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   هم زنداني كاك احمد
  

  گويددوران زندان ميخاطرات از 
  

 گفته آيد در حديث ديگران        خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران                                        
   الهورياقبال                                  

***  
  

 زنـدان  از )م.ع( آقـاي  خـاطرات  از هاييگوشه زير متن

 بـوده  احمـد  كاكـه  خـدمت  در ماه چند مدت كه است اوين

 بودنـد   نفـر  160 ما واحد در :گفتمي عزيز برادر اين .است

 عبـاس  زاده،مفتي احمد چون نامداري افراد نفرشان 20 كه

 از زهرايـي  بابـك  – بودنـد  ...و زهرايـي  بابـك  ،اميرانتظام

 آقاي -بود اقليت خلق فدايي چريك هايتئورسين و سران

 اكثريـت  خلق فدايي چريك اعضاي از و ماركسيست )م.ع(

 آقـا،  حـاج  زاده،مفتي احمد با، احمد كاكه از كه نامبرده بود،

 شخـصيت  و اخـالق  شـيفته  كـرد؛ مـي  ياد زاده،مفتي آقاي

   :كردمي نقل چنين .ودب او واالي
 مـسكن  آمپـول  مثـل  ما براي زندان در زادهتيفم احمد

 و حـريص  مـن  كـرد  جـذب  خودش به را شرور منِ او .بود
 تـا  هـا بـدترين  از ...رفـتم مـي  سـراغش  خيلـي  ،بودم تشنه

-مـي  احتـرام  او بـه  همـه  .داشتند دوستش همه هابهترين

 در روشـن  روز كـه  قـاتلي  داشـت  خاصـي  ابهـت  .گذاشتند

 وقتـي  بود كشته آدم نفر 27 و بسته رگبار به را مردم خيابان

 پـايين  را سـرش  شـرم  از دكرمي عبور آقاحاج لوسل كنار از

 انـسان  يـك  عنـوان  بـه  او بـه  زادهمفتي احمد .انداختمي

 آقاحاج چشمان به توانستنمي شرم از او اما كردمي محبت

 بـا  راه در ندداشت دوست بند اين هايزنداني همه .كند نگاه

 باشـند،  داشـته  ديداري كوتاه بسيار چند هر زادهمفتي احمد

 لحظـه  چند نيهم بدهند دست او با بكنند، عليكي و سالم

 پـدر  و پـدر  .كننـد  زندگي آن با كه بود كافي روزشان براي

 قـانون  تـصحيح  از بابك بودند روحاني زهرايي بابك بزرگ

 وكيـل  بايـد  متهم گفتمي و كردمي صحبت ايران اساسي

 قايـل  زادهمفتي احمد براي خاصي احترام او ...و باشد داشته

 پـيش  بـرايش  مشكلي اگر .كردمي اعتماد او به خيلي و بود

 بـه  خمينـي  وقتـي  كـرد مـي  مشورت او با رفتمي آمدمي

 يدربـاره  خواسـتند  بابك از مسئولين نوشت نامه گورباچف
 نفـي  را اشگذشـته  دارم قبولش گفتمي اگر بدهد نظر آن

 بـا  .بـود  كـرده  درگيـر  را خود كردمي ردش اگر و بود كرده

 :بـود  گفتـه  وي بـه  هـم  او كـرد  مـشورت  زادهمفتـي  آقاي
 آقاي .بيايد پيش خير برايت اميدوارم بگو را نظرت صادقانه

 كـار  خـودش  نظر به امام بود گفته آنها به پاسخ در زهرايي

-سـلولي  مه .هستم ماركسيست من ولي است كرده خوبي

-نمي دست وسايلش به دانستندمي نجس را او بابك هاي

 دو زادهمفتي احمد با چه اگر ...خداست منكر گفتندمي زدند

 حـاج  .كردنـد مي تحمل را همديگر اما بودند مخالف قطب

 او بـه  بلكـه  دانستنمي نجس را او ديگران مثل تنها نه آقا

  .كردمي هم محبت
 .خـورد مـي  غـذا  لـذت  بـا  و زتمي بسيار زادهمفتي آقاي 

 و آب تنهــا آن از كــه بــود آبگوشــت اغلــب زنــدان غــذاي
 آبش كردمي جدا را نخود معموالً او رسيدمي ما به نخودش

-مي و پاشيدمي زيادي نمك نخود به بعداً كردمي تريت را
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-مـي  را غـذا  يمانده پس كسي چه خدا به ترا آخر ...خورد

 يمانـده  پـس  آقـا  حاج اما ريختندمي دور را آن همه خورد
 ميـل  بعـداً  داشـت مي نگاه را آن ريختنمي رادور غذايش

 4 و 3 سـاعت  ...داد هـدر  را نعمت نبايد :فرمودمي ،كردمي
 كـه  زمـاني  آن بودنـد  خـواب  در همه كه زماني شب نصف

 چكـه  آبـي  شـير  اگـر  برخواستن، براي است ضعيف هااراده

 بستمي را آن و خاستمي بر خواب از خدا مرد اين كردمي

  .رود هدر نعمت اين گذاشت نبايد :گفتمي و
دانـستم نـه    من آن وقـت جـواني بـودم چيـزي نمـي           

بيشتر به حركات و رفتـار حـاج آقـا        ... سؤاليصحبتي و نه    
از خدام بود كاري به من بـسپارد چنـد بـار            . كردمنگاه مي 

 هر چنـد . بردماش را برايش مي  وقت حمام رفتن من حوله    
داد ه نمـي ي اجـاز ت داشتم در حقش فرزندي كـنم و       دوس

گذاشت كـسي كـاري      اصالً نمي  .كاري برايش انجام دهم   
كـرديم  هر يك از ما وقتي اصـرار مـي        . برايش انجام دهد  

هنوز پاهايم توان راه رفتن دارند پس بايد        ! پسرم: گفتمي
  .خودم كارهايم را انجام دهم

 بـه   كه تـازه  د   بند از لمپنهاي جنوب شهر بودن      مسئوالن
نوايي رسيده بودند طبق معمول هـر روز يكبـار سرشـماري            

كردند يك روز وقتي مسؤول بند بـراي سرشـماري آمـد     مي
ي دوستم بود گفت كـرّه خـر گوسـاله          من دستم روي شانه   

 خيلي بـد دهـن بودنـد        !؟نشينيجلو بابات هم اينطوري مي    
 حـاج  كردند اما خيلي عجيب بـود، از ماها را آدم حساب نمي    

-داد وارد نمـي زدند تا اجـازه نمـي    در مي  ،كردندآقا شرم مي  

داد معلوم بود كه در حـال نمـاز اسـت           شدند اگر جواب نمي   
گرفتيم براي نمـاز،    اگر وضو مي  ... شدندديگر مزاحمش نمي  

  .خوانيدگفتند نماز دروغين ميكردند ميمار را مسخره مي
 حتــي از دربــان و نگهبــان گرفتــه تــا مــسئول بنــد و

كردند آنها از   زاده شرم مي  گران همه از آقاي مفتي    شكنجه
ترسيدند بلكه از نگاه و معنويتش و از        قيافه و جسم او نمي    

گـرانش نـادم و     شـكنجه ... كردنـد ادب و وقارش شرم مي    
حـاج  ... پشيمان بودند هر يـك بـه باليـي گرفتـار شـدند            

مهدي سر مين رفت و از سه قسمت بدن نقص عضو شد            

شـنيدم  ... زاده را خـوردم   هـاي مفتـي    بود چوب اذيت   گفته
ي شكنجه كـردن    اگر خوشبخت بوديم وظيفه   : گفته بودند 
  .سپردندزاده را به ما نمياحمد مفتي

يكي از زندانيان كه افسر نيروي هوايي بود و در نقشه           
 او را دو تايي با حـاج        -بعداً اعدام شد  –كودتا دست داشت    

مـن سـالها نظـامي      : گفـت  مـي  .آقا زير هشت برده بودند    
ام پوست كلفت، سرسخت، خوب، بـد همـه جـور آدم        بوده
ام نديـده . زاده را ام كسي مثل آقاي مفتـي     دهام اما ندي  ديده

انساني شكنجه بشه، سيلي بخـورد امـا در همـان لحظـه             
زاده در حين شكنجه     احمد مفتي  !لبخند بر لب داشته باشد    

كـرد آن هـم نـه    يشدن با تبسم به شكنجه گرش نگاه م       
گـرش  او دلش براي بدبختي شـكنجه     ... لبخند تحقيرآميز 

  .سوختمي
كـرد ديگـران محبـت را از او يـاد        به همه محبت مـي    

هـا  گرفتند دكتر شيرازي كُرد بود در حياط بـه مورچـه          مي
وقتـي  ... داد اين درس را از حاج اقا ياد گرفته بـود          غذا مي 

-لـي خـوبي تـو بـي      گفتيم آقا تو خيلـي خي     به حاج آقا مي   

توانند احمـد   اي نيستم همه مي   من كاره : گفتنظيري مي 
خـدا راه هـدايت را در درون همـه قـرار            . زاده بشوند مفتي

داده است فقط بايد چراغ را بدست گرفت و اراده را به كار             
ي اين كه دين چراغ هـدايت     درباره. انداخت و حركت كرد   

 صـفحه   13 انسان است و انسان چگونه بايد حركت كنـد        
  .برايم نوشته است

-به همه احترام مـي   » !انسان باشيد «: گفتاو فقط مي  

كرد همه دوستش داشتند مـن      گذاشت به همه محبت مي    
نشنيدم كسي را نفرين كنـد او       . نشنيدم به كسي بد بگويد    
-زاده دربـاره نظر احمد مفتي. كرددشمن را هم نفرين نمي   

 كـن در    فـرض ! پـسرم : گفـت ي دشمنانش اين بود مـي     
ي خردسالي سنگي به طرفت پـرت   روي بچه اي مي كوچه

كني؟ آيـا تالفـي     شكند تو چكار مي   كند و سرت را مي    مي
 رهگـذر   اينها به مـنِ   ... شكني؟ نه كني و سرش را مي    مي

  .اندازندسنگ مي
او انسان بزرگي بود بسيار بزرگ، بـراي همـه انـسانها            
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شـود  مـي خـدايا اگـر     : گفـت كرد و مي  سوخت دعا مي  مي
ي دردهاي عالم را به من بده تا كسي دردمند نباشـد            همه

  .كرد حتي دشمنانش دردي نداشته باشندآرزو مي
 به عمل و دين سر بر آنها نداشت جرمي زادهمفتي احمد

 بچـه  چنـد  تلويزيون در وقت يك .بودند درگير وي با قرآن

 گفـت  و كـرد  گريـه  بـسيار  خواندندمي قرآن كُر صورت به

 عمـل  در انـد گرفتـه  بـازي  به را قرآن اينها بينيمي !پسرم

  .خداست دين از دفاع من جرم گفتمي دورند قرآن از چقدر
 ديـواري  چهار اين در كه نبين را امروز گفتمي آقا حاج

 زيـادي  پيـروان  مـسير  و فكر اين بينيمي روز يك هستيم

  .بينممي عمل در را او سخن اكنون من و داشت خواهد
 نفـر  چنـد  و زادهمفتي آقاي جز به گفتند مدندآ روز يك

 مرخـصي  روز 10 بدهـد  وثيقـه  و سـند  كس هر بقيه ديگر

-مـي  ديگـران  بر آقا حاج كه تأثيري خاطر به آنها گيردمي

 زنـدان  حيـاط  بـه  هواخـوري  براي دادندنمي اجازه گذاشت

 بـاور  شايد نداشتم وثيقه و سند من- رفتندمي بقيه اما برود

 يتوصيه طبق رفتم مرخصي روز 10 سند دونب ولي نكنيد
 نـامم  چون اما برگشتم معين ساعت و وقت زادهمفتي آقاي

 بيـرون  مـرا  )بـود  افتـاده  قلـم  از( نبود هامرخصي ليست در

 دنبـالم  خودشـان  بعـداً   رفـتم  مرخصي ديگر روز 10 كردند

 اهـل  مـن  گفتم كردي خيانت چرا گفت بند مسؤول آمدند

  .ندادند راهم اما برگشتم روز همان دقيقاً نيستم خيانت
ي پسري يكساله را به من نـشان        شبي در خواب قيافه   

تعبيـرش را از حـاج آقـا        . دادند گفتنـد ايـن پـسر توسـت        
دهـد وقتـي    خدا به تـو پـسري مـي       ! پرسيدم فرمود پسرم  

شـوي و دقيقـاً   پسرت يكساله شد از زنـدان مـرخص مـي     
  .همينطور هم شد

آقاي احمد سنگي خوانـدم او      من زبان انگليسي را نزد      
 سال در خارج بود اسـتاد زبـان انگليـسي بـود و آن را                20

خوب به من ياد داد اما چيز ديگري به من نداد ولي احمد              
-زاده همه چيز به من داد او با هر كس برخورد مـي            مفتي

تـوانم در يـك كـالم       كرد مي كرد دين را به او تزريق مي      

  . »ناي واقعي انسان بودزاده به معاحمد مفتي«: بگويم
كرد فقط بـا    كرد سخنراني نمي  او از دين تعريف نمي    

معنويتش با اخالق و شخصيت و وقارش دين را تزريـق           
اش يك وقت خبر پيدا كرديم به خـاطر بيمـاري      . كردمي

اش از زندان مرخص شده اسـت همـه بـه خـاطر دوري            
ناراحت بوديم حتي آنهايي كه حكم اعـدام داشـتند غـم            

 را فرامـوش كـرده و بـه خـاطر دوري ديـدار آقـاي           خود
  .زاده در حسرت بودندمفتي

 سال كم   18انسان اگر همسر يا فرزندش بميرد بعد از         
 سال هنـوز احمـد      18شود اما بعد از     كم برايش عادي مي   

زاده برايم عادي نشده اسـت هنـوز يـك روز هـم از        مفتي
-نمـي من آدم خوبي نيستم اما      . خاطراتم محو نشده است   

تـوانم  ام كنند نمي  توانم به كسي خيانت كنم اگر تكه تكه       
  .به كسي دروغ بگويم

 خـوب  انـسان  و دين از جمعي ميان در تركيه در وقت يك

 را نـامش  تـا  كردم صحبت زادهمفتي احمد از من شد صحبت
 چـوغ  اهللا اهللا« گفت شناختمي را او كه آنها از يكي كردم ذكر

 )برنـد مـي  كـار  بـه  عظمـت  بيان براي را اهللا( »دي ئادم بويوه
 بـود  قائـل  احتـرام  خيلـي  مـادرش  و پدر براي زادهمفتي اقاي

  ...بياورم در را او اداي توانمنمي من بود مؤدب خيلي
در هر مجلسي از دينداري صحبت بشود من از احمـد           

هـر  . كـنم ي انسانيت تعريف مي   زاده به عنوان نمونه   مفتي
دوسـتش دارم مـن فـارس       كس او را دوست داشته باشد       

زاده كـنم كـه در خـدمت احمـد مفتـي          تهراني، افتخار مي  
 18كردم اكنون بعد از     ام من آن زمان او را درك نمي       بوده

دانم شما هم قـدرش     ام مي دانم چه ضرري كرده   سال مي 
اگر تا صبح از احمد     ]  ساعت صحبت  3بعد از   [دانيد  را نمي 
شوم امـشب    نمي زاده تعريف كنم دوست دارم خسته     مفتي
در پاسـخ   .  سال بود  18ترين شب زندگي من بعد از       خوش

ات در زنـدان چـه بـود،        ترين خـاطره  اين سؤال كه خوش   
ي مـن ايـن     ترين خاطره بهترين و لذت بخش   «: گويممي

.»تـك خـوردم   زاده ُك بود كه به خاطر ديدار با آقاي مفتـي        
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