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 تقدیم
 به علماء، روشنفکران و حق طلبان محترم به جوانان عزیز و ارجمند

 به بستگان و خویشاوندان برادر عزیزم مرتضی رادمھر.
 اند. ھمکاری داشتهبه آن عزیزانی که او را کامًال شناخته و به نحوی با او 

بـدون مـدرک و به آن دوستانی که نسبت به او در شک و تردید بوده و یا 
 اند. ھای مختلف و گوناگون متھم کرده دلیلی او را به تھمت

الله دست از جان، مال و ھمـه چیـز  ةکلمبه آنانیکه در راه حق و اعالی 
 اند. خود شسته و از این دیار فانی وارسته و به خالق یکتا پیوسته

َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة ﴿ :ھائیکه خداوند در موردشان چنین فرموده است به آن
  .]٥٤[المائدة:  ﴾َ�ٓ�ِٖ�� 

ای  یعنی در راه یکتاپرسـتی از مالمـت و سـرزنش ھـیچ مالمـت کننـده
 ترسند. نمی

 و به کسی که شاعر در حق او چنین گفته است:
ــزی زرش ــای ری ــر پ  موحــد چــو ب

 

 چو فـوالد ھنـدی نھـی بـر سـرش 
 

ــس ــد ز ک ــش نباش ــد و ھراس  امی
 

 ھمــین اســت بنیــاد توحیــد بــس 
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 مقدمه

ی دوسـتانش مـنقش ھا دل پایان ذات پاکی را که ایمان را در بی ستایش
 را متنفر و بیزار ساخته است.ھا  آن گردانده و از کفر و نافرمانی

و بر اھل  ج پایان بر بھترین پیامبران حضرت محمد بی و درود و سالم
که آخرت را بر دنیا ترجیح داده و به ھایی  آن بیت و یاران نیکو کردارش،
 اما بعد!اند  عنه مفتخر گشته رتبه رضی الله عنھم و رضوا

 اند: از آنجایی که گفته
بزرگی و «و  دھند می است جام شراب بیشترشتر  که در این بزم مقربھر

» باشـد می عظمت اجر و پاداش در مقابل بزرگی آزمایش مصیبت و امتحـان
و  ھـا آزمایش ھمیشه دوستان و مقربان بارگاه خداوند متعال مورد سـخترین

 اند. امتحانات قرار گرفته
معرفت و شناختش به ذات الھی بیشتر بوده بزرگترین بال و ھرکه  و

علیھم «ست که پیامبران بزرگوار مصائب را متحمل شده است طبیعی ا
و اند  والجالل را داشتهذکه نزدیکترین ارتباط با خدای  »و السالم ةوالصال

بیشتر بوده است در راه دعوت به ھرکس  معرفتشان نسبت به وی از
و اند  را تحمل کرده ھا مصیبت و ھا آزمایش ھا، شکنجهترین  یکتاپرستی سخت

گاھی داشتن از  اند. بجای آورده در عین حال شکر خداوند منان را آ
و دوستان خداوند موجب تقویت  ءسرگذشت و سوانح حیات پیغمبران، اولیا

 دد.گر می قلب، ازدیاد ایمان و ثابت قدم ماندن بر مرام دین و آئین الھی
و اھـل  ج ھمین خاطر است که الله ذوالجالل برای دلداری رسول اللـه

یاء، صدیقین و نیکان گذشته بصورت مکرر در ایمان وقایع و آنچه را که بر انب
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 قرآن کریم ذکر کرده است.
ه وقـایع و سرگذشـت یـک بنده در این نوشتار مختصـر قصـد آن دارم کـ

ام  ی خویش مشاھده نمودهھا چشم مبارز را که با و مجاھد ،شخصیت مھاجر
کـه آن دوسـت عزیـز بخشـی از ھرچنـد  برای دوسـتان عزیـز بیـان نمـایم

وگرافی و تحوالت زندگیش را به قلم خـویش تحریـر نمـوده و سرگذشت و بی
منتشـر  و بدان نام نھاده که الحمد اللـه چـاپ» تولدی دوباره و انتخاب نو«

 گشته است.
مطالعه کرده و از آن پند پـذیرد زیـرا آن را  شایسته است که ھر مسلمانی
 . که در دنیا دو چیز پسندیده است

 )÷(حضرت عیسی .»پذیرسخن دلپذیر دل و دل سخن «
آن را  خـواھم بنویسـم (در واقـع قـدرت بیـان مـی البته آنچه را که بنده

بصورت آنچه که در دلم است ندارم) فقط وقایع و سرگذشـت مـدت کوتـاھی 
 ام. است که با او آشنا شده و او را ھمراھی نموده

خواھم در مورد آن چیزی بنویسـم مجاھـد بـزرگ بـرادر  می شخصی که
کـه او در یـک محـیط  باشـد می »مرتضی رادمھر«آقای عدنان ھمان عزیزم 

در  ١٣٥١ای به اصطالح فرھنگی و متمـدن در سـال  پیشرفته و در خانواده
شھر تھران چشم به جھان گشود و تحت سرپرستی پدری متخصـص مغـز و 

بـود وتحـت تربیـت مـادری  ھـا اروپائی اعصاب که شـدیدًا متـأثر از فرھنـگ
(پـدرو ھـردو  ًا مذھبی پرورش یافت و طبـق آرزوھـایمتخصص قلب، نسبت

مادر) مسیر زندگیش را با تحصیالت حوزه وی و دانشگاھی در پیش گرفتـه 
السالم و از دانشگاه علوم  تاست که در نتیجه از حوزه علمیه فیضیه قم حج

پزشکی شھید بھشتی تھران یک قدم مانده به رتبه دکترای (پزشک عمومی) 
ی فکری با مذھب اھل تشیع و گرویدن بـه مـذھب اھـل ھا ناسازگاری بعلت
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سنت فقط بخاطر تغییر مذھب و فکر، از دانشگاه اخراج و با ظلـم و سـتم و 
 ظالمان روزگار مواجه گردیده است.ھای  شکنجه

ی ھا شـوک ی تنـگ و تاریـک،ھا سـلول یی مثل زندانی شدن درھا شکنجه
روشن کردن پیک نیک زیر آن و گذاشـتن ی آھنی و ھا صندلی برقی، بستن بر

و... مشتی از نمونه خرواریست که دشمنان برای تغییر مسیر (به  ھا یخدان در
که در اثر ھمین آزارھا مبتال بـه بیمـاری مغـز اند  زعم خود) آن عزیز بکار برده

(تومور مغزی) شده است و او با ایمانی پر قدرت و اخالصی در حد باال با یـاری 
قدوس برای مدت کوتاھی (کمتر از سه سال) از دست ظالمان نجـات خداوند 

کـه  کـرد می مختلف ھمراھـیھای  ھمواره او را با شیوهھا  آن یافته بود اما شر
 شرح آن را در (تولدی دوباره) و مقاالت آینده خواھید یافت.

امیدوارم خداوند متعال این زحمت ناچیز را قبول فرموده موجب نجـات 
 در آخرت قرار دھد.این حقیر 

 ان شاء الله

 نخستین دیدار

بود که بنده نماز مغرب را خوانده در مسجد  ١٤٢٣تقریبًا ماه ربیع الثانی 
تـا حـدودی آشـنایی ھـا  آن نشسته بودم دو جوان خوش سیما که با یکی از

قبلی داشتم سالم گفته و در کنارم نشستند پس از سالم و احوالپرسی یکـی 
را ھـا  آن ان نا آشنا بود) از اینجانب سـواالتی کـرد کـه بنـده(که ھمھا  آن از

که در واقع آخرین سوالش بود. چـرا  ھا سوال مختصرًا پاسخ دادم. یکی از آن
حضرت فاطمـه الزھـراء را مـورد ضـرب و  ج ) دختر پیامبرس(حضرت عمر

مریض شـده و بـه شـھادت  لشتم قرار داده که در اثرآن حضرت فاطمه
 رسیدند؟
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که شوھر حضـرت  سنین پاسخ گفتم: در این ھنگام حضرت علیبنده چ
 بود کجا بود؟ لفاطمه

 او جواب داد: در منزل 
خانه حاضر بود ھمسرش را زدند و  سؤال کردم شیر خدا، داماد پیامبر در

 او ھیچ اقدامی نکرد؟
از دفـاع عـاجز بـود و از  سگویند که حضرت علی می او گفت اھل تشیع

ترس نتوانست جلوگیری کند. بنده گفتم پس با این ماجرا علی مـا بـا علـی 
 شما شیعیان خیلی فرق دارد.

علی که اھل سنت بر آن معتقد است و خلیفه چھـارم و برحـق پیـامبر و 
. دلیر، نترس، مجاھد، شجاع و شیر خدا بـوده اسـت و باشد می پسر عمویش

ھمتایی نداشته، حقگو، با حیا و مؤمن بوده است. و علی  در زور و قدرت ھیچ
که اھل تشییع بر آن اعتقاد دارد بزدل، عاجز و ناتوان و بقدری نـامرد بـوده 

و او اند  وسرور زنان بھشت است) را زده ھا زن است که ھمسرش (که بھترین
گر بوده و ھیچ عکس العملی از خود نشان نداده و کوچکترین اقـدامی نظاره

 ننموده است. ما اھل سنت چنین علی نداریم.
با پاسخ من او خاموش ماند ولحظاتی بعد برای تجدید وضو رفت وقتی بـا 

دم بمن گفت چرا با این شخص تند برخورد کردید؟ مـن او ماندوستش تنھا 
ام و شـاید  ام و حاال سـنی شـده گوید من قبًال شیعه بوده می شناسم و نمی را

 ا با او تند برخورد نکنید.جاسوسی باشد لذا شم
 بنده جواب دادم خوب است مشکلی نیست.

ھدفم این بود که اگر شیعه متعصب است خوب بسوزد و اگر سنی اسـت 
نـامرد نبـوده و از  سچون حضرت علی اید می شحرف حق را گفتم و خوش

کامًال پاک و مبـرا بـوده اسـت.  دھند می صفاتی که اھل تشیع به وی نسبت
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روشن شد که او از ایراد این سوال امتحان کردن بنده بوده است  بعدھا برایم
 شما با برخورد اول خود نزدیک بود مرا بزنید. گفت می چون ھمواره

گاه شدن از  دیداردومین   گرانبهایش اهدافو آ

بود که بنده بنـا بـه ضـرورت و  ١٤٢٣ماه جمادی الثانی  اتامتحان موقع
دوستان رھسپار یکی از روستاھا شدم پـس از  ای از امور با یکی از انجام پاره

رسیدن به مقصد و انجام دادن کارھا قصد بازگشـت نمـودیم در ایـن ھنگـام 
 ای نورانی متبسم پیش مـا آمـد چشم به آن دوست بزرگوار افتاد که با چھره

خواست به مقصدی  می سالم علیک و احوالپرسی کردیم که اتفاقًا او ھمباھم 
یم بیاید فرصت را غنیمت شـمرده او را در صـندلی جلـو که ما راھی آن بود

وانت جای دادیم اندکی نگذشت که از برخورد تندم که در نخستین دیدار ما 
ــداف  ــود و اھ ــان آورده و از سرگذشــت خ ــری بیم ــودم ذک ــرده ب ــا وی ک ب

 برای ما توضیح داد.اش  مبارزانه
یش آمده بـود ی را که از طرف یکی از اساتید معروفش براھا نام در مسیر

(نامه بر سر برگ رسمی آن استاد تایپ شده و با امضاء و مھور به مھر او بود) 
 به ما نشان داد.

در این سفر از اخالق زیبا و کریمانه، اھداف مجاھدانه، (که قصـد داشـت 
اند  بنیـاد بعنـوان مـذھب و دیـن بخشـیده بی سر آنچه را که مذھب تراشان

مبارزه کند) ایمان محکم و عـزم ھا  آن خرافاتبا بدعات شرک و  افشاء کند و
 استوار و آھنینش اطالع یافتم.

ھنوز از سخنان شیرینش و جـذابش سـیر نشـده بـودیم کـه بـه مقصـد 
 رسیدیم.

وقتی به شھر رسیدیم بدون اینکه از جای اقامت و مقصد سفرش برای ما 
 فت.ما خداحافظی کرده و از ماشین پیاده شده و ر با چیزی توضیح دھد
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ام را خیلـی بـا خـود مشـغول کـرده بـود کـه ھرگـز  البته این بار اندیشه
 کردم ھمیشه آرزومند دیدار و صحبتش بودم. نمی فراموشش

 انگیزششگفتمالقات سوم و حالت 

بـود کـه بنـده بـرای معالجـه بـه  ١٤٢٣نخستین روزھای مـاه شـعبان 
ین مـن و او شھرستان سفر کردم گویا تقدیر بر آن بود که در ھـر سـفری بـ

 مالقات و ھمراھی صورت گیرد.
پس از آنکه نماز مغرب را بجای آوردیم در جمع دوسـتان چشـمم بـرآن 

ای که پس از نخسـتین دیـدار از صـفحه  چھره تابناک و خندان افتاده چھره
 انداز بود.یم طنینھا گوش پیوسته در یشھا حرف شد و نمی خاطرم زدوده

بدنم راست شده مات و مبھـوت بـه او خیـره  اما این بار با دیدن او مو بر
شدم آشوبی در وجودم بر پا شد. که آیا این ھمان یار پیشین است یـا کسـی 

 دیگر؟!
زیرا در دیدارھای نخستین او را با مویی مجعه و محاسنی بلنـد مشـاھده 
 نموده بودم. آما این بار از موی مجعـه زیبـا و محاسـن بلنـدش اثـری دیـده

 شد. نمی
را تراشیده باشـد در کمـال حیـرت متوجـه ھا  آن کردهخدای نا نه اینکه

 اند. یختهموھایش رشدم که ھمه 
خوانـد و تعجـب ریـزش  می یش آشنا بود و مرا بخودھا متردد بودم خنده

داشت ھمچنان خیره و در  نمی ای دست از سرم بر موی سر و محاسن لحظه
بپـردازم حیـران مانـده سیر  به عالم تردید و دودلی گویا که در عالمی دیگر

بـاھم  گفـتم و مرا بخود آورد و علیـک شبودم که ناگاه سالم گرم و دلنشین
 معانقه نمودیم.
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فاصله علت ریزش موھا و محاسـن  او از تعجب من کامًال متوجه شد و بال
ــه در  ــزی (ک ــور مغ ــک توم ــود ی ــاطر وج ــه بخ ــیح داد ک ــویش را توض خ

آمده بود شیمی درمـانی شـده  ی برقی پدیدھا شوک زندان وھای  اثرشکنجه
ھمین امر سبب ریزش موی و محاسن وی شده است بنده خوشحال شـده و 

صحبت کردیم و ھرگز آن لحظات را فراموش نخواھم کـرد. بـا باھم  لحظاتی
راسخش مرا طوری به خود جذب کـرده  و عقیدهگرانبھا  اخالق زیبا اھداف

میسر شد دوست نداشـتم از بود که ھمیشه در فکر او بودم و وقتی مالقاتی 
بـاھم  او جدا شوم زیرا که اھداف ما مشترک و فقط به خاطر خداوند متعـال

عھد و پیمان دوستی و برادری بسـتیم و بـا عزمـی پختـه آھنـگ ھمکـاری 
 نمودیم.

 نه او ثروت و مقامی دنیوی داشت که من فریفته آن باشم و نه من مال و
 وست باشد.مقامی داشتم که او با من بخاطر آن د

بود کـه ھمیشـه بـر آن  ییالبته او دارای مقامی ایمانی خیلی بلند و باال
 برم. می بردم و می رشک

لت دارم که این دوستی را برای رضای خودش قبول أاز خداوند کریم مس
 فرموده و ذریعه نجات من و او بگرداند. آمین

 چند بار دیگر

 آورد و مـدت کوتـاھی می گاھی به منزل حقیر تشریفھرچند  از آن پس
و با یکی از فرزندانم (که در واقع ھم سن فرزندش  رفت می ماند و دوباره می

داشت و در  می و مانند فرزندش او را دوست کرد می بود بسیار اظھار محبت
آورد و  مـی ای بـرایش ھدیـه رفت می ھرجا کرد می آغوش گرفته با او شوخی

 . کرد می تلفنی با وی صحبت
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پدرت را بیشتر دوسـت داری یـا  کرد می کسی از فرزندم سوالحتی اگر 
 فھمیدم که بعلـت اینکـه فرزنـدش را می : عدنان را. بندهگفت می .عدنان را

 ورزد و خـاطر خـویش را تسـلی مـی بیند با فرزند من این چنین عشـق نمی
به آغوش گرفتن و یا اظھار محبت کردن با  دھد. بھمین خاطر ھمیشه از می

م تـا کمتـر بیـاد فرزنـدش بیفتـد. کـرد می در جلوی او خودداری فرزندانم
انسانی پر محبت سر حال شوخ طبع، زیرک، دانـا و خیلـی قـدردان بـود در 

 .کرد می ی خیلی ناچیز بارھا و بارھا تشکر و عذرخواھیھا زحتم مقابل

 بحث و مناظره با حسینی در مسجد طوبی ایرانشهر

 تھـ ق آقای حسینی (حجـ ١٤٢٣ک در دومین جمعه ماه رمضان المبار
سالم و المسلمین حسینی برادر حاج آقـا حسـینی نماینـده مقـام معظـم اال

رھبری در امور اھل سنت بلوچستان ) در مسجد طوبی ایرانشھر وقت گرفته 
 سخنرانی پرداخت. دبود و به ایرا

 صحبت را از وحدت شروع کرد و گفت: که اختالفات شیعه و سنی مانند
و بـر علمـا اھـل  باشد می ی فیما بین مذاھب چھارگانه اھل سنتھا اختالف

سنت الزم است که مسایل را برای مردم توضیح داده و بگویند که اختالفات 
را جدی گرفت و مسائلی از قبیل ھا  آن بین شیعه و سنی جزئی است و نباید

ا ذکر کرده و مھرگذاشتن در نماز، شستن و یا مسح کردن پاھا در وضوء ... ر
به زعم خویش دالیل اولویت و برتری مذھب شیعه در مسائل فـوق الـذکر را 

 بیان نمود.
در ھنگام سخنرانی جوانی از او نظریه اھل سنت را در مورد گذاشتن مھـر 
سوال کرد که حاج آقا با این سوال آمادگی خویش را جھت منـاظره و مباحثـه 

 نماز تعدادی از جوانان و افـرادی دیگـر دربعد ازنماز اعالم نمود. پس از اتمام 



 ٩    مقدمه

ی از مسجد نزد آقای حسینی گردآمدند و با وی بـه بحـث و منـاظره ھا گوش
پرداختند. وقتی نزدیک رفتم متوجه شدم برادر عزیزم عدنان ھـم (کـه بـرای 
ادای نماز جمعه اینجا حاضر شده بود) در جمع حضور دارد و با ایراد سـواالتی 

 ران کرده بود برخی از آن سواالت عبارتند از:آقای حسینی را حی
آیا عقیده اھل سنت و شیعه در مورد خداوند متعال، پیامبران، قـرآن  -١

 و قیامت یکی است؟
 آیا اختالف عقیدتی اختالفی جزئی است؟ -٢
بـرای غیـر خـدا ھـا  آن آیا طواف، نذر و دعا عبادت نیستند آیا انجام -٣

 شرک نیست؟
ــر ا -٤ ــدد غی ــارت (م ــن عب ــای ای ــا معن ــگ اســت ی ــو خواســتن نن ز ت

)(که بر دیوار دانشگاه آزاد اسالمی زاھدان نوشته اسـت) را ÷علی
برای من توضیح دھید آقای حسینی جواب داد: که ھدف ما از علـی 

 ی خداونـد متعـالھـا نام در این عبـارت، اللـه اسـت چـون علـی از
در جلوی نـام  ÷. عدنان سوال کرد پس ھدف نوشتن علیباشد می

 خدا چیست؟ 
گویید آقای حسینی برای  می علیه السالم آیا شما برای خداوند متعال ھم

پاسخ گفتن جوابی نداشت در این ھنگام که جمع زیاد شده بود بنـده بـرای 
دوستم احسـاس خطـر کـردم او را اشـاره نمـودم تـا برخیـزد و بـاالخره او 

 برخاست و رفت.
با یک شخصی که نـه شـیعه اسـت و نـه  بعدھا حسینی گفته بود که من

سنی برخورد کردم و از چندین نفر در مـورد او تحقیـق کـرده بـود کـه آن 
 جوان چه کسی بوده است؟

 ھا سـنی جای دارد که به آقای حسینی بگویم او سنی واقعی بـوده بقیـه
باشـند ولـی ضـعیف االیمـان  مـی ترسند و در واقع ھمه دارای عقیده او می
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ترسند تفنگ، زورگویی  می ور در اختیار داری از توزقدرت و  ھستند (چون تو
شود که بگوید شیعه و  می میدان آیا یک سنی پیدا و تھدید را رھا کن و بیا در

 سنی فرق ندارند؟ امکان ندارد!)
و دشـمن  لکسی که سنی است بـا دشـمن مـادرش عایشـه صـدیقه

ی واقعـی ھا سـنی صدیق و فاروق و ذی النورین دوست نبوده و نخواھد شد
باشـند و ھـیچ گونـه  می و فدائیان اھل بیت او ج دوستداران صحابه پیامبر

 لتوھین و اھانتی را نسبت به سردار زنان بھشت حضرت فاطمه الزھـراء
کننـد از تقیـه، دروغ و نیرنـگ  نمی تحمل سو شوھر گرامیش حضرت علی
 نمایی کرده است.را وادار به تظاھر ھا  آن بیزار و متنفرند. تھدید تطمیع

ھا  آن از تھدید مطمئن و از تطیع مایوس شوند آنگاه اگر توانستیدھرگاه  و
 مرد ھستید وقتی خـوف و بـیم از بـین بـرود و یـا امیـدواقعًا  را جمع کنید

تـوانم  مـی تأی ده یا پانزده ھزار تومانی و... را نداشته باشند به جـرھا پاکت
 ی خود نخواھید یافت.ھا کنفرانس سات ورا در جلھا  آن ازیک  ھیچ بگویم که

 مدینه فاضله

ک شخصیت پرھیزگـار، ین دوست بزرگوار از آنجایی که مالقات اولش با یا
زیست انجام گرفته بود و در واقع بزرگترین عامـل تحـول در متواضع و ساده

زندگی او شده بود تصور کرده که این جامعه (جامعه اھل سنت) یک مدینـه 
ست ھمیشه سعی و تالش داشـت ھا شخصیت که پر از چنین ای است فاضله

اسـتفاده ھـا  آن مذھبی مالقات داشته باشـد و ازی ھا شخصیت و تا با علماء
دف مبارزه با دشـمنان اصـحاب جـان برد کسی ھ می که گمانھرجا  ببرد و

درنگ  بی استبرداشته  را داشته و در این راستا قدمی ج فدای پیامبر اسالم
 .کرد می وی رفته و در آن مورد با او صحبتبه دیدار 
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چنانچه نواری را که آقای موال بخش درخشان در جواب آخوند دانشـمند 
که او (موالبخش) یـک  کرد می پر کرده بود دریافت و گوش کرده بود و فکر

عالم بزرگ و مبارز دینی است که در نتیجه برای دیـدارش شـدیدًا عالقمنـد 
آوردن آدرس و شماره تلفنش به پاکستان حرکـت شده بود که پس از بدست 

ای بدون اینکه آن دو یکـدیگر را بشناسـند و  کرده و بصورت اتفاقی در جلسه
تعارفی صورت گیرد او را دیده بود که پس از جدا شدن فھمیده شخصی کـه 

 آرزوی مالقاتش را داشته او بوده است.
خواسـته امـا مـوال با وی صحبت کرده و اجازه مالقـات  یو باالخره تلفن

اش  بخش حاضـر بـه مالقـات بـا او نشـده بـود سـپس صـحبت از رنجنامـه
مطالعه نموده و اظھـار نظـر نمایـد و آن را  (کتابش) کرده و از او خواسته تا

آن را  توافق بر آن شده است که کتاب را به شخصی تحویل نماید و موالبخش
نظر تحویل داده و بـه  دریافت نموده و مطالعه کند. کتاب را به شخص مورد

ایران بازگشته است پس از گذشت مدت زمانی با موالبخش ارتبـاط گرفـت و 
خواست تا مجموعه را به وی برگرداند اما موالبخش در مورد کتاب اظھـار ال 
علمی کرد و گفت کتاب بدستم نرسیده اسـت نگرانـی او نسـبت بـه کتـاب 

البته بنده و دوسـتانی دیگـر  بیشتر شد و مجددًا اراده سفر به پاکستان کرد.
 به او نظر دادیم تا خودش از رفتن به پاکستان خودداری نماید.

ـو (یکـی از شـھرھای  ١٤٢٣و چھارم شوال  بنده برای این مقصـد بـه َبلَّ
مرزی پاکستان) رفتم و پس از رسیدن به مقصد متوجه شـدم شخصـی کـه 

نشـدم ناچـار  وی کتاب در دستش ھست به (سند) رفته و موفق ارتبـاط بـا
 دوباره به ایرانشھر بازگشتم.

و بارھا به خانه ما آمده و بازگشـت بنـده را  و در ھنگام مسافرت بنده به ُبلَّ
جویا شده است و از تاخیر خیلی نگران شده بود چون بعلت خرابـی خطـوط 

 تلفن نتوانسته بودم به خانه اطالعی بدھم.
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احوال خود خبـر دادم  بمحض رسیدن به جکیگور به خانه زنگ زده و از
از خانه به من خبر رسید که او بعلت ناراحتی و نگرانی که برای شما داشـته 

و حرکت کرده است.  است بطرف سرباز به قصد َبلُّ
نگذشت که او از پیـردان سـرباز زنـگ زد و  دیری مغرب به خانه رسیدم

 گردد. از او خواستم تا به ایرانشھر بازخودم با وی صحبت کرده و 
تفاقًا در بازگشت با ماشین سواری سفر کرده بود که راننده آن یک شیعه ا

شته است. چـون راننـده صـدایش را ادلگانی بوده و از ماجرای او اطالعی د
شنیده متوجه او شده و پرسیده که شما مرتضی رادمھر ھستید؟ او در جواب 

از مـادرت  راو من عدنانم. راننده جواب داده من تـ فتیدگفته: خیراشتباه گر
 ام. شناسم من تو را در لباس آخوندی ھم دیده می بھتر

و و تو به ھر گور سیاھی بروی تایم  دستگیری تو تیم تشکیل دادهما برای 
ای که در مسـجد طـوبی بـا آقـای حسـینی  را پیدا خواھیم کرد و از مناظره

ه شـب خالصـ ام. انجام گرفته بود یاد به میان آورده که من شما را آنجا دیده
به منزل حقیر آمد و از دیدار ھمـدیگر خیلـی خوشـحال شـدیم. از آن پـس 

اغلب در فکـر اھـداف  کرد می نمود و از تردد بسیار پرھیز می بیشتر احتیاط
 داشـت. می بود ولی بیماریش شدت گرفته و او را از انجام ھر گونه کاری باز

داشـتند تـا او بـه داشـتند و آرزو  مـی او را کامًال شناخته و دوسـت ھا خیلی
ھمکـاری  را ازھـا  آن اھداف گرانقدرش برسد. البته تـرس حکومـت شـیعی

اعتمـادی بـین  بـی داشت چون حکومت با ایجاد رعـب نمودن با وی باز می
از سایه خویش لرزه بر اندام است ھرکس  ای موفق شده است که مردم بگونه
 و بیم دارد.

داده و اعالم داشته بودند که در ابتدای امر بسیاری به او وعده ھمکاری 
 در مواقع سختی از او حمایت خواھند نمود.
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 و کار نشینعزم گوشه 

بـرد و از زن و  مـی در حالت خانه بدوشـی و دربـدری بسـر ھا سال چون
فرزند، مال، ثروت، خانه و ھسـتی شخصـیت و مقـام صـرفًا بخـاطر انتخـاب 

گذار بسیار کـه شـب ای سالم و بر حق دست شسته بود و از گشت و  عقیده
غم، ، رنج ،خسته شده بود بیماری گذراند می در جایی و روز را در جایی دیگر

تنھایی، فقر و احتیاج بر او ھجوم آورده بودند و از مبارزه ، کسی بی مشکالت
گذشته بود اما به لطف خداوند چیزی  ھا سال نمودن او با ھمه این مشکالت

بلکه سبب افزایش و ترقـی ایمـانش گشـته نکاسته بود او از اھداف و عقیده 
 بودند.

بذر افشانی تخم نفـاق در بـین مـردم بقـدری  در از طرف دیگر دولت ما
بـر دیگـری اعتمـاد نداشـت و از بـاور نمـودن ھـیچکس  موفق شده بود که

ای ھمچون ماجرای وی شدیدًا در شک و تردید بودند و حتی بسـیاری  قضیه
ند کرد می ی مختلف متھمھا عنوان او را بای اندیشمند ھا شخصیت از علما و

 افزودند. می ی نا مناسب در رنج و غم و ناراحتیشھا حرف و بعضی با گفتن
بقدری آزرده خاطر بود که اخیرًا از مالقات بـا افـراد ناشـناس و تعریـف 

کسـانیکه بایـد مـرا بشناسـند  کـرد می . و اظھارکرد می خاطرات خودداری
توضـیح ھـرکس  الزم نیست که از خودم چیزی برایبیش از این اند  شناخته

واژه کمکم کن ذلت و حقارت آور است. ھرچند نیاز به پـول  گفت می بدھم.
ولی بعلت عزت نفسی که داشت بـا ھـیچ احـدی جـز دوسـتان  کرد می پیدا

 کرد. نمی خاصش مطرح
افتاد و از طرفی دیگر از دسـت دادن  می ی، ثروت و...یاز طرفی بفکر دارا

آن در قبال ھیچ جرم و گناھی که از او سرزده باشد ظلمی نا بخشودنی  ھمه
بکاھـد و  یشھا پریشـانی و ھـا ناراحتی بخاطر اینکه چیـزی از کرد می تصور
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 ی از کشـور کـهھـا گوش فکر ایـن افتـاد تـا دره خودش را مشغول کند و ب
د او را نشناسد رفته و شغلی را آغاز کند که ھم برای مایحتـاج خـوھیچکس 

 را بکاھد. یشھا پریشانی و ھا ناراحتی نیازمند کسی نباشد و ھم مقداری از
از این حقیر مشوره نمود از آنجایی که از بیماری و طبیعتش باخبر بودم 

توانید تنھا زندگی کنید جواب داد مجبورم بسـوزم و بسـازم  نمی گفتم: شما
نـرم و  بسا اوقات از مشقت، مصـائب و مشـکالتش بصـورت شـعر بـا صـدای

داد البته با  می خواند که دل یک انسان با وجدان و مومن را تکان می غمگین
را با جان و  ه: خدایا ھمه چیز از جانب توست و ھمگفت می این ھمه در آخر

ام و از آورگی خـود خوشـحالم کـه مـرا سـاخته اسـت و از بحـر  دل پذیرفته
است. لذا آواره نیستم ظلمات و تاریکی بیرون و با معبود برحقم وصل نموده 

پس از مشوره با دوسـتی  .عاشقم و ھر چه از طرف معشوقم برسد خوشحالم
آنکـه  ای اجاره نمایـد. خالصـه دیگر قصد آن نمود که به شمال رفته و خانه

آروزیش بوقوع پیوست که در اواخـر رمضـان المبـارک در علـی آبـاد کتـول 
ای ھم بـه اجـاره گرفتـه و  هاجاره گرفت ودر تالش بود تا مغاز یگرگان منزل

ت و کاری را آغاز نماید او برای انجام بعضی کارھا دوباره به ایرانشـھر بازگشـ
پس از اتمام کارھایش به مشھد رفت و با یکی از دوستان وسـایلش را کـه از 
قبل در آنجا بودند گرفته راھـی علـی آبـاد گشـت کـه پـس از چنـد روز آن 

 شھر خودش برگشته بود.دوست او را تنھا رھا کرده و به 

 اندوهناکیک شب 

ی ورودش به علی آباد ھمـراه دوســتش در ھا شب ر یکی از نخستـیند
شود  می خونریزی داشته است سخت بیماراش  گوش و بینیھردو  حالیکه از

دوستش دچار دستپاچگی شده و وضعیت را برای بنـده تلفنـی توضـیح داد 
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بیمارستان بـرده و بـه معالجـه او اقـدام بنده وی را توصیه نمودم تا او را به 
نماید او ھم ھمت کرده و او را به اورژانس برده و معالجه کرده بود که پـس 
از بھبودی او را به منزل برگردانده و از احوالش بمن اطالع داد که این شـب 

 برای این حقیر اندوھناک و نگران کننده بود.

 ب بوداز فراغش در عذا کرد می کس که رفاقتبا هر

آخرین روزھای ماه شوال بود که خبر بیماری یکی از دوسـتانش را بـه او 
درنگ آھنگ سفر نموده و قصد زیارت دوست نمود و در این  بی رساندند و او

ھم شدت گرفته بود، مزید بر آن شوق حج و سفر به مدینه اش  روزھا بیماری
رام و مسجد زد ھر لحظه حرمین شریفین (مسجدالح می منوره در دلش موج

نمود اما بعلـت نداشـتن  می آورد و آرزوی دیدار دیار یار می نبوی) را بر زبان
مدارک از رفتن به آنجا از طریق ایران مأیوس شـده و در ایـن فکـر بـود کـه 
مدارکی از پاکستان یا کشوری دیگر درست کرده و به دیار محبوب سفر کند 

یب خون خواران اطالعات که ھم به آرزوی خودش برسد وھم از چنگال تعق
 ایران نجات یابد.

دردسر، درد کلیـه  شد می گذشت و به شدت بیماریش افزوده می روزھای
 روز یـک یـا چنـد بـار تشـنجھرسـه  آرامش را از وی ربوده بـود، تقریبـًا در

ماند اما از مھربانی  می در حالت بیھوشی ھا ساعت شد می گرفت و بیھوش می
 مادر و غمگین شدن ھمسر خبری نبود وقتی بھـوشپدر و به آغوش گرفتن 

گشود، رنج وغمش کـه خـودش را مـزاحم دوسـتان  می را ھا چشم آمد و می
 و چـون کـرد می یافـت و از دوسـتان عـذر خـواھی می فزونی کرد می تصور

 را شـادھا  آن دید دوستانش برای وی نگرانند با کلمات شیرین و جذابش می
ی و اضطرابش را مشاھده نموده به او پیشنھاد گرداند. وقتی شدت بیمار می
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کردیم تا به فکر عالجش باشد اما چون او خودش پزشک و از بیماریش کامًال 
 ای انجـام با خبر بود و اینکـه اغلـب دکترھـا مخلصـانه و دلسـوزانه معالجـه

انـد  داد دکترھا ما را چون موش آزمایشگاھی تصور کرده می دھند جواب نمی
واھد برای تجربه پزشکی خودش روی ما آزمایش بعمل آورد. خ می و ھر یکی

رار دوستان ناچار شد تا معالجه کند چون در شھرھای بزرگ یـا اما پس از اص
ماجرایی که داشت تابلو شده بود از ترس افتادن در دام دشمنان شھر بنـدر 

 عباس را برای معالجه انتخاب کرد.

 افتد می مغزش دارد از کار هایسلولاین مریض 

پس از رسیدن به بندرعباس و مراجعه نزد پزشک، بما خبر داد کـه نظـر 
دکتر برآنست تا تحت شیمی درمانی قرار گیرد در ھمان روز در بیمارسـتان 
محمدی بندرعباس بستری و قرار بر آن شد که عصـر روز دوم تحـت عمـل 

به این نتیجـه او را به اتاق عمل برده آنکه  جراحی قرار گیرد اما دکتر پس از
افتـد و عمـل بـرای او  مـی ی مغـزش دارد از کـارھا سـلول رسیده بـود کـه

کـس و  بـی خطرناک است. او ھمچنان در حال بیھوشی بر تخت بیمارستان
تنھا خوابیده است و تنھا ھمسفرش از بیم اینکه مبادا او از این بیھوشی جان 

ن حـال رھـا کـرده و سالم به در نبرد و راھی دیار آخرت گردد او را در ھمـا
جان خویش را به سالمت به در برده و ساعت یازده و نیم شـب بـرایم زنـگ 
زده و خبر دکتر را توضیح داد و گفت: حالش خـراب اسـت و ھنـوز بھـوش 
نیامده است. این خبر بنده را خیلی تکان داد، و از اینکه از دسترسی به او و 

یدًا ناراحت شده و بـه وی انجام ھر گونه مساعدت و ھمکاری عاجز بودم شد
 توصیه نمودم فراد صبح حالت بعدی او را برای بنده اعالم نماید.
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از آن لحظه به بعد اندوھی جانکاه تمام وجودم را فرا گرفت و روزگـار بـه 
چشمانم تیره وتار شد در این حالت بیقراری ھمچنان کنار تلفن منتظر زنگ 

لت آمـده بـاش، آمـاده شـنیدن بودم گویا که سراپا وجودم گوش شده و بحا
و صـدایی از تلفـن  شد می تر زنگ تلفن، اما انتظار ھمچنان طوالنی و طوالنی

 برنخاست.
ا امید و نگران، مضطرب و پریشان دست به دعا برداشتم تا ظھر روز بعد ن

که روز پنجشنبه بود نزد یکی از دوستان که در جزیره قشم داشتم زنگ زده 
رفته و از اوضاع مریض به مـن خبـری دھـد.  رتا به بندو از او التماس کردم 

ی بیمارستان محمدی را گشته ھا بخش آن عزیز ھم فورًا حرکت کرده و تمام
 بود اما متأسفانه او را نیافته بود.

انتقـال داده  /بیھوشی به بیمارستان امـام رضـا زیرا که او را در حالت
دم موفقیتش خبـر داد. بودند و ساعت ھشت شب با من تماس گرفته و از ع

 شـب بـاز ھمـان دوسـت یمـهبودم که ن بدر حالت ناراحتی شدید و اضطرا
وفا و ناخداترس تماس گرفت و گفت: که مریض ھنوز در حالت بیھوشـی  بی

است و دکترھا جواب کرده و به من تاکید کرد معنای سـخنم را بفھمیـد بـا 
است. بنـده از وی م که دوستم از دنیا سفر کرده کرد می این سخنش گمان

آدرس و نام و نشانیش را پرسیدم و اینکه شماره تخت و بخش بیمارستان را 
ام برای رسیدگی بفرستم اما او جـواب داد  برایم توضیح دھد تا دوست جزیره

م و تلفن را قطع نمود واقعیت این بود کـه او ھمـان گیر می من خودم تماس
از بیمارسـتان بیـرون رفتـه و  روز اول او را در حالت بیھوشـی رھـا کـرده و

دوباره بر نگشته و از مریض ھیچ خبری نداشت و بیمار سـاعت چھـار عصـر 
روز پنج شنبه بھوش آمده اما بعلت ناتوانی وضعف قادر بر آن نشده بـود کـه 
ما را از خود خبری دھد. پزشکان و پرستارھا از زنده ماندن او مـایوس شـده 

 آورند که بعدھا خودش از شنیدن می یانخبر در حال مرگ بودن وی را به م
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خیلی سخت در حالیکه خوابم  به ما خبر داد. این شب برایمھا  آن یھا حرف
 دعـا م و گـاھی بـه نمـاز و گـاھی بـهکـرد می پریده بـود و لحظـه شـماری

 پرداختم سپری شد. می
و فورًا پس از نماز صبح پیش یکی از دوستان رفته و او را از ماجرا با خبر 

مشورت کردیم که او خیلـی ناراحـت شـد و باھم  تم و برای چاره جوییساخ
ای آوردید. از طرفی دیگر ما از ھمراھش بـه  گفت که امروز خبر تکان دھنده

 شک و تردید افتادیم که شـاید او مخبـری بـود و دوسـت مـا را گیـر داده و
شد که  خواھد چند نفر دیگر را ھم به دام بیاندازد. سرانجام تصمیم بر آن می

پس از اطالع رساندن و نظرخواھی به یکی دیگر از دوستان خیلی نزدیـک و 
بایـد بـه بنـدر عبـاس حرکـت کنـیم و در واقـع در ایـن روز از اش  صمیمی

 زندگیش کامال مایوش شده بودیم.
دوباره به خانه خودم برگشتم و قصدم بر آن بود که به منـزل آن دوسـت 

شوم، وقتی به خانه او رسیدم بمن مژده رسـید عزیزم بروم، و رأی او را جویا 
که دوست عزیزمان خودش از بیمارستان تماس گرفته و فقط توانسته اسـت 
که بگوید حالم خوب نیست و ھنوز در بیمارسـتان ھسـتم و چـون بیمـاریم 
شدید بوده دکتر از عمل جراحی منصرف شده است و ھمراھم نیز مـرا تـرک 

اندکی بھتر شود رضـایت داده و از بیمارسـتان نموده و رفته است، اگر حالم 
شوم از این خبر خیلی خوشحال شدم و بـه امیـد اینکـه دوبـاره  می مرخص

 زند تا نماز جمعه به انتظار تماسش نشستم. می زنگ
نماز جمعه را که ادا کرده دوباره کنار تلفن نشستم دیـری نگذشـت کـه 

ام امـا حـالم خیلـی بـد  دهبرایم زنگ زد و گفت: من از بیمارستان بیرون آم
 ام خون جاری است. بینیو توانم راه بروم، از گوش  نمی است

ای خـودم تمـاس گـرفتم تـا او بـرای مسـاعدت و  بنده با دوست جزیـره
ھمکاریش بشتابد اما متأسفانه او پـس از تـالش بسـیار بعلـت نبـودن قـایق 
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خبر داد. اما او  نتوانسته بود به داد او برسد و از موفق نشدنش دوباره به من
ھمواره در انتظار اینکه کسی به یاریش بشتابد آنجا نشسته و پس از گذشـت 

پیش او نیامـده اسـت بنـده از ھیچکس  چند ساعت دوباره تماس گرفت که
عدم موفقیت دوستم خبر دادم و گفتم ماشینی گرفته و به ایرانشھر حرکـت 

د مصـرف گیـر می انجـامکه با پنج ھزار تومان  کند او در جواب گفت: کاری
کردن پنجاه ھزار تومان کاری نادرست است اگر کسی با من ھمکای کنـد و 

کـنم و سـرانجام در حالیکـه بـه  می مرا به ترمینال برساند با اتوبوس حرکت
توانست روی پاھایش بایستد با اتوبوس عازم ایرانشھر شد، و صبح  می سختی

ر واقـع از آن پـس ھمـواره شنبه از دیدار چھره زرد و مـریض حـالش کـه د
 داد نمـی بیماریش رو به وخامت بود اما او مطمـئن و بـه آن ھـیچ اھمیتـی

 خوشحال شدم.
روزی در حالیکه حالش خیلی بد بود، بنده برایش غذایی آوردم تـا آن را 

 دھید و خود را اذیـت می بخورد، به من گفت: شما چرا به من اینقدر اھمیت
از مـادر خـود  و ج بدھیـد و از صـحابه پیـامبر کنید؟! به اھدافم اھمیت می

یش پر از اشک بودند بـا ھا چشم دفاع کنید و در حالیکه لحضرت عایشه
 صدایی حاکی از غم و اندوه گفت: حیف که امروز دشـمنان، مـادر مـا را بـد

شود انسان با ایمان و وجـدان  می ایم! و گفت: آیا گویند و ما غافل نشسته می
مادر را تحمل کند؟! اگر روز قیامـت حضـرت ام المـؤمنین دشنام و بدگویی 

انـد  که مرا دشنام داده از مسلمانان بپرسد در مقابل دشمنانی ل(عایشه)
ایـد  چه عکس العملی نشان داده اید، آیا بخاطر حق مادری از من دفاع کرده

مرا کشتند یـا وفـات کـردم نگـران ھرگاه  :گفت می چه جوابی داریم؟! بارھا
خوشحال باشید و کف بزنید و به یقین بدانید که من به آرزوی مھم و نشوید 

 ام. دیرینه خود رسیده
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کاسـت. ھرگـاه  مـی یشھا پریشانی و او با تالوت قرآن و ذکر تسبیحات از
 پرداخـت و مـی بتالوت قرآن کـریم یـا ذکـر شد می بیشتر ناراحت و پریشان

کنم بارھـا در جلـو  می ی خویش را فراموشھا پریشانی با این روش گفت می
داد بنـده  مـی مرا بتالوت قرآن کریم دسـتور شد می این حقیر حالش خراب

 نمودم شاید خـواب رفتـه اسـت و تـالوت را قطـع می م و فکرکرد می تالوت
بـرم و آرامـش و  مـی بیشـتر تـالوت کـن لـذت گفت می نمودم و به من می

قرآن کریم را با تجوید  سر نو از کنم و در فکر این بود که می اطمینان حاصل
درست یاد بگیرد و از اینکه در حوزه علمیه قم به قرآن توجه خاصی نداده و 
 بیشترین تالش در مھارت به بحث و مناظره و منطق صـرف شـده بـود رنـج

 ما آنجا به قرآن کریم بعنوان یک ماده درسـی مھـم توجـه گفت می برد و می
 نمودیم. نمی

 روز عید غم و اندوه

یکه با وی آشنا شدم چه روزگار خوشـی داشـتم و لحظـاتی کـه در از روز
ام بـود، ایـن فرصـت را بـرای  خدمتش بودم چقدر باعث افتخار و خوشحالی

م حیـران کـرد می خود سعادت و نعمتی گرانبھا از جانب رب العالمین تصور
و  ھا شھرســتان بـودم چگونــه از ایــن نعمـت پاســداری و تشــکر نمـایم؟ بــه

یم غـم و شـد می از ھـم جـداھرگـاه  سفر کردیم وباھم  روستاھای مختلفی
برد ایام عید  می سرور و خوشحالی را از ما ربوده و در عالم اندوه فرو پریشانی

که دو ھفته پـیش از عیـد  اید می گذراندیم، یادمباھم  را ١٤٢٣سعید قربان 
ماده کند اما او ھمیشه ای را بخدمت ایشان تقدیم نمودم تا برای عید آ پارچه

در فکر فقراء و مساکین بـود آن پارچـه را بـه یکـی از دوسـتان نیازمنـدش 
بخشیده بود روز عید به عیدگاه رفتیم، پس از اتمام نماز عید بنـده بـا پـدرم 
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معانقه کردم و عید را برایش تبریک گفتم این لحظه برایش خیلی گران تمام 
افتـد  مـی افتاد، و ھر انسان طبعـًا بـه یـادشد که در فکر فرزند و پدر و مادر 

چون خداوند الفـت و محبـت پـدر و مـادر و فرزنـد را در قلـب ھـر انسـانی 
شـد یکـی از دوسـتان کـه  نمی جایگزین نموده است اشک از چشمانش بند

ماجرای واقعی او را زیاد باور نداشت به وی خطاب نمود رفتید مـادر و پـدر 
لیکه اشک از چشمانش سرازیر شد گفت: من خود را دیدید در جوابش در حا

 ام مگـر شـما مـرا فرزنـد خـود شما را بجای پدر و مـادر خـود قبـول کـرده
ھـا  آن دوسـت نـدارم پـیش راھـا  آن دانید پدر و مادرم مشرک ھسـتند نمی

 ام و بـاالخره بـه خانـه برگشـتیم امـا او حـالی نداشـت بخـاطر اینکـه نرفته
ه برادرم برای بنده آورده بود به او دادم خواستم سرگرمش کنم بزی را ک می

خـواھی  مـی فھمم می و گفتم بیا این را برای خود قربانی کنید او جواب داد
ید ولی بر من قربانی الزم نیسـت شـما بـرای خـودت قربـانی یمرا خوش نما

ذبـح کـرد. آن را  کنید. اما پس از اصرار بنده قبول فرموده و خودش شخصاً 
بخوریم اما درد کلیه و درد سر بر باھم  تا شد می آمادهمقداری گوشت داشت 

ای ھم بخورد که خوشحالی ما به اضـطراب  او حمله آور شد و نتوانست لقمه
 و پریشانی تبدیل شد. 

نظر صحت در چنـین حالـت  از خواننده عزیز تصور بفرمائید شخصی که
اشـد آیـا بھـره ب بـی بحرانی قرار گیرد و از ھر نوع آسایش و اسـباب زنـدگی

انصاف است که باز ھم کسی به دنبال اذیـت و آزار او باشـد!؟ بلـی مـأموران 
عدالتخواه و دوست داران  یھا انسان اطالعاتی ایران که چنگال شان با خون

 د کرد.نصحابه رنگین است چنین شخصی را ھم معاف نکرده و نخواھ
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 گی سفر به پاکستان آماد

تردد و تغییـر مکـان بـرایش مقـدور اخیرًا چون بیماریش شدت گرفته و 
نبود حاضر بر آن شده بود که کشـور را تـرک نمایـد و سـپس از مشـاوره بـا 
دوستان به نیت پیدا نمـودن جـای امـن، معالجـه و اھـداف دیگـری راھـی 
پاکستان شد از جمله اھدافش این بود که سرگذشت و تحوالت پدید آمده در 

برای والدین، فرزند عزیز، دوسـتان اعتقاد و زندگیش را بصورت یک دردنامه 
به چاپ رسانده و منتشر کند تا رسالت و پیـامی را کـه بخـاطر اش  و اساتذه

جھانیـان اعـالم دارد  یبرساند و بوضوح براھا  آن متحمل شده بهاش  عقیده
که ھیچ چیزی ارزشمندتر از عقیده و ایمان به خداوند نبوده و نیسـت بلکـه 

توان ھمه چیز را فدا کرد و ھر مقدار رنج و  می بخاطر حفظ و پاسداری از آن
زحمت که در این راسـتا متحمـل شـود در ارزش و اسـتحکام آن افـزوده و 

کنـد  می بیشتراش  تا و حقیقیشناخت و معرفت انسان را نسبت به خالق یک
و السالم) بزرگترین رنج و زحمت را در راه دعوت به  ة(پیامبران علیھم الصال

ی دربـار ھا انسـان ترین مقربھا  آن بھمین خاطراند  یکتاپرستی متحمل شده
از ھمه بیشـتر تکـالیف و آزار را  ج باشند و حضرت محمد می خداوند متعال

ھمه افضل و سردار پیامبران اسـت وپـس از او  تحمل کرده است که طبعًا از
ھم بزرگترین شخص به اعتبار اجر و پـاداش و نزدیکتـرین فـرد بـه وی و در 
دربار خداوند ذوالجالل آن است که رنج و غمش در راه دین از ھمـه بیشـتر 
باشد لذا فرق مراتب و اجر پاداش ھر شخص با فرق درجات ایمانی نسبت به 

ــد و مقــدار تحمــ ــج و غــم در راه آنخداون ــت و آزار و رن  او باشــد می ل اذی
خواست تا به ایرانیان و جھانیان اعالم کند که آنچه به نام اسالم در ایران  می

 حاکم است، اسـالم نیسـت و چیـزی جـز خرافـات شـرک و قبـر پرسـتی و
یی برای تن پروری، شھوت رانی و زراندوزی نیست لـذا او ھمـواره ھا نیرنگ
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تا در این سفر قبل از انجام ھر گونه کـاری اول کتـاب خـود  در فکر این بود
(که ھمان سرگذشت و دردنامه است) را به چاپ رساند تا ھر چـه زودتـر در 
دسترس مردم قرار بگیرد. وچون مقدار پولیکه ھمراه داشت کم بـود و بـیم 
آن داشت که برای ھمین یک مطلب (چاپ کتاب) ھم کفایت نکند پـیش از 

ن از انجـام ھـر گونـه اقـدامی نسـبت بـه معالجـه بیمـاریش آمـاده شـدن آ
 خودداری نمود.

 گزارش کوتاهی از سفر پاکستان

 !خواننده گرامی
خداوند منان را سپاس گذارم که این حقیـر فقیـر را بـرای ھمراھـی آن 

گنجیدم. امـا  نمی بزرگوار برگزید از این لحاظ از خوشحالی در پوست خویش
که در آنجا ماندگار شود و برای مدتی نـا معلـوم از چون بنای وی بر آن بود 

ھم جدا شویم، ھمیشه در فکر فراق و آخرین لحظه خداحافظی بودم چندین 
روز قبل از حرکت غم و اندوھی وصف ناپذیر و جانکـاه تمـام وجـودم را فـرا 
گرفته بود در این اندیشه بودم که چگونـه در کشـوری پھنـاور بـا شـھرھا و 

پایان جـایی  بی یی سر به فلک کشیده و کویرھاییھا کوه مار،ش بی روستاھایی
وجود ندارد.  در زمین و آرامش یک آزاد مرد مومن و خداپرست یبرای راحت

 که ھزارھا دزد و راھزن، خائن، ظالم و... بـه راحتـی در آن زنـدگی کشوری
 کنند اما برای یک انسان مظلوم و مسلمان فقط بخاطر رھا کردن مذھبی می
ای سالم (توحید و یکتاپرستی)، تنگ  بنیاد و ساخته شده و انتخاب عقیده بی

ی منصـف و عـدالتخواه جھـان؟! و کجـا ھا انسـان آمده است؟! کجا ھسـتند
که باید بمانند جسد واحد بـوده و از ھایی  آن ھستند مسلمانان غیور موحد؟!

رای کـه بـھـایی  آن بدرد آمدن عضوی، عضوھای دیگر قرار نداشته باشـند؟!
 دل قربان کنند؟!  حفظ ایمان و آئین و دفاع از مقدسات خود جان و
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آری خواننده عزیز: حالت فعلی مسلمین جھان دردآور و بسیار اسـفناک 
 مـال و ثـروت بقای دنیا، مفـاخره بـا بی ارزش و بی است. زرق و برق و زینت

جایگزین ذکر ویاد پروردگار گشـته و  ھا دل را فریب داده و حب دنیا درھا  آن
ترسند. یقین و ایمان به خداوند یکتـا و  می ای برای مومن) از مرگ (که تحفه

ای اشـباع خواھشـات رروزآخرت ضعیف گشته و یا از بین رفته است برخی ب
اعتنـاء از حـالل و حـرام  بی نفسانی در قید مال و زر اندوزی به اسارت رفته

 د و برخی دیگر گرفتار دام پسـت و مقـام پرسـتی، ازالھی درجھان سرگردانن
ی اسـالمی دسـت شسـته از خـود گذشـته، خـدای خـویش را بـه ھا ارزش

یـار و  بـی کننـد و گروھـی دیگـر مـی بند و بار زندگی بی فراموشی سپرده و
را به سرحد کفر رسانده و یا بـا دیـن و ھا  آن ستیدمددگار مانده یا فقر و تنگ

 اند. افراد جامعه گشتهن تری آئین خود مظلوم

ا لِلَّ  ونَ ـإِنَّ عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ  هِ وَ

 آغاز سفر

یی حـزین بـا او ھـا قلب یی گریـان وھا چشـم دوستان در ھنگام حرکت با
خداحافظی نمودند ھر یک او را به صبر و استقامت توصیه و از وی تقاضـای 

ھــ ق  ١٤٢٣صبح روز سه شـنبه سـیزدھم ذی الحجـه  کرد می دعای خیر
ھـ. ش مسیر سفر را در پـیش گـرفتیم در مسـیر  ١٣٨١اسفند  ٢٦موافق با 

پیش یکی از اساتید بزگوار رفته تقاضای دعای خیر کردیم او ھمچنان بنـده 
را بخدمت و نگھداری آن عزیز توصیه کرد و فرمود در این وقت ھـیچ نیکـی 

ن بزرگوار نیست و برای دوسـتان و آشـنایان خـود نامـه بھتر از خدمت به ای
نوشت و تاکید کرد اگر مرا دوست دارید این عزیز را دوست داشته باشید و از 
خدمتش کوتاھی نکنید پس از چند سـاعت سـفر، بـه نـوار مـرزی ایـران و 

یم شد می پاکستان رسیدیم وقتی که داشتیم از صحرای بین پیشین و بّلو رد
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و گفت با این صحرا آشنا ھستم زیرا مرا  کرد می و آن طرف نگاهبه این طرف 
ی زیادی را درحالت غربت و تنھـایی در ایـن ھا شب ساخته است چون روز و

صحرا با حیوان و حشرات سپری کرده کـه شـرح برخـی از آن را در کتـاب 
 داشت. می خودش ذکر کرده است. دوست

دوسـتان رفتـه و مکتـوب عصر آن روز به شھر بلو رسیدیم پیش یکـی از 
خویش را (که قبًال پیش وی گذاشته بود تا به مـوالبخش بدھـد) گـرفتیم و 

ی ھـا آبادی سفر را به مقصد تربت ادامه دادیم باور کنید در حالیکه دشـت و
یم اندوه و غم ھـر شد می نمودیم و ھر چه به مقصد نزدیکتر می مسیر را طی

 سرود: می چنین دوی ما را گرفته بود و او با زبان حال
 تو خوش یـک نفسـم رفتم که مباد بی

 

 ز گــردش روزگــار ایــن داغ بســم و 
 

 مــرگ نخیــزد و نیایــد ز پســم گــر
 

 آخر روزی بـه خـدمتت بـاز رسـم 
 

شـویم اشـک در  مـی و از بیم آنکه داریـم بمرحلـه آخـر و فـراق نزدیـک
آنجـا شد وقتی به مقصد رسیدیم تقریبًا یـک شـبانه روز در  نمی چشمان بند

ماندیم روز بعد، ظھر به مقصد کراچی با اتوبوس حرکـت کـردیم در حالیکـه 
آھسته آھسته بیمـاریش شـدت  کرد می اتوبوس نشیب و فرازھای راه را طی

قطع شد غم و اندوه بنده چند برابر و در حالیکـه سـرش را  ھا صحبت گرفت
 کـرد مـی ی آواران و جـانو را طـیھا دشـت در آغوش گرفتم اتوبوس کوه و

ھمسفرھا برخی در خواب و برخی در شوخی و صحبت بودند تمـام شـب را 
بارید به لسبیله رسیدیم و  می در ھمین حالت گذرانده صبح در حالیکه باران

 حالت دوست عزیزم بھتر شده بود اتوبوس برای نماز توقف نموده نمـاز را در
ی با جماعت ادا نمودیم دوباره سفر را ادامه دادیم پس از رسیدن به ھا گوش

مقصد به خانه برادر عزیزم ابو انس رفته ایشان تا آخرین روز برگشت برای ما 
بسیارخدمت کردند و زحماتی را متحمل شدند که مـا از شـکر و سـپاس آن 
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وسـتانی کـه عاجزیم خداوند به او و ابوذکی، ابو ابراھیم و عبدالغنی و ھمه د
 زحمت کشیدند بھترین پاداش عظیم عنایت بفرماید آمین.

 بازگشت از پاکستان

سرانجام پس از گذشت دو ھفته، کار کتاب بـه پایـان رسـید و نـه اینکـه 
برای معالجه پولی نمانده بود بلکه بـرای انجـام بعضـی از کارھـای کتـاب و 

به ایران باز گـردیم ھزینه بازگشت مجبور به آن شده بودیم تا قرض گرفته و 
و اشرار اسـت و  ھا تروریست چون پاکستان و بخصوص شھر کراچی آماجگاه

رژیم آخوندی ایران کـه در تروریسـی و از بـین بـردن مخالفـانش درجھـان 
عبدالناصـر و...  شھید مولوی، کلمولوی عبدالم معروف است و امثال شھید

جیکســتان بشــھادت قریبــی را در تارا در شــھر مــذکور و مولــوی نورالــدین 
 .رسانده است

امنیت و حفظ جان ھیچ احدی که قصد مبارزه بـا ایـن رژیـم را داشـته 
 شود. نمی باشد تضمین

از طرفی خطر دستگیری، افرادی را که بـا زبـان اردو نـا آشـنا و مـدارک 
پاکستانی ندارند به اتھام ارتباط با گروه القاعـده توسـط حکومـت پاکسـتان 

و از سـویی دیگـر  کرد می ا در آن روزھا ھر لحظه تھدیدبرای نوکری به آمریک
 ای او را رھا خطر حمله ناگھانی بیماری و بیھوش شدن نیز حتی برای لحظه

چنـد کـه خـودش مایـل بـود) از ماندن و زیستن در پاکستان (ھرکرد،  نمی
ای بـس خطرنـاکتر از آن بـه وطـن  خبر از آینـده بی منصرف شده و غافل و

ای در حال  روزیکه وارد ایران شدیم مصادف با جمعه بود که خامنهبازگشتیم 
دیدار از بلوچستان بود و روز شنبه یا جمعه را در چابھار و روز بعـدی را بـه 

ذی الحجـه بـه  ٢٩ایرانشھر آمده بود که برادر عزیزم در سرباز ماند پـس در 
وب از ھنگـام غـر ١٤٢٢ذی الحجه آخـرین روز سـال  ٣٠ایرانشھر آمد و در 
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جلو مسجد طوبی دستگیر و راھی زندان شد که شرح سفر و ماجرای زندان 
 را خودش در دفتر خاطرات ترسیم نموده است.

اجرا شده را در آن ذکر ننموده اسـت. از جملـه ھا  اما بسیاری از شکنجه
 آنچه که برای ما ذکر نموده است:

ل در داخـل جرثقیـاو را بـا یکبار وی را پشت اتاقھای زندان بـرده و  -١
تا آنجا که بیھوش شده سپس بیرون اند  چاه دستشویی آویزان نموده

که اند  آورده و با ھمان لباس و بدن کثیفش در داخل سلول انداخته
و با ھمین حالـت اند  تا چندین روز اجازه غسل و تعویض لباس نداده

یی است که یک کـافر شـاید از تصـور ھا دادند شکنجه می به وی غذا
ھم عاجز باشد چـه برسـد بـه کسـی کـه ادعـای ھا  ع شکنجهاین نو
 کند. می اسالم

آویزان نمودن با یک دست که سربازی ترحم نموده و کپسولی را زیر  -٢
پایش گذاشته تا بر آن بایستد و باز آن سرباز ھـم مـورد عتـاب قـرار 

 گرفته است.
 /سالم و درود بر برادر مسلمانم رادمھر

 
 





 
 
 

 سجودیاستاد راد مهر از زبان حجت االسالم دنباله زندگی 

و مکتوبی از او دست ما  راد مھر بعد از این، از زندگی خود چیزی ننوشت
 نویسم. نیست لذا باقی کتاب و آخر کار او را من می

نامی سنی شده است شنیدم که راد مھر  از دوستانم جسته و گریخته می
و بعد کتاب زندگی او بصورت فتوکپی بدستم رسید که در یک شب از اول تا 

 آخر آن را خواندم و از زندگی پر از غم او گرفته و غمگین شدم.
وقتی شنیدم در کویته است به دیدنش رفتم و چند بار دیدمش این 

 ھای من است از او:  ھا و دیده شنیده

 باز گشت به ایران
بد امنیتی در پاکستان، عرصه را بر راد مھر تنگ کرد و  ی و وضعیتمریض

مخفـی  او تصمیم گرفت به ایران برگردد و برگشت، و در مناطق اھـل سـنت
کردنـد از لحـاظ مـالی  شد، دوستان سنی او را در حد توان به وی کمک می

 مشکلی نداشت اما خطر دستگیر شدن ھمیشه چون سایه ھمراھش بود!
توانست یکجا آرام بنشـیند و شـبی  روحی ناآرامی داشت نمی او خود نیز

در زاھدان به خانه یک عالم بزرگ شھر رفت و عالم، خانه خویش را مناسـب 
اش سپری کنـد.  ندید. او را به یکی از شاگردان خود سپرد تا شب را در خانه

خود را در جریان گذاشت! ساعتی از شب نگذشته بـود کـه در غیـاب  او زن
ندار زن وارد اتاق شد و به رادمھر گفت: از بھر رضای خداوند از خانـه میھما

ما برو و ما را به مخاطره نیانداز راد مھر بدون آنکه منتظر برگشت میھماندار 
 بماند گفت: چشم و خانه را ترک گفت!
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آن شب باران باریده بود و رادمھر به پارک پناه برد و روی نیمکت خـیس 
د شب را به صبح رسانید و سپس به پناگـاه اول خـود پارک به ھر زحمتی بو

 بازگشت.

 دستگیر شدن رادمهر
نما لوداد بھش گفت، فردا بیـا فـالن جـا و او کـه  او را یک روحانی سنی

از فـرار رفت، پاسداران را منتظر خود دید! جالب اینکه ھمان جاسـوس بعـد 
 عضــی ازتوســط شخصــی از او حاللیــت طلبیــده بــود!! براد مھــر از زنــدان 

 گویا قیامت را قبول دارند! ھا جاسوس

 !!گو قصه جویباز
 از ایـران تـر از زنـدان فـرار کـرده و کبار پیشجو که دانست راد مھر یباز

یـت خارج ھم شده ولی باز با پـای خـود بـه ایـران برگشـته بـه او گفـت برا
 :بشنو گویم می داستانی

بود بـه پـیش سـاحری در زمان قدیم مرد فقیری که از فقر به تنگ آمده 
، بـرو فـالن جنگـل از ساحر گفـت ؟رفت که آخر این فقر من کی تمام شود

 .داند که چاره تو چیست او می بخت بپرس
 کجـا ،. اژدھا پرسیدی برخوردجوان رخت سفر بربست و در راه به اژدھای

از بخت بپرسم درمـان آن  روم می از فقر جانم به لب رسیده ،گفت ؟روی می
 چیست.

زیرا ھمیشه یـک  ،اژدھا گفت از او بپرس که درمان درد سر من چیست 
 . کند مرد قول داد که بپرسد طرف سرم درد می

 ؟روی مـی جوان کجا :در راه دختری زیبا را دید دختر گفت ،و رفترفت 
و بد بختی خود درمان کنم دختر گفت  تا بخت را ببینم و فقر روم می :گفت

وجود زیبایی و ثـروت  دختر حاکم ھستم اما باپس مشکل مرا ھم بپرس من 
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کار جایی خراب میشود و عروسـی  اید می ھربار که کسی به خواستگاری من
راه زیر پرسم و رفت در  می :؟ جوان گفت، چاره کار من چیستگیرد سر نمی

 .درختی برای استراحت نشست
پـیش بخـت تـا عـالج  روم می :؟ گفتروی می کجا درخت پرسید: جوان

ست عالج بیماری را ھم بپرس طرف را ،بدبختی خود را بپرسم درخت گفت
 .شود زود خشک می ھا برگ دھد اما طرف چپ ی سبز میھا برگ ام تنه

 گفـت روی مـی جوان رفت در وسط جنگل مردی را دید مرد گفت کجا 
 .، بخت منمبخت! مرد ناشناس گفتپیش  روم می

اول بگـو در راه چـه  ،گفـت ؟بختی مـن چیسـتعالج بـد :جوان پرسید
 .سه کس از من خواستند تا عـالج درد خـود را از تـو بپرسـم ،گفت ؟دیدی

ات  نھان است کـه راه ریشـهبه درخت بگو طرف چپ تو گنجی پ :بخت گفت
به دختر بگو با اولین مردی کـه  شوی. بردارد خوب می را بگو ! کسیرا بسته

شود و به اژدھـا بگـو عـالج دردش  از میمالقات کردی عروسی کن بختت ب
جـوان خوشـحال  .خوردن احمق است و تو ھم برو خوشبختی جلویت است

درخت گفت پس زمـین را  ،عالج دردش چیست برگشت به درخت گفت که
، من نیازی نـدارم! ! جوان گفترا بردار ھم فایده تو ھم عالج منبکن و گنج 

 .ام ا یافتهربه گنج تو! چون بختم 
بیا با من عروسی کن  ،فت تا به دختر رسید دختر گفت کی از تو بھترو ر 

  .ھم ثروت دارم ھم زیبایی و ھم دختر حاکم
مرا به ازدواج با تو حاجتی نیست چون بختم را پیدا کردم و  :جوان گفت

 نیازی ندارم 
نصیحت بخت را به او رسانید که عالج سـر درد تـو  پس به اژدھا رسید و

  ؟ای او پرسید در راه چه دیده و شنیدهاژدھا از  ،احمق استخوردن آدم 
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اژدھا خندید  ،جوان داستان درخت و دختر و رفتار خود را با آن دو گفت
  .خورد تر کسی نیست ! و او را و احمقکه آدم احمق را پیدا کردم از ت

حاال از دسـت  ،تو ھمان احمقی و من ھمان اژدھا :ه رادمھر گفتب بازجو
 !ص نخواھی یافتمن خال

من که این داستان را از زبان راد مھر در کویتـه پاکسـتان شـنیدم بـه او 
. ولی بنظرم تو ھـم او اژدھا است گفتم شکی نیست که بازجو راست گفته و

؟ او حماقت نمودی!! آخر چرا باز به ایـران برگشـتی ھمان اندازه که او گفت
! ولـی ایـن من تنگ شـد شناختم و عرصه بر در پاکستان کسی را نمی گفت:

 .دلیل او پذیرفتنی نبود
ر نگـویم اگـ( باکانـه تھـوری بـیشجاعت راد مھر از حد گذشـته بـود او 

 .) داشتاحمقانه

 ی زندانها هشکنج
ھا در زندان بـرایم گفـت امـا مـن  راد مھر داستان ھای زیادی از شکنجه

دی است عدخر است یا خاطراتش از دفعات متدانم این مال دفعه آ دقیقًا نمی
  .که دستگیر شده بود

مـن ، از آنچـه کـه بـه ھا را در کتابش ننوشته اینبھر حال چون خودش  
 نویسم. را می اند که زبانی گفته

روی صندلی فلزی نشاندند و بستند و  به گفته راد مھر او و محمدی را بر
 !روشن کردند زیر صندلی گاز پیکنیک را

و بـه جـان آنھـا چسـپید!  باسشـان سـوختداغ شد حتـی کـه ل صندلی
ایـن  .انـد ببین راه قضای حاجت مـا را ھـم بسـته :مھر گفتمحمدی به راد

چون محمـدی قبـل از آمـدن راد  ،شکنجه حتمًا مربوط به زندان اوین است
 .مھر به پاکستان ترور شده بود
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رادمھر گفت که زن محمـدی را ھـم در صـف نـانوایی دسـتگیر کردنـد 
ش را پاره کردند و و زن کمی که مقاومت کرد لباسبر سر زن ریختند  نناگھا

 !بدنش مکشوف شد
زندانی کردند و از بـوی بـد آن  با جرثقیل التراد مھر را مدتی در چاه تو

بنی آدم موجودی سخت جان است، غذای آلـوده گفت که  بیھوش شد او می
 فوعمیرد اما نگفت صراحتًا که آیا غذایش را به مـد فوع ھم بخورد نمیبه مد

 !آلوده کرده بودند یا نه
نشدند در ھمان  یکبار او را به زندانی تک سلولی بردند و به این نیز راضی

آھنی محبوس کردند امـا  باز او را در یک تابوت ،زندان و در ھمان اتاق تنگ
چون آسم داشت به آنھـا گفـت مـن اینجـا خـواھم مـرد و چـون مـرگش را 

 !ردندتند از تابوت آھنی بیرونش آوخواس نمی
یک روز راد مھر را صبح زود از سلول بیرون کشیدند دست او را به دست 

امـروز شـما را اعـدام  دار کـه را بردند پای چوبـهھردو  بستند ومرد دیگری 
کنیم مراسم رسمی و قانونی قبل از اعدام انجام شد و مرد دیگر را بـاالی  می

 را جمـع کـرد، بـدنش طناب بر گردنش محکم شددار بردند و مرد که حلق 
 .تر، تا خفه شد و یکباره دست و پایش شل گشت جمع و جمع

ھـایش را  بست بردند دادستان جرم حاال نوبت راد مھر بود او را باالی دار
 .قبل از اعدام اگر تفاضایی داری بگو خواند گفتندیک به یک 

مھـر از نمـاز راد رکعت نماز بخوانم و اجازه دادنـد بعـد دوبگذارید  ،گفت
 اگر حرفی داری ھم بگو. ،گفتند ،ساکت ایستاد

ه سر من آوردیـد سـر شـما ھـم خواھم تا این بالھا را ک از خدا می :گفت 
 !بیاورد
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کنیم! معلوم شد که ھمه نمایش بوده و  و گفتند بر گردحاال اعدامت نمی
خواستند او را بترسانند و ھمراه آن مرد دیگر که حکـم اعـدامش قطعـی  می

 .ه بترسد و این یک شکنجه روحی بودبود آوردند ک

 فرار رادمهر از زندان برای بار دوم 
! و دھیم مھر با کردھا دوست شد کردھا گفتند ترا نجات مین راددر زندا

طبق نقشه وقتی به بیمارستان زندان منتقل شد کردھا معلوم نیست چگونه 
از زنـدان  مھراندند و رادبه تمامی کارمندان بیمارستان داروی بیھوشی خور

ارم ! من از تفصیل ایـن واقعـه خبـر نـداندندنجات دادند و به بلوچستان رس
ھا  گانش رد پایی ارائه دھد باز بلوچکنند خواست تا از کمک مھر نمیشاید راد

! و سـپس بـه دادنـد ھمـان ایـران زن بـه او در را تحویل گرفتنـد اینبـار او
 !منتقل نمودند پاکستان

 عروسی رادمهر
مھر یک زن دلسوز داشت حاال مثل دفعه قبل نبود خانه خـوبی حاال راد 

دادنـد و  ) تمامـًا مـیھـا در ایران (بلوچ داشت مخارج زندگی او را دوستانش
 رداختند.پ  وز شدت میافت را نیز میر ھزینه درمان بیماری او که ھر

 ،شب اول عروسی :اش دیدم خوشحال بود به من گفت راد مھر را در خانه
! بـودزنم ترسید اشاره او به سوختگی جاھای حساس بدنش در اثر شـکنجه 

نه نفرت داشت و بـا آن مخـالف شکنجه او از جنگ مسلحا این ھمهوجود  با
 !بود

 !آخرین روزھای زندگی در کنارش بودزن راد مھر واقعًا خدمتکار بود و تا 
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 باز گشت به ایران 
مھـر در آن با شھری کـه راد مکرد فاصله شھری که من در آن زندگی می

م سراغش را رفت می ه به کویتهاتر بود ولی گاھگمکیلو ١٥٠٠سکونت داشت 
 .رفته ایران در زاھدان است :گرفتم باز دیدم نیست!! برادر خانمش گفت می

 !!ا دیوانه است باکی از چیزی نداردنه باب :گفت .جرات خوبی دارد :گفتم
م روزی آیت اللـه در زمان طلبگی در ق یاد این خاطره او افتادم که گفت

مـان ) در کالس درس گفـت کـه امـام زاستادیآیت الله  یاوحید خراسانی (
خواھـد شـد و ) که ظھور کند در کنار خورشید لخت و عریان ظـاھر (مھدی

 !ھمه او را خواھند دید
شـود دیگـر  ظـاھر مـی :گفت ؟شود یا استاد چرا لخت ظاھر می :پرسیدم

 ؟نداردچون و چرا 
منـد  در شـھر و ده بھره ھـا زن دخترھـا و خواھد حتمًا می :راد مھر گفت

 .! و فیض بیابندشوند
یـا  آیـت اللـه خراسـانی ،از این جرات و تھور او ھمـه در شـگفت شـدند

به شدت غضبناک شد و او را از درس بیـرون کـرد و دسـتور داد  )(استادی
  .جاع بودمھر زیاد ش، رادنه او را قطع کنندھاشھریه ما
 !ودبا او ھمگام بھرجا  ھمسرش در ،برای عالج به ایران رفته بود او اینبار

 آخرین دیدار
بود از قیافه نحیـف و حـال زار او  ١٣٨٤آخرین باری که او را دیدم سال 

 مانی ریخته بود!در تعجب کردم تمام موھایش در اثر شیمی
مایل بـه سـلفیت  ش نوشته بود حنفی ھستم اما او راچند که در کتابھر
طبـایی از یک طرف شـیفته طبا ،سلفی ھم نبود چیزی مخلوط داشت ،دیدم

کند و خـود را نـه  ی ھمان مردی است که در تھران زندگی میبود. طباطبای
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 .نیان و جلسه تفسیر قرآن داردآو سایتی بنام قر ،داند و نه سنی شیعه می
ھا بـا  مثـل شـیعه خوانـد یـا از او پرسیدم طباطبائی دست بسته نماز می

 ! انکار مرا که دید گفت اینقدر متعصب مباش.: دست بازگفت دست باز!
از خبر حامله بودن زنش زیادی خوشحال شد اما در ھمان حـال نگـران 

یت و اش چگونه صاحب ھو جایی ثبت نیست! بچهبود که وقتی ازدواجش در 
. به او رتم انداخته یاد اولین روزھای ھج! این نگرانی او مرا بشناسنامه شود

بچه دارم اما نه ازدواجـم ثبـت اسـت نـه  ١٥زن و  ٣گفتم نگران نباش من 
 .کنید شماھا در عصر حجر زندگی می :گفت ،ھایم شناسنامه دارند بچه

در تکاپو بود برای ادامه تحصیل به عربسـتان سـعودی بـرود دوسـتانش 
 ال پیشرفت بود!بیماری او در ح سفر را متقبل شده بودند اماتمام مخارج 

 .مانددیدار آخر ما اصرار او توام شد که شب خانه من ب
، بازغش رفتماما احساس کردم خیلی مریض است و قبول نکردم من که 

اسـماعیل  خبری نعلبکی را بـه سـوی آمد و در حالت بیو تشنج به سراغش 
شـد  ! نعلبکی بازوی اسماعیل را شکافت و خون از بدنش سـرازیرپرتاب کرد

 ،ھوش که آمد نگویید مرا زده زیرا بیماریش بیشـتر خواھـد شـده ا گفت بام
 او بود و زحمت زیادی را متقبل شد! روزھای آخر اسماعیل ھمواره با

ھا راه فـراری  از آثـار شـکنجه د که از زندان فرار کـرده بـود امـااو ھرچن
   .نیافت

ھمسـرش) ھمـراه جعلی به ایران رفـت (نام و ھویت  با باز دیگر راد مھر
شاید که آنجا معالجه شود ولی افاده نکرد به کراچی آمـد امـا عـالج نشـد و 

 وفات کرد.الخره در کراچی اب
جسد او را به کویته آوردند و به خاک سپردند زنش ھنـوز سـوگوار مـرگ 

رد شوھر بود که الله به او دختری داد اما این دختر نیز بعد از یـک ھفتـه ُمـ
 !باشد نامه داشتهنکه نیازی به شناسآبدون 
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شکنجه دادنـد! نیـز  مھر رارادھاییکه  آن ،رد و به درون قبر رفترادمھر مُ 
 تاریـک، تک تک شان را قبری تنـگ و ،آری .پی او خواھند رفت به زودی از
 !!منتظر است

مھـر را روی صـندلی قیامت باید جواب دھند که چـرا رادآنوقت در روز  
 !ن گاھش بسوزدند تا نشیمفلزی نشاندند و زیرش گاز روشن کرد

آیـات  امـا ایـن .دانم الله چـه خواھـد کـرد با این شکنجه گران من نمی 
 !است و به آن ایمان دارم جلوی چشمم
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 به یاد همیشه جاوید؛ شهید حجت االسالم مرتضی رادمهر
 به قلم دکتر ع.س

 که بـا عـزت ز گیتـیـا آنانــوشـخ
 

 دند و رفتندـــبساط خویش برچی 
 

 دانـوشا آنانکـه در میـزان وجــخ
 

 ندـحساب خویش سنجیدند و رفتـ 
 

 لـرد باطـــز گـــردیدند ھرگــــــنگ
 

 ندــــندیدند و رفتـحقیقت را پسـ 
 

ـــخوش ـــ ـــا آن  تـانکه در راه عدال
 

 ندـیدند و رفتــبخون خویش غلتـ 
 

 که بــذر آدمیــتـا آنانـــــــــوشـخ
 

 ندـیدند و رفتــــدر این ویرانه پاش 
 

 ل بـارور بـر تنگدسـتانـــو نخـچ
 

 ندـیدند و رفتــــثمر دادند و بخش 
 

 رداب ھایـلـذر و مـد ایـن گــز ج
 

 ندــد و رفتـیدنـــسبکباران نترس 
 

 ا آنانکـه پـا در وادی حـقــــخوش
 

 دـرفتنــغزیدند و ـــــادند و نلــــنھ 
 

 ی خـاک خوشا آنانکه بر این عرصه
 

 چو خورشیدی درخشیدند و رفتند 
 

 
**** 

که از دانشگاه برگشتم پسرم به من اطالع داد که عمو مصطفی دو  ھمین
سه بار از صبح تا حاال زنگ زده است. فورا گوشی تلفن را برداشتم و به 

شنیدن صدایم مصطفی که در جنوب کراچی سکونت داشت تلفن کردم. از 
بسیار خوشحال شد. با ذوق و شوق خاصی به من گفت: آقای دکتر، دوست 

خواھم اگر اجازه بدھید ایشان را به شما  بسیار عزیزی مھمان من است، می
 دانید. معرفی کنم. چه وقتی را مناسب می

ی مدیدی را ھا سال مصطفی از جمله علمای اھل سنت ایران است که
 کوشش برای بیداری جوانان اھل سنت ایران دربجرم فعالیت دینی و 
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ی آن کشور گذرانده و در اثر شکنجه یکی از چشمانش را از دست ھا زندان
اند که تا حاال با وجود اینکه استخوانش بھم  داده، و ساق پایش را ھم شکسته

 تواند درست راه برود. جوش خورده باز ھم نمی
رد. مـردی اسـت بسـیار گـذ ھاست که از آشـنائیم بـا مصـطفی میسال

ی زنـدان و شـکنجه بـا ھا سـال ای نورانی دارد کـه صمیمی و با صفا. چھره
وجود تار کردن یکی از چشمانش ھیچ نتوانسته از زیبائیش بکاھد. ھمیشـه 

: خوشا بحالت، پارتیت کلفت است، یک چشمت پـیش گویم می بشوخی به او
شم ھـر طـوری شـده از تو به بھشت رفته، خودت ھم به بھانه ھمین یک چ

 کنی. دعایی بحال ما بیچارگان کن! خودت را داخل بھشت می
گوید: شما برایم دعای استقامت کن.  زند وبشوخی می او ھم لبخندی می

 این نشود که چشمم از من اظھار بیزاری کند و پشت در بھشت بمانم!
جوانی است بسیار شوخ طبع و با حال. روزھای سخت ھجرت و زندگی در 

گویـد: در سـخترین روزھـای  ستان ھرگز نتوانسته کمر او را خـم کنـد. میپاک
گـذارد. بـا خـود  کند. و خدا را شکر می ھجرت بسیار احساس خوشبختی می

 گوید: بردگی حضرت یوسف برایش بھتر از زندگی درچاه سیاه و تاریک بود! می
م. نداشتیباھم  ی من با مصطفی خیلی صمیمانه بود و ھیچ تعارفی رابطه

پرسید؛ چـه وقـت مناسـب  از اینکه در پشت تلفن خیلی محترمانه از من می
است برای دیدارتان تشریف بیاوریم. فھمیدم مھمانش برایش خیلی محتـرم 

 و عزیز است.
 به ایشان گفتم: بعد از نماز عصر تشریف بیاورید مناسب است.

یـا در وقتی از نماز عصر بخانه برگشتم دیدم که مصطفی با جوانی کـه ح
ھـا را بـه اتـاق پـذیرائی  اند. آن  زند جلوی در خانه ایستاده سیمایش موج می

 راھنمایی کردم.
مصطفی دوستش را چنین معرفـی کـرد: بـرادر دکتـر مرتضـی رادمھـر 
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ی علمیه قم بودند کـه چنـدی پـیش پـس از  ھستند. ایشان از علمای حوزه
داشتند به مذھب اھـل مطالعات و مناظراتی که با موالنا محمد عمر سربازی 

سنت و جماعت گرویدنـد. و بقـول خودشـان از شـرک نجـات یافتـه اسـالم 
 اند! آورده

گفت. من بطرف ایشـان نگـاھی  مرتضی سرش را پایین انداخته ھیچ نمی
انداخته گفتم: از آشنائیتان خیلی خوشبختم. سپس ادامه داده گفتم: برادر، 

داری خـودت را مشـرکی کـه ام؟ و چـرا اصـرار   گـویی سـنی شـده چرا نمی
 مسلمان شده بدانی؟

ایشان آھی کشیده گفت: آقای دکتر، شاید شما با مذھب شـیعه آشـنائی 
کافی ندارید. من طلبه حوزه علمیه بودم و با توجه به آنچه از خود و مـذھب 

 ام. دانم چنین استنتاج کرده خود می
ت مخلـص کردم که جوانی اس داند که در درون خود احساس می خدا می

نشست. در سیمایش جز صداقت و راسـتی ھـیچ  و راستگو. حرفش بدل می
دیدی. ولی من با توجه به تجربات سابق مار گزیده شده بـودم. جوانـان  نمی

 »تقیه«زدند و با ترفند  بسیاری از شیعه را دیده بودم که خود را سنی جا می
اسوسـی ھای اسالمی رخنه کـرده بـرای حکومـت ایـران ج در بین جماعت

 کردند.  می
 ی این جوان اھمیت ندادم و با لحنی بسـیار خشـک و بـاھا حرف زیاد به

ی دیگـر ھـا خیلی گویم شما مثـل مھری به او گفتم: ببین برادر، من نمی بی
یتان را ھـم ھا حرف خواھم گویید. و به من اجازه بدھید بگویم: نمی دروغ می

باور کنم. چون ھمین برادر مصطفای عزیز با قلب پـاکش چنـد وقـت پـیش 
گفـت: پسـر  کـرد، و می پزشکی را به من معرفی کرد که مثل شما ادعاھا می

آیت الله فالن است و سنی شده، و ما به او کمـک کـردیم. مـدتی در اینجـا 
ایـران کـه در ماند، سپس از ما خواست او را پیش یکی از رھبران اھل سنت 
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قندھار بود بفرستیم تا با ھمکاری ایشان بتواند بیمارستانی صـحرائی بـرای 
ی طالبان افتتاح کند. از اینجا به قندھار رفت و مدتی ھـم ھا زخمی مداوای

در بین طالبان بود، و بعدھا شنیدیم از آنجا غیبش زده. و مدتی بعد متوجـه 
 شدیم؛ اطالعاتی بوده و به ایران بازگشته.

ای دیگر از او باشید. برای مـن ھـم ھـیچ مھـم  حاال شاید شما ھم نسخه
نیست. برادر عزیز، اگر اطالعاتی ھستی باش. و اگر ھم مخلص و راسـتگو و 
با ایمان ھستی باش. این دنیا ارزش اینرا ندارد که انسان با خیانت و مکـر و 

م بـر مـال نیرنگ دو روز زندگیش را فدا کند. فردای قیامت ھـر آنچـه بـودی
 شود. می

کنم. اگـر  ولی اگر اجازه بدھید من به شما دوسـتانه یـک نصـیحت مـی
کـم نیسـتیم تـا شـما  ھا سـنی ای، بدان که مـا گویی و سنی شده راست می

بخواھید یک عدد به ما اضافه کنید. و از نظر عالم و دانشمند ھم ھیچ کمـی 
 نداریم که روی شما حساب کنیم.

ھا به شما  دینند پس آن م و خویشت مشرک و بیگویی و قو اگر راست می
نیاز مبرم دارند. برگرد به ایران و قومت را از شرک نجات بـده. ایـن وظیفـه 

 اصلی توست!
جوان صورتش را باال گرفت، و بـرای یـک لحظـه درسـت چشـمانش در 

ھـا  یش مرا اسیر خود کرد، و صـدق و صـفای آنھا چشم چشمانم افتاد. برق
یم بـه او ھـا حرف ی جسمم را بلرزاند، احساس کردم بـاباعث شد عرق سرد

 ام.  ظلم کرده
 آرام گفت: بله برادر، دقیقا حق با شماست.

مصطفی که ھرگز چنین برخورد سردی را از من توقع نداشـت، خواسـت 
کمی مجلس را صمیمی کند. به جوان نگاھی انداخته با لبخندی سـاختگی 

بدل نگیر. دکتر دلش از من پر اسـت  گفت: برادر مرتضی، از آقای دکتر ھیچ
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که آن جوان اطالعاتی را قبال پیش او آورده بودم. البته حق ھـم دارد. مـن 
خواھـد   دانستم. او گفت و من ھم بـاور کـردم. حـاال می ساده که غیب نمی

تالفیش را از شما بگیرد. دکتر دلش صاف صاف است مثل دریا. روزی دیگـر 
آئیم، و  اینطرف و آنطـرف برونـد دوبـاره مـیوقتی یک کم ابرھای آسمانش 

 خار.. بی خواھی دید که گلی است خوشبو و
با صدای اذان مغرب از من اجازه خواستند رفـع زحمـت کننـد. ھنگـام 

ی عزیـز اسـت را  رفتن جوان ھمین کتابی که اآلن در دست شـما خواننـده
زنـدگی بمن ھدیه داد (کتاب چرا سنی شدم؟) و گفت: برادر، این خـاطرات 

کنم اینرا بخوان و بـرایم دعـای اسـتقامت و پایـداری  من است. خواھش می
خواھم که ھمه مـا  خواھم. و از خداوند می  کن. من از شما جز دعا ھیچ نمی

 را در بھشت برین در کنار پیامبرانش دور ھم جمع کند.
ھایش جاری شد.  ی مرتضی بر گونهھا اشک ھمدیگر را در آغوش گرفتیم.

 را بوسیدم و به او گفتم: به امید دیدار...صورتش 
مصطفی را ھـم در بغـل گـرفتم. آرام در گوشـم گفـت: از شـما انتظـار 

 نداشتم. کجا رفت نرمی با تازه مسلمان!
یت را ھا حرف بعد صدایش را بلند کرد و گفت: آقای دکتر، گمان نکن این

اش تا یـک ما بدل گرفتیم. شامی ھم که تعارف نکردی بخیل، ولی مطمئن ب
گـذارم بـرادر مرتضـی از  وعده غذا از جیب شما بزور ھم بیرون نکشـم نمی

 کراچی برود.
ھا را به شـام ھـم تعـارف نکـرده بـودم. بـا  اینجا بود که تازه یادم آمد آن

خواھم.  معذرت خواھی گفتم: ببخشید، اصال حواسم نبود. خیلی معذرت می
 این کلبه درویشی با من باشید. بسیار مایه سعادتم خواھد شد اگر شام را در

ای سـرداد و گفـت: حـاال    مصطفی که از خانه بیـرون شـده بـود خنـده
ای ندارد. یک وقت دیگه باید در رستوران جبران کنی. البتـه  پشیمانی فایده
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دھیم تا خوب آمادگی بگیری، و ما ھم دو روز  دو روز پیش به شما اطالع می
 از خجالت زحمتھایت بدرآئیم. داریم تا خودمان را گشنه نگه می

مرتضی لبخندی مؤدبانه زد و گفت: جالدان امام زمان مـرا نکشـتند امـا 
 خواھید مرا بکشید.. شما مثل اینکه از گرسنگی می

 دو دوست دست در دست ھم گذاشته از من دور شدند...
ی مرتضی خیلـی مـرا بخـود مشـغول کـرد. از ھا اشک ی جدایی و لحظه

 کردم. او احساس گناه میبرخورد سردم با 
بعد از مغرب به خانمم گفتم: من میلی به شام ندارم. لطفا مزاحم نشوید. 
داخل اتاق مطالعه رفتم و در را بروی خودم قفل کردم. کتابچه (چـرا سـنی 

ی آن بـوی راسـتی و  شدم) را گرفته و شروع بخواندن کـردم. از ھـر کلمـه
 کردم. صداقت را احساس می

کردم. تصویر  بح نتوانستم بخوابم. خیلی احساس گناه میآن شب را تا ص
ی  ی آن جوان مخلص و با ایمان را بین ھر سطر و در پشـت ھـر کلمـه زنده

 دیدم. کتاب می
صبح روز بعد به دوستم مصطفی تلفن کردم تا ایشان را ھمراه مھمانشان 

دم داد. بعد از ظھر موفق شـ به شام دعوت کنم. متأسفانه تلفنش جواب نمی
مصطفی را روی تلفن بیابم که به من اطالع داد مھمانشان به کویته تشریف 

 اند. برده
آمــد و از مصــطفی در مــورد دوستشــان  گــه گــاھی فرصــتی پــیش می

پرسیدم. شنیدم که در کویته ازدواج کردند. بعدھا شـنیدم کـه خداونـد  می
م ای ھم بـه ایشـان داده.. از آن مـاجرا مـدت درازی گذشـت و کـم کـ بچه

 اش در ذھنم کم رنگ و کم رنگتر شد... خاطره
چند سال بعد از آن ماجرا سفری به زاھدان داشـتم. زاھـدان بـرای مـن 

ھرچند  ام. ھاست. مدت زمان درازی را در این شھر سپری کرده شھر خاطره
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کنم برای تازه کـردن خـاطراتم و بـرای  کند سعی می وقت فرصت یاری می
 خویشان سری به این شھر بزنم. دیدار با دوستان و برخی از

روزی نماز عصر را در یکی از مساجد خواندم. پس از نماز مشغول ذکـر و 
دعا و نیایش بودم که متوجه شدم جوانی الغر اندام و بیمار حال به مـن زل 
زده است. کمی جلوتر آمد و در کنارم نشست. ھـیچ تـوجھی بـه او نکـردم. 

ــده و ــگ پری ــر صــورت رن زردش نشســت. آرام گفــت:  لبخنــدی شــیرین ب
 شناسی دکتر؟ نمی

 ام؟ سالم کردم و گفتم: ببخشید برادر، قبال شرف دیدار شما را داشته
ام که دیگـر کسـی  دانستم اینقدر خوشگل شده لبخندی زد و گفت: نمی

 شناسد! مرا نمی
یش را کمی کنترل کند. ولی ال ارادی بـود. ھا دست کرد لرزش سعی می

ھـا را  یش نشـوم، آنھا دست حداقل من متوجه لرزشخواست  با خجالت می
 پشت کمرش گره کرد.

کمی مکث کرد، سپس سرش را باال گرفت و گفت: کوچک شما مرتضـی 
 ات آمدیم... رادمھر ھستم! یادت نیست در کراچی با برادر مصطفی به خانه

دانم چی شد، دنیا جلوی چشمانم تار شـد. ھمـه آن خـاطرات تلـخ،  نمی
س گناه، ھمه آن آرزوھای دیدار این جوان مؤمن در یک لحظه ھمه آن احسا

کالبدم را بھم لرزاند... ھیچ نفھمیدم که چطور او را به آغوش گرفتم، چگونه 
 سر و صورتش را بوسیدم. تنھا وقتی متوجه شدم کـه او در بغلـم بـود و مـا

 گریستیم. زار زار میھردو 
ھایی که ظاھرا در مسجد و  چهنمازگزاران رفته بودند. تنھا برخی از پسر ب

یا اطراف آن مشغول به تحصیل بودند از دور با تعجب و حیرت به ما زل زده 
 بودند...
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اشک از چشمانم سرازیر شده بود. گفتم: مرتضی، مرد خدا چه بالیی سر 
شـود. ایـن  تو آمده، تو را خدا تو مرتضی ھستی؟ نه.. نه.. نه بخدا باورم نمی

ای؟  ی رادمھر نیست. چرا اینقدر الغـر و ضـعیف شـدهی مرتض شکل و قیافه
چرا رنگت زرد شده، خدای ناکرده مریض که نیستی؟ پسر چـه بالیـی بسـر 

 ای، تو کجا و اینجا کجا ؟!... خودت آورده
دانم، در کراچـی   خودش را کنترل کرد و جلوی حرفم پرید و گفـت: مـی

شـکی در جاسوسـیم بینی ھـیچ  فکر کردی جاسوسم. حاال که اینجا مرا می
 دھم دکتر... نخواھی داشت. به شما حق می

اش سادگی و اخـالص   ھیچ قصد خاصی نداشت. ھمه یشھا حرف البته از
 دیگر نزن. بگو چه بالیی بسرت آمده.. ھا حرف بود. گفتم: لطفا از این

دوستی که مھمان ایشان بودم سر رسید و متوجه شد که آثار غم و اندوه 
اش که در نزدیکی مسجد بـود  ام نشسته است. ما را به خانه  عمیقی بر چھره
 راھنمایی کرد..

گفت: در سـرزمین ھجـرت خـواب و آرام  زد. می مرتضی یکریز حرف می
نداشته، ھمیشه در فکر این بوده که چطور خـانواده و دوسـتان و عزیـزان و 

 ھـا بـدعت توحید بازگردانـد و از شـرک و قبرپرسـتی و ھمه ملت ایران را به
گیرد دست بیک ریسک خطرنـاک بزنـد و  رھایی دھد. تا باألخره تصمیم می

شود. او را بـه زنـدان  برای دعوت به ایران برگردد. پس از مدتی دستگیر می
ھای داخـل زنـدان  ھا و تعـذیب کنند. وقتی که از شـکنجه کرمان منتقل می

 .شد می گفت مو بر بدنم راست می
ن موجود دوپا روزی به این درجه از پستی کردم انسان، ای ھرگز تصور نمی

 دیـدم و دانـد اگـر مرتضـی را نمی و وحشیگری و ددمنشی برسـد. خـدا می
بـا ایـن  ھا زنـدان شـد در شنیدم ھرگز و ھرگز بـاورم نمی را نمی یشھا حرف
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 ھا انسـان حیایی و رذالت و پستی بـا بی حیوانیت و گرگ منشی و درندگی و
 شود. برخورد می
ھا خود دلیلـی بـر لـذت و طـراوت و  استقامت رادمھر زیر شکنجهصبر و 

ای از بنـدگان صـالح و نیکوکـارش را  عشق ایمان است. خداوند وقتی بنـده
یش به او ھدیـه ھا سختی دھد صبری به بزرگی مورد آزمایش و ابتالء قرار می

 کند. می
حرارت ھای برق و  ی شکنجه و شوکهھا دستگاه در زندان کرمان و در زیر

انسان کش اتوھا و درندگی جالدان شھوت پرست، ایمان بود کـه اسـتقامت 
تواند کمر فوالدین ایمـان را درھـم  کرد. و آھن پاره و حیوانیت ھرگز نمی می

 ی معرکه ایمان است.. شکند. در جنگ ایمان و کفر تنھا برنده
ی ھا من بارھا و بارھا دیده بودم برخی از علمـای اھـل سـنت و یـا طلبـه

ھـا  برنـد، و بـه آن ھای علمیه و یا روشنفکرانشان را مـدتی بزنـدان می حوزه
کنند که پـس از آزادی عوارضـش بـا زرد شـدن  زھری دراز مدت تزریق می

و کم کم ضعیف شدن تمام بـدن  ھا دست رنگ سر و صورت و جسم و لرزش
 شود. و از پا در آمدن ظاھر می

ی علیرضـا سـیل آسـا  آشـفتهھای زرد و صورت پریشـان و  اشک بر گونه
خوانـد.  جاری بود و او شعرھای سوزناکی کـه در زنـدان سـروده بـود را می

ھا و آشنایان صاحب خانه در اتاق گرد آمده بودند و اشک از چشمان  ھمسایه
 ھمه جاری بود.

حرفش را قطع کرده گفتم: برادر رادمھر، در زندان چیزی بـه تـو تزریـق 
 اند؟ نکرده

ه من رحم و شفقت خاصی داشت. با شروع شکنجه مـن گفت: خداوند ب
داد. لـذت  ھایشان لذت خاصی بمن دست مـی م. و از شکنجهشد می حال بی
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فھمیـدم،  م و ھـیچ نمیشد می خود بی چشیدم. و از خود ایمان را بخوبی می
 دیدم.. کردم خودم را در سلولی تاریک غرق در خون می وقتی چشم باز می

. و چـون جـواب ھـر حـرفم چنـد شد می ن تزریقروزانه چند واکسن بم
 برای چیست. ھا واکسن پرسیدم که مشت و لگد بود نمی

کـردم ایـن آخـرین روز  کردم. ھر روز فکر می بوی بھشت را احساس می
 زندگیم است و شھادت را در آغوش خواھم گرفت. 

ای نداشـتم. بـر عکـس خیلـی ھـم لـذت  از شکنجه ھیچ ترس و واھمـه
ی دژخیمان و جالدان خدایم را بھتـر  ھای بیرحمانه زیر شکنجهبردم. در  می
ام بیشـتر عشـق  بـردم. و بـه عقیـده شناختم و از ایمانم بیشتر لـذت می می
کردم مـن  داد این بود که احساس می ورزیدم. تنھا چیزی که مرا آزار می می

خواسـتم  شوم و ملتم غرق شرک و گمراھی است. می بزودی وارد بھشت می
 ردم و ملتم را بگیرم و از منجالب شرک و بدعت بیرون کشم...دست م

اش را بوسیدم. و بـه  مرتضی را در بغل گرفتم و سر و صورت زرد و آشفته
او گفتم: برادر، ھیچ ناراحت نباش، شما به آرزوی شھادتت خواھید رسید. و 
دعوتت به ھمه شیعیان گمراه در بدعت و خرافات خواھد رسـید. و ھـدایت 

ست خداست. ھر آنکه درپی ھدایت و رستگاری باشد بدون شک به آن ھم د
 دست خواھد یافت.

سپس از او خواھش کردم برایم بسیار دعا کند. چون احساس عمیقی به 
برد. و  گفت که او از این دنیا کامال بریده و در فضائی ملکوتی بسر می من می

بـزودی بسـوی  گفت؛ مرتضی شھیدی است که دلم با یقین کامل به من می
 خدایش پر خواھد کشید.

پس از اینکه او را بدرقه کردیم. به دوستان گفتم: برای برادرتان؛ شـھید 
 مرتضی رادمھر دعا کنید. خداوند رحمتش کند...

 ھمه با تعجب گفتند: منظورتان چیست آقای دکتر؟
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ھایم سـرازیر شـد.  یم جمع شده بود روی گونـهھا چشم ھایی که دراشک
م را بشــدت فشــرد. آرام گفــتم: بــرادران، مرتضــی را بشــھادت بغــض گلــوی

اند. او بیشتر از چنـد روز  اند. به او زھری بسیار خطرناک تزریق کرده رسانده
 مھمان این دنیا نیست!

زھـر  ی کشـنده یبازگشـت. دردھـا یتـهاش بـه کو خانواده یشپ یمرتض
از روشـن  یکـرد. چنـد روز یکراچـ یراھ یعالج یافتن یاو را برا یمناھر

مھـاجر نگذشـته بـود کـه ھمسـر  یپرسـتو ینو عشق ا یمانا ی شدن کلبه
حرکـت  یچھـ یتـر شـده، ولـ روشن یشهاز ھم یارمتوجه شد صورت  یشانپر
معشـوق پـر  یـداربر لبانش نقش بسـته، و او بـه د کتسا ی. لبخندکند ینم

 حرکت... بی جامد و یشده فروزان ول یگشوده.. شمع
آسـمان  ی بـر آمـد پـرده یماق عشق و محبت ھمسرکه از اع ای یهگر با

پـرواز کـرده  یشخـو یابد یگاهبه جا یدروح شھ یدندو ھمه فھم یددرھم در
 است...

 یشـھادت یرینبا او جام شـ یدارمد ینرادمھر چند روز پس از آخر مرتضی
 یشخـدا ی. و بسـویدکه در زندان کرمان بدست او داده بودنـد را سـر کشـ

باشـد بـر  یشھوت پرست، و گـواھ یمانباشد بر ظلم دژخ یشتافت تا شاھد
که سد راه دعوت خدا شده و در تـالش اسـت نـور خـدا را بـا بـاد  یحکومت

 کند.. اموشدھانش خ
 او رفت ... ولی دعوت او باقی است.

 زند.. مرتضی رفت.. ولی روح او در جوانان بیدار ایران موج می
اشت. و بانگ توحید بالل را در او نھال بیداری و ھدایت و رستگاری را ک

 فضای شرک آلود میھن بصدا درآورد..
یابی که با شـھید مرتضـی  امروز در ھر کوچه و شھر ایران جوانانی را می

 اند.. رادمھر میثاق استقامت و پایداری در راه رستگاری بسته



 گویند می /از رادمهر   ٥٠

ی ایـران زمـین یکصـدا بانـگ توحیـد برخواھـد آورد و روح  و فردا ھمه
 شاد خواھد شد.. مرتضی رادمھر

 داریم. و پیامت را جاوید.. یادت را گرامی می
 ای شھید راه توحید و رستگاری...

 ای رادمھر ھمیشه زنده...
 س دکتر ع.
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