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  موسوی

  ٢٠١٢  نومبر١۴

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۴٨  

  :به ادامۀ گذشته

ازھم پاشاندن تشکيالت ساما در شھر پشاور با " رد اتھام "  پيش درآمد"، به مثابۀ در قسمت چھل و سوم اين سلسله

بدانجا رسيدم که می بايد قبل از پاسخ " چپ روی ھای کودکانه، تخريب شخصيت ھای انقالبی و آوانتوريسم خاينانه

را معرفی دارم، تا " ساما" ایھ سياست و تشکيالتی شيمای ايدئولوژيک، استخوانبندی" و جھت رد اتھام شبنانمه نويس

وقتی خواننده عملکرد اين قلم را از نظر می گذراند، خود بتواند قضاوت نمايد که تا چه ميزان آن اتھام بجا و وارد و تا 

 به حراج - اگر چيزی ھم داشت-بار ديگر شرافت و جدان خويش را چه حدودی نويسندۀ شبنامه با بستن چنان اتھامی يک

شما خوانندگان عزيز به نيکوئی می دانيد که از آن زمان تا اکنون، بحث ھای جانبيی به وجود آمد که از . گذاشته است

يک سوی تعداد زيادی از شما خوانندگان گرامی به تکرار پرسيده ايد که من خودم که و چه کاره بوده ام و در تمام قضايا 

باز و خاين تحريک شده  انجو ديگری ھم که از طرف مشتی نقش مستقيم خودم تا کجا بوده است و از جانب ديگر کسان

بودند، خصمانه ھويت مبارزاتی اين قلم را زير سؤال برده، با معيار قراردادن شناخت شخص خودشان، به نفی گذشتۀ 

يا  و شیء بحث فلسفی قضيه را که آيا می توان بر مبنای عدم شناخت شخصی از وجود يک - اين قلم رسيده اندمبارزاتی

و يا پديده حکم نمود، مثالً عدم اطالع يک فرد بيسواد و نا آگاه از موجوديت ھماليا، آلپ و يا راکی شیء پديده، به نفی آن 

ھا، می تواند به معنی عدم موجوديت آنھا تلقی بگردد و يا ھم عدم شناخت فردی با قضاوت طالب گونه از کاينات و دو 

تمام کاينات به ھفت آسمان و ھفت طبقه زمين را می شود معيار شناخت از جھان دسته چسپيدن به تفکر محدود ساختن 

ماحول خويش دانسته به نفی موجوديت کاينات حکم صادر کرد؛ را می گذاريم برای زمان ديگری که از جنجال ھای 

اريخ جنبش چپ از  و تذکر بجای برخی از دوستان و رفقای ارجمندی که می خواھند به ت-فعلی فراغت حاصل شده باشد

ساما، استخوانبندی " پروسۀ تشکل"زوايای متعدد و مختلف آشنائی پيدا نمايند، اين قلم را وادار می سازد، تا قبل از آن که 

فکری و سياست ھای آن را به بحث بگيريم، از آنجا آغاز نمايم که خودم کيستم و از کدام زمان در جنبش پا گذاشته و با 

  . و ھمرزم بودمکدام رفقاء ھمسنگر
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سرور " زنده ياد -که بار اول از طرف يکی از اقوام ما)  ھــ ش١٣٣٨زمستان (تازه صنف ششم مکتب شده بودم 

در اختيارم قرار داده شد، تا قبل از آن " ربيع انصاری"اثر " جنايات بشر يا آدم فروشان قرن بيستم"، کتاب )١" (مخلص

دام مجله و يا روز نامه می انداختم، اما چون در درک معنای مطالب مشکل می گاھگاھی آنھم خيلی به ندرت چشمی به ک

وقتی به مطالعۀ کتاب نامبرده آغاز نمودم، ھرچند در آغاز اگر نگويم در ھر سطر، . داشتم، آن را به يک سوی می نھادم

 و طبق مشورۀ کتاب دھنده، به جرأت نوشته می توانم در ھر صفحه، درک معنای ده ھا لغت، برايم مشکل خلق می نمود

بابه "کھنه و متروکی که در خانه از " غياث اللغات"آنھا را  بيرون نويس نموده، می کوشيدم تا معنای آنھا را در يک 

به ارث مانده بود، بيابم و بدين صورت کار خواندن کتاب سخت به کندی پيش می رفت؛ با آنھم گيرائی و جذبۀ " کالن

 قدر قوی و عميق بود که نمی توانستم آن را نا خوانده بگذارم، وقتی کتاب تمام شد از آنجائی که داستانی آن رمان، آن

گسستگی ھا در جريان مطالعه جھت يافتن معنای لغات، تا حدودی باعث نقصان برداشتم شده بود، کتاب را برای بار دوم 

مغزم را می آزارد، در آن زمان متوجه   سوھانو سوم نيز خواندم، خالف امروز که خواندن مطالب تکراری بيشتر از

  .گرديدم که ميزان لذت انسان از يک کتاب، کامالً متناسب است با ميزان برداشت و فھم انسان از آن کتاب

وقتی حدود يک ماه بعد صاحب کتاب بار ديگر به منزل ما آمد و راجع به کتاب پرسيد و من تقريباً تمام داستان غم انگيز 

بدريه و " جوان آن کتاب را با شد و مد کامل بيان داشتم، و از آنانی که به قھرمانان کتاب يعنی دو دختر بی پناه قھرمانان

چنان ظلمی را روا داشته بودند با نفرت انتقام جويانه ياد نمودم؛ نامبرده ضمن آن که با زبان از من تعريف نمود " مليحه

 ورقه را نيز به مثابۀ جايزه ٥٠ت ستود، بسته ای کاغذ و چند کتابچۀ و سبک کارم را به خصوص در حفظ معنای لغا

وقتی جوابم را مثبت شنيد، از بکس . برايم داده و پرسان نمود که آيا باز ھم عالقه مند ھستم تا کتاب ديگری را بخوانم

، يک جلد کتاب ديگر می نمود آويزان زرد چرمی کھنه و فرسوده اش که می شود گفت ھميشه آن را در چوکات بايسکل

گدی پران "در نتيجه در جريان زمستان اگر از طرف روز به مانند تمام ھم سن و ساالن . را برايم داد" ضلاجواد ف"از 

وقتم را به خود می گرفت، به محض رسيدن به خانه کتاب را باز می نمودم و تا چشمانم بسته نمی شد، کتاب را " بازی

  . که از آن زمان تا اکنون در ھر شرايطی خواسته ام آن را حفظ نمايمبر زمين نمی گذاشتم، عادتی

 آغاز يافت، در جريان درسھا و حتا برخورد ھايم نه تنھا خودم می توانستم ١٣٣٩خالصه وقتی سال تعليمی جديد در 

 شده، ھر زمانی متوجه تغييراتی در طرز پيشآمد و قضاوت ھايم شوم، بلکه يکی دو تن از معلمان آن روزی نيز متوجه

. که قرار می بود تا درس جديدی داده شود، از من می خواستند تا حد اقل بعد از خودشان، متن خوانده شده را قرائت نمايم

برايم يکی به دنبال ديگری کتاب آورده و من ھم با ھر روزی که می گذشت، با " مخلص"در تمام آن سال زنده ياد 

 بعد از سپری نمودن کانکور، شامل مکتب غازی ٤٠ دادم، در نتيجه وقتی درسال سرعت بيشتر به خواندن ادامه می

گرديدم، تا حدود زيادی نسبت به صنفی ھای ديگرم با کتاب آشنائی بيشتر داشتم و می توانستم يک لست نه چندان طويلی 

  .از کتابھائی که خوانده بودم، تھيه نمايم

با مھربانی تمام ختم " مخلص" و يا اواخر آن سال بود ، که زنده ياد ٤٠سال درست به خاطرم نمانده که در اواسط ھمان 

کتابھای رمانش را اعالم داشت، مگر افزود که کتابھای ديگری ھم دارد که شايد برداشت از آنھا برايم مشکل ايجاد نمايد، 

نادانم، با نوعی تبختر کودکانه که با من که در طی آن زمان کتاب خواندنم سرعت بيشتر يافته بود و ھنوز نمی دانستم که 

تأسف امروز برخی از پيرمردانی که ادعای ارتباط با جنبش را دارند و فکر می کنند که ھمه چيز را می دانند و ھيچ 

ھمه  چيز را "به اين نينديشيده اند که باشد که شده ھم چيزی از حيطۀ دانش آنھا بيرون نيست و تا ھنوز حتا برای يک بار 

  :خواستار آن کتابھای سخت شدم، وی با ھمان مھربانی گفت"  ھمه کس می داندفقط
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 من مواجه شد، وعده داد که يکی پافشاریوقتی بازھم با " جان ماما، من کتاب دارم مگر درک آنھا برايت مشکل است"

دو جلد کتاب در دستش بود، طبق وعده وقتی چند روز بعد به منزل ما آمد، . دو روز بعد باز ھم برايم کتاب خواھد آورد

  ".محمد علی فروغی"از " سير حکمت در اروپا"و ديگری " علی دشتی"از " ايام محبس"يکی 

از شما چه پنھان تقريباً برای يک ھفته کوشيدم تا از آنھا چيزی بياموزم، اما وقتی با خود محاسبه می نمودم، متوجه می 

چه اگر از معنای لغات ھم صرف نظر می نمودم و مشکل آن را می . شدم که از آنھا چيز زيادی دستگيرم نشده است

ھم وجود ندارد و " غياث اللغات"خواستم به کمک ميراث پدر کالن حل نمايم، متوجه می شدم که برخی از لغات حتا در 

اصل جمله از آن گذشته، بافت کلمات و ترکيب جمالت قسمی بود، که با وجود درک معنای يکايک لغات، مگر در درک 

  .مشکل داشتم

 ناگفته نماند از وقتی من کتاب خوان شده بودم، زنده ياد -باز ھم به ديدن ما آمد" مخلص"در آخر ھفته وقتی زنده ياد 

 و از کتابھا پرسان نمود و من خالف ھميشه که با نوعی -آمد و رفت خود را در منزل ما منظمتر ساخته بود" مخلص"

وانده شده را امتحان بدھم، از ناتوانی خود ياددھانی نمودم، او با ھمان قيافۀ آرام از پشت طمطراق می خواستم کتاب خ

  :عينک ذره بينی اش به طرفم عميق نگريسته، در حالی که لبخندی بر لب داشت، گفت

  :يم، افزودو چون متوجه شد که معنای حرفش را نتوانستم بدرستی درک نما" نسبت به ھفتۀ قبل بسيار پيشرفت نموده ای"

اگر ھمين طور پيش بروی روزی می رسد که . ھفتۀ قبل نمی دانستی که نمی دانی، مگر اينک می دانی که نمی دانی" 

  "بتوانی بيشتر بفھمی

  :بعد از اندکی از اينطرف و آنطرف حرف زدن، و صحبت با بزرگان فاميل، در حالی که پدرم ھم می شنيد، گفت

 –ھای جديد، به صد ھا و ھزاران جلد کتاب درکتابفروشی ھا وجود دارد، مامايم جان ماما، برای يافتن کتاب"

 ھم که شکر خدا دستش بند نيست و سر شما سختی نمی کند، حاضرم تو را با يکی از کتابفروشی ھا - پدرمشمنظور

  "معرفی نمايم، تا خودت ھرکتابی را که خواسته باشی بخری

توجه نداشت، وقتی متوجه شد که به شکلی از " مخلص"ھای من و زنده ياد پدرم که تا آن زمان زياد به صحبت 

  :اشکال مخاطب قرار گرفته، با دست و دلبازی ھميشگی اش افزود

و توپ خريدن ميته، به کتاب خريدن بته، در يک سال صاحب " گدی پران"سرور جان، اگر نصف پيسِه که سر " 

  "يک کتابخانه ميشه

. و از مفت خوانی برآمدم" کتاب خر"و با تکيه برجيب پدر، من شدم " مخلص" کمک زنده ياد از آن تاريخ به بعد به

 تقريباً صاحب کتابخانۀ کوچکی شده بودم که ۴١ و ۴٠ھمان طوری که پدرم تذکر داده بود، در جريان ھمان سال 

کرمانی، امير عشيری،  حجازی، ارونقی محمدجواد فاضل، -بيشترين رمانھای چاپ ايران، از نويسندگانی چون

را می شد ... پرويز قاضی سعيد، ايرج مستعان، حسينقلی مستعان، تقريباً اکثريت ترجمه ھای ذبيح هللا منصوری و 

 خريد ھفته وار مجالت ايرانی و مطالعۀ مطالب آن که گاھی حتا اعالنات را ھم شامل می شد، هبه عالو. در آن يافت

سير حکمت "، "ايام محبس" از آنھا خيلی افزوده بود، مگر با آنھم سروکاری با بر سرعت کتاب خواندنم و برداشت

و امثال آن نمی خواستم داشته باشم، بلکه بيشترين وقت مطالعه ام را خواندن ھمان رمانھای سطحی " در اروپا

 يا دنباله دار، چند در جريان مطالعۀ مجله ھا، در کنار ساير داستانھای کوتاه و. عشقی و پوليسی به خود می گرفت

از سيروس آموزگار، "  و شمشير ھاھاشير"دنيای جديدی را بر رويم باز نمود، داستانھای دار ديگر داستان دنباله 

که در اولی زندگانی افسانه ئی جالل الدين خوارزمشاه، و " سيروس بھمن"از " دوران افتخار"و " عشق و شمشير"

با ادبيات بسيار روان و پر ھيجان نگارش يافته بودند، عالقه ام را به " رنادر افشا" در دومی و سومی زندگانی
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داستانھای تاريخی چنان شدت بخشيد، که نامم را می توانستم فراموش نمايم مگر رمان ھای تاريخی را نه، در ھمين 

ز الکساندر دوما ا" کنت دو مونت کريستو"، و "ف بالساموزژو"، "غرش طوفان"بستر با خريدن و خواندن کتابھای 

و تعداد ترجمه ھای ديگری از ھمان راستا، عالقه ام به تاريخ بيشتر گرديده با تکيه بر آن کتابھای داستانی گاھگاھی 

 يادداشتھای زيادی در زمينه نزدم وجود دارد که اميد روزی فرصت -معلمان بيچارۀ مکتب را نيز اذيت می نمودم

و يا ھم " زندگی و قصه ھايش"و در نظرداشت تسلسل زمانی، آنھا را زير عنوان آن را بيابم تا با تکيه بر حافظه 

  .نگاشته تقديم عالقه مندان نوشته ھای نوستالوژيک بنمايم" زندگانی قصه می سازد"

به خاطری اسم . کوچ نموديم" افشار نانکچی"و " قلعۀجواد" به کوته سنگیتازه به صنف نھم پا گذاشته بودم، که از 

و " حاجی امير افشاری" منطقه را ياد نمودم که زمينی را که پدرم در آن خانه ساخته بود، نصف آن را از ھر دو

در واقع منزل ما تنھا قاسم مشترک افشار . خريد نموده بود" ابراھيم جان"نصف ديگر آن را از حضرت قلعۀ جواد 

ھمين موقعيت برای مدتی طوالنی خانۀ ما . ز بودو قلعۀ جواد نبود، بلکه در عمل قاسم مشترک بين شيعه و سنی  ني

 در مواقع ضرورت با پناه دادن برادرانمرا نه تنھا از گزند درگيری ھای داخلی محفوظ نگھداشت، بلکه در عمل 

يکی از دست ديگری، احترام ھر دو طرف را حفظ نموده بودند، تا اين که جنايتکاران بزرگ عصر حاضر 

ابت از عربستان سعودی و رژيم واليت فقيه، برادر کشی را بين مردم ايجاد و تشديد به ني" مزاری"و " سياف"

نموده با آوردن افراد غير بومی در منطقه، بنای تخريب  و تاراج خانه ھا را گذاشتند، تاراجی که به وسيلۀ شورای 

  .ه غارت برده شد مال عزت، تا سنگ تھداب آن نيز ب– مسعود و سياف - نظار و لشکريان خونخوار ربانی

زندگانی در منطقۀ جديد، آشنائی با دوستان جديد، افزايش رفت و آمد به تکيه خانه و پای منبر آخند ھا نشستن، 

مطالعاتم را که در آن زمان بيشتر با خواندن رمانھای تاريخی شکل ديگری گرفته بود، تحت تأثير خود قرار داده 

حمد قطب نيز در کتابخانۀ شخصی ام باز شد، وقتی در جريان ھمان سال آھسته آھسته، پای کتابھای سيد قطب و م

، "سيد عبد الکريم ھاشمی نژاد"اثر " مناظرۀ دوکتور و پير"، "ناصر مکارم شيرازی"از " فلسوف نما ھا"کتاب 

از ، شماره ھای پراگنده "ناصرمکارم شيرازی"از" آفريدگار جھان"، "کامل فال ماريون"  از-"خدا در طبيعت"

از نشرات قم و چند کتاب ديگر از ھمين سنخ از نظرم گذشت، بدون آن که بدانم به نحوی از " چه می دانيم؟"سلسلۀ 

اين مطالعات از يک جانب به وسيلۀ پای منبر نشستن . مطالعات قبلی فاصله گرفته به مطالعات مذھبی آغاز نمودم

شده بودم و از طرف ديگر احترام کذائی که بنا بر مطالعاتی " استاد بينش"که ديگر در آن زمان از مستعمين دايمی 

سال بعد . که در امور مذھبی داشتم از طرف مردم به جای آورده می شد، پايم را به منبر رفتن و شاگردی نيز کشانيد

م به دست" مرتضی منتظری"با پاروقی ھای " سيد محمد طباطبائی"اثر " اصول فلسفه و روش رياليزم"وقتی کتاب 

 و با  در نجف،"سطح"که تازه با تمام کردن " آيت هللا حسينی"رسيد و خود را در فھم آن ناتوان احساس نمودم، نزد 

تخصص در رشتۀ فلسفه اسالمی، می خواست خود را از ساير ھمقطاران يک سر و گردن بلند تر به شمار بياورد، 

زی پيش می بردم، گاھی صبح زود و گاھی ھم عصر، شاگرد شده ھمزمان با آن که درسھای مکتبم را در ليسۀ غا

حاضر می " قلعۀ شاده"و يا ھم در مدرسۀ " جمال مينه"در " محمديه" يا در مدرسۀ ،پای درس فلسفۀ اسالمی و فقه

  .شدم

  .چيزی که تا آن زمان در گنجينۀ مطالعاتی ام، نکته ای از آن جای نداشت، نوشته ھای سياسی و آثار مترقی بود

 حادثۀ سوم عقرب اتفاق افتاد، ھر چند نسبت به برخی از ھمدوره ھايم، می توانستم مفھوم ۴۴در اواخر سال وقتی 

سخنرانی ھا را بيشتر درک نمايم، مگر از آنجائی که برداشت دقيق از مبارزه نداشتم بدون آن که کدام نقش فعالی از 

ھنتون و از پوھنتون به شھر آمده، به مانند ساير ھم خود داشته باشم از مکتب به طرف شورا، از شورا به طرف پو
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عصر آن روز وقتی با دوستان در شمال پل باغ . سن و ساالنم با جنگ و گريز با پوليس روز را سپری می نمودم

آن زمان به جنگ و گريز مصروف بوديم، چشمم به اولين مربی ام زنده ياد " شفاخانۀ مرکزی"عمومی مقابل تعمير 

 اش، در بين مردم راه می رفت، افتاد؛ نمی دانم به مظاھره آمده بود و قراضهکه با ھمان بايسکل " صسرور مخل"

حدس زده می توانم که او ھم در مظاھره شرکت . يا اين که با ختم کارش در بانک، عازم خانه اش در چنداول بود

دنبال کارم بروم و به دنبال کار ھای مخاطره نموده بود، در غير آن حتماً به من گوشزد می نمود که راھم را گرفته 

  .آميز نباشم

فقط چند دقيقه ای با ھم صحبت نموديم، وقتی از وی پرسيدم مظاھره و اين حرفھا چيست، باز ھم به مانند بار اولی 

  :که برايم گفته بود، تذکر داد

دانی، ھر چه ھم تا حال به گوشت باز ھم دانا تر شدی، چون می دانی که در مورد مظاھره و مبارزه چيزی نمی "

آورده بودم می خواندی و برايت اگر آن دو کتابی را که . خورده ھمان واقعۀ کربال و نيزۀ بی کسی حسين بوده و بس

  ."به دوام آنھا کتاب ھای ديگر را ھم، امروز می دانستی که مظاھره چيست و مبارزه چه معنا می دھد

  !خوانندگان عزيز

 وقتی آن صحبت ھا را از طرف وی شنيدم، به ھمان اندازه که ميل به مطالعۀ آن کتابھا در من از شما چه پنھان

شدت گرفت، خود را از اين مالمت می نمودم که چرا تا آن زمان به مطالعۀ آنھا نپرداخته ام و از سوی ديگر سخت 

ھمانی را بردارم که بيشتربه ارتقای دلم می خواست تا در يکی از روز ھای آينده نزد وی رفته، از بين کتابھايش 

  .ذھنم مؤثر باشد

با تأسف اين آرزويم ھيچ گاھی برآورده نشد، زيرا به گفتۀ ترافيک ھمان روز عصر، يکی از الری ھای عسکری 

که با سرعت ديوانه وار جھت سرکوب مظاھره چيان در حرکت بود، آن مرد نيک سرشت و مھربان را زير گرفته، 

  .رستادبه جاودانگی ف

را يکی از اقوام با خود " مخلص"وقتی شب به خانه رسيدم، ھنوز پاسی از شب نگذشته بود که پيام شھادت زنده ياد 

از اين می گذرم که در وسط حويلی وقتی جسد آن انسان مھذب .  با پدرم به طرف منزل شان حرکت نموديم آورده 

ونه من آخرين نفری بودم که وی را زنده ديده ام، و ساير و مھربان را ديدم و متوجه شدم که در بين فاميل چگ

گ، زراقوامی که در ھمان وقت شب خود را به خانۀ آن زنده ياد رسانيده بودند، چه می کردند و چگونه خورد و ب

نمی دانم در جمع تمام جوانان قومی که بر باالی تا ھنوز در فقدان آن مرد بزرگ اشک می ريختند؛ مگر اين را 

 وی اشک ريخته، سوگند مبارزه عليه سلطنت خود کامه را می خوردند، آيا من تنھا شاگردش بودم و يا کسانی جسد

  .بودندديگری ھم به مانند من اولين مربی اش را از دست داده 

، در ھرصورت اگر از ال به الی کتابھا تا آن زمان نتوانسته بودم معنای مظاھره و مبارزه را به درستی درک نمايم

مگر با ديدن جسد له شدۀ آن انسان واال، درب دنيای ديگری می خواست خود را بر رويم باز نمايد که درب مبارزه 

  .بود

در حظيرۀ آبائی شان، خالف " سرور مخلص"ھمين بود که فردای آن روز و بعد از به خاک سپردن زنده ياد 

وستانم از فرصت استفاده نموده عازم پوھنتون گرديديم، ديگران که در غم فاتحه داری بودند من و يکی و دو تن از د

 تعطيلاين را شايد ھيچ کسی فراموش ننموده باشد که دولت در ھمان شام سوم عقرب، مکاتب را به مدت يک ھفته 

در نتيجه برای من بيکار که می خواستم چيزی ياد بگيرم، چه جائی بھتر از رفتن به پوھنتون و . اعالم نموده بود

  .ت در مظاھره بودشرک
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برسر کار آمد، مگر با آنھم " ميوندوال"، "داکتريوسف"ھرچند بعد از آن مظاھره ای صورت نگرفت و با استعفای 

ھمه روزه در صحن پوھنتون سخنرانی ھا ادامه داشت، سخنرانی ھائی  که با آنچه تا آنزمان در منابر شنيده بودم، 

که در روز ھای اول و دوم بيشتر از ھمه با رزمندگی صحبت می نمودند،  کامالً تفاوت داشت، در بين سخنرانانی 

مگر در روز ھای بعد تر لحن صحبت ھا آرامتر شده، بيشتر . بود" انجنير محمد عثمان و طاھر بدخشی"زنده يادان 

عزيز "ميدان داری می نمود، در نتيجه ھمين " عزيز حسان"از ھمه يکی از محصالن پوھنځی طب کابل، به نام 

 به پوھنتون آمد، -  زرنگار به گفتۀ خودش بعد ھا در پارک-از موضع نوکر شاه" ميوندوال"بود که وقتی " حسان

 سياھی به گردن وی بسته، با ناعاقبت انديشی کودکانه و ارتجاعی، تظاھرات پر شکوه جوانان را، به درب دستمال

  .ش خود را خوب بازی نموده بود، بکشاندکه تا آنزمان نق" ميوندوال"صدرات و طلب بازخواست از 

 به دوام آن امتحانات آغاز يافت، متوجه شديم که در کنار چند تن از ، ووقتی بعد از يک ھفته مکتب شروع شد

استادان و محصالن، تعداد کمی متعلم مکتب نيز مغضوب قرار گرفته، يکی با يک سال اخراج ، ديگری با زير 

ن ديگری يکی دو شب در زندان گذشتاندن، بچه ترسانک شده اند که من ھم از مجازات بی فشار قرار دادن فاميل و آ

  .ده بودمننصيب نما

اين را که مجازات به خاطر اعالم ضديت با حکومت، از طرف فاميل با چه عکس العملی مواجه گرديد و چگونه 

ناکامی و سوق به طرف تقاعد را ھم پای من  سال بود ترفيع نکرده بودند، می خواستند ٩کسانی از اعاظم فاميل که 

 اميد زمانی فرصت بيابم تا جريان حمايت يکی از عمه ھای پدرم را که از - بنويسند، می گذارم به جای خودش

 با ختم -اتوريتۀ خاصی بين ھمه برخوردار بود، بر روی کاغذ آورده دينی را که نسبت به آن شير زن دارم، ادا نمايم

ی من بدون آنھم زود تر ختم شده بود، به خاطر جلو گيری از شرکتم در مظاھره ھای بعدی و بيشتر مکتب ھا که برا

به اميد آن که کاکای خوردم که بين تمام فاميل از اتوريتۀ خاصی برخوردار و ھيچ يک از جوانان چه، حتا بزرگ 

ر ذھنم را مظاھره و از اين قبيل حرفھا تا ديگ" آدم ساخته به راه بياورد"ساالن نيز جلوش حرف نمی زدند، من را 

  .به خود مشغول نسازد، با وی به سمنگان فرستادند

کاکايم در آن زمان آمر صحت عامۀ سمنگان بود، از بين تمام کارکنان و افرادی که زير دستش کار می کرد، از 

گستاخ "ز وی می پرسيديم که بدی اش در چه است، با گفتن يک جملۀ کوتاه دواسازش زياد راضی نبود، وقتی ا

ھرگاه بنويسم عدم رضايت کاکايم شايد عمده ترين عاملی بوده که در . ادامۀ بحث را غير ممکن می ساخت" است

  .من انگيزۀ ديدن با آن دوا ساز را به وجود آورد، شايد بی جا نباشد

نامبرده از اين که . اکايم در شفاخانه نمی باشد، آنجا رفته و سراغ دوا ساز را گرفتميکی از روز ھا که می دانستم ک

زادۀ آمر صحت عامه ھستم، زياد خوشنود به نظر نمی رسيد، اما وقتی چند دقيقه با ھم صحبت برادردانست من 

کودکانه از کتابخانه و کتابھائی نموديم  و در جريان صحبت پای کتابھائی که خوانده بودم به ميان آمده و من با تبختر 

 بين ما بيشتر شده از من پرسيد که در اينجا و اين واليت که يک جلد کتاب پيدا نمی صميميت نام بردم، داشتمکه 

شود، چطور خواھم گذرانيد؟ جوابی نداشتم که بدھم به غير از آن که بگويم در اولين فرصت به طرف کابل خواھم 

به وجود آمد دانستم که با زنده ياد رفيق " شعلۀ جاويد"نام داشت و بعد ھا که جريان"  شاهعلی"دوا ساز که . گريخت

آشنائی و يا خويشاوندی داشت، و می دانست که آمر صحت عامۀ يک واليت از چه قدرتی برخوردار " اکرم ياری"

 نزد وی وجود دارد، گذاره است من را از آن کار برحذر داشته، در عوض پيشنھاد نمود تا با چند جلد کتابی که

وقتی رضايتم را مشاھده نمود، ضمن آن که بار بار تأکيد نمود که مبادا کاکايم بداند که صاحب کتاب او می . نمايم

 را برايم داد، به گفتۀ مردم ھنوز مزۀ آن کتاب از دھنم نرفته - ھوارد فاست-اثر جاودانی " اسپارتاکوس"باشد، کتاب 
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و " گورکی"از " مادر"، "بشر دوستان ژنده پوش"و به تعقيب آن " جک لندن"از " پاشنۀ آھنين "بود که به دنبال آن

  .چند کتاب ديگر از ھمين سنخ

وقتی زمستان ختم شد و می خواستم به کابل بيايم تا بعد از گذشتن مجازات مکتب را از ھمان صنف قبلی مجدداً 

چون وقتی به .  بود"راه آورده آدم ساخته"ت کاکايم قسماً من را به آغاز نمايم، فکر می کنم  زندگانی در پرتو حماي

کابل آمدم حرصی که برای خريد کتاب داشتم کامالً مسيرش را عوض نموده، در آن زمان دنبال آن کتابھائی می 

ا  وقتی در جاغوری بودم و سراغ دومين مشوق کتابخوانی ام ر- گرفته بودم" علی شاه"گشتم که لست آن را از 

گرفتم، با تأسف کسی از وی اطالع نداشت، اميد است زنده باشد و فرصت اين را داشته باشد تا نظری براين سلسله 

 يعنی -  سال بعد سپاس و امتنان خود را از کمک ھای فرھنگی اش ابراز می دارد۴٧افکنده ببيند که فردی چگونه 

  .کتابھای سياسی با ديد مادی تاريخی

 را بحرانی ترين ايام در زندگانی مطالعاتی خويش معرفی بدارم، فکر نمی کنم که مبالغه ۴۶  و۴۵ھرگاه سالھای 

کرده باشم، چه در عين حالی که به درسھای خصوصی ام در مدرسه در کنار رفتن روزانه در ليسۀ غازی اشتغال 

به ارتباط فقه اسالمی تشيع داشتم و روز تا روز شناختم از اسالم و محتوای آن فزونی کسب می نمود و به خصوص 

در آغاز و بعد " موريس مترلينگ"متوجه می شدم که دنيای آنھا چقدر عقب مانده و بی محتوا است، مطالعۀ کتابھای 

در کنار مطالعۀ " احمد قاسمی"از زنده ياد " جامعه شناسی"، "ژرژ پوليتسر"، " تقی ارانی"داکتر  ھا زنده ياد

 نموده بود، اين شابهمغزم را به کابل دوران حاکميت ربانی و راکت زنی ھای گلبدين متعدادی از شماره ھای دنيا، 

، اما قدر مسلم آن است، که آن جنگ در نھايت من را به طرف به چه ميزان از مغزم تخريب شد نمی دانمکه 

نا گفته نماند که در تمام . کتابھای مترقی بيشتری سوق داده، التزام عقيدتی  و عملی ام را نسبت به اسالم از بين برد

سيد "می نشستم و از لطف خاص زنده ياد " بينش"اين دوران بحران نه تنھا در حد امکان پای منبر زنده ياد 

ادامه می دادم و تقريباً ھمه روزه با زنده ياد " آيت هللا حسينی"برخوردار بودم و درسھايم را نزد " اسماعيل بلخی

 داشتم، در فرصت ھای ممکن با منبر رفتن برای خود در جامعۀ تشيع به نام فرزند جر و بحث" مرزا شاه فضيلت"

  .پدرم، صاحب نامی ھم شده بودم

آن زمان در ھر جائی که چشمم به يک مال می افتاد، با وی بنای جر و بحث را می گذاشتم، کمتر آخند آن دوره است 

" شيخ آصف"ا بی مناسبت نيست تا از درگيری بين خود و در ھمين ج(ک پکر جنگی را نگذشتانده باشد، که با من ي

 به منزل رسيدم، ديدم باز ھم ۴۶وقتی در يکی از شبھای سال . امروزی يادی نمايم" آيت هللا محسنی"ديروزی و يا 

ست، دوستانی که ھمه عمامه برسر نموده در طول عمر شان حتا يک روز کار نکرده " دوستان خدا"خانۀ ما پر از 

وقتی . از منظر توليد با دزد و قاچاقچی ھيچ تفاوتی نداشتند، يعنی مال ھا" بشر دوستان ژنده پوش"عبير کتاب به ت

با آن که " شيخ آصف"داخل اتاق گرديدم تقريباً تمام آنھا را می شناختم و با اکثر آنھا مناسبات خصمانه داشتم، فقط با 

در " حجج اسالم" دن سالم و خالف رسم معمول امتناع از دست بوسیبعد از دا. وی را ديده بودم مگر تقابلی نداشتم

با .  از ديد خود مفتضح نمايم راگوشه ای نشسته منتظر فرصت بودم تا بحثی به راه بيفتد تا باز ھم يکی از آنھا

عليه پرسش وی به نحوی انتقاد . خطاب به من طرح نمود، خوشبختانه انتظارم ديری نپائيد" شيخ آصف"سؤالی که 

 بودم،نفوذ ماديگری بين جوانان و دوری آنھا از مطالعۀ کتابھای اسالمی بود، از آن جائی که مخاطب قرار گرفته 

کسی "بدون آن که به خاطر احتراز از مالمت پدر در ختم مجلس ھراسی در دل راه دھم، سؤالش را با تذکر اين که 

که فکر می کنم آن سؤال را بدان " شيخ آصف. "يانه پاسخ دادمرزمجو" کتابی در اين زمينه ننوشته، تا ما بخوانيم

  :علت مطرح نموده بود تا خود را نشان دھد، گفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

شنيد که من و چون از طرف " چرا کسانی چيزھائی خوبی ھم نوشته اند که می شود آن را ارزان به دست آورد "

. نگاشته بود، ياد آوری نمود" زم ديالکتيک تاريخیماتريالي"مثالً؛ بدون تأمل از کتابی که خودش به اصطالح در رد 

 سال به آن روز ھا فکر می کنم و به تحمل زنده ياد پدرم به طرز برخورد گستاخانه ۴۵وقتی حاال با گذشتن بيش از 

ر  را از تحمل وی بيان ندارم، چه بار ھا شده بود که به خاطنمی توانم امتنانمام در مقابل آخند ھا نظر می اندازم 

، "ھم نانش رفته بود و ھم نامش"ھای درست و يا نا درست من با اين و يا آن مال و آخند به گفتۀ مردم " جر و بحث"

نزد مھمانانش را نداشته باشم؛ در ھرصورت آمدن مگر ھيچ زمانی نشد که با من چنان سخت بگيرد که ديگر اجازۀ 

با سؤال را قايل شوم، سؤالش " دوست خدا"احترامی به صحبت به اينجا رسيد، من ھم بدون آن که کمترين وقتی 

شلغم "که انتظار شنيدن ھمه چيز را داشت مگر از " شيخ آصف. "را می گوئيد، پاسخ دادم" شلغم چراغ"ھمان 

  : تحکم آميزی پرسيدا لحنرا نه، ب" چراغ

 چون شما جھت رد اولين در پاسخ من ھم تذکر دادم که" چرا شلغم چراغ؟ اين چه شکل معرفی يک کتاب است؟"

اصل ديالکتيک  پرسيده ايد که اگر ديالکتيسن ھا راست می گويند، که تمام اشياء و پديده ھا با ھم در ارتباط ھستند 

 تغيير نام "شلغم چراغ"د، کتاب شما را جھت اشتھار بيشتر ما به نبنويسند که شلغم و چراغ با ھم چه ارتباطی دار

می تواند وجود داشته باشد، بيان داشته به " چراغ"و " شلغم"فھم آنروزم ارتباطی را که بين بعد از آن به . داده ايم

را نيز به خاک ماليدم، که در نتيجه او نيز به دشمنان سوگند " قندھاری"زعم خودم پوزۀ شيخ مغرور و خود خواه 

 اميد است اين مقال را خودش بخواند - خورده ام مبدل شده، در حد توان از طريق منابر حکم ارتدادم را صادر نمود

و يا يکی از پيروان و مقلدان بيشمارش خوانده با وی در ميان گذارد، تا اگر بحثی در زمينه مانده باشد از ھمان نقطه 

  ).ادامه بدھيم

  در اوايل فکر می نمودم اين قدرت منطق و مطالعات گستردۀ من است که در تمام ساحات به اصطالح پشت آخند ھا

دانستم که نادانی ھايم بيشتر از فھمم " مخلص"را به زمين می زند، اما وقتی برمطالعاتم افزوده شد و به گفتۀ زنده ياد

عقب ماندگی پوسيدگی، می باشد، متوجه شدم که اساس کار در قدرت من و ضعف آنھا نيست، بلکه اساس قضيه در 

  .ع می نمايندو منحط بودن نظر و عقيده ای است که آنھا از آن دفا

 پرچمی ھا در جنجال -  تقريباً ھمسو با روياروئی با مال ھا، در داخل مکتب ھم با خلقی ۴۶ و ۴۵در تمام سالھای 

زيرا نه يک بار . تقريباً گفته می توانم که بحث بيشتر به زور آزمائی شخصی مبدل شده بود، تا يافتن حقيقت. بودم

بحثی را که باالی مال ھا قبوالنده بودم، کامالً عکس آن را باالی خلقی ـ پرچمی بلکه بار ھا اتفاق افتاده بود که من 

" جمشمر و ابن مل"مال، چيزی بيشتر از ھا بقبوالنم، در جريان ھمين دوران بود که از يک سوی بين قشر آخند و 

بحثی را به راه  پرچمی ھا در داخل مکتب جرأت آن را نداشتند تا - تشخيص داده شدم و از طرف ديگر خلقی 

 پرچمی ھا در داخل ليسه در حد توان خود تخريبم می نمودند، آخند ھا پا را فراتر گذاشته، از -اگر خلقی. بيندازند

و نفوذش در منابر و حتا گستاخی " کمونيست شدن يک اوالد پيغمبر" شروع نموده بودند به کنايه از ۴۶اواخر سال 

  ".محجج اسال"و " آيت هللا ھا"اش عليه 

حيات داشت ھيچ يک از آنھا جرأت نداشت دست به توطئۀ " بلخی"با تمام اين تخريبات، تا زمانی که زنده ياد

مگر چند عامل باعث آن گرديد تا قشر . آشکاری عليه من بزند و يا بخواھد مانع استفاده ام از منبر و مدرسه بگردد

طالح با پس گردنی از در بيرونم نيندازند، نخستين عامل  آخند بيشتر از آن نتوانند وجودم را تحمل نموده به اص

بود، من که بعد از مطالعۀ اولين شمارۀ آن، در وجودش " شعلۀ جاويد"پيدايش جريان دموکراتيک نوين در وجود 

گمشدۀ خود را يافته بودم به عالوۀ آن که در ھر مظاھره ای که از طرف آنھا بر پا می شد شرکت می نمودم، خود 
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 در ليسۀ غازی به ھر مناسبتی زنده باد و مرده باد به راه انداخته، به اصطالح از شعله دفاع می نمودم، آنچه نيز

دوا ساز در يکی از مظاھره ھا و معرفی نمودنم " علی شاه"باعث تقويت اين مناسبات گرديد، ديدن مربی سابقه ام 

ھمديگر " واھب"بود، ھرچند من و زنده ياد " علی ياریصادق "،  و داکتر"قاسم واھب"به افرادی چون زنده يادان 

کار خودش را نموده بعد ازآن وقتی مظاھره ای بر پا می " علی شاه"را از منظر ديگری می شناختيم مگر معرفی 

  . شد، زودتر از صفوف از آن اطالع می يافتم

 فکری بيش از حد خودم دانست، بدان دومين عمل را می توان در علنی گری برخاسته از کمبود تجربه و سطح پائين

معنا که از يک طرف در طول ھفته اينجا و آنجا به عنوان شعله ئی سخنرانی می نمودم و از جانب ديگر  به عالوۀ 

را که " سيد سرور واعظ"پسر کوچک " سيد جعفر"آن که می خواستم در روز ھای پنجشنبه و يا جمعه منبر بروم، 

با خود برده  وی را " شعله جاويد"ده  و خونم را مباح اعالم نموده بود در مظاھره ھای صادر نمو رتدادمحکم به ا

سومين و شايد مھمترين عامل در کنار نقش استخبارات ظاھر شاھی  . ھم وادار به زنده باد ومرده باد گفتن می ساختم

ارزاتی در منابر به مرگ ترس و جبن ذاتی آخند ھا که از طرح مطالب مب" حسين نھضت"و " عالمشاھی"در وجود 

و يک عده فريب خورده بود، که با ھای و ھوی و به " سيد اسدهللا نکته دان"، "حسين جاسوس"داشتند، نقش باند 

را از وجود عناصر " سيد الشھداء"اصطالح با گرفتن ابتکار عمل می خواستند به زعم خودشان مدرسه ھای 

  .پاکسازی نمايند" ناپاک، کافر و ملحد"

زنده بود ھيچ يک از آنھا جرأت نتوانستند تخريبات مخفيانه و مقدمه چينی ھای شان را " بلخی"با تمام اينھا تا وقتی 

چشم فرو بست، برخورد خصمانۀ قشر آخند با اين " بلخی" زنده ياد١٣۴٧علنی بسازند؛ مگر وقتی در اوايل تابستان 

آغاز يافت و آنھم به قسمی که " بلخی"ھمان روز دفن زنده ياد قلم و راندنم به عنوان يک کمونيست از منابر از 

وقتی قرار شد تا تنی چند بر مزار آن انسان بی تعصب و خبير سخنرانی نمايند، يکی از اولين کسانی که بر مبنای 

ر زنده   پس-  نھضت و واعظ- ارادت متقابله حق داشت احترام نسل خود را از وی ابراز دارد، من بودم، مگر آخند ھا

را تھديد نموده بودند، که ھرگاه به وی اجازۀ سخنرانی بدھی ما در ھمانجا ھرچه دلمان بخواھد خواھيم " بلخی"ياد 

با وجود تفاوت سن بسيار خودمانی بوديم، وی بدون کدام پرده پوشی مشکل را " علی آقا"من که با  زنده ياد . گفت

" فضيلت و بينش"در آن زمان من با زنده يادان . ر راه حل گرديدبا خودم در ميان گذاشته و به اصطالح خواستا

سخنرانی نمايد، که ھمين طور " فضيلت" پيشنھاد دادم تا زنده ياد" بلخی"يکجا ايستاده بوديم، به پاس احترام زنده ياد 

راتی ھا در  به بعد، جواسيس و استخبا١٣۴٧يعنی از سرطان سال " بلخی"از سومين روز وفات زنده ياد . ھم شد

ھمسوئی با تقريباً تمام آخند ھای شھر کابل که دل پرخونی از دست من داشتند و ھريک را بار بار در جلو چشم ده 

ھا نفر خورد و حقير ساخته بودم، نه تنھا رابطۀ اين قلم را با منابر قطع نمودند بلکه در جريان ضربات متواتر و 

ام آنھائی را که به شکلی از اشکال يا با من تماس داشتند و يا ھم  بيش از يک سال تصفيه، تمطولپيھم و در 

پسر " سيد سرور واعظ"در ھمين زمان است که . ھمسوئی آنھا آشکار شده بود، تبعيد، و از مدرسه اخراج نمايند

 از  تن٢٧را به مشھد تبعيد نموده حدود " سيد جعفر واعظ"را به کندوز و پسر کوچکش " سيد انور واعظ"بزرگش 

  .از آن مدرسه بيرون انداخترا " محمديه"طالب مدرسۀ 

 را ھمۀ خوانندگانی که سن و سال شان اجازه می دھند، به ياد دارند، در اينجا جای آن ۴٨ و ۴٧سالھای تظاھراتی 

د نيست که به تفصيل از آن بحث نمايم، در ھر صورت آن سالھا برای من ھم به مانند ھمفکران نسل ما، سالھائی بو

پر از رزم و پيکار تظاھراتی، از يک اعتصاب به اعتصاب ديگر و از يک مظاھره به مظاھرۀ ديگر در حرکت 

، من که تازه خود را از پوھنځی طب به پوھنځی ١٣۴٨بوديم، در جريان مظاھره ھای پوھنتون کابل در سال 
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تبديل نموده " عبدالحميد"ده ای بود به نام ادبيات با تعويض جا با يک تن از ھم صنفی ھای ما که جوان اليق  و ورزي

بودم،  به عالوۀ آن که به دفعات روی استيژ آمده سخنرانی می نمودم به خصوص در شھر کابل يعنی در جائی که 

" جوره"فکر نمی کنم از ھمدوره ھای ما کسی پيدا شود که بگويد من را نمی شناسد تا آقای . مردم عوام بيشتر بودند

  .وره ای بيابددر ادعايش ج

در ھرصورت در تمام مدتی که پوھنتون تعطيل بود، از آنجائی که در کدام حلقۀ تشکيالتی خاصی تنظيم نشده بودم 

و به ھمان شکل اولی ھمان خاری که بودم باقی مانده و دست ھيچ باغبانی از آن خار گلی نساخته بود، زياد از وقايع 

  .خبر نداشتم" شعلۀ جاويد"درونی 

مجدداً شروع شد و به تعقيب آن و در يک فاصلۀ کوتاه سال تحصيلی جديد ھا  بعد از تعطيل اجباری درس وقتی

" علی شاه"به گوشھا می رسيد، از آن جائی که نه به " شعلۀ جاويد"آغاز يافت، زمزمه ھائی از اختالفات در درون 

ت جھت اطالع از چگونگی قضيه به زنده ياد که در زندان بود، نخس" واھب"دسترسی داشتم و نه ھم به زنده ياد 

مراجعه نمودم، نامبرده بسيار سطحی برخورد نموده مثل آن که ھيچ اتفاقی نيفتاده باشد، به " صادق علی ياری"

  .فرستاد" نخود سياه"اصطالح من را به دنبال 

 پولی تخنيک بود، اين ليليهر د" انجنير نعيم"ھمزمان با آن شانس ديگری که آورده بودم، موجوديت پسر خاله ام، 

شانس زمانی چند چندان تقويت گرديد، که نعيم بعد از آشنائی ھای اوليه با يکی از ستاره ھای سرخ انقالب افغانستان 

تقريباً ھر ھفته يکی دوبار به آنجا سر " نعيم"من که جھت ديدار با . ھم اتاق گرديد" ميرويس فراھی"يعنی زنده ياد 

نيز آشنا شده در ضمن صحبت ھا و با در نظرداشت آن که بين ما وجوه مشترک " ميرويس" يادمی زدم با زنده

صادق "را مطرح نمود، من که در ھمان اواخر با " شعلۀ جاويد"زيادی مشاھده می شد، آن زنده ياد اختالفات در 

فت نموده از وی خواستم تا مخال" ميرويس"ديده و تکذيب مسأله را از زبان وی شنيده بودم، با حرف " علی ياری

  .اگر سندی دارد، آن را نمايش دھد

که در مباحثه يکی از استادان مسلم آن رشته به شمار می رفت، وقتی صحبت ما بدانجا رسيد " ميرويس"زنده ياد 

را عدم صداقت  گردانندگان شعله به خصوص زنده يادان " شعلۀ جاويد"ضمن آن که يکی از علل جدائی در جريان 

را که بر تمام جريان روشنی انداخته بود " پس منظر تاريخی"اعالم داشت، به مثابۀ سند گفتارش رسالۀ " ياری ھا"

و صرف نظر از اشتباھات و کمبود ھای فاحشی که بعد ھا ما ھم نسبت به آن برخورد نموديم، در خطوط کلی خود 

  :بر سه نکته انگشت گذاشته بود

جھت ادامۀ مبارزه، احتراز از علنی گری و جھت عمدۀ مبارزه را ." ا. ل. م"يه برضرورت ايجاد يک سازمان با تک

  .کار مخفی دانستن، موجوديت ستم ملی در کنار ستم طبقاتی در افغانستان

از آن جائی که با خطوط کلی مطرح شده به فھم ھمان زمان مخالفتی نداشتم، بدون آن که در پذيرش قضيه از خود 

وعده گذاشتم که در آخر ھفته باز ھم ھمديگر مان را خواھيم ديد، " ميرويس"، با زنده ياد رفيق عجله ای نشان دھم

  .که وی نيز پذيرفت

زياد آشنائی نداشتم به وی مراجعه نمودم تا از قضيه مطلع " ياسين بنياد"به خاطر تحقيق بيشتر، ھرچند با زنده ياد 

نھا بر شنيدگی ھايم صحه گذاشت، بلکه جھت يقين نمودن کامل به بگردم، وی با محبت زياد و لطف بيش از حد نه ت

رفته ضمن بردن لباس " بنياد"ادعايش قرار گذاشت، در وقت مالقات بعدی زندان، به عوض وی نزد زنده ياد رفيق 

  . پرسان نمايمچيز را از خودشھايش، ھمه 
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در يک قسمت صفه ای که را " مضطرب"و آقای " انجنير عثمان"، زنده ياد "بنياد"وقتی در زندان زنده ياد  رفيق 

بيشتر از يک الی يک و نيم متر عرض نداشت، به صورت جداگانه يافتم و ساير زندانيان را که ھريک شان نزد من 

ديگری مشاھده " پايواز"از احترام خاصی برخوردار بودند، در سمت ديگر و نگاه ھای خشمگين يکی را به طرف 

 زنده ياد رفيق" زاپايو"ھرچند من در آن روز . نسبت به چندی و چونی قضيه برايم باقی نماندنمودم، ديگر سؤالی 

بودم مگر دو تن ديگر نيز با من برخورد حسنه و خوب نموده، به اصطالح پيامھای شان را به وسيلۀ من به " بنياد"

و " شعلۀ جاويد"ھيچ نوع مناسبات درونی در نتيجه من که تا چندی قبل تقريباً از . رفقای خارج از زندان فرستادند

اطالعی نداشتم، در جريان تمام قضايا قرار گرفته وقتی در آخر ھفته با زنده ياد " سازمان جوانان مترقی"موجوديت 

 .خوش آمديد گفت" پس منظر تاريخی"ديدار نمودم، وی آمدنم را به جمع طرفداران " ميرويس"رفيق 

 آغاز نمودن، در ھمان نخستين ديد و واديد ھا باز ھم من را متوجه يک نکته ساخت، اين پيوستن و مبارزۀ جمعی را

، "اصول مقدماتی فلسفه"که با وجود مطالعات پراکنده ای که به ارتباط فلسفه و جامعه شناسی داشتم و کتابھائی چون 

ر آن زمينه خوانده بودم و ھمچنان و مقاالت پراکندۀ ديگری را د" ماترياليزم ديالکتيک و تاريخی"، "در بارۀ تضاد"

را " احمد قاسمی"زنده ياد رفيق " جامعه شناسی"مشھور ترين کتاب جامعه شناسی آن زمان بين طيف چپ يعنی 

تقريباً از بر داشتم و مطالعاتم در رابطه با تاريخ کشور در حدی بود که بتوانم با ديگران به بحث بپردازم و با تکيه 

؛ نمی دانمبه صورت منسجم تقريباً چيزی " مارکسيزم" ھای چندی نيز رفته بودم؛ در مورد بر چنان آثاری منبر

به صورت منسجم يعنی فرا گرفتن و درک درست سه منبع و سه جزء مارکسيزم، بررسی تاريخی " مارکسيزم"

 . منطقه و جھانھانه در سطحاکشور خود بر مبنای ديد مادی تاريخی و آشنائی با جنبش ھای انقالبی و آزاديخو

حکم " تقريباً چيزی نمی دانم"خوانندگان عزيز اميد است متوجه شده باشيد که وقتی من در مورد خود به قضاوت 

نمودم، با برخوردی که تا آن زمان به عادتم تبديل شده بود، باز ھم افتادم به دنبال يافتن کتاب، خواندن و از آن 

  .بستن آنمھمتر در جمع با رفقای ھمرزم به کار 

  .ادامه داد

  :يادداشت

بوده، مادرش " محمد حسين مخلص"مأمور در افغانستان بانک، فرزند مرزا " محمد سرور مخلص" زنده ياد –) ١(

  . دختر عمۀ پدرم بود

سرور "مات کسب نمودم، نامبرده به عالوۀ آن از طرف پدر با زنده ياد در مورد وی بيشتر معلوقسمی که بعد ھا 

 ھراسی از  کهاوندی داشت، خودش از رھروان پر وپا قرص وی بوده، در تمام دوران زندان بدون آنخويش" جويا

  .خبر گيری می نمود" جويا"دار و جبار طالئی به دل راه دھد، در حد امکان از زنده يادندان غبابت خا

وق اطفال و جوانان در قسمت نامبرده به عالوۀ آن که با بزرگساالن سخت به احترام رفتار می نمود، بزرگترين مش

، ھمه ساله يک الی دوبار در مسابقات درس و تحصيل شان نيز بود؛ چنانچه وقتی خودم در صنوف ابتدائی بودم

 با اطفال ديگر فاميل اعم خواھران و برداران،  داير می شدکه از طرف وی در منزل ما" خطاطی"زيبا نويسی

چند نموده، در اخير برای تمام شاگردان به تناسب زيبائی خط شان از پسران و دختران کاکا، عمه و خاله شرکت 

  .جايزه داده می شدکتابچۀ صد ورقه   عدد سهدو تخته کاغذ گرفته تا 

  موسوی

  

 


