزدی هم که وزير امور خارجه ی 
دولت بازرگان بود، از اين سیاست حمايت می کرد. گروه های مجاهدين )منافقین( و 
فدايی خلق در دانشگاه ها با علنی شدن اين سیاست، دست به تبلیغات گسترده علیه 
بازرگان زدند، چراکه آمريکا را امپريالیسم بین الملل می دانستند که هیچ گاه حق توده ها را 
رعايت نکرده است. با شکل گیری موج اين مخالفت ها، انجمن اسالمی دانشگاه ها هم 
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به تحلیل شرايط پرداختند. ناصر و دوستانش چشم به امام دوخته بودند تا موضع گیری 
ايشان را در مورد برقراری رابطه با آمريکا بدانند. مالک و معیار در برقراری اين ارتباط، 
برای دانشجويان پیرو خط امام، نظرات ايشان بود. تا اين که در ارديبهشت 58، سنای 
آمريکا، قطعنامه ای را علیه ايران تصويب کرد. پیش نويس اين قطعنامه توسط دو سناتور 
نزديک به شاه تهیه شد. به موجب اين قطعنامه، دولت ايران به دلیل محاکمه ی فوری 
مقامات رژيم گذشته محکوم شد. دولت بازرگان بر اثر فشارهای حامیان امام و همچنین 
چپ گرايان، اعالم کرد که اين قطعنامه نوعی دخالت آشکار در امور کشور است و حاضر 

به پذيرفتن سفیر جديد آمريکا نیست.
بعد از اين جريان، حساس ترين مسئله در رابطه ايران و آمريکا ُرخ داد و آن سرنوشت 
روابط  سرگیری  از  بودند  معتقد  که  آمريکا  در  شاه  بانفوذ  حامیان  بود.  مخلوع  شاه 
دوستانه ی حکومت جديد ايران با آمريکا، موجب تقويت جمهوری اسالمی می شود، 
برقراری آن، تالش هايی کردند و دولت کارتر، رئیس جمهور وقت  از  برای ممانعت 
آمريکا، را به منظور صدور اجازه ی ورود شاه به آمريکا برای معالجات پزشکی زير فشار 
گذاشتند، اما وزير وقت امور خارجه ی آمريکا معتقد بود که به طور حتم، با ورود شاه به 
آمريکا، تمام شانس های موجود برای برقراری روابط با دولت جديد ايران از میان خواهد 
رفت. همچنین مخالفان ورود شاه به آمريکا، معتقد بودند که پذيرفتن شاه، موجب 
تضعیف روند عادی سازی روابط ايران و آمريکا خواهد شد، اما مشاور امنیت ملی آمريکا، 
خواستار پذيرفتن شاه و به نمايش گذاشتن اقتدار و وفاداری آمريکا به يک دوست 
قديمی بود. سرانجام کارتر با ورود شاه به آمريکا موافقت کرد. وقتی دولت آمريکا اين 

تصمیم را با ابراهیم يزدی در میان گذاشت، يزدی اعتراض کرد.
انجمن اسالمی دانشگاه مطرح شد،  وقتی پذيرش شاه توسط آمريکا در جلسه ی 
دانشجويان پیرو خط امام داغ کرده بودند و از اين موضوع به شدت عصبانی بودند. هر 
يک از بچه ها شروع به بیان نظرات و تحلیل خود کرد. ناصر گفت: آدم ياد خاطره ی 
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تلخ کودتای 28 مرداد می افته. به نظرم دوباره آمريکا نقشه داره و خواب و خیاالتی 
برامون ديده. رحمتیان گفت: به خاطر اينه که دولت قدرت کافی رو برای اعمال فشار به 
سفارت برای استرداد شاه نداره. يکی ديگر از بچه ها گفت: بعدازظهر امروز با انجمن های 
اسالمی دانشگاه ها جلسه داريم. تو آخرين جلسه يه زمزمه هايی از حمله به سفارت 
آمريکا و اشغال اون بود. اگه قرار باشه اين اتفاق بیفته، کارها بین چهار دانشگاه تقسیم 
می شه... خالصه که گوش به زنگ باشین. اين حرف هم اصاًل به بیرون درز نکنه. اگه 
چنین چیزی بخواد عملی بشه، بین ما و دانشگاه تهران و علم و صنعت تقسیم مسئولیت 

می کنن؛ خالصه آماده باشین بچه ها تا خبرتون کنیم.
ـ حاال چرا اشغال و حمله به سفارت؟  ما هم مثل چپ ها می تونیم بیرون سفارت تجمع 

و تظاهرات کنیم.
ـ به خاطر اين که بچه ها دنبال بازتاب جهانی هستن و می خوان که دنیا، انزجار مردم 

ما رو از آمريکا بدونه.
ناصر گفت: خود امام هم گفتن که رابطه با آمريکا به چه دردی می خوره، رابطه با 
آمريکا مثل رابطه ی گرگ با میشه ... حاال با اين صحبت های امام، چرا دولت اين قدر 
دنبال رابطه با آمريکاست، معلوم نیست. اگه تصمیم، حمله به سفارت شد، دست خالی 

که نمی شه. ما بايد قبلش يه سری آموزش نظامی و امنیتی ببینیم.
ـ باشه، حتماً توی جلسه امروز اين رو مطرح می کنم... پس منتظر خبر ما باشین.

27
دانشجويان پیرو خط امام دنبال فرصت مناسبی برای عمل کردن به نقشه ی خود 
بودند. به پیشنهاد ناصر، بچه های انجمن به دو گروه تقسیم شدند: گروه آموزش و 
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گروه تعلیمات نظامی. و آموزش های الزم را برای اين عملیات ديدند. ديدار برژينسکی، 
حامی آمريکايی شاه، با بازرگان و يزدی در الجزاير، اين فرصت را برای دانشجويان پیرو 
خط امام فراهم کرد. اين ديدار از تلويزيون پخش شد. سه روز بعد از اين ديدار، يعنی 
در روز 13 آبان 58، ساعت 10 صبح، سفارت آمريکا مورد حمله ی دانشجويان قرار 
گرفت. دانشجويان قفل و زنجیرهای در را با آهن بُر بريدند و وارد سفارت شدند. سفارت 
در عرض سه ساعت به طور کامل اشغال شد. با ورود دانشجويان، کارکنان سفارت 
تالش کردند تا اسناد را از بین ببرند، اما دانشجويان با سرعت عمل بیشتر، اسناد را به 
دست آوردند. امام خمینی اين اقدام دانشجويان را »انقالب دوم« نامیدند. بازرگان از 
دانشجويان خواست که گروگان ها را آزاد کنند. با بی توجهی دانشجويان به درخواست 

بازرگان، او دو روز بعد استعفا داد.
النه ی جاسوسی، از پنج شش ساختمان تشکیل شده بود. دو ساختمان آن از ارزش 
ويژه ای برخوردار بود. يکی از آن ساختمان ها، ساختمانی بود که خود سفیر و سايرين 
و اسرار محرمانه شان را در آن جا نگه داری می کردند. دانشجويان به محض ورود به 
سفارت، به اولین محلی که هجوم بردند، همین ساختمان بود تا جلوی از بین رفتن 
اسناد و مدارک را بگیرند. وقتی دانشجويان وارد اين ساختمان شدند، کارکنان سفارت 
مشغول از بین بردن اسناد بودند. دستگاهی در آن جا قرار داشت که اسناد و مدارک را 
پودر می کرد. همچنین دستگاه ديگری در آن ساختمان بود که وقتی از يک طرف آن، 
کاغذی را وارد می کردی، از طرف ديگر، کاغذ را تبديل به رشته های بسیار بسیار باريکی 

می کرد که ديگر خواندن مطالب آن غیرممکن می شد.
وقتی دانشجويان وارد شدند، کارکنان سفارت دست از کار کشیدند و تسلیم شدند. 
آن ها را به اتاقی در همان ساختمان منتقل کردند. ساختمان ديگر ساختمان سفید نام 
داشت و محل استقرار سفیر بود. وقتی النه ی جاسوسی تسخیر شد، از اين ساختمان 
برای نگه داری گروگان های رده باالی سفارت استفاده کردند و مسئولیت نگهبانی از 
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افراد بود. تعداد  از جمله ی اين  افراد هوشیار و کارآزموده سپرده شد؛ ناصر  آن ها به 
دانشجويانی که وارد سفارت شدند، حدود پانصد نفر بود و تعداد افراد گروگان گرفته شده، 
66 نفر که 63 نفر از سفارت آمريکا بودند و سه نفر از دفتر کنسول گری در وزارت امور 
خارجه ی آمريکا. البته در روز اشغال سفارت، شش ديپلمات آمريکايی توانستند فرار کنند 
و در سفارت خانه های سوئد و کانادا پناه بگیرند و در نهايت، با گذرنامه های کانادايی از 
ايران خارج شدند. از بین 66 گروگان، چهارده نفر زن و سیاه  پوست آزاد شدند که با اين 

حساب، شمار گروگان ها به 52 نفر رسید.
انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی شريف، مسئولیت تسخیر اسناد به دست آمده از سفارت 
و همچنین حفاظت از گروگان های دستگیرشده را داشت. ناصر، رحمتیان، پیدايش، 
آب بر و قره ای از جمله دانشجويان انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی شريف بودند که 

مسئولیت نگهبانی از ساختمان گروگان ها را به صورت گردشی بر عهده داشتند.
ناصر با مسئولیت پذيری بسیار باال، در سرمای پايیز 58، سر پست خود، نگهبانی 
می داد. يک بار که ناصر پست خود را به نفر بعدی تحويل می دهد، برای استراحت 
به ساختمان ديگری می رود. چیزی نمی گذرد که برای کاری با يکی از دوستانش وارد 
حیاط سفارت می شود و می بیند که دانشجويی که به جای او پست را تحويل گرفته، 
خوابش برده است. پیش او می آيد و او را از خواب بیدار می کند. او را به محل استراحت 

دانشجويان می فرستد و دوباره خود به نگهبانی دادن ادامه می دهد.

28
مسئولیت ديگر انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی شريف، جمع آوری اسناد و تسخیر 
آن ها بود. بچه های انجمن با زحمت زياد، رشته های باريک اسناد کاغذی را که کارکنان 
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سفارت، برای عدم دسترسی به اطالعات آن، به اين شکل درآورده بودند، کنار هم قرار 
می دادند تا به مطالب آن دسترسی پیدا کنند. انجام اين کار بسیار مشکل بود و احتیاج 
به اعصابی قوی داشت. ناصر به اين کار عالقه داشت و با جان و دل می نشست و با 
حوصله اين کار را انجام می داد. برخی از روزها، هفت هشت ساعت مداوم می نشست و 

اين مدارک رشته رشته شده را به هم وصل می کرد تا اطالعات آن ها را به دست آورد.
امام، در کالس های درس خود حاضر می شدند و به صورت  پیرو خط  دانشجويان 
نوبتی هم مسئولیت های خود را در النه ی جاسوسی انجام می دادند. همچنین از برپايی 
سخنرانی و مراسم مذهبی و کارهای فرهنگی هم غافل نبودند. از جمله اين که مثاًل 
آيت اهلل حائری شیرازی برای اين دانشجويان، کالس اصول عقايد گذاشته بود. مراسم 
دعای کمیل و نماز جماعت نیز در سفارت برقرار بود. چند باری هم حاج احمدآقا خمینی 

به ديدار اين دانشجويان آمده بود.
بعد از گروگان گیری کارکنان سفارت آمريکا، دولت آمريکا از هر ترفندی برای آزادی 
آن ها استفاده می کرد؛ راه های ديپلماتیک و حتی زور و تهديد و تحريم. وقتی آمريکا، 
ايران را تهديد به تحريم اقتصادی کرد، امام در يک سخنرانی، گفتند: اگر آمريکا ما 
را تحريم اقتصادی کند، روزه می گیريم. دانشجويان پیرو خط امام، در حمايت از امام، 
پنج روز، روزه گرفتند. بعد از اين صحبت امام، ناصر خود را مقید کرده بود که روزهای 
دوشنبه و پنج شنبه را روزه بگیرد. اين که سحر و افطار هم چه بخورد، برايش مهم 
نبود. گاهی سحری فقط يک کاسه ماست می خورد، اما در عین حال با انرژی بود 
و مسئولیت هايش را به نحو احسن انجام می داد. يک بار که حاج احمدآقا به ديدار و 
سرکشی از سفارت آمده بود، متوجه صحبت ناصر با يکی از دوستانش می شود که ناصر 
به او می گويد که اول نماز می خوانم و بعد افطار می کنم. حاج احمدآقا که ناخواسته اين 
صحبت دو نفره ی آن ها را شنیده بود، رو به ناصر کرد و گفت: شما در اين شرايط هم 

روزه می گیريد؟ ناصر لبخندی زده بود و سرش را پايین انداخته بود.
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29
چند ماه بعد از تسخیر النه ی جاسوسی، به دلیل استعفای بازرگان، انتخابات برگزار و 
ابوالحسن بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهور ايران برگزيده شد. برخالف بازرگان 
که در برخورد با دانشجويان پیرو خط امام، روحیه ای انفعالی داشت، بنی صدر در برابر 
حامیان امام، دست به اقدامات متهورانه و تهاجمی زد تا درصدد شکست آنان برآيد. 
بنی صدر  عملکرد  از  همیشه  داشت،  برادرش،  مهدی،  با  که  در صحبت هايی  ناصر 
گاليه می کرد و می گفت: امام تنهاست. دانشجويان پیرو خط امام، در برابر برخوردهای 
نامیدند و به صورت گزينشی، اسناد  بنی صدر، سفارت آمريکا را »النه ی جاسوسی« 

به دست آمده را چاپ کردند و پرده از بسیاری از امور برداشتند.

30
بعد از شکست دولت کارتر در آزادسازی گروگان ها از کانال های ديپلماتیک، درست 
شش ماه بعد از اشغال سفارت، در ارديبهشت 59، يگان ويژه دلتافورس نیروهای مسلح 
آمريکا مأموريت پیدا کرد تا در يک عملیات کماندويی، گروگان های آمريکايی را آزاد 
کند و به آمريکا بازگرداند. اين عملیات به دلیل طوفان شن پیش بینی نشده در منطقه، 
به شکست انجامید. از نظر مکانی، قرار بود نیروهای آمريکايی در طبس فرود بیايند و 
به همین دلیل، اين عملیات، به عملیات طبس مشهور شد. امام خمینی بعد از شکست 

آمريکايی ها در اين عملیات، گفتند که شن ها از طرف خدا مأمور شده بودند.
چند ماه بعد از افتتاح مجلس شورای اسالمی در خرداد 59، طی نامه ای از جانب امام، 
تصمیم گیری پیرامون گروگان های آمريکايی، به مجلس شورای اسالمی سپرده شد. 
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با توجه به قطع رابطه ی سیاسی بین دو کشور ايران و آمريکا، دولت الجزاير، به عنوان 
به تفاهم نهايی بود که در  ايران، واسطه ی رسیدن  حافظ منافع جمهوری اسالمی 
نهايت، گروگان ها بعد از 444 روز آزاد شدند. گروگان ها آزاد شدند و دانشجويان خط امام 
اين چنین مخالفت خود را با سیاست های دولت آمريکا در قبال شاه مخلوع نشان دادند 

و از طرف ديگر پايگاه اجتماعی پیروان امام را محکم کردند.

31
پس از اشغال سفارت آمريکا و قبل از اتمام اين جريان، امام خمینی در پیام نوروزی 
انقالب اسالمی در  بايد  تأکید کردند و گفتند:  بر تصفیه ی دانشگاه ها  فروردين 59، 
تمام دانشگاه های ايران به وجود آيد تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و يا غرب اند، 
تصفیه شوند و دانشگاه، محیط سالمی شود برای تدريس علوم عالی اسالمی. با پیروزی 
انقالب، دانشگاه ها بازگشايی شدند، اما عماًل دانشگاه محل فعالیت های سیاسی شده 
بود. گروه های مختلف دانشجويی، با گرايش های مذهبی، مارکسیستی، لیبرال و... در 
دانشگاه ها فعال بودند. اين گروه های دانشجويی، هر کدام دفاتر و اتاق های دانشگاهی را 
تسخیر کرده و در اختیار تشکل های خود قرار داده بودند. در چنین شرايطی، دانشگاه ها 
از کنترل خارج شده بود. يک سال پس از انقالب، دانشگاه ها به کانون اصلی اپوزيسیون 
مخالف جمهوری اسالمی و محلی برای يارگیری تشکیالتی اين گروه ها تبديل شده بود.

چند روز بعد از پیام نوروزی امام، رئیس وقت شهربانی، در بخش نامه ای از مسئوالن 
دانشگاه ها خواست که از صدور مجوز برگزاری مراسم برای احزاب سیاسی در دانشگاه ها 
خودداری نمايند. در پی پیام امام خمینی، ناصر و ساير دانشجويان پیرو خط امام که 
مستقر در النه ی جاسوسی بودند، جلساتی را مبنی بر چگونگی حمايت از امام و پیام 
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ايشان تشکیل دادند. در حمايت از امام خمینی، در 21 فروردين 59، در دانشگاه تبريز، 
تظاهراتی علیه تشکل های دانشجويی مخالف جمهوری اسالمی ُرخ داد. در جلسه ای 
که دانشجويان پیرو خط امام در النه ی جاسوسی، در خصوص صحبت های امام ترتیب 
داده بودند، ناصر در مورد تحوالت اخیر گفت: ديروز، 26 فروردين، برنامه ی پرسش و 
پاسخ آقای هاشمی )رفسنجانی( با دانشجوهای دانشگاه تبريز به تشنج کشیده شده. 
نظريان گفت: پس خبر صحت داره؟ ناصر گفت: آره، خبرش رو االن بچه های دانشگاه 
تهران آوردن. می گن دانشجوهای مسلمان گفتن تا وقتی که دانشگاه، از دانشجو و استاد 
و کارکنای گروهکی تخلیه نشه، به تحصنشون توی ساختمون مرکزی ادامه می دن و 
ساختمون رو ترک نمی کنن. قره ای گفت: آفرين! خوشم اومد. ما هم بايد تو دانشگاه 
خودمون اين کار رو کنیم. ناصر گفت: به نظرم تو دانشگاه ما، اين کار خیلی سخت باشه.

رحمتیان گفت: چرا؟ ناصر گفت: چون نفوذ مجاهدين و فدايی خلق توی دانشگاه ما 
خیلی زياده. اون ها اون قدر که از بچه های فنی عضو دارن، از رشته های ديگه عضو 
ندارن. نظريان گفت: دانشگاه ما هم که فقط رشته ی فنی داره. ناصر گفت: حاال يه 
صحبت هايی بايد با بچه های انجمن دانشگاه تهران داشته باشیم تا يه برنامه ريزی 
درستی تو اين مورد بکنیم. بعد از دانشگاه تبريز، تعدادی از دانشگاه های ديگر کشور نیز 
به طرز مشابهی به تصرف گروه های دانشجويی درآمد، اما اوج اين تحوالت در تهران 
و در دانشگاه علم و صنعت و تربیت معلم بود و نه در دانشگاه تهران و صنعتی شريف.

از  ما  که  کردند  بیان  شديداللحنی  سخنرانی  طی  خمینی،  امام  فروردين،   29 در 
محاصره ی اقتصادی و تجاوز نظامی نمی هراسیم، ما از دانشگاه های غربی و آموزش 
جوانانمان در جهت منافع شرق و غرب می هراسیم. در همان روز، شورای انقالب، در 
پی فرمايش های امام، مهلتی سه روزه به گروه ها و احزاب سیاسی، برای تعطیلی دفاتر 
خود در دانشگاه های سراسر کشور داد. در پی اطالعیه ی شورای انقالب، درگیری های 
گسترده ای میان انجمن اسالمی و ديگر گروه های سیاسی در مراکز آموزش عالی در 



حنظله ی کرمانی102

تهران و مشهد و بابلسر و کرج و جهرم ُرخ داد. در تهران، خشونت بارترين درگیری ها، 
در دانشگاه تربیت معلم روی داد که اعضای انجمن اسالمی پس از ساعت ها درگیری، 

موفق شدند به کمک نمازگزاران روز جمعه، دانشگاه را تحت کنترل خود درآورند.
اول ارديبهشت، پايان مهلت شورای انقالب بود. خشونت ها در دانشگاه صنعتی شريف 
و به ويژه در دانشگاه تهران به اوج رسید. ناصر و ساير دوستانش که از اعضای انجمن 
اسالمی دانشگاه بودند، با پشتکار و مقاومت خود، در برابر سازمان چريک های فدايی 
خلق، به عنوان بزرگ ترين گروه مقاومت کننده، پیروز شدند و اين گروه، مجبور به تخلیه ی 

دفتر خود از اين دانشگاه شد.
انقالب  طرفداران  از  که  وقت،  رئیس جمهور  بنی صدر،  ارديبهشت،  دوم  روز  صبح 
فرهنگی بود، به همراه انبوهی از مردم، به دانشگاه تهران رفت و با سخنرانی خود، 
مصوبه ی شورای انقالب را مبنی بر تعطیلی دانشگاه ها تا اطالع ثانوی، ابالغ کرد و 
گفت که شورای انقالب، 15 خرداد را به عنوان پايان نیم سال دوم تحصیلی اعالم کرده 
است. بعد از انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها و تمام شدن مأموريت و مسئولیت 
ناصر در النه ی جاسوسی که به دست آوردن و بازخوانی اسناد سفارت بود، از يک طرف 
و ارتباط گرفتن ناصر با دوستان دوران دبیرستان و با خبر شدن از تشکیل تیپ ثاراهلل 
به عنوان زيرمجموعه ای از سپاه، از طرف ديگر، او را بر آن داشت که به کرمان برود و 

به عضويت سپاه درآيد.
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اجتماع

1
مدت زيادی از تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی نمی گذشت. ناصر وقتی مطلع 
شد که جمعی از دوستان انقالبی اش درصدد ايجاد چنین ارگانی در کرمان هستند، بهتر 
ديد که به آن ها ملحق شود. به نظرش ديگر کارش در سفارت تمام شده بود. ديگر اسناد 
و مدارک، ترجمه و بازخوانی شده بود و دانشجويان و گروگان ها منتظر توافقات دو کشور 
بر سرنوشت اين افراد بودند. ناصر احساس می کرد که ديگر ماندنش در تهران و سفارت 
کم فايده است. مسئولیت نگهبانی و نگه داری از عهده ی تعداد کمی از دانشجويان هم 
برمی آمد. رکود و ايستايی چیزی نبود که روحیه ی انقالبی ناصر بپسندد. آن شور و 
تالطمی که در روح ناصر بود، برخالف ظاهر آرام و سکوت های معنادارش، او را به 
طرف کرمان و سپاه پاسداران می کشاند. سرانجام ناصر به ساختمان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی منطقه ی 6 رفت. )منظور از منطقه ی 6، در آن دوره، استان های سیستان 
و بلوچستان، کرمان و هرمزگان بود.( ناصر در جلسه ای که در محل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی کرمان برگزار شد، دوستان قديمی و برخی از چهره های جديد را ديد. 
غیر از ناصر، در آن جلسه، محمود اخالقی، علی ماهانی، اکبر آقامحمدحسینی، کازرونی، 
سلیمی کیل، مختار آبادی و تنی چند از افراد ديگر حضور داشتند. در آن جلسه، صحبت 
از اوضاع وخیم کردستان شد. صحبت از گروهک هايی شد که به جان مردم و منطقه ی 
غرب افتاده بودند. گروهک های کومله و دموکرات که از دوری منطقه به پايتخت و 
مرزی بودن آن و همچنین از قومیتی و سنی و شیعه بودن مردم کمال سوء استفاده 
را می کردند. در آن جلسه، به افراد دستور داده شد که برای آموزش نظامی و اعزام به 
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منطقه ی کردستان، الجرم بايد مدتی را در پادگان، روز و شب بگذرانند و خیلی سريع و 
بی وقفه تعلیمات مورد نیاز را فراگیرند.

در دوره ی حکومت پهلوی، شاه اختناق شديدی را در منطقه ی کردستان ايجاد کرده 
بود که با سرنگونی رژيم، بستر الزم و کافی برای فتنه گری مهیا بود. همچنین آشنايی 
کم مردم منطقه از هويت انقالب، باعث شد که بعد از پیروزی انقالب، اوضاع کردستان 
به راحتی به آشوب کشیده شود. آشوب اولیه بر سر يک بهانه ی بسیار بی ربط و پوچ 
بود. يک مرتبه در سنندج شايع شد که »نظام دارد سیلوهای گندم را خالی می کند 
و به استان های ديگر می برد تا کردها از گرسنگی بمیرند.« رهبری اين آشوب ها بر 
عهده ی دو گروه کومله و دموکرات با گرايش های سوسیالیستی و مارکسیستی بود. 
حزب دموکرات کردستان که در سال 1323 تأسیس شده بود، بعد از سه دهه سکوت، در 
فردای پیروزی انقالب اسالمی با شعار »خودمختاری« فعالیت خود را آغاز کرد. وظیفه ی 
اصلی اين گروه، ايجاد تفرقه و افکار تجزيه طلبانه در میان مردم کردستان بود. اشرار 
تجزيه طلب کومله و دموکرات که مأمور اجرای فرامین بیگانگان بودند، در ابتدا، اعتماد 
مردم کردستان را جلب کردند و با شعارهای حمايت از کارگران و زحمتکشان، تساوی 
حقوق زن و مرد، آزادی، برابری و حکومت کارگری و خودمختاری برای کردستان، 
شروع به عضوگیری از مردم کردند. اما بعد از چندی، عملیات های تروريستی خود را آغاز 
کردند. اين دو گروه، رقیب هم نیز بودند. در عضوگیری و کّمیت اعضا با يکديگر رقابت 
می کردند و حتی بر روی هم اسلحه می کشیدند. سران اين دو گروه، در عملیات های 
تروريستی خود، برای آن که جان سالم به در برند، مردم بی گناه را سپر خود می کردند و 

اين چنین طرفدار طبقه ی زحمتکش بودند.
حمله به پادگان های نظامی، کمین و کاشت مین بر سر راه نیروهای نظامی و ژاندارمری 
و شهربانی، ترور و ارعاب مردم بومی و غیربومی، به آتش کشیدن محصوالت کشاورزی 
مردم و اماکن دولتی، گرفتن مالیات از مردم و... از جمله اقدامات تخريبی آن ها بود. اين 
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دو گروه، چنان اختناق شديدی در منطقه ايجاد کرده بودند که باالجبار مردم يا بايد 
عضو کومله می شدند يا عضو دموکرات. مردم چاره ای جز انتخاب يکی از اين دو گروه 

را نداشتند.
جنايات اين دو گروه در کردستان به حدی وحشتناک و غم انگیز بود که قلب امام را 
به درد آورد؛ به گونه ای که ايشان از تاريخ 27 مرداد 58 تا 16 شهريور 58، يعنی طی 
بیست روز، 24 حکم، پیام و سخنرانی در رابطه با کردستان داشتند و از اين دو گروه 
به عنوان اشرار، خرابکار، مفسد و خیانتکار نام بردند و در پیام های مختلف از قوای انتظامی 

خواستند که هر چه سريع تر به اين غائله پايان دهند.
اوج آشوب های کومله و دموکرات، در پاوه ی کرمانشاه به وقوع پیوست که در اقدامی 
هماهنگ، به مردم بی دفاع پاوه حمله کردند و ضمن به آتش کشیدن مغازه ها و خانه های 
مردم حامی جمهوری اسالمی، تعداد زيادی از اعضای چند خانواده را قتل عام و به زنان 
تعرض کردند. امام خمینی وقتی از اين اتفاقات مطلع شدند، به دکتر مصطفی چمران 
دستور دادند که برای دفاع از مردم بی دفاع پاوه، به آن جا برود و منطقه را از اشرار پاک 
کند. چمران با تنی چند از نیروهای سپاه که تعدادشان به انگشتان دست هم نمی رسید، 
به آن جا رفتند و اين گروهک ها را وادار به عقب نشینی کردند. ضد انقالب به کردستان 

عقب نشینی کرد و در اين منطقه به عملیات های تروريستی خود ادامه داد.
يک سال و اندی از انقالب می گذشت، اما چنین ناآرامی هايی در کردستان همچنان 
وجود داشت. لذا به سپاه پاسداران منطقه ی 6، مأموريتی برای رفتن به آن منطقه و مبارزه 
با گروهک ها و اشرار داده شد. ناصر عالوه بر طی کردن تعلیمات نظامی و ورزيده کردن 
قوای جسمانی برای مبارزه با اشرار، برای خود تعلیمات معنوی هم در نظر گرفته بود؛ 
تعلیماتی که غذای روح بود. مدتی که برای آموزش در پادگان بودند، شب های جمعه 
دعای کمیل را برپا و جمعه ها عصر هم دعای سمات را زمزمه می کردند. نیمه های شب 
هم فضای پادگان با نماز شب ناصر، محمود اخالقی، علی ماهانی و... عطرآگین می شد 
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و نوای مناجات شعبانیه ی ناصر، که آن را از حفظ بود، سکوت پادگان را می شکست.
ناصر و دوستانش، بعد از طی کردن تعلیمات نظامی، رهسپار ارومیه شدند تا از آن جا 
به کردستان بروند. نیروهای سپاه منطقه ی 6 ابتدا بايد به پادگانی در ارومیه می رفتند 
تا نیروها در آن جا جمع شوند و همگی با هم حرکت کنند. اين به دلیل ناامن بودن 
جاده بود. نیروهايی که بدون پشتیبانی نظامی می رفتند، مورد حمله ی گروهک های 
دموکرات يا کومله قرار می گرفتند. بنابراين هر دو ماه يا سه ماهی که می خواستند 
نیروها را تعويض کنند و نیروهای جديد به منطقه ی کردستان بفرستند، ستونی متشکل 
از تانک های متعدد، هلی کوپتر، جیپ های 106 و تیربار تشکیل می دادند تا بتوانند با 

پشتیبانی آن ها نیروها را سالم به مقصد برسانند.
مادرش  از  وقتی داشت  ناصر  بود.  پیچیده  در همه جا  خبر درگیری های کردستان 
خداحافظی می کرد، بغض فروخورده ی مادرش کاماًل محسوس بود. فاطمه او را به خدا 
سپرد. او را از زير قرآن رد کرد و پشت سرش يک کاسه آب ريخت. با چشم، ناصر را 
دنبال و در دل برای سالمتی او، يک گوسفند نذر کرد. به محض ورود به ارومیه، برای 
ناصر و سايرين، جلسه ی توجیهی و آشنايی با منطقه ترتیب داده شد. خبرهايی مبنی بر 
سر بريدن پاسداران و آتش زدن جنازه ی آن ها هم به گوش مسئوالن و مردم رسیده بود. 
بنابراين افراد ارشد در سپاه تصمیم گرفته بودند که از اين پس، قبل از آن که نیروهای 
سپاه وارد عملیاتی شوند، کارت های خود را تحويل دهند تا برايشان ايجاد دردسر نکند 

و از بچه ها خواسته شد که در صورت اسیر شدن، خود را فقط يک سرباز معرفی کنند.

2
سرستون، مهدی کازرونی بود و سخت گیر. آن روز، صبح خیلی زود، کازرونی بچه ها 
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را به صف کرده بود و آن ها را از پادگان ارومیه برای آموزش های کوهنوردی و رزم 
شبانه حرکت داده بود و رهسپار دامنه ی کوه های پربرف شده بودند. ناصر ورزشکار بود 
و سابقه ی کوهنوردی داشت. بنابراين، اين راه پیمايی طوالنی برای او اصاًل سخت نبود، 
اما بعد از پشت سر گذاشتن مسیری طوالنی و چند ساعته، خیلی از بچه ها خسته شده 
بودند و ديگر رمقی نداشتند، اما سرستون کازرونی، اجازه ی استراحت نمی داد. شفازند از 
بقیه خسته تر بود و تقريباً از صف عقب مانده بود. ناصر يکی دو بار به عقب برگشت. وقتی 
ديد که شفازند خیلی از صف عقب تر است، راه رفته را برگشت و از کنار صف به عقب آمد 
و خود را به شفازند رساند. ناصر گفت: آقا مهدی چطوری؟ مهدی )شفازند( گفت: خوب 
نیستم آقا ناصر. ناصر گفت: خسته نبینمت! بعد ناصر هم پا به پای شفازند شروع کرد به 
راه رفتن. شفازند سنش کم بود و ناصر می خواست او را دلگرم و به ادامه ی راه ترغیب 
کند. برای اين که سختی راه را برای او کم و راه را برای او کوتاه کند، ادامه داد: به اين فکر 
نکن که چقدر از راه مونده. به قله هم نگاه نکن. بعد کمی مکث کرد و گفت: نگاه کن که 
چقدر راه رو اومدی باال، پس بقیه راه رو هم می تونی بیای. سرستون کازرونی برگشت و 
به ناصر و شفازند نگاه کرد که عقب تر از بقیه اند و خیلی آرام باال می آيند. وقتی به مقصد 

رسیدند، کازرونی می خواست شفازند را توبیخ کند، اما با وساطت ناصر چنین نکرد.

3
باالخره روز موعود فرارسید. بعد از مدت ها حضور در ارومیه و انتظار، باالخره ستون 
رسید و نیروها راهی مهاباد شدند. ناصر با شجاعت تمام، خود را به اولین تانک، در جلوی 
ستون رساند و اسلحه به دست، روی آن نشست. شفازند که از همان روز کوه پیمايی، 
شیفته ی اخالق و رفتار ناصر شده بود، با ديدن اين صحنه، کمی دلش به شور افتاد، 
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چراکه جاده ناامن بود و خطرناک و هر لحظه امکان داشت با کمین نیروهای کومله و 
دموکرات در کوه های اطراف جاده روبه رو شوند. اما ناصر با آرامش و متانتی خاص، هیچ 
ترسی به دل راه نداده بود و با دلیری خاص خودش، جلوی ستون قرار گرفته بود. شفازند 

که ناصر را زير نظر گرفته بود، با ديدن آرامش ناصر، او هم آرام گرفت.
ستون به نزديکی مهاباد رسیده بود که ناگهان از اطراف جاده، صدای تیراندازی بلند شد. 
ناصر به يک باره از باالی تانک به پايین پريد و در کنار تانک، سنگر گرفت و شروع به 
تیراندازی به طرفین کرد. ساير نیروهای سپاه هم شروع به تیراندازی کردند. سپس ناصر 
از جايش حرکت کرد و همین طور که به طرف ساختمان سپاه مهاباد می دويد، تیراندازی 
هم می کرد. ساير نیروها هم به تبعیت از ناصر دنبال او به راه افتادند و با تیراندازی به 
اطراف، آن ها هم خود را به ساختمان سپاه رساندند و جز چند زخمی، تلفات ديگری ندادند.

4
در پادگان سپاه مهاباد، بچه های سپاه منطقه ی 6، بیشتر با بچه های ساير مناطق سپاه 
آشنا شدند. در آن جا بود که بچه های ساير مناطق متوجه شدند که ناصر از دانشجويان 
پیرو خط امام بوده و در تسخیر النه ی جاسوسی شرکت داشته است. با توجه به مهر و 
محبتی که از اين دانشجويان در دل مردم بود، دوستان ناصر با ديدن او شعار می دادند 
»دانشجوی خط امام؛ بر تو درود، بر تو سالم«. ناصر هم به شوخی در جواب آن ها 

می گفت: حیف سالم، حیف درود. و اين چنین باعث خنده ی بچه ها می شد.
شب ها در پادگان، اجازه ی استراحت دسته جمعی داده نمی شد، چراکه اگر تمام نیروها 
با هم می خوابیدند، احتمال حمله از طرف گروهک ها وجود داشت. بنابراين خواب و 

استراحت را شیفتی کرده بودند.
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5
ناصر بعد از مدتی به همراه چند نفر از دوستانش به مرخصی آمد. مادرش با ديدن ناصر 
و سالم بودن او، گوسفند نذری اش را قربانی کرد. ناصر تصمیم گرفت از فرصت استفاده 
کند و در اين مدت کوتاه، به مشهد و به پابوسی امام رضا)ع( برود. ناصر اين تصمیم را با 
دوستانش مطرح کرد و همه موافقت کردند. به خاطر مسئولیت پذيری باالی ناصر، بچه ها 
رهبری گروه را در اين سفر به عهده ی او گذاشتند. وقتی ناصر مسئول بود، ديگر خیال 
بقیه راحت بود. ناصر آن قدر منظم بود و تمام کارها را با برنامه انجام می داد و آن قدر 
مسئولیت پذير بود که بچه ها با وجود او خیالشان از همه چیز راحت بود. با اين که همگی 
هم سن و سال بودند، اما بقیه احساس می کردند که ناصر پدر آن هاست و مثل ستونی به 
او تکیه می کردند. وقتی با هم به حرم می رفتند، ناصر از روی اخالص و حس ارادت و 
احترام به امام رضا)ع(، هنگام ورود، هر چه در و ديوار بر سر راهش بود، می بوسید و جلو 
می رفت. ديگر دوستانش برای او دست گرفته بودند و به مزاح به او می گفتند: ناصر، اون 

يکی در رو يادت رفت ببوسی. ناصر هم فقط می خنديد و هیچ نمی گفت.

6
وقتی ناصر از مرخصی برگشت، مسئولیت بازجويی از افراد گروهک های ضدانقالب 
را بر عهده ی او گذاشتند. ناصر در يکی از بازجويی ها از افراد فريب خورده، با شکايت 
آن ها از وضعیت نگه داری و زندانی که در آن بودند، مواجه شد. بعد از بازجويی، ناصر به 
همراه محمود اخالقی برای سرکشی از زندان ها راهی شدند. ناصر وقتی متوجه صحت 
حرف آن فرد شد، بسیار متأثر شد و در نامه ای اين وضعیت را برای شهید بروجردی 
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که فرمانده سپاه پاسداران کرمانشاه بود، نوشت. در يکی از اين بازجويی ها، بازجويی به 
نیمه رسیده بود که وقت نماز شد. ناصر گفت که بقیه ی صحبت ها باشد بعد از نماز. آن 
فرد فريب خورده وقتی اين سخن را شنید، با تعجب به ناصر گفت: مگه شما نماز هم 

می خونین! ناصر گفت: خوب معلومه، برای چی نبايد بخونیم!
ـ آخه دموکرات ها به ما گفته بودن که شما مزدور امپريالیسم هستین و نماز نمی خونین.

ناصر گفت: نه پسر خوب، ما مسلمونیم و اهل نماز و روزه.
ناصر وقتی دوری اين افراد فريب خورده را از اعتقادات خود و مسائل دينی و همچنین 
ناآگاهی آن ها را از هويت امام و نهضت و سپاه پاسداران ديد، با مشورت با محمود 
اخالقی، تصمیم گرفتند که کالس های اعتقادی برای اين افراد تشکیل دهند، چراکه 
ناصر از يکی دو نفر از بچه های سپاهی که توسط گروهک های کومله يا دموکرات اسیر 
بودند و از دست آن ها فرار کرده بودند، شنیده بود که آن ها، کالس های اجباری توجیهی 
و تبلیغاتی تشکیل می دهند و همه ی اسرا بايد در اين کالس ها شرکت کنند تا با افکار 
مارکسیستی آشنا شوند و به صورت شفاهی، پیش آن ها درس پس دهند. ناصر و محمود 
هم تصمیم گرفتند چنین کالس هايی را تشکیل دهند، اما نه به صورت اجباری و نه با 
امتحان شفاهی. خود ناصر در اين کالس ها درس می داد و يکی از کتاب هايی که شروع 

به ياد دادن آن برای آن ها کرده بود، کتاب »جهان  بینی اسالمی« شهید مطهری بود.

7
ناصر آن شب، شیفت بود و با چند نفر ديگر در پادگان کامیاران بايد بیدار می ماندند. 
ناصر از فرصت استفاده کرد و قلم به دست گرفت و شروع کرد به نوشتن نامه ای برای 
مهدی. در نامه برای مهدی گفت که به خاطر نبود نیرو و وجود هرج و مرج در دادگاه 
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انقالب کامیاران، مدتی است که در آن جا قاضی شده است. برای مهدی از عمده ی 
مراجعان گفت که آن ها يا از گروهک کومله شکايت دارند يا از گروهک دموکرات. بیشتر 
اين شکايت ها به خاطر غصب اموال و دارايی های مردم، به بهانه ی سرمايه دار بودن و 
مبارزه با امپريالیسم بود. همچنین به خاطر کمبود مهمات و عدم هماهنگی های الزم 
فرمانده کل قوا )بنی صدر( با سپاه در رساندن مهمات، از يک طرف و از طرف ديگر، 
دست بسته نگه داشتن ارتش توسط او، آن ها به دنبال رسیدگی به امور اين چنینی و 
مشغول خدمت رسانی به مردم هستند. در انتها، ناصر برای مهدی کمی درددل کرده بود 
و از اوضاع وخیم منطقه و تنهايی امام گفته بود و آرزو کرده بود که »ای کاش هزاران 

جان داشتم تا در راه امام فدا می کردم.«

8
شب های کامیاران، شب های ترسناکی بود. کسی از مردم جرأت نمی کرد که از خانه اش 
خارج شود. احتمال درگیری و دزديدن مردم توسط گروهک ها وجود داشت، اما ناصر 
سالحش را در دست می گرفت و از پادگان خارج می شد. چند نفر از فريب خوردگانی 
که ناصر آن ها را مورد بازجويی قرار داده بود، به صورت جداگانه، نامه هايی به او نوشته 
بودند؛ تحت تأثیر کالس های عقیدتی ناصر قرار گرفته بودند و از او درخواست کتاب 
برای مطالعه کرده بودند. آدرس خود را هم در انتهای نامه نوشته بودند تا ناصر هر طور 
که می تواند، کتاب به دست آن ها برساند، چون خود آن ها از ترس گروهک ها، جرأت 
نزديک شدن به پادگان های سپاه را نداشتند. ناصر با شجاعت خاص خودش، شبانه از 
پادگان بیرون می زد. رسالت تبلیغ برايش از هر چیز ديگری مهم تر بود، حتی از جانش.
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جنگ تحمیلی

1
مأموريت ناصر در کردستان تمام شد و او به کرمان رفت. مادر دوباره گوسفندی برايش 
قربانی کرد. ناصر در مرخصی هايش هرازگاهی به نرگس، خواهرش، هم سر می زد. آن 
روز هم تصمیم گرفت که پیش نرگس برود و به خواهرزاده هايش سری بزند. وقتی 
به خانه ی نرگس رسید، نرگس داشت بچه هايش را حمام می کرد. ناصر به نرگس در 
حمام کردن بچه ها کمک کرد. برای نرگس از گروهک ها و عقايد و نظراتشان گفت و 
ادامه داد: خواهر، هیچ وقت به تنهايی و شخصی نبايد دنبال تفسیر کردن قرآن باشیم. از 

همین تفسیرهای شخصی بود که گروهک فرقان شکل گرفت.
درست بعد از پايان مأموريت ناصر در کردستان بود که عراق به ايران حمله کرد. 
ناصر قباًل در جلسات دوره ای سپاه، درباره ی شیطنت های صدام شنیده بود، اما ديگر 
اين گستاخی به نهايت رسیده و جنگ رسماً آغاز شده بود. تیپ ثاراهلل جلسه ای فوری 
تشکیل داد. مأموريت اين تیپ، اين بار، رفتن به سومار کرمانشاه بود. سومار، شهر مرزی 
بین ايران و عراق، واقع در قصر شیرين کرمانشاه، به سرعت مورد تهاجم و حمله ی 
از  پانزده کیلومتر و يکی  با شهر مندلی عراق،  بعثی ها قرار گرفت. فاصله ی سومار 
نزديک ترين مناطق ايران به بغداد بود. بنابراين يکی از اولین مناطقی که مورد حمله قرار 
گرفت، اين شهر بود. بعد از مدتی و پس از برگزاری جلسات توجیهی درباره ی منطقه و 

عملیات نظامی، نیروهای تیپ به آن جا اعزام شدند.



حنظله ی کرمانی114

2
دو ماه از آغاز جنگ می گذشت. نیروهای تیپ ثاراهلل وارد سومار شدند. برای انجام 
عملیات، احتیاج به يک فرمانده بود. رأی گیری کردند و ناصر به دلیل محبوبیتی که 
داشت، به اتفاق آرا انتخاب شد. اما ناصر نپذيرفت و اين مسئولیت را به علی ماهانی 
واگذار کرد. هسته ی اولیه تیپ ثاراهلل نُه نفر بودند. همگی در قرارگاه بودند که ماهانی 
بچه ها را خواست تا درباره ی عملیات توضیحاتی دهد. بچه ها که تازه به جدی بودن 
بود که  بديم؟! آن جا  انجام  نفر عملیات  نُه  با  بودند، گفتند: چطور  برده  عملیات پی 
ناصر گفت: چرا نمی شه. دانشجوهای پیرو خط امام چطور تونستند النه ی جاسوسی 
رو بگیرن. بچه ها گفتند: با کدوم مهمات؟! همین ديروز بود که به قرارگاه ارتش رفتیم 
و درخواست مهمات کرديم، اما به مون ندادن. اسماعیل زاده گفت: اون ها که تقصیری 
ندارن. دارن دستورهای بنی صدر رو اجرا می کنن. ناصر گفت: مهمات اون ها که مال 
پدرشون نیست، مال ملته. همین امشب بايد ُپست های نگهبانی اون ها رو زير نظر داشته 

باشیم تا از فرصت استفاده کنیم و چند جعبه مهمات برداريم.
تا ساعت يک  را پسنديد. همان شب نگارستانی و هاشمی  ناصر  ماهانی نقشه ی 
نیمه شب صبر کردند و با غفلت نگهبانی ارتش، به صورت سینه خیز، يک جعبه از 
مهمات ارتشی ها را برداشتند و با خود آوردند. با داشتن مهمات، بچه های تیپ ثاراهلل، 
عملیات خود را در مقابل عراقی ها آغاز کردند. ناصر آر پی جی زن بود و با شلیک اولین 
گلوله عملیات آغاز شد. علی ماهانی هم از سمت راست جلو رفت و نارنجکی را به 
به  پیش روی  و  تیراندازی  به  شروع  هم  بچه ها  بقیه ی  کرد.  پرتاب  عراقی ها  طرف 
طرف عراقی ها کردند. عراقی ها علی ماهانی را هدف قرار دادند و او از ناحیه ی فک 
مجروح شد. همچنین اسماعیل زاده از ناحیه ی دست مجروح شد. ناصر با ديدن مجروح 
شدن ماهانی و اسماعیل زاده، از نگارستانی خواست که آن دو را به عقب ببرد. ناصر، 
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محمود اخالقی و يوسفیان همچنان به پیش روی خود ادامه می دادند و گاهی تیراندازی 
می کردند و گاه سنگر می گرفتند. عراقی ها هم کم کم به عقب می رفتند و همزمان هم 
به طرف آن ها شلیک می کردند. ناگهان محمود اخالقی جلوی چشمان ناصر مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت. ناصر کمی با تأخیر توانست خود را باالی سر او برساند. وقتی 
خود را به او رساند، ديگر دير شده بود و محمود به آرزويش رسیده بود. ناصر و يوسفیان 
و بقیه ی بچه ها همچنان به تیراندازی خود ادامه دادند. عراقی ها کم کم داشتند تپه را 
ترک می کردند و به عقب می رفتند. ناصر و بقیه همچنان پیش روی می کردند و آن ها 
هم به عقب می رفتند. وقتی عقب نشینی عراقی ها کامل شد، بچه های تیپ ثاراهلل هم 
دست از تیراندازی کشیدند. ناگهان ناصر متوجه يوسفیان شد. او هم ترکش خورده بود و 
در شلوغی های تیراندازی دو طرف، به شهادت رسیده بود. اما ناصر متوجه او نشده بود.

عملیات آزادسازی تپه ی مورد نظر تیپ ثاراهلل در سومار با موفقیت انجام شده بود. 
هنگام بازگشت به پشت خط، ناصر سالح کالشینکفی را از عراقی ها به غنیمت گرفته 
بود. ناصر از موفقیت در عملیات خوشحال بود، اما در عین حال، اندوه شديدی را هم 
در دل احساس می کرد. ناصر قلبش سنگینی می کرد. آخر دوست و يار همیشگی اش، 
محمود اخالقی، او را تنها گذاشته بود. محمود پر کشیده بود. ناصر به حال او غبطه 
می خورد و در دل هزاران بار افسوس می خورد که ای کاش او هم در کنار محمود به اين 

سعادت دست يافته بود. محمود اخالقی اولین شهید جنگ تحمیلی استان کرمان بود.

3
از طرف سپاه پاسداران منطقه ی 6، ناصر به عنوان مسئول انتقال شهدا و مجروحان 
استان کرمان انتخاب شد. بنابراين بعد از عملیات سومار، ناصر جنازه ی همرزمان و 
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دوستان خود، يعنی محمود اخالقی و يوسفیان را به کرمان آورد. آن شب، مراسم شب 
هفتم محمود اخالقی در منزل شهید برگزار شد. ناصر در مسیری که داشت به آن جا 
می رفت، دائم به محمود و روحیات او فکر می کرد. می خواست فکر کند و فکر کند و 
شاخصه های اخالقی و رفتاری محمود را که او را اين چنین اليق شهادت کرده بود، بیرون 
بکشد. ناگهان صف طوالنی  مردم را ديد که منتظر رسیدن نفت بودند. کمی جلوتر که 
آمد، دو نفر را ديد که بر سر نوبت دعوايشان شده بود. ناصر خیلی متأثر شد. احساس کرد 
که مردم چقدر اسیر روزمرگی شده اند و از جبهه های جنگ و جوان های نازنینی چون 

محمود که شجاعانه می خواهند دشمن غاصب را بیرون برانند، بی اطالع هستند.
خانواده ی ناصر هم به ختم محمود آمده بودند. ناهید و نسرين هم بودند. ناگهان در 
میانه های مجلس بود که ناهید و نسرين، صدای ناصر را از بلندگو شنیدند. اول احساس 
کردند که اشتباه می کنند، اما خوب که دقت کردند، ديدند نه، خود ناصر است. ناصر برای 

مردم و اهالی شروع به صحبت کرد:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه عنداهلل 
و اولئک هم الفائزون. )توبه/20( حدود سه ماه پیش با محمود حرکت کرديم به طرف 
کامیاران. حدود چهل نفر بوديم. در آن جا با يکی از بچه های ستاد عملیات صحبت 
کرديم. بچه ها خیلی آرزو داشتند به مرز بروند. مخصوصاً محمود که بیش از همه آرزو 
داشت. مسئول آن جا موافقت کرد که ما را بفرستد. چهارده نفر از چهل نفر جدا شدند 
و رفتند به طرف سومار و از چهارده نفر، پنج تا از بچه ها خسته شدند و در کل نُه نفر 
باقی ماندند. دو تا تپه در منطقه بود که اگر به دست سپاه می افتاد، مزدوران عراقی 
می بايست منطقه را ترک می کردند. صبح تاسوعا، ارتش حمله اش را شروع کرد، صبح 
بعد که عاشورا بود، نمی توانستیم کار بکنیم، زيرا عراقی ها با توپ و تانک هايشان در 
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پايین تپه مستقر شده بودند. صبح عاشورا بچه ها حرکت کردند. اتفاقاً تصمیم داشتند اگر 
شهید شوند، روز عاشورا حتماً روزه بگیرند. به اصطالح خودشان روزه گرفتند، چون روز 
عاشورا، روزه صحیح نیست. سحری خوردند و حرکت کردند. قدم به قدم تمام سنگرها 
را جلو رفتند تا رسیدند به محلی که توپ و تانک های ارتش آن جا بود. هیچ کس 
جرأت نداشت جلو رود. بیست نفر از برادران ارتشی می خواستند تسلیم شوند. محمود 
آمد آن جا و گفت: امروز روزی است که ما بايد خونمان را در راه اسالم بدهیم و اين دو 
تپه را بگیريم. ما نبايد زنده بمانیم. صبح که حرکت کرديم، هر کس از محمود سؤال 
می کرد کجا می رويد، محمود در جواب می گفت: پیش خدا يا پیش امام حسین)ع(. قبل 
از عملیات، محمود شروع کرد به صحبت کردن. آيه ای از قرآن خواند: ان ينصرکم اهلل 
فال غالب لکم. )آل عمران/160( اگر شما خدا را ياری کنید، هیچ کس نمی تواند بر شما 
غلبه کند. نمونه ی عینیش همین بود که نُه نفر از تپه ها باال رفتند. يکی از برادران همان 
دفعۀ اول تیر به فکش خورد و شهید شد. قرار گذاشته بوديم اگر کسی تیر خورد، هیچ 
کس حق ندارد پیش تیرخورده باقی بماند. بايد برود تپه را بگیرد و بعد بیايد به مجروح 
برسد. به هر ترتیب که بود، دوتا سنگر را که گرفتیم، محمود عین شیر می غريد. اهلل 
اکبرهای محمود ترسی در دل دشمن انداخته بود که از ترس جانشان را گذاشتند و فرار 
کردند. خود محمود به تنهايی سی چهل تا از مزدوران را کشت. به هر شکل، تپه تصرف 
شد و محمود با يکی از برادران، محمود يوسفیان، باالی تپه سه تا تانک زدند و قبل از 
اين جريان، ظهر عاشورا بچه ها زير رگبار کالشینکف ايستاد و نماز خواند، آن هم نماز 
جماعت! حاال فهمیديم که محمود واقعاً حسین وار بود. ايستادند نماز جماعت خواندند و 
حمله را شروع کردند. نمی دانستند باالی تپه چند نفر است؟ يک لشکر، ده نفر... هیچی 
نمی دانستند، فقط می دانستند خدا در قرآن فرموده اگر يک نفر از شما مؤمن باشد، حريف 
صد نفر است. همه به اين اصل معتقد بودند و خب الحمدهلل عملی شد. مزدوران از ترس 
فرار کردند و اسلحه ها را به جا گذاشتند. بچه ها از فرصت استفاده کرده، خط را باز کردند. 
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يکی از تانک ها شروع کرد به طرف محمود گلوله انداختن. محمود بلند شد تا تانک 
را بزند که سعادت شهادت نصیبش شد. به هر حال، شهادت محمود روی بچه ها اثر 
گذاشت. يک کم روحیه ی آن ها را ضعیف کرد، ولی يادشان آمد که محمود آرزويش اين 
بود. آدم ناراحت نمی شود از اين که کسی به آرزويش برسد... محمود واقعاً طالب شهادت 
بود. در سخنرانی هايش بارها می گفت: تنها فاصله ی عاشق و معشوق، يعنی آدم و خدا، 
فقط مرگ است، هر چه زودتر اين فاصله بايد برداشته شود. چرا آدم هفتاد سال زندگی 
کند! حیف نیست آدم هفتاد سال از معشوقش دور باشد! بايد هر چه زودتر به معشوق 
برسد. به هر حال، محمود صفات حسنه اش خیلی زياد بود. نمی شود در يک جلسه 
بگويیم، اما يک سری از آن ها را مطرح می کنم. محمود کسی بود که خودسازيش را از 
شش سال قبل آغاز کرد؛ زمانی که آيت اهلل ربانی شیرازی جیرفت بود، پیش آقا رفت و 
او با سخنرانی که برای محمود کرد، امام را به او شناساند و خط مشی محمود را مشخص 
کرد. همه ی خواهران و برادران بدانند که محمود قبل از انقالب در گروه های مسلحانه 
چقدر فعالیت کرد، اما هیچ کس خبر نداشت. مهم ترين چیزی که واقعاً در محمود بود، 
اخالص بود. هر کاری می کرد، نمی گذاشت کسی بفهمد. راجع به اخالص او خاطره ای 
را ذکر کنم. يک رودخانه ای پشت جبهه بود که رويش سیم کشیده بودند برای تمرين 
تکاوران نیروی زمینی. محمود روز حاضر نشد اين کار را بکند. بلند می گفت: نمی توانم. 
ولی در شب ساعت هشت مرا صدا کرد و گفت: می خواهم از روی آن رد شوم، فقط 
برای اين که اگر در رودخانه افتادم، تو بدانی. او چون قصد داشت خودش را بسازد، با 
نیروی ايمانش حرکت کرد و رفت به سالمتی. رفتنی که هیچ کس نمی توانست برود؛ 
با جثه ای ضعیف، ولی روح قوی. نماز شب محمود ترک نمی شد. در جبهه که بوديم، 
يک شب خیلی باران می باريد. بچه ها لباس خشک نداشتند. هر کس در آن موقعیت 
فقط به فکر اين است که لباس گرم بپوشد، ولی محمود در آن موقعیت اول نماز شبش 
را خواند. انسان نمی تواند راجع به محمود صحبت کند... پشت جبهه آبی بود که خیلی 
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سرد بود. در اولین فرصتی که محمود به دست می آورد، آبی می آورد، آن را گرم می کرد 
و برای بچه ها، چايی دم می کرد، اما خودش نمی خورد. چايی به برادران ارتشی می داد تا 
روحیه ی آن ها را قوی تر کند. نهار و شام آن جا خیلی ارزش داشت. محمود خودش دو تا 
پرس غذا در دست داشت، ولی نمی خورد. فاجعه است! اين جا مردم می آيند در صف نفت 
و... می ايستند، سر غذا، آب، گاز با هم دعوا داريم. محمود از همه ی اين ها رنج می برد. 
همین االن در قبر نیز رنج می برد... اگر دو روز نان به ما نرسد، شروع می کنیم به هزار 
داد و بیداد کردن، ولی محمود گرسنگی را تحمل می کرد. او اغلب روزه بود... يک روز در 
کامیاران بچه ها صحبت می کردند که اگر اسیر شدند، حق دارند که به خود تیر خالص 
بزنند و خود را بکشند. محمود از جا بلند شد و گفت: برادران، شهید شدن با يک گلوله 
برای مسلمان ننگ است. بايد انسان را بگیرند، زجر دهند، تکه تکه کنند، آن موقع ثواب 
دارد و انسان اجر می برد. اللهم ارزقنا قتاًل فی سبیلک تحت رايت نبیک مع اولیائک. خدايا 

کشته شدن در راه خودت را در زير پرچم پیامبرت با اولیايت روزی ما بفرما...«

4
خانواده ی فوالدی از ختم که به خانه آمدند، قصاب محله شان را با گوسفندی که به 
همراه داشت، جلوی درب منزلشان ديدند. فاطمه، مادر ناصر، دوباره گوسفندی را برای 
سالمتی و طول عمر ناصر نذر کرده بود و حاال که ناصر سالم از سومار برگشته بود، 
می خواست نذر خود را ادا کند. قبل از آن که ناصر وارد خانه شود، مادرش دو سه بار 
دور او چرخید و از سر مهر و محبت به او نگاه کرد. ناصر که گوسفند را ديد، رو کرد به 
فاطمه و با کمی دلخوری گفت: مادر، من فهمیدم که چرا شهید نمی شم. شما اين کارها 
رو می کنین، گوسفند نذر می کنین. بعد به اتاق رفت و کتابی را برداشت و به مادرش 
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گفت که می رود تا به ماهانی و سخی که اولی در عملیات سومار مجروح شده بود و 
دومی در مهاباد، سر بزند.

ناصر اول پیش ماهانی رفت. در آن جا صحبت از محمود شد. ناصر با تأثر زيادی به 
علی گفت: ای کاش من هم شهید شده بودم. علی گفت: اگه کسی واقعاً آرزوی شهادت 
رو داشته باشه، فقط بايد به خدا توکل کنه، حتی الزم نیست توی عملیاتی شرکت کنه. 
اگر شهادت روزی آدم باشه، باالخره اتفاق می افته. ناصر بعد به منزل سخی رفت. ناصر 
کتابی درباره ی امام موسی کاظم)ع( را برای او آورده بود تا بخواند. سخی پايش را گچ 
گرفته بود. ناصر مرتب به او سر می زد و گاهی پای او را می بست و او را ترک موتورش 
سوار می کرد و برای هواخوری او را بیرون می برد. ناصر سر صحبت با سخی را باز کرد 
و گفت: محمود خیلی اخالص داشت؛ کاش مثل او باشم. توی سومار سهمیه ی آب هر 
نفر، هر 24 ساعت، يک لیتر بود. اما محمود با همون سهمیه ی خودش، چای درست 
می کرد و به بچه های ارتش می داد... اصاًل تو قید غذا و جای خواب نبود. رو زمین 
سخت می خوابید و خیلی کم غذا می خورد. اون قدر ايمانش قوی بود که اون روح قوی، 
جسمش رو هم قوی کرده بود. سخی گفت: خودت رو ناراحت نکن... شهادت آرزوی 
محمود بود. ما بايد خوشحال باشیم که به آرزوش رسید. ناصر گفت: آره، من براش 

خیلی خوشحالم، اما از اين ناراحتم که چرا رفیق نیمه راه بود و من رو نبرد.
نیمه های شب بود که ماشاءاهلل، پدر ناصر، از صدای گريه و ناله های ناصر در وقت 
نماز شب بیدار شد. پدر در اتاق ناصر را باز و چراغ را روشن کرد. ماشاءاهلل گفت: ناصر 
برای چی اين قدر گريه می کنی؟ برای چی اين قدر به درگاه خدا استغاثه می کنی؟ مگه 
تو چی کار کردی؟ ناصر گفت: من گناه کارم آقاجون. ماشاءاهلل گفت: مگه تو چند سالته؟ 
مگه چند سال از خدا عمر گرفتی که گناه سنگین و زيادی داشته باشی؟ ها! ناصر به 
احترام پدرش سکوت کرد و ديگر هیچ نگفت، اما در دل گفت: شايد گناهايی داشته 

باشم که ازشون بی  خبر باشم.
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سپاه نشست اضطراری تشکیل داده بود. به ناصر و بقیه ی دوستانش خبر داده بودند 
که وضعیت جنوب کشور به هم ريخته است. بستان و سوسنگرد و خرمشهر به طور کامل 
به اشغال دشمن درآمده بود. به خاطر اوضاع وخیم جبهه ی جنوب، تیپ ثاراهلل مأمور 
رفتن به سوسنگرد شد تا اولین عملیات منظم سپاه را انجام دهد. ناصر در همان جلسه 

بود که برای تذکر و تنبه دادن به خود و دوستانش، شروع به صحبت کرد:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
الزم می دانم قبل از صحبت، اشاره ای به شناخت نفس انسان کنم که موضوع بسیار 
مهمی است؛ ما بشناسیم در نفسمان چیست؟ در همین رابطه يکی از برادران صحبت 
بتوانیم  يعنی  باشیم،  از خودمان داشته  بتوانیم تعريف جامعی  اگر  می کرد، می گفت: 
بگويیم چه خصوصیات مثبتی دارم و چه خصلت های منفی، اين آغاز است در تکامل 
انسان. لذا من پیشنهاد می کنم کمی به نفس خودمان مراجعه کنیم. چقدر توانستیم جهاد 
اکبری را که پیامبر اکرم)ص( فرموده اند، انجام دهیم. پیامبر حديثی دارند که می فرمايند: 
من عرف نفسه فقد عرف ربه. دقیقاً اشاره می کند به اين که تا نفس را نشناختیم، 
خدای خودمان را نمی توانیم بشناسیم. يکی از اصول اولیه ی شناخت خدا که هدف 
خلقت است، شناخت نفس است. باز موالنا شعری دارد که: تو که در علم خود زبون 
باشی/ عارض کردگار چون باشی. تا که خود را نشناسیم، دنیای خودمان را نشناسیم، 
چطور می توانیم خدای خود را بشناسیم. آيه ای داريم: و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا 
تفضیال. )بنی اسرائیل/70(. ما انسان را آفريديم و او را برتری داديم بر تمامی چیزهايی 
که آفريديم. بايد علتش مشخص شود که چرا ما بر تمام موجودات برتری داريم؟ زيرا با 
خیلی از صفات حیوانات مشترکیم؛ هم می خوريم، هم می آشامیم و... در اولین حرکت 
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بايد توجه کنیم به اين مطلب که در قیامت؛ واذا الصحف نشرت )تکوير/10(، چیزی که 
قابل ذکر است و بر همه مشخص می شود و کاماًل اشاره دارد به نفسی که در وجود 
ماست؛ چیزی که می دانیم و هر روز انجام می دهیم، ولی هیچ موقع روی آن فکر 
نمی کنیم، در هیچ کدام يا حداقل در خود من اين طور نیست. همه ی ما عمل زده شده ايم. 
به اصطالح برای خدا کار می شود، ولی خدای ناکرده به خاطر يک سری چیزهايی ديگر 
عمل می شود. لذا پیشنهاد می کنم جداً به خودمان برسیم. واقعاً به شامی که امشب به 
خوردمان دادند، اعتراض می کنیم. يک سری آيات قرآنی می خوانیم، يک سری شعارها 
می دهیم، شکم هايمان را پر می کنیم و می رويم. برای ما فقط مسئله  شعار دادن شده 
است؛ زمانی که مطرح می شود، وفای به عهد يکی از صفات نمونه است. دوازده نفر 
قول می دهند صبح به کوه بیايند، فردا می بینیم شش نفر می آيند. يعنی شش نفر ديگر 
بزرگ ترين لطمه را به ديگران وارد می کنند. چرا بايد اين طوری باشد؟ اين فقط شعار 
دادن است. واقعیت اين است که ما به نفس خود مراجعه نمی کنیم. خدواند در يکی از 
سوره هايش اشاره می کند: والعاديات ضبحاً، فالموريات قدحاً، فالمغیرات صبحاً، فاثرن 
به نقعاً، فوسطن به جمعاً ان االنسان لربه لکنود. يک چیزهای کلی مطرح می شود، به 
مسائل عظیمی خداوند قسم می خورد، به جهادهايی که حضرت علی)ع( انجام دادند 
و يک سری چیزهای ديگر، بعد می گويد انسان به پروردگارش سرکشی می کند و در 
آيه بعد اشاره می کند: و انه علی ذلک لشهید. انسان خود دقیقاً می داند و می بیند که به 
پروردگارش سرکشی می کند. ولی ما روی آن حساب نمی کنیم، همه ما می دانیم در 
نفسمان خیلی ضعف داريم. شايد يکی از بزرگ ترين ثمراتی که جنگ داشت، همین بود 
که ما ضعفمان را شناختیم. همه ی بچه ها، مخصوصاً آن ها که جبهه رفته اند، می دانیم 
چقدر ضعف در وجودمان داريم، ولی هیچ موقع برطرفشان نمی کنیم. امیدوارم محور اين 

جامعه تزکیه و رسیدن به خدا باشد. والسالم.«
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از اين،  اسفند 59 بود که نیروهای تیپ ثاراهلل وارد جبهه ی جنوب شدند. تا پیش 
عملیات هايی که سپاه انجام می داد ـ از جمله عملیاتی که تیپ ثاراهلل در سومار انجام 
داده بود ـ جزو جنگ های نامنظم دسته بندی می شد. اما اين بار با برنامه و نقشه ی از 
پیش تعیین شده، قرار به انجام عملیاتی در منطقه ای از سوسنگرد شد به نام عملیات 
يا مهدی)عج(. ناصر با يک دسته از نیروها، ايرانمنش با رزم حسینی، فتحعلیشاهی و 
ارجمندی هم با دسته ی ديگر برای عملیات آماده و راهی منطقه شدند. هر يک از 
دسته ها در موقعیت های از پیش تعیین شده ی خود جای گرفتند و با غافل گیری که برای 
دشمن انجام دادند، توانستند به آن ها هجوم ببرند و تا حدود زيادی آن ها را به عقب برانند. 
عملیات با موفقیت چشم گیری انجام شد و دسته ها با حداقل تلفات به مقّر خود بازگشتند. 
وقتی بچه های تیپ، چند نفر چند نفر به سنگرهايشان بازگشتند، سراغ يکديگر را از هم 
می گرفتند. بچه ها از انجام درست و موفق عملیات خوشحال و راضی بودند. ايرانمنش 
قبل از همه سراغ ناصر را گرفت، چراکه بیشتر از همه انتظار شهادت ناصر را داشت؛ 
به خاطر پاکی و خلوصی که ناصر داشت. بعد از شهادت محمود اخالقی اين خلوص و 
پاکی درونی در او بیشتر شده بود و بیشتر از همه حال و هوای معنوی و روحانی پیدا کرده 
بود و انگار که هر لحظه بیش از پیش برای شهادت آماده می شد. علی ماهانی گفت: 
تقريباً تا آخرين لحظات ناصر را زنده ديدم. توی عملیات، ناصر با لباس سپاه، ابهت خاصی 
پیدا کرده بود. طوری به طرف عراقی ها حمله ور شد که خود من هم يک لحظه ازش 
ترسیدم. اول عراقی ها يه گلوله توپ به طرف ما شلیک کردند و ما کمی عقب کشیديم، 
اما ناصر دستش رو کشید به صورت يکی از بچه های شهید تیپ حضرت رسول)ص(، 
بعد کشید به صورتش. انگار که قوت دوباره ای گرفته باشه. به طرف عراقی ها حمله ور شد 

و ما هم پشت سرش راه افتاديم.
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چیزی نگذشت که که ناصر وارد سنگر شد. همه با ديدن او خوشحال شدند و به شوخی 
برايش شعار دادند: دانشجوی خط امام، بر تو درود، بر تو سالم. ناصر نشست و بعد از 
کمی سکوت، گفت: فتحعلیشاهی هم رفت پیش محمود. بچه ها خشکشان زد. بچه های 
تیپ فکر می کردند که هیچ يک از افراد تیپ آن ها به شهادت نرسیده و همگی سالم اند. 
بچه های تیپ ثاراهلل کرمان که تازه سه روز بود از کرمان به سوسنگرد آمده بودند، 
صدايشان را آزاد و شروع به گريه کردند. ناصر با ديدن گريه ی بچه ها از جايش بلند 
شد و گفت: چه خبرتونه! فتحعلیشاهی عاشق شهادت بود و حاال تکلیف ما که به اين 
سعادت نرسیديم، اينه که يه مراسمی در خور شأن اين عزيز برگزار کنیم. ناصر سرش را 
پايین انداخت و بعد از کمی مکث، ادامه داد: ما برای چی بايد ناراحت باشیم. اين راهیه 
که ما و دوستان شهیدمون، با اختیار و اراده ی خودمون انتخاب کرديم... واقعاً خوشا به 
حالش! امیدوارم دست من رو هم بگیره. دعای روز و شب من اينه که اللهم ارزقنا قتاًل 
فی سبیلک تحت رايت نبیک مع اولیائک. با اين حرف ناصر، بچه ها آرام گرفتند. تصمیم 
بر آن شد که بچه های تیپ، جنازه ی فتحعلیشاهی را بردارند و فردا راهی کرمان شوند.

7
بعد از تشییع جنازه ی فتحعلیشاهی و برگزاری مراسم ختم، ناصر خطاب به دوستانش 
گفته بود: چرا اصاًل به کرمان آمديم؛ اين جا کاری نداشتیم؛ در راه خدا يک شهید داده ايم، 
فقط همین. ناصر هنوز نیامده و خستگی درنکرده، از بچه های تیپ خواست که جلسه ای 
در سپاه تشکیل دهند تا برای بازگشت دوباره به جبهه ی جنوب برنامه ريزی کنند. قبل از 
رفتن ناصر به جلسه ی دوره ای سپاه، زنگ خانه  به صدا درآمد. وقتی ناصر در را باز کرد، 
آقای ساوه، مدير مدرسه ی علوی و معلم انقالبی اش را ديد. آقای ساوه با تعارف ناصر 



125 جنگ تحمیلی

وارد خانه شد. آقای ساوه از ناصر درباره ی محمود پرسید. ناصر گفت: فقط می تونم بگم 
که يه فرشته بود؛ همین. نماز شبش ترک نمی شد. زيارت عاشوراش ترک نمی شد. کسی 
جرأت نداشت در حضورش کوچک ترين غیبتی بکنه. آقای ساوه گفت: خدا رحمتش کنه! 
البته رحمت شده که هستند. خدا مراتبش رو باالتر ببره. بعد، از ناصر خواست که از خودش 
بگويد و اين که چه برنامه ای دارد. ناصر گفت: ايشاال دوباره می خوام برم جبهه. آقای 
ساوه گفت: به من مسئولیت استانداری کرمان داده شده. ناصر گفت: خب مبارکه! ساوه 
گفت: البته هنوز مطمئن نیستم که بپذيرم يا نه. اين اطمینان نداشتن هم به خاطر اينه 
که توی اين کار احتیاج به کمک دارم... تو می تونی کمکم کنی ناصر؟ ناصر گفت: مثاًل 
چه کمکی؟ ساوه گفت: تو بخشداری يه سری از مناطق، احتیاج به يه سری نیروهای 
مخلص و با صبر و حوصله دارم... تو می تونی قبول کنی؟ ناصر گفت: اما االن که جنگه 
و من احساس می کنم که رفتن به جبهه، واجب تره. ساوه گفت: مبارزه با جهل و سر و 
سامون دادن به يه سری آدم محروم هم خودش جهاده ناصر، نیست؟ ناصر گفت: ولی 
به نظرم وظیفه ی جبهه رفتن مهم تره. ساوه گفت: اينم وظیفه ست. مگه امام نفرموده که 
انقالب، انقالب مستضعفینه، اما هنوز هم که هنوزه، تو بعضی جاهای اين کشور، داره به 
محرومین ظلم می شه و بعضی ها خان بازيشون رو فراموش نکرده ند. ناصر گفت: کدوم 
منطقه؟ ساوه گفت: جبال بارز جیرفت. ناصر گفت: به يه شرط. ساوه گفت: هر چی باشه، 
چشم بسته قبوله. ناصر گفت: هر وقت توی منطقه، عملیاتی خواست انجام بشه، اجازه 
بدين که برم. ساوه گفت: باشه، حتماً. ناصر گفت: چون عضو سپاهم، بايد توی جلسات 

دوره ايش هم شرکت کنم. ساوه گفت: اون هم به چشم.
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8
ناصر وارد ساختمان بخشداری جبال بارز شد. جبال بارز در 46 کیلومتری شمال شهر 
جیرفت و در جاده ی اصلی جیرفت ـ کرمان است. ناصر وارد بخشداری که شد، چند 
ارباب رجوع جلوی میز کارمندان بخشداری بودند. ناصر صندلی پیدا کرد و يک گوشه 
منتظر نشست تا کار کارمندان بخشداری تمام شود. اسحاقی که زودتر از همه سرش 
خلوت شد، ناصر را ديد که گوشه ای نشسته است. به خیال اين که او هم ارباب رجوع 
است، به او گفت: بفرمايید! کارتون چیه؟ ناصر گفت: برادر کوچک شما، فوالدی هستم، 
از طرف استانداری معرفی شده ام. با شنیدن اين حرف، کمالی و حسین زاده سرشان 
را باال گرفتند و به ناصر نگاه کردند. کمالی گفت: برای چه کاری؟ ناصر گفت: برای 
همکاری با شما. حسین زاده گفت: می شه برگه ی معرفی تون رو از بخشداری ببینم؟ 
ناصر بلند شد و حکم بخشدار بودنش را از جیبش درآورد و به حسین زاده نشان داد. 
حسین زاده برگه را گرفت و شروع به خواندن کرد؛ عنوان حکمی که جلوی اسم ناصر 
زده شده بود، اين بود: بخشدار جبال بارز. حسین زاده چشمانش گرد شد و از جايش بلند 
شد. کمالی و اسحاقی هم با ديدن چهره ی متعجب حسین زاده، ناخودآگاه از جايشان 
بلند شدند. حسین زاده گفت: آقای بخشدار! پس چرا از اول خودتون رو درست معرفی 
نکرديد؟ کمالی و اسحاقی دستپاچه و شتاب زده گفتند: خیلی خوش اومدين. کمالی از 
پشت میزش بیرون آمد و به ناصر تعارف کرد تا در جای او بنشیند. اسحاقی، مالک 
سعیدی، خدمت گذار بخشداری را صدا زد و گفت که برای آقای بخشدار، چای و کلید 
اتاقش را بیاورد. ناصر که دستپاچگی کارمندان بخشداری را ديد، گفت: احتیاجی به اين 
کار نیست. الزم نیست به من آقای بخشدار بگید. گفتم که برادر کوچیک شما هستم. 

من رو به اسم صدا بزنین؛ برادر فوالدی يا ناصر. خالصه که با من راحت باشین.
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9
ناصر درباره ی منطقه ی جبال بارز از شیرازی، مسئول جهاد سازندگی منطقه، سؤاالتی 
پرسیده بود، اما پرس و جو از خود اهالی را کارسازتر می دانست. مالک سعیدی، خدمت گذار 
بخشداری، هرازگاهی اطالعاتی درباره ی منطقه به ناصر می داد و به سؤاالت او نیز جواب 
می داد. سعیدی از محرومیت منطقه، به خصوص منطقه ی جنوب جبال بارز، برای ناصر گفته 
بود. اين در حالی بود که ساختمان بخشداری در شمال اين منطقه واقع شده بود. سعیدی از 
کم لطفی بخشدارهای قبلی به جنوب اين منطقه گاليه کرده بود. از کمبود جاده و راه گفته 
بود و اين که برای دسترسی به مناطق مختلف جبال بارز بايد بیشتر از قاطر و اسب استفاده 
يا حتی پای پیاده طی مسیر کرد. سعیدی از برخی خوانین و سرمايه داران هم پیش ناصر 
گله کرده بود که حق دهقانان و کارگرانی را که سال هاست روی زمین آن ها کار کرده اند، 
نمی دهند و طبق دستورالعمل استانداری ها مبنی بر تقسیم اراضی بین مالک و دهقان، عمل 
نمی کنند. سعیدی از بدی اوضاع، از وقتی جنگ شروع شده بود، گفته بود؛ از کمبود مواد 
غذايی و کوپنی بودن آن و همچنین از کمبود سوخت. ناصر از او قول گرفت که به او در سر 

و سامان دادن به منطقه کمک کند و برای خدمت به مردم همراه او باشد.

10
هوا بسیار سرد بود و تا مغز استخوان نفوذ می کرد. منطقه ی جنوب جبال بارز بیشتر از 
هر جای ديگری در برف و يخبندان فرو رفته بود. ناصر و همکارانش از طرف استانداری 
مأموريت داشتند که برای گزارش از منطقه و میزان احتیاج مردم به مواد غذايی و وسايل 
گرمايشی، به آن جا بروند. آن ها با چهار اکیپ به راه افتادند. در مسیر رفت، هنگام شب، 
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به خاطر کوالک و سرمای شديد مجبور به توقف شدند. يکی از اهالی منطقه، ناصر و 
همکارانش را به منزلش دعوت کرد. پیرمرد روستايی که در اثر کمی بهداشت و سرمای 
هوا، تمام صد و اندی رأس گوسفند خود را از دست داده بود و فقط يک گوسفند برايش 
باقی مانده بود، آن گوسفند را به احترام بخشدار منطقه، به زمین زد و برای ناصر و 
همکارانش شام تهیه کرد. ناصر که متوجه اين موضوع شد، رنگ از صورتش پريد و 
بسیار ناراحت شد. بغضی گلوی ناصر را گرفته بود و دست به غذا نمی برد. حسین زاده که 
در کنار ناصر نشسته بود، گفت: آقا اگه از اين غذا نخورين، برداشت ديگه ای می کنن. 
ناصر گفت: آخه اين آقا با اين اوضاع مالی، چرا بايد تنها دارايیش رو برای ما به زمین بزنه. 
حسین زاده گفت: آقا از روی محبت اين کار رو کرده. ناصر گفت: می دونم حسین زاده، 
بقیه ی  ادامه دهد.  را  نتوانست حرفش  ناصر ديگر  می دونم... چطور دلم می آد که... 
کالمش را قورت داد تا از سرازير شدن اشک هايش جلوی مرد روستايی جلوگیری کند. 
ناصر و همراهان به ناچار از آن غذا خوردند و شب را در همان جا ماندند. نیمه شب بود که 
پسر صاحبخانه که سرباز بود، برای مرخصی، به خانه آمد. او به خاطر سرما و کوالک در 
برف مانده و دير به منزل رسیده بود. ناصر با اختیاراتی که داشت، برگه ی مرخصی او را 
تمديد و دوازده روز به آن اضافه کرد تا بیشتر در کنار خانواده اش باشد و در آن اوضاع، 
کمک حال پدرش باشد. صبح زود، گروه به طرف جنوب حرکت کرد و با گزارش های 

به موقع کمک ها و مساعدت های الزم را برای مردم گرفتند.
در همان منطقه به ناصر و سايرين خبر رسید که پیرمردی از اهالی منطقه بسیار 
مريض است. حسین زاده به ناصر پیشنهاد کرد که به عیادت پیرمرد بروند. وقتی به منزل 
پیرمرد رسیدند، پیرمرد بسیار خوشحال شد و گفت: خدايا بزرگیت رو شکر که نمردم و 

يکی از مسئوالن جمهوری اسالمی رو ديدم.
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11
بود.  شده  بیشتر  به سوخت  منطقه  اهالی  نیاز  هوا،  شديد  برودت  و  سرما  به خاطر 
حال  در  اهالی  سوخت  که  آورد  گزارش  ناصر  برای  بخشداری،  معاون  کردستانی، 
تمام شدن است و به خاطر سرما و صعب العبور بودن منطقه، خود اهالی نمی توانند به 
بخشداری بیايند تا برای نیازشان نفت با خود ببرند. ناصر به مرکز بخش رفت و سیصد 
گالن بیست لیتری تهیه کرد. ناصر وقتی به بخشداری رسید، ساعت 7 شب بود. بعد 
خودش يک تنه شروع کرد با پمپ دستی به پر کردن گالن ها. تا نزديکی های صبح کار 
ناصر طول کشید. حاضر هم نشده بود که برای کمک گرفتن از کادر بخشداری، آن ها 
را از خواب بیدار کند. نزديک صبح که کارش تمام شد، خودش يک تنه سیصد گالن 
نفت را در داخل کامیون قرار داد. وقتی کردستانی از راه رسید، ديگر کار ناصر تمام شده 
بود. هر چه کردستانی گفت که ديشب که نخوابیدی، اول استراحت کن و بعد حرکت 

کن، ناصر قبول نکرد و گفت: مردم واجب ترند.

12
ناصر بعضی از پنج شنبه ها و جمعه ها به کرمان می رفت و ضمن سر زدن به خانواده ، 
تشکیل جلسات تفسیر قرآن و نهج البالغه را هم از سر گرفته بود. اين بار جلسات در 
منزل خانواده ی فوالدی برگزار می شد. گردانندگان جلسات هم مؤذن زاده و ناصر بودند. 
خود ناصر سخنرانی می کرد و تفسیر قرآن درس می داد. در جلسات، هم آقايان و هم 
خانم ها شرکت می کردند. در برخی از اين جلسات، مسائل سیاسی هم مطرح می شد. 
آن روزها شايعات و تهمت های زيادی متوجه آيت اهلل بهشتی بود، اما ناصر وقتی اين 
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صحبت ها می شد، با احترام می گفت: اواًل غیبت نکنید، ثانیاً ايشون از ابرارند. فاطمه از 
اين که ناصر در کرمان و بغل گوشش بود، خیلی خوشحال بود. از اين که از کردستان 
و سومار و سوسنگرد دست کشیده بود و بخشدار شدن جبال بارز را پذيرفته بود، در دل 
خدا را شکر می کرد. آخر ناصر برای او چیز ديگری بود. ناصر از اين خوشحالی پنهانی 
مادرش غافل نبود و برای اين که او برای همیشه امیدوار به ماندنش در کرمان نباشد، 
گاهی صحبت از جبهه و شهادت می کرد. يک روز به مادرش گفت: مادر! می دونی من 
دوست دارم چطوری شهید بشم؟ فاطمه گفت: من چه می دونم چطوری دوست داری. 
ناصر گفت: دوست ندارم آنی شهید بشم. می خوام چند ساعت توی خون خودم دست و 
پا بزنم، بعد شهید بشم. ناصر اين حرف ها را پیش می کشید تا به مادرش و بقیه بفهماند 

که دير يا زود، قصد رفتن به جبهه را دارد.

13
مالک سعیدی، خدمت گذار بخشداری، مشغول کشاورزی روی زمینش بود. کمرش 
را که صاف کرد تا خستگی در کند، ناصر را ديد که دارد به طرف او می آيد. سعیدی 
به خیال اين که آقای بخشدار کار مهمی با او دارد، داسش را از دستش انداخت و به 
طرف ناصر حرکت کرد. ناصر به سعیدی رسید و سالم کرد و دست او را گرفت، سرش 
را خم کرد و دست سعیدی را بوسید. سعیدی که از اين حرکت ناصر جا خورده بود، 
شرمنده و دستپاچه گفت: آقا، بوسیدن دست من حرامه. ناصر گفت: دست زحمتکش 
به فرمايش پیامبر)ص( نمی سوزه. دست شما رو بايد روی چشم هام بذارم. سعیدی با 
شرمندگی بسیار از ناصر خواست که صبر کند و يک لیوان چای با او بخورد، اما ناصر 
تشکر کرد و گفت: آقای سعیدی! شما می دونین چطوری بايد به سريتن رفت؟ سعیدی 
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گفت: بله آقا، ولی تا اون جا راه خیلی زياده. راهش هم صعب العبوره. فکر کنم حدود 
ده کیلومتری بايد پیاده روی کرد. ناصر گفت: مهم نیست. من بايد چای و قند به مردم 
اون منطقه برسونم. سعیدی گفت: چشم آقا، پس من هم همراه شما می آم. با مشّقت 
زياد به آن منطقه رسیدند و چای و قند دولتی را بین مردم توزيع کردند. مردم منطقه 
از کمبود آب شکايت کردند و اين که اهالی حّق آب يکديگر را برای کشاورزی رعايت 
نمی کنند. در همان جا ناصر با مردم منطقه جلسه ای ترتیب داد تا يک نفر را به عنوان 
مسئول تقسیم آب انتخاب کنند و همگی از اين پس، از او حرف شنوی داشته باشند. 
ناصر در بین اهالی چشم چرخاند. قباًل هم آن مرد را در بخشداری ديده بود و از اوضاع 
بد زندگی اش از کارمندان بخشداری شنیده بود. سر و وضع مرد هم گويای همین بود 
که اوضاع مادی اش از همه بدتر و وخیم تر است. ناصر انگشت اشاره اش را به طرف او 
گرفت و گفت: ايشون رو به عنوان مسئول تقسیم آب انتخاب می کنم. با انتخاب مرد 
فقیر، همه ی اهالی زدند زير خنده. ناصر صدايش را بلند کرد تا همهمه و خنده مانع 
شنیدن صدايش نشود و گفت: آقايون! حکومت، حکومت مستضعفینه. برای همین بود 
که مردم انقالب کردند. با شنیدن اين حرف، اهالی سکوت کردند. بعد ناصر ادامه داد: 
از اين به بعد، ايشون نماينده ی من در تقسیم آبه. همه بايد از ايشون حرف شنوی داشته 

باشند و به حرف هاش عمل کنند.

14
آردی که  اما سهمیه ی  بیشتری داشت،  آرد  فقیر منطقه درخواست  اهالی  از  يکی 
استانداری به اهالی اختصاص داده بود، تمام شده بود. ناصر با هزينه ی خود از کرمان آرد 
خريد و همراه با مالک سعیدی، آرد را به در خانه ی آن شخص بردند. سعیدی به ناصر 
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گفت: آقا! بگم آرد از طرف شماست؟ ناصر گفت: نه اصاًل نگو. اگه بگی، اجرمون رو 
ضايع کردی. در خونه شون رو بزن و آرد رو بذار پشت در.

با جیپ قهوه ای رنگ بخشداری در حال برگشت به طرف  مالک سعیدی و ناصر 
بخشداری بودند که از دور، چند گوسفند را ديدند که در جاده سرگردانند و يک ماشین 
هم وسط جاده نگه داشته بود و دو مرد در حال جر و بحث بودند. ناصر با فاصله از آن ها 
ماشین را متوقف کرد. با سعیدی به طرف آن ها حرکت کردند. وقتی به آن ها نزديک 
شدند، الشه ی گوسفندی را ديدند که در وسط جاده افتاده و تلف شده است. ناصر از 
ماجرا سؤال کرد و معلوم شد که ماشین به گوسفند زده و حیوان مرده است. راننده ی 
ماشین و صاحب گوسفند با هم درگیر بودند. صاحب گوسفند می گفت که قیمت گوسفند 
دوهزار تومان است. راننده هم با گريه و زاری می گفت: به خدا قسم آقای بخشدار! من 
هیچی ندارم که بدم. صاحب گوسفند گفت: آقای بخشدار! من هم همه ی دارايی ام 
همین چندتا گوسفنده. راننده گفت: من هم يه آدم روزمزدم که فقط روزی پنجاه تومن 
کار می کنم. ناصر به سعیدی اشاره کرد و آن ها رفتند و سوار ماشین شدند. ناصر گفت: 
آقای سعیدی! پانصد تومن دارين به من قرض بدين؟ سعیدی گفت: بله آقا. بعد ناصر 
خودش 1500 تومان روی 500 تومان گذاشت و به سعیدی داد و گفت: اين پول رو 
بده به صاحب گوسفند تا بذاره راننده بره. سعیدی گفت: بگم شما پول رو دادين؟ ناصر 

گفت: نه، از طرف خودت بده. اگه بگی که بی حسنه ام کردی.
وقتی به بخشداری رسیدند، چند نفر آن جا قیل و قال راه انداخته بودند. ناصر وقتی 
جويای موضوع شد، دعوا بر سر تراکتور بخشداری بود. در منطقه ی جبال بارز هیچ يک 
از اهالی، تراکتور نداشتند و همگی به نوبت از تنها تراکتور بخشداری استفاده می کردند. 
ناصر جلو رفت و گفت: طبق لیستی که نوشتم و تو بخشداری زدم، نوبت استفاده از 
تراکتور به همه می رسه، پس مشکل چیه؟ يکی از اهالی گفت: مشکل سر زياده خواهی 
اين آقاست. همان فرد زياده خواه به طرف ناصر پرخاش کرد و گفت: وقتی يه بچه اين جا 
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حکومت کنه، همینه ديگه. اين را خطاب به ناصر گفت و راهش را کشید و رفت. ناصر 
هیچ نگفت. سرش را پايین انداخت و در برابر بهت اهالی که با حرف آن مرد، انتظار 
دعوايی بین او و ناصر را داشتند، وارد ساختمان بخشداری شد. سعیدی هم به دنبال 
ناصر وارد ساختمان شد و خودش را به ناصر رساند. سعیدی گفت: آقا! چرا جوابش رو 
ندادين؟ ناصر گفت: من اگه بخوام از اين خرده گیری ها کنم، نه می تونم جوابگوی مردم 

باشم و نه جوابگوی خدا.

15
بعد از شهادت فتحعلیشاهی، گاهی جلسات قرآن و نهج البالغه را در منزل آن شهید 
برگزار می کردند. وقت نماز که می شد، در منزل شهید نماز جماعت برپا می کردند. همه 
به اتفاق برای امام جماعت شدن به ناصر اشاره می کردند. همه بر سر اخالص و عدالت 
ناصر قسم می خوردند. ذکری که همیشه ناصر در سجده ی آخر نماز می گفت، اين بود 

»بسم رّب الشهداء و الصديقین، بسم رّب العالمین«.
ناصر، شب که به منزل پدری  آمد با مادر و خواهرانش، نسرين و نرگس صحبت 
از ازدواج ناصر شد. قباًل که در جمع خواهران صحبت از ازدواج ناصر شده بود، ناصر 
تلويحی به آن ها سپرده بود که مورد مناسبی را برای او پیدا کنند. از نظر ناصر ازدواج 
سنت پیامبر)ص( بود و نیمی از جهاد در راه خدا. ناهید مورد مناسبی را از میان دوستانش 
برای ناصر کانديدا کرده بود: رؤيا ديوان بیگی. رؤيا هم مدرسه ای ناهید بود و يک سالی 
از او کوچک تر. ناهید دوست خوب کم نداشت اما حجب و مالحت رؤيا چیز ديگری بود. 
رؤيا در جلسات تفسیر قرآن منزل خانواده ی فوالدی شرکت می کرد و فعال در انجمن 
اسالمی مدرسه بود. نسرين به دلیل هم مدرسه ای بودن او را می شناخت و ناهید در 



حنظله ی کرمانی134

جلسات قرآن او را به نرگس هم نشان داده و باقی ماجرا را به او سپرده بود. آخر ناهید 
بعد از گرفتن ديپلم، از طرف بسیج، به همراه تنی چند از دوستانش، راهی اشنويه ی 
کردستان شده بود. مأموريت ناهید و دوستانش برگزاری جلسات قرآن و احکام و ترويج 
فرهنگ اسالم و انقالب بود. آن شب قرار بر آن شد که ابتدا ناصر، رؤيا را ببیند و بعد 

موضوع را با او و خانواده اش مطرح کنند.

16
ناصر برای ساخت حمام و توسعه ی جاده و راه های روستايی، از استانداری مصالح 
ساختمانی خواسته بود. آن روز دو کامیون سیمان از کرمان رسیده بود. در بخشداری 
فقط ناصر و کردستانی بودند. در آن موقع از سال هم کارگری در دسترس نبود و 
کارگران سِر زمین های کشاورزی به کار گرفته شده بودند. خود ناصر آستین هايش را باال 
زد و شروع کرد به خالی کردن سیمان ها. ناصر به دلیل قدرت بدنی اش گاهی دو کیسه 
را با هم روی دوشش می گذاشت. راننده که از فرزی ناصر در کار و قدرت و توانايی او 
تعجب کرده بود، رو کرد به کردستانی و گفت: اين آقا کیه؟ کردستانی گفت: بخشدار 
منطقه. راننده که چشم هايش از تعجب گرد شده بود، گفت: بخشداره، اون وقت داره 
سیمان خالی می کنه! رو کرد به ناصر و گفت: شما بفرمايید، من خودم خالی می کنم. اما 
ناصر نپذيرفت. به کمک کردستانی و راننده، دو کامیون سیمان را تخلیه کردند. کارشان 
که تمام شد، عرق از سر و روی ناصر می ريخت. پشت پیراهنش در اثر حمل کیسه ها و 
سنگینی آن ها پاره شده بود. پوست کمرش در اثر گرمای هوا و سنگینی کیسه ها قرمز 
شده و تاول زده بود. راننده و کردستانی هم خسته شده بودند، اما نه به اندازه ی ناصر؛ 

ناصر خیلی تندتر و فرزتر از آن ها کار  می کرد.
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17
از طرف بسیج کرمان، چند خانم برای تشکیل کالس های قرآن و احکام به جبال بارز 
فرستاده شده بودند. ناصر وقتی متوجه شد که آن ها برای اقامت و ماندن در جبال بارز 
جايی ندارند، اتاقش را در بخشداری به آن ها داد. سعیدی گفت: آقا! پس خودتون برای 
کارها و استراحت چی کار می کنید؟ ناصر گفت: ايستاده هم می شه کار ارباب رجوع رو 
انجام داد. نیاز به میز و صندلی نداره... برای استراحت هم می تونم توی ماشین بخوابم، 
توی ساختمون جهاد هم می شه. اسحاقی، از کارمندان بخشداری، گفت: آقا! منزل ما 
هم بزرگه، می تونین اون جا هم تشريف بیارين. ناصر به اصرار اسحاقی، آن شب را به 
منزل او رفت. فردا صبح، ناصر خیلی زود بیدار شد. اسحاقی برايش صبحانه ی مفصلی 
آورد، اما ناصر فقط يک لیوان شیر خورد. اسحاقی گفت: آقا! چرا تخم مرغ نمی خوريد؟ 
ناصر گفت: شما چندتا بچه دارين؛ اين تخم مرغ ها سهم بچه هاست. آقای اسحاقی! 
می تونین يه کاری برام انجام بدين؟ اسحاقی گفت: بفرمايین! ناصر گفت: اون آقايی 
که سر شیربها با دامادش اختالف داشت، منزلش رو بلديد؟ اسحاقی گفت: بله آقا. ناصر 
گفت: اين پول رو به ش بديد تا اجازه بده دامادش نامزدش رو به خونش ببره. اسحاقی 

گفت: دست شما درد نکنه، بگم شما دادين؟ ناصر گفت: نه، اسمی از من نیار.
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ازدواج و شهادت

1
در يکی از جلسات قرآن، با هماهنگی نرگس و نسرين، ناصر از دور، رؤيا را ديد. وقتی 
خواهرانش نظرش را پرسیدند، گفت: همین خانم خوبه. نسرين با خنده گفت: شما يک 
بار و يه نظر که بیشتر نديدی، چطوری فهمیدی خوبه؟ ناصر فقط خنديد و گفت: همونی 

که من می خوام. 
يک روز نرگس و نسرين به منزل رؤيا ديوان بیگی رفتند و موضوع را با مادر رؤيا در 
میان گذاشتند. قرار بر آن شد که مادر رؤيا با پدرش صحبت کند. رؤيا فرزند اول خانواده 
بود و چند برادر و خواهر کوچک تر از خود داشت. نرگس و نسرين قبل از اين که به منزل 
خانواده ی ديوان بیگی بروند، تلويحی نظر رؤيا را جويا شده بودند و رؤيا موافقت ضمنی 
خود را اعالم کرده بود. پدر رؤيا که موضوع را فهمید، به شدت مخالفت کرد. پدر رؤيا 
دائم می گفت که او چطور می خواهد رؤيا را اداره کند؟ چطور می خواهد با حقوق ناچیز 
سپاه، زندگی تشکیل دهد؟ رؤيا در ناز و نعمت بزرگ شده بود. وضع مالی پدرش خیلی 
خوب بود. پدر رؤيا نمايشگاه بزرگ ماشین داشت و نگذاشته بود که آب در دل رؤيا تکان 
بخورد. بنابراين دادن رؤيا به جوانی که هیچ نداشت و حقوق اندکی داشت، برايش دشوار 
بود. در همین حین، يک شب رؤيا خوابی ديد که باعث اصرارش بر اين ازدواج شد. رؤيا 
در خواب ديد که در مدرسه است و مراسم صبحگاه. همه ی دانش آموزان مثل همیشه 
در صف های خود جای گرفته اند. مقابل بچه ها و جلوی صف ها، خانم خزعلی، مدير 
مدرسه، به همراه آيت اهلل خامنه ای )رئیس جمهور وقت( ايستاده اند. در همین هنگام، 
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از دست رئیس جمهور يک  را صدا می زند و رؤيا پیش می رود و  خانم خزعلی رؤيا 
گردن بند از پوکه های جنگی هديه می گیرد و ايشان آن را به گردن رؤيا می  اندازند 
و سالحی به دست رؤيا می دهند. رؤيا بسیار خوشحال و مسرور از دريافت اين هديه، 
از خواب بیدار شد. رؤيا بعد از اين خواب، به اين نتیجه رسید که اين ازدواج، سعادتی 
برای او خواهد بود و دوست داشت که ديگر حتماً اين اتفاق بیفتد. برای همین، روزه ی 

مستحبی نذر کرد تا پدرش به اين ازدواج رضايت دهد.

2
ناصر به همراه کمالی، يکی از کارمندان بخشداری، با وانت بار بخشداری به جیرفت رفته 
بودند و گازوئیل بار زده، به طرف جبال بارز حرکت کرده بودند. ناصر پشت فرمان بود و 
از دور، در کنار جاده، چند زن و مرد را ديد که منتظر ماشین ايستاده بودند. وقتی به آن ها 
نزديک شدند، از سر و وضعشان معلوم بود که فقیر و محرومند. ناصر جلوی پای آن ها 
ترمز کرد و به آن ها گفت که پشت ماشین سوار شوند. مدتی گذشت و ناصر از جاده ی 
روستايی جمال آباد، که آن ها می خواستند در آن جا پیاده شوند، رد شد و متوجه تابلوی 
روستا نشد. افرادی که پشت وانت بودند، شروع به سروصدا و فحاشی کردند. به خیالشان 
ناصر می خواست سر آن ها کاله بگذارد و آن ها را اذيت کند. ناصر وقتی متوجه موضوع 
شد، سرش را از پنجره بیرون آورد، معذرت خواهی کرد و شروع کرد به دنده عقب رفتن. 
به محل مورد نظر که رسید، ايستاد تا آن ها پیاده شوند. بعد از پیاده شدن آن ها، ناصر 
دوباره مسیر جاده را در پیش گرفت و حرکت کرد. سکوت سنگینی بین او و کمالی برقرار 
شد. کمالی متوجه ناراحتی ناصر شد و گفت: آقا! چون فحش و ناسزا دادن، ناراحتید؟ 
ناصر گفت: نه کمالی، ناراحتی من از محرومیت اين مردمه؛ چه از نظر مادی، چه از نظر 
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فرهنگی... فقط امیدوارم که خدا به ما توفیق خدمت به شون رو بده.
وقتی به بخشداری رسیدند، عده ای از دانش آموزان و دانشجويانی که عضو انجمن اسالمی 
مدرسه شان بودند و ناصر قباًل با آن ها هماهنگ کرده بود، برای کمک به درو محصوالت 
اهالی فقیر منطقه، به آن جا آمده بودند. ناصر از سعیدی درباره ی وضع برادرش و آقای 
محمدی پرسید که کدام يک مستحق ترند؟ سعیدی هم گفت: خدا می دونه که برادر من 
کمی اوضاع مالیش بهتره. ناصر گفت: پس اين جا واجب نیست. ناصر به همراه بچه ها راه 
افتاد تا سِر زمین آقای محمدی بروند. اولین کسی که داس به دست گرفت، خود ناصر بود.

3
باالخره پدر رؤيا به ازدواج او با ناصر رضايت داد. جلسه ای ترتیب دادند تا برای آشنايی 
و خواستگاری، خانواده ی فوالدی به منزل خانواده ی ديوان بیگی بروند. رؤيا قبل از 
اين که خانواده ی فوالدی بیايند، روی ماشین بنز پدرش که گوشه ی حیاط پارک شده 
بود، چادر کشید تا ناصر و خانواده اش فکر نکنند که آن ها طاغوتی اند. ناصر در صحبت 
خصوصی که با رؤيا داشت، از خوابی گفت که شب پیش ديده بود؛ خواب باغی را ديده 
بود که از وسطش نهری عبور می کرد. دوستان شهیِد ناصر در يک طرف نهر بودند و 
ناصر در طرف ديگر. سرانجام ناصر هم به آن طرف رودخانه، پیش دوستانش می رود. 
ناصر گفت: شما حنظله غسیل المالئکه رو می شناسین؟ رؤيا گفت: نه. ناصر گفت: از 
شهدای جنگ اُحد است که روز بعد از شب ازدواجش، راهی جنگ می شه و به شهادت 
می رسه. احتمال داره من هم مثل اون، بعد از ازدواج به جبهه برم. تنها تقاضايی که 
دارم، اينه که مانع جبهه رفتن من نشین... من يک سپاهی ام و بايد با حقوق کمی که 

دارم، زندگی رو سپری کنیم.
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ناصر صحبت هايش را به پايان برد؛ نه از تحصیالت دانشگاهی اش گفت و نه از 
بخشدار بودنش. رؤيا از اين همه فروتنی و تواضع و در عین حال، صداقت او بسیار 
خوشش آمد. اما با خوابی که خودش و ناصر ديده بودند، کمی دلشوره داشت، يعنی 
ناصر هم مثل دوستان شهیدش... . فکری را که به ذهنش آمد، پس زد. نمی خواست 
به آينده و اين که چه می شود، فکر کند. دوست داشت در لحظه زندگی کند و آن لحظه 

می خواست از کنار ناصر بودن و همسر او بودن حظ ببرد.

4
مراسم عقد ناصر و رؤيا در نهايت سادگی، در سالگرد روز جمهوری اسالمی، يعنی 12 
فروردين 61، برگزار شد. مراسم در منزل خانواده ی ديوان بیگی بود. ناصر از قبل، چند آيه 
از قرآن را با مضمون جهاد و شهادت انتخاب کرده و داده بود دامادشان )همسر نرگس( 
با خط خوش، روی مقوا نوشته بود و اتاق عقد را با اين آيات زينت داده بودند. ناصر سر 
سفره ی عقد، به جای کت و شلوار دامادی، لباس سبز سپاه را به تن کرده بود و بعد از 

مراسم عقد، به گلزار شهدا رفت و بر سر مزار دوستان و همرزمان شهیدش حاضر شد.

5
ناصر و محمد امانی از اعضای شورای محمدآباد، برای انجام کارهای بخشداری، به 
فرمانداری کرمان آمده بودند. بعد از انجام کارهايشان در فرمانداری، می خواستند سوار 
جیپ بخشداری شوند که ناصر، مادرخانم جعفری، همسايه شان را ديد. بعد از سالم و 
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احوال پرسی، آن خانم از ناصر درخواست می کند که او را هم با وسیله شان به مقصد 
برسانند، اما ناصر به او می گويد که ماشین بیت المال است و اجازه ی استفاده ی شخصی 
از آن را ندارد. ناصر تازه با محمد امانی آشنا شده بود. در مسیر برگشت، امانی از ناصر 
درباره ی ازدواجش پرسید و ناصر گفت که به تازگی عقد کرده است. امانی گفت: چرا 
زودتر ازدواج نمی کنین؟... آخه شما که اهل رفتن به جبهه هستین، ازدواج کنین تا 
حداقل اگه شهید شدين، بچه ای از شما به يادگار بمونه. ناصر گفت: من دوست دارم اگه 
قراره بچه ای داشته باشم، با اخالق خودم بزرگ بشه؛ نمی خوام به خانومم زحمت بدم.

بعد از رسیدن به بخشداری و مستقر شدن در آن، مدتی نگذشته بود که پیرزنی با 
عصبانیت وارد بخشداری شد. او که بر سِر زمین با همسايگانش دعوايش شده بود، با 
تندی رو کرد به ناصر و گفت: تو اين جا چی کاره ای؟ می دونی چی داره اين جا به سر ما 
می آد؟ ناصر با خونسردی گفت: بفرمايین بنشینین، ببینم مشکلتون چیه. ناصر بعد از 
صحبت با پیرزن، يکی از کارمندان بخشداری را فرستاد تا مشکل او را حل کند. وقتی 
پیرزن می خواست از بخشداری خارج شود، امانی پشت سر او راه افتاد و به او گفت: با اون 
طرز حرف زدن شما، هر کس ديگه ای بود، حتماً عصبانی می شد. پیرزن گفت: به خدا 
قسم اگه مشکلم هم حل نشه، اگه حتی زمین من رو هم بگیرن، ديگه خیالم راحته. وقتی 

با بخشدار روبه رو شدم و اخالقش رو ديدم، همه ی مشکالتم برطرف شد.
امانی به اصرار ناصر، شام پیش او ماند. ناصر کمی نان، ماست، پیاز و آبلیمو آورد. امانی 
به شوخی گفت: اين جور می خواين از مهمون پذيرايی کنین؟ ناصر هم خنديد و گفت: ما 

که از حضرت علی)ع( عزيزتر نیستیم.

6
ناصر از طريق سپاه باخبر شده بود که برای آزادسازی خرمشهر، عملیات بزرگی در پیش 
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است. بالفاصله استعفا نوشت و به استانداری داد. در نامه برای آقای ساوه نوشته بود که 
در حال حاضر، رفتن به جبهه را مهم تر می داند و برای اين مدت هفت ماهه ی حضورش 
در بخشداری، طلب بخشش و حاللیت کرده بود. ناصر دو اتاق در خیابان فردوسی برای 
شروع زندگی اش با رؤيا اجاره کرد. در اوايل ارديبهشت، نرگس غذايی پخت و در همان 

خانه مهمانی مختصر ده پانزده نفره ای ترتیب دادند و همان شد شام و مراسم عروسی.
ناصر مدتی بود که از طرف سپاه، مسئول تربیت بدنی منطقه ی 6 شده بود. وقتی 
در جلسات دوره ای سپاه، صحبت از عملیات آزادسازی خرمشهر شد، رئیس ستاد تیپ 
ثاراهلل که مؤذن زاده بود، به ناصر مسئولیت تبلیغات را واگذار کرد. ناصر نمی پذيرفت و 
اصرار داشت که به طور مستقیم او هم در عملیات شرکت داشته باشد و به خط برود، اما 
مؤذن زاده به خاطر اين که او تازه ازدواج کرده بود و برای اين که سر او را گرم کند، اين 

مسئولیت را به  او تحمیل کرد و گفت که اين کار هم کم تر از جنگ تن به تن نیست.

7
در خانواده، جبهه رفتن ناصر مطرح شد. فاطمه به او گفت: مادر! اگه می خواستی جبهه 
بری، چرا ازدواج کردی؟ من با همسرت چه کنم؟ ناصر گفت: رؤيا خدا رو داره مادر. من 
از همون اول هم گفته بودم که می خوام جبهه برم. فاطمه بغض گلويش را گرفت و 
سرش را پايین انداخت. ناصر با مهربانی گفت: مادر! شما چقدر طمع داری؟ مادر گفت: 
منظورت چیه؟ ناصر گفت: 6 تا بچه داری، يکی را هم حاضر نیستی در راه انقالب 
بدی!... اصاًل هیچ وقت به زبان نیار که من جبهه نََرم. رؤيا و فاطمه به هم نگاه کردند. 

چشمان رؤيا پر از اشک شد، اما جلوی اشک ها را گرفت تا سرازير نشوند.
ناصر تصمیمش را گرفته بود و رؤيا هیچ نمی گفت. فقط در همین مدت کوتاه ازدواج، 
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رؤيا می خواست لحظه لحظه اش را زندگی کند. از ناصر چیزهای زيادی ياد بگیرد و 
چهره ی او را خوب به  خاطر بسپرد. برای همین به چهره و حرکات ناصر خیلی دقت 
می کرد. وقتی ناصر به نماز می ايستاد، رؤيا با محبت خاصی به او نگاه می کرد. از نماز 
خواندن او لذت می برد؛ از آن همه تواضع و خلوصی که در نماز داشت. وقتی ناصر در 
خواب بود، باالسر او می نشست و به صورتش خیره می شد؛ می خواست تک تک اجزای 

صورت او را خوب به  خاطر بسپرد.
يک شب، ناصر برای مأموريتی از طرف سپاه راهی منطقه شده بود؛ رؤيا در نبود او 
به هدايايی که از او گرفته بود، نگاه و آن ها را برانداز می کرد. بیشترين هديه ای که او 
از ناصر در اين مدت گرفته بود، کتاب بود. رؤيا کتاب »قلب سلیم« را برداشت و آن را 
باز کرد. در اولین صفحه ی کتاب، ناصر برای او نوشته بود »امیدوارم رسالت پاسداری 
از خون شهدا را همچون زينب کبری)س( به خوبی ادا نمايی و قلب سلیم راه  گشای 
تو در امر تزکیه و خودسازی واقع گردد.« ناصر در ابتدای کتاب ديگری، برای رؤيا 
نوشته بود »تقديم به رؤيای شهیدپرورم.« رؤيا داشت کتاب ها را ورق می زد و اين 
طرف و آن طرف می کرد که در بین آن ها برگه ای را پیدا کرد. وقتی برگه را باز کرد، 
دست خط ناصر را شناخت. ناصر در آن برگه به محاسبه ی نفس پرداخته بود و برای 
انجام صفات رذيله ی اخالقی، برای خود مجازات در نظر گرفته بود. برای غیبت نوشته 
بود: معذرت خواهی از شخص مورد غیبت واقع شده و واريز فالن مقدار پول به حساب 

100 امام و اقامه ی نماز صبح در مسجد جامع.

8
عملیات آزادسازی خرمشهر با نام الی بیت المقدس، با رمز يا علی ابن ابی طالب)ع(، در 
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نیمه شب دهم ارديبهشت 61 آغاز شد. نیروهای شناسايی قبل از عملیات، به اين نتیجه 
رسیده بودند که برای آزادسازی خرمشهر بايد از کارون بگذرند تا عراقی ها را غافل گیر 
کنند. برای اين منظور، نیروها را به سه دسته تقسیم کردند. گروهی بايد از شمال به 
خاکريزهای عراق در جنوب کرخه حمله می کرد تا بقیه از کارون می گذشتند و از دو 
محور میانی و جنوبی حمله می کردند و تا جاده ی اهواز ـ خرمشهر پیش می رفتند و از 

آن می گذشتند و خودشان را به مرز می رساندند.
بعد از شروع عملیات محور شمالی پرمانع بود و عراقی ها هم به شدت دفاع کردند 
و رزمندگان نتوانستند پیش بروند، اما نیروهای دو محور ديگر از کارون گذشتند و به 
جاده ی اهواز ـ خرمشهر رسیدند، اما عراقی ها سريع نیروهايشان را جمع کردند و در 
جاده، جلوی رزمندگان را گرفتند. مرحله ی دوم عملیات در 16 ارديبهشت شروع شد. 
نیروهايی که در مرحله ی اول به جاده رسیده بودند،  بايد کارشان را ادامه می دادند تا به 
مرز برسند. چیزی نمانده بود عراقی ها در محور شمالی محاصره شوند که نیروهايشان 
را تا خرمشهر عقب کشیدند تا با تمام توان از خرمشهر، شلمچه و بصره محافظت کنند. 
در اين مرحله، رزمندگان هويزه، جاده ی اهواز ـ خرمشهر و پادگان حمید را آزاد کردند. 
بامداد 19 ارديبهشت، نیروهای ايران برای رسیدن به شلمچه با کامل کردن محاصره ی 

خرمشهر، عملیات را ادامه دادند.

9
ناصر 23 ارديبهشت به جبهه رفت. در آخرين پنج شنبه، قبل از رفتن ناصر، رؤيا در 
خواب ديد که جشن باشکوهی است و او با نقل و شیرينی مشغول پذيرايی کردن است. 
جريان اين خواب را برای ناصر تعريف کرد و ناصر گفته بود که حتماً در اين سفر به 
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جبهه، خدا به او مزدی می دهد. قبل از اعزام، ناصر و رؤيا به گلزار شهدا رفتند. در راه، 
ناصر وصايای خود را به رؤيا گفت. گريه امان رؤيا را بريده بود، اما ناصر به حرف هايش 
ادامه می داد و رؤيا هم گوش می کرد. ناصر از شهدا صحبت کرد و از رؤيا خواست در 
صورت شهید شدنش، در مراسم تشییع او صحبت کند و ابراز خوشبختی کند از اين که 
او به آرزويش رسیده است. بعد به رؤيا گفت که بعد از او مختار است که هر طور خواست 
عمل کند و به او اطمینان خاطر داد که در صورت شهادت، حتماً در روز قیامت او را 

شفاعت خواهد کرد.
روز رفتن ناصر، همه ی خانواده در منزل پدری جمع شده بودند. ناصر از رؤيا قول گرفته 
بود که گريه نکند، اما همه گريه می کردند و رؤيا هم نتوانسته بود جلوی اشک هايش 
را که ناخودآگاه سرازير می شدند، بگیرد. مادر رويا تسبیح ناصر را به عنوان يادگاری از 
او گرفت و تسبیح خودش را به او داد. در همان لحظه، رؤيا تصمیم گرفت که به اتاق 

ديگری برود و نامه ای برای ناصر بنويسد:

»همسر مهربان و با ايمانم، ناصرجان
گرچه ممکن است که اين نوشته را در حالی بخوانی که صدها کیلومتر از من دور 
باشی، ولی بدان چنان قلبم به تو نزديک است که تو را در همین جا احساس می کنم. 
ناصرجان، بر تو ثابت گشته که محیط اين جا نه تنها در تکاملت نقش نداشته، بلکه در 
کنار فرد بی ايمانی چون من باعث رکودت شده. مرا ببخش، زيرا لیاقت تو را نداشتم و 
همین عامل سبب شد که دل از اين جا برداشته و به محیط عاشقان اهلل و جايگاه بندگان 
صالح خدا بروی. پاسدار عزيز اسالم، ای سرباز اليق امام زمان، مهدی موعود)عج(، 
روشنی بخش دل ها، آيه ی اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم را فراموش 
ننما و در اين زمان از فرامین ولی فقیه، ابراهیم بت شکن، امام خمینی، اطاعت کن. مبادا 
به جز اهداف الهی و رضايت حق تعالی، رضای ديگری را در نظر بگیری. در اين مدت 
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کوتاه و زودگذر، تا حدودی شما را شناختم و روح ايمان، صداقت، تقوا و زهد را در وجود 
شما يافتم و از اين جهت در خود احساس حقارت نمودم. به خداوند سوگند می خورم که 
پرونده ی اعمالم سیاه و حاکی از گناهان نابخشودنی است. شما که در پیشگاه خدا، عزت 
و احترام داريد، برای من هم دعا کنید. اگر به مقام واالی شهادت نائل شديد، شفاعت 

را فراموش نکنید که سخت محتاج هستم. 61/2/23«
رؤيا نامه را به ناصر داد. ناصر گفت: آن را کجا باز کنم؟ رؤيا گفت: هر جا دوست 
داشتی. در آخرين لحظه ی ديدار رؤيا و ناصر، ناگهان اين صحبت امام که »من دست 
و بازوی شما رزمندگان را می بوسم و بر اين بوسه افتخار می کنم«، به ذهن رؤيا آمد. 
رؤيا خودش را روی دست ناصر انداخت و آن را بوسید. ناصر هم متقاباًل دست رؤيا را 
بوسید. رؤيا از ناصر طلب حاللیت کرد. ناصر از پدر و مادرش و بقیه خداحافظی کرد و 
حاللیت طلبید. فاطمه، مادرش به او گفت: حالل تندرستی، حالل زندگانی. ناصر گاهی 
به مادرش نگاه می کرد و گاهی به رؤيا. آن ها هم چشم از او برنمی داشتند. ناصر مادرش 
را دوست داشت، اما خدا را بیشتر. رؤيا را دوست داشت، اما شرافت را بیشتر. اصاًل اگر 
اين چنین نبود، شايد رؤيا او را تا اين حد دوست نمی داشت. ناصر را از زير قرآن رد کردند 

و آخرين نگاه ها را به او انداختند و آب پشت سرش ريختند.

10
نیروهای تازه نفس از راه آمده بودند و شناسايی های جديدی هم انجام شد. مرحله ی 
سوم و آخر آزادسازی خرمشهر شروع شد. تیپ ثاراهلل که ناصر هم همراه آن ها بود، جزو 
اين نیروهای تازه نفس بود. تیپ های ثاراهلل و 58 ذوالفقار با هم ادغام شدند تا عملیات 
تک فريب را علیه عراقی ها انجام دهند. قرار بود اين عملیات تک فريب در منطقه ی 
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کوشک انجام شود. قرارگاه تیپ ثاراهلل در ضلع غربی جاده ی اهوازـ  خرمشهر مستقر بود.
يک روز عصر، قرار شد با استفاده از تاريکی هوا و در میان شب، عملیات انجام شود 
تا به اين وسیله، دشمن در جبهه ی کوشک به عقب برود و از اين طريق، جاده ی اهواز 
ـ خرمشهر از تیررس آن ها محفوظ بماند. قبل از عملیات، علی ماهانی و ناصر تصمیم 
گرفتند در رودخانه لباس هايشان را بشويند و غسل شهادت کنند. عده ای از همرزمان هم 
با آن ها همراه شدند. وقتی به چادر برگشتند، رضا عبداللهی با ماژيک، مشخصات ناصر 
را جلو و پشت لباس او نوشت »ناصر فوالدی؛ اعزامی از کرمان«. بعد گفت: اگه شهید 
شدی، اين جوری راحت شناسايی می شی. برای خودش و بقیه ی بچه ها هم همین کار 

را کرد.
ناصر و علی ماهانی و عبداللهی اصرار داشتند که به خرمشهر بروند و در درگیری های 
آن طرف رودخانه با عراقی ها شرکت کنند، اما هر بار مؤذن زاده مخالفت کرده بود، 
به خصوص مخالف رفتن ناصر بود و دائم به او تذکر می داد که او فقط مسئول تبلیغات 
است. چند روزی گذشت، تا اين که در سوم خرداد 61، قبل از ظهر، حدود ساعت 10 
و 11، ناصر پیش مؤذن زاده آمد و گفت: قرارگاه گفته بیاين برين خرمشهر برای تبلیغ 
تا عراقی ها  تسلیم شن. مؤذن زاده گفت: ناصر! پس فقط کاری رو که بايد انجام بدی، 
انجام بده. ناصر گفت: من می خوام تو درگیری با دشمن باشم. مؤذن زاده گفت: نه ناصر، 
فقط کار خودت رو انجام بده. ناصر پذيرفته بود و با ماهانی، عبداللهی، مهدوی و آتشی 

راهی خرمشهر شدند.
عراقی،  تانک های  خرمشهر،  خیابان های  در  شدند.  شهر  وارد  همرزمانش  و  ناصر 
جنازه ها و ادوات سبک و سنگین روی هم انباشته شده بودند و شهر در آتش و دود 
می سوخت. در داخل شهر از هر طرف، گلوله مثل نُقل و نبات می باريد. در مقابل مسجد 
جامع، عده ی زيادی از بسیجیان و رزمندگان لشکرها و تیپ های مختلف جمع شده 
بودند و جشن آزادسازی خرمشهر را گرفته بودند. مهدوی پارچه ی دست نوشته ای را که 
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در آن، آزادی خرمشهر را به امام و رزمندگان تبريک گفته بود، باالی در مسجد نصب 
کرد. ناصر همراه عده ای از دوستانش که با او در واحد تبلیغات همکاری می کردند، در 
نخلستان های اطراف، شروع به سیم کشی کردند تا صدای آن ها از طريق بلندگو به 
عراقی ها برسد. ناصر با توجه به تسلطی که به قرآن و نهج البالغه داشت، با زبان عربی 
آشنا بود. او پشت بلندگو، خطاب به عراقی ها صحبت کرد و از آن ها خواست که تسلیم 
شوند و گفت که آن ها در پناه قرآن و اسالم هستند. با اين صحبت ها، عده ی زيادی از 

عراقی ها خود را تسلیم کرده بودند.
شفازند به همراه برادرش و راجی، از واحد اطالعات ـ عملیات، مأموريت داشتند تا از 
منطقه خبر بیاورند، به همین منظور، با يک لندکروز وارد خرمشهر شدند. وقتی داشتند به 
طرف گمرک حرکت می کردند، متوجه لندکروز ديگری شدند که پشتش انبوهی هندوانه 
بود و يک نفر پشت ماشین تندتند در حال برش زدن هندوانه ها بود و آن ها را به دست 
اسرای عراقی و رزمندگان می داد. شفازند جلوتر که آمد، ديد اين ناصر است که در حال 

پخش هندوانه است.
ناگهان به ناصر و دوستانش خبر رسید که در اطراف رودخانه هنوز عده ای از عراقی ها 
هستند که تسلیم نشده اند و همچنان در حال تیراندازی به اين طرف رودخانه اند. ناصر 
و همرزمانش تصمیم گرفتند به طرف رودخانه حرکت کنند. عده ای از بچه های بسیجی 
گفتند: جلو نرين که شما رو می زنن. اما ناصر و بقیه تصمیم شان را گرفته بودند. به آن 
طرف حرکت کردند. از ماشین پیاده شدند و هر کدام به طرفی رفتند. ناصر و مهدوی 
و آتشی با هم بودند. ناصر آر پی جی را به آن طرف رودخانه شلیک کرد و همزمان 
خمپاره ای به طرف او شلیک شد و او با يازده ترکش خمپاره به آرزويش رسید. آتشی و 
مهدوی هم در درگیری های ضلع غربی رودخانه به شهادت رسیدند. بقیه ی همرزمان، 
آن ها را گم کرده بودند و متوجه شهادت آن ها نشدند. آن ها چند ساعتی در کنار رودخانه 
و در زير نخل ها افتاده و ديگران از آن ها بی خبر بودند. عبداللهی و ماهانی به اردوگاه 
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کوشک برگشتند. سراغ همرزمانشان را گرفتند، ولی کسی از آن ها خبری نداشت. سه 
روز بعد، متوجه شهادت ناصر و آتشی و مهدوی شدند. لشکر امام حسین)ع( از طريق 
همان مشخصاتی که عبداللهی روی لباس ناصر نوشته بود، او را شناسايی کرده و به 
تیپ 41 ثاراهلل تحويل داده بودند. ماهانی وقتی متوجه شهادت ناصر شد، ديگر آرام و 
قرار نداشت و دائم می گفت: بايد به کرمان برم. ناصر خیلی به گردنم حق داره. بايد برم 

و کارهاش رو انجام بدم.

11
پنج شنبه، 6 خرداد 61، خواهر رؤيا از زبان يکی از پاسدارها، خبر شهادت ناصر را شنیده 
بود. وقتی به رؤيا گفت، او سراسیمه به طرف گلزار شهدا حرکت کرد. تمام بدنش از 
درون می لرزيد و بغضی عجیب گلويش را می فشرد. رؤيا در آن جا شیخ بیگ، از دوستان 
ناصر را ديد. از او درباره ی شهادت ناصر پرسید، اما او ابراز بی اطالعی کرد و سپس 
گفت: اگه حقیقت داشته باشه، ناصر به منتهای آرزوش رسیده. رؤيا داشت از گلزار شهدا 
بیرون می آمد که ماشین تیپ ثاراهلل را ديد. جلو که رفت، قاسم سلیمانی را در آن ديد. 
وقتی موضوع را از او پرسید، او پاسخ مثبت داد و گفت که فردا مراسم تشییع جنازه است. 
رؤيا تمام مسیر بازگشت به خانه را اشک می ريخت و دائم می گفت: ناصر! چقدر زود به 
آرزوت رسیدی. خبر به تهران هم رسید. مهدی ساکن تهران بود و قاسم هم برای کار، 
موقتی در تهران بود. ناهید هم برای اعزام دوباره به کردستان، در تهران به سر می برد. 
خبر به آن ها که رسید، ساعت 10 شب با ماشینی که پسرعمه شان راننده ی آن بود، راه 
افتادند. همه ی دوستان و اقوام کوپن های بنزينشان را به آن ها دادند تا آن ها بتوانند خود 
را به مراسم تشییع برسانند. فردا 10 صبح به کرمان رسیدند. مراسم تشییع انجام شده 
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بود و رؤيا طبق خواسته ی ناصر در اين مراسم صحبت کرده بود و از خواست قلبی ناصر 
درباره ی شهادت گفته بود. وقتی مهدی و قاسم و ناهید رسیدند، ناصر در غسال خانه 
بود. مهدی و قاسم خودشان را باالی سر او رساند و او را غرق بوسه کردند. هنگام دفن 
ناصر، خواهرها هم چهره ی او را ديدند و آن را برای همیشه به  خاطر سپردند. پدر و مادر 
ناصر گريه می کردند، اما در عین حال، به او افتخار هم می کردند. او اگرچه عصای پیری 
آن ها نشده بود، اما عصای يک ملت شده بود. رؤيا هم برای آخرين بار، چهره ی ناصر را 
ديد. می خواست او سايه ی سرش باشد، اما با آسمانی شدنش ديگر تاج سر او شده بود. 
جسم ناصر را به خاک سپردند و روحش را به آسمان و دل خود را اين گونه تسال دادند 

که روز ديدار دير نیست و فردای قیامت نزديک است.
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