
دل@شكستة@پدر

فّعاِل جواني از و داشت اجتماعي كاِر َجَنِم بود/@ نهضتآزادي آفريدة زيادي حد تا طالقاني محمود سيد آيتا, سيماي
كه ميماْند باقي معمولي و محترم معّممي يحتمل همفكرانش, و بازرگان مهدي با همسفرشدن بدون اما بود سياسي
اصحاب طالقاني, بدون برد/@ سود او همراهي از هم آزادي نهضت نوشت/@ كمخواننده شرحبرشرِح و تفسير مقداري
فرنگرفتة دكترمهندسهاي از دين جوهر فهم كنند قانع را سنتگرا مؤمنان ميتوانستند راحتتر بازارـ@حوزه ديانِت

نيست/ ساخته دانشگاه
كه برميگشت دانشگاه اسHمي انجمنهاي التفات به زمان̀`@ @ابوذر ' ' لقب و @`̀ 'پدر ' پيشوند او, نام گرد احترام هالة
آشنايي از قبل به را اوضاع ميكوشيد كه بازار ديانِت برابر در كند, خارجه شبيه را ايران بود قرار دين از آنها مدرن تفسير
از دسته دو از يكي افتاد, شاه وقتي بودند/@ ايستاده هم كنار در گرايش دو اين شاه, رژيم با مقابله در برگرداند/@ خارجه با
نتوانسته, دانشگاه عHقة مورد آخوند شدند/@ فرودست و فرادست بلكه و رودررو دينداراْن و رفت Sبا قدرت نردبان
هم بازاري, ديانت بكشد, شديد رقابت به كار هرگاه شود/@ آن روحانيون و بازار حريِف توانست نخواهد و نميتواند

ميكند/ در به ميدان از را دانشگاهي ديانت سركوبي, رسمِي ابزار طريق از هم و خودش آدمهاي با مستقيما
كه @٥٧ آبان همان در \شايد زود خيلي بازرگان كند, مديريت آزادي نهضت بود قرار ظاهرا و برگشت ورق كه زماني
كه فضايي در آمد/@ دستش كار حساب بعد اندكي هم طالقاني است/@ پس هوا شد متوجه aكرد چمدان بستن به شروع شاه
از قمي, آذري آيتا, شود, تعيين سقف بايد ثروت براي گفتند عدهاي وقتي بود, شده اتهام و اهانت سرمايهداْر و سرمايه
كردند/@ تقسيم a؟\ تبر با را باقر امام ميراث طHهاي و ندارد وجود ثروت براي حدي اسHم در گفت مؤتلفه, اصحاب
اصل در ميكنيد/@ بري دين از را جوانان حرفها اين با كه غّريد @`̀ راز افتد برون پرده از نيستكه مصلحت ' ' لحِن با طالقاني

نميگفت/ بيپايه Sبد قمي آذري نكرد/@ ترديد ابراز قضيه
زيرا شدهاند كشانده ضعف به هم بازار اهل سركوچهبودن: گداي نه كرد, معني بهضعفكشاندهشدگي را استضعاف اما
ـــ شود آزاد شراب بدهند رأي مردم كه نيست معني اين به جمهوري گفت زمان همان در باشند/@ ثروتمندتر ميتوانستند
در چيزي نباشد حشو هم ا@گر جمهوري كلمة ميكرد راحت را همه خيال كه مؤثر, بنابراين و عوامانه, بغايت سفسطهاي

است/ بيعت ماية
كند/@ جور روايت و حديث و آيه جديد, مفاهيِم براي كه بود اين عمدههنرش بازرگان, جمله از ديگر, بسياري مانند
نا@گفته اما است, راهنمايي و نصيحت موضوع فقط چادر گفت گرفت Sبا حجاب سر بر بگومگو كه ٥٧ اسفند همان در

نيست/ تعارفبردار oاص كه ميآيد منكر از نهي معروف, به امر سِر پشت ميگذاشت
به مراجعهاي هرگونه از @/ @/ @/ @/ باشم داشته دخالتي مقامها عزلونصب در 'نميخواهم ' كرد: اعHم روزها همان
متوسل كجا به نميدانست پليس حتي روزها آن آشوب و اغتشاش در اما @`̀ فرماييد/ خودداري مورد اين در اينجانب
١١٠ و ريختهاند اداره آن به بهمن ٢٢ روز ميداد خبر نامهاي در شهرباني كامپيوتري خدمات ادارة تعاوني شركت شود/@
از @آيندگان روزنامة طريق از نامه اين در شهرباني افسران بردهاند/@ را مالي مدارك و چكها و نقد وجه تومان هزار
دادند تحويل اسHمي انقHب كميتة به يا آوردند ايشان نزد را اسناد و پولها چنانچه ميكردند درخواست طالقاني آيتا,

دارند/ مبذول مقتضي اقدام
بودند سياسي فعاSن از كه را پسرانش از تن دو كميته مأموران وقتي فروردين اواخر بود/@ مقتضي زيادي اقدامش يك
ِمهر كه سرزنششكرد ظاهرا و زد صدا را او خميني آيتا, رفت/@ بيرون شهر از صدا و سر با و كرد قهر بازداشتكردند,
انگار برگشت/@ خانه به طالقاني ميدارد/@ مقدم انقHب و اسHم قبال در روحاني پيشواي يك مسئوليت بر را پدري
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بود/ كرده پاره @گزنكرده
روي نه خبرگان مجلس در @٥٨ شهريور در كه بود زماني شد ماندگار عكسها در كه سياسياش ژست بهيادماندنيترين
و او خواست داد/@ تكيه دست به پيشاني غم, درياي غرق گويي و, نشست سالن كف بلكه سناتوري, سابقا قرمِز مبلهاي
بوريا روي فعلي مجلس اعضاي درهرحال, بود/@ مشروطيت صدر مؤسساِن نوع از مجلسي تشكيل همفكرانشان و بازرگان
ميانداختند دور راحت خيلي را اساسي قانون پيشنويس گليم, روي چه و مبل روي چه نميكرد/@ فرقي مينشستند كه هم

داشتند/ سر در ديگري خيالهاي حقپرست رنداِن و بود آمده دست به تاريخي فرصتي چون
براي و شدهاند وزير معاون عجله با حريفان ميديد و ميدانست همفكرانش و بازرگان مسّلم حق را دولت كه طالقاني
قم جمعة نمازهاي در بخصوص موقت, دولت رفتن از پس ميكرد/@ تقبيح را خيالها آن كردهاند, دورخيز وزارت به پريدن
و بنشيند وزير جايگاه در شخصا ميتواند وقتي روحاني كه aكلمات همين با \تقريبا كردند باز صراحت با را نكته اين
آقاي تا بدهد وزير معاون به او تا بدهد كل مدير ناخنS@كزدة سكرتر به را پيشنهادش چرا بگذارد, اجرا به را شرع حكم

كنند/ رسيدگي فرموده لطف وزير
سود به باشد داشته توجه قدرت به متكي ارادة و قوا موازنة و الهي حق و طبيعي حق به آنكه از بيش طالقاني
طالقاني ميآمد كار سر آزادي نهضت از غير تجددخواه دولتي ا@گر آيا ميكرد/@ پارتيبازي بازرگان, دوستقديمياش,
مانند هم او فكر پيشتر, كند؟ كل مدير سكرتر تقديم هست كه هرچه را پيشنهادش بقيه, مثل هم, بازرگان ميبود معتقد
نقلونبات مثل وزارت پست كه Sحا بود/@ متمركز ملي شوراي مجلس در نماينده يكيدو داشتِن آرزوي بر سالها بازرگان
يعني حكومتكردن به بازارـ@حوزه جدي عزم و بساط اين كند هضم نميتوانست نداشت, اهميتي وكالت و بود ريخته

چه/
مشكوك نظرش به اوضاع سريع چرخش و شاه ناپديدشدن ديگر, بسياري مانند و, نبود خوشبين كار عاقبت به
قابل شرايط اين كرد ترديد ابراز تلويحا احمدآباد در مصدق محمد آرامگاه كنار @٥٧ اسفند ١٤ سخنراني در ميرسيد/@

هستيم̀`@: مرداد ٢٨ از بدتر شرايطي 'در ' گفت و باشد دوام

كار در توطئهاي و ميكند حمايت زاهدي از كاشاني مرحومآيتا� كه بود گفتوگو مردم بين در كه هستروزي يادم
ظرف آمد كه وقتي نشستم/@ انتظارش به اتاقي در بود/@ تنها رفتم/@ چوبي پل در واقع ايشان منزل به تنهايي به است
پايت زير دارند 'حضرتآيتا�, ' گفتم: ميبريدم خربزه تا گرفت/@ من جلو بهعنوانتعارف دستداشت/@ در خربزهاي
را كاشاني دور عدهاي @/@/@/@/@̀ است̀/ جمع حواسم نيست/@ طور اين 'نه ' گفت: @`̀ مواظبباش!@ خربزهميگذارند/@ پوست

كشيد/ آنجا به كار تا را, مصدق دور وعدهاي @گرفتند

بود/ روشن مصدق زيرآب زدِن از پرهيز و كاشاني به هشدار كنونِي مخاطِب
و گرفتند را مجاهدين سازمان اعضاي از يكي خارجه وزارت ضدجاسوسِي ادارة و ساوا@ك دستنخوردة بخش وقتي
اين در سالهاست چرا 'نميدانم ' گفت: نيشدار لحني با دادند, سفارتآمريكا در مستقر قصاب ماشاءا, حاج كميتة تحويل
لبخند, با اعليى ملكوت از شايد Sحا @`̀ بگيرند/ جاسوسآمريكا نشنيديم بار يك ميگيرند/@ روس جاسوس هميشه @كشور

كند/ نگاه اوضاع به پوزخند, يا
در يا نماز, تريبون پشت تفنگدستگرفتن درهرحال, نيست/@ روشن oكام نه يا بود او ابتكار جمعه نماز برپايِي اينكه
عصر مشّخصة سHِح صفوي, اسماعيل شاه عهد جنگافزار تفنگ, ميداد/@ عتيقه فكري طرز از خبر منبر, سر بر واقع
كه بود ليزري هدايت دستگاههاي و ضدموشك موشِك و نوتروني بمب بيستم قرن آخر ربع اسلحة نيست/@ حاضر
كشورهاي در نمازها برخي در كه باشد همان شايد مناسب كار پيچيده, ادوات اين برابر در ميزدند/@ زياد را حرفش
ديوار به شمشيري ميتوان يا ميگيرد/@ دست به نمادين جنگافزار بهعنوان عصا مانند تكهچوبي پيشنماز ميانه آسياي

كرد/ آويزان
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با امروزي, كند ايجاد تجمعي زد آن در را اسHمي انجمن اولين بازرگان كه دانشگاهي چمِن زمين در ميخواست
خودشانند/@ عالِم در و مياندازند تسبيح سردرگريبان مؤمناِن كه مسجد نماِز از غير و دانشجوپسند, شيِك حرفهاي
با موافقنبودن ندانيم/@ هرگز شايد بود, موافق حد چه تا ابتكار اين با اما ايستاد نماز به سرش پشت روز آن هم بازرگان

ديگر/ داستاني مخالفْت اعHم و است حرف برنامهاييك چنين
شمشير قويترين با بيعت تغييِر يا ادامه اعHِم وقتو حا@كم نام به خطبهخواندن براي تجّمعي چنين تاريخي, پيشينة در
بعدها و پرا@كنده تريبونش پاي دانشجوهاي خطبهخواني, پنجشش از پس او مرگ با شخصي/@ اظهارنظرهاي نه بود,
سوله زير آهني حصار رديف چندين ندارد: شبيه دنيا در كه آمد در كنوني بهشكل جماعت نماز و شدند ناپديد و سركوبي
جماعت چشم به صاف و مينشينند آنها روي خطيب به پشت كه مراقباني اداري, مرتبة حسب نمازگزاران برايتفكيك
آماتورِي نمايشهاي دكوِر به بيشتر كه نئوپان و مقّوا از خطيب براي ِسني باشد, داشته خيالي كسي مبادا ميكنند نگاه
كند, ايجاد خداوند به اتصال حالت آنكه از بيش ميكند/@ دشوارتر را او ترور كه پيشنماز براي سنگري و ميماند, مدرسه
است/@ مخالف از دريايي محاصرة در كند انكار تا ميكشد فرياد واتي چندهزار بلندگوهاي در كه دارد اقليتي حالت
خواهد پيامدهايي چه الهي تقواي توصية هنگام تفنگدستگرفتن كند پيشبيني نميتوانست فاني انسان بهعنوان طالقاني

شد/ خواهد وطني تلويزيوِن تهديدهاي تكرار به تبديل و داشت
بعد به آن از است/ مرّوت خHف مسلح, نيروهاي به پيوستن يعني ُجنديشدن̀`@, ' ' ميگفتند ديانت اهل زمان آن تا
و موشكي دفاع سپر دربارة و دستبگيرد به تفنگ تلويزيون دوربين برابر در ايران, در فقط شيعه, پيشنماز كه شد عادي
كه حال همان در بخواند, بخشنامه قاچاق آرپيجِي محمولة كشف و اورانيوم و پلوتونيوم و سنگين آب و اتمي بمب
ابتكار پيامد ممنوع/@ موضوعهاي اين دربارة اظهارنظر به رسد چه تا ندارند, جرئتجيكزدن فن اهل درسخواندههاي
دلش بود/@ عوامانه شيوهاي به مقوSت قاطيكردِن و پسرفت نبود; روز مسائل از مؤمنان آ@گاهي پيشرفِت طالقاني
آسفالتكردِن و عبادت محراِب در تفنگدستگرفتن غريِب بدعت اما كند, ترسيم انساني چهرة با اسHمي ميخواست
به گفت ميتوان داد/@ دست به هراسآورتر سيمايي اسHْم كل از بلكه اقليتكوچكشيعه, از تنها نه دانشگاه چمن زمين

رساند/ اسHميكمك تروريسم و القاعده و طالبان موج برآمدن
كه آمد هيجان به چنان ميخورد تفنگ به دستش بود بار اولين شايد كه a٥٨ مرداد ٦\ تهران جمعة نماز نخستين در

كرد: رجزخواندن به شروع و داد دست او به پهلواني احساِس

ننشيند, خود جاي به ا@گر آشكارابيايد/@/@/@/@ ميآيد, پشتپرده از كه Hحا جلو/@ بياورد را قشونش جلو/@ بيايد استعمار
را]@ كـار [@همين هم خميني امام مينشينم/@ تانك پشت ميگيرم, دست به مريضمسلسل مِن ضعيف, مِن پيرمرد, مِن

طور/ همين نيز ما خواهران ما, زنهاي كوچك, بچههاي تانكمينشيند/@ پشت هم او كرد/@ خواهد

درسخواندة دانشگاهـ دانشجوي و ميشود عميقتر روزبهروز آينده حكومت طرح سر بر اختHف اينكه به اذعان
شكستن پرخطر/@ هم و بود سخت هم ميرود فرو نااميدي و بيم و خشم در بيشتر هرچه بود تغيير پيشتاز كه شهري
تكرار و دشكچه روي و منبر سر از تهييج عمري از پس @/ @aهست \و بود كار آسانترين ملعوْن استعماِر سر @كاسه@كوزه
'مِن ' دست در ژـ٣ قبضه ديدنيك از كه ُبزدل است ُگندهSتي استعماْر ميكرد خيال همچنان خارجه, عليه واهي اتهامات
بلندتر را آزادي نهضت در يارانش عليه @`̀ ليبHر بر مرگ ' ' شعار بعد اندكي ميزند/@ جا مريض̀`@ مِن ضعيف, مِن پيرمرد,
آن هضم البته داشت/@ عوامانه اعتقادات از بيش سياسي دركي يا بود ليبرال واقعا طالقاني گفت بتوان مشكل اما دادند, سر
خونين سركوبِي سمت به Sجرم اوضاع ميفهميد هم او كرد/@ بايد چه اينكه به رسد چه تا بود, دشوار غيرمنتظره موقعيِت

نميديد/ چارهاي الكي شعار و رجزخواني و نصيحت جز پشتميكرفن اما ميرود پيش

ترمز ايرانِي تكنيسين و است بيتوجه كشور واقعي امكانات به شاه ميداد نظر آمريكا سفارت در بهدستآمده گزارشهاي از يكي ١

در نكشيد/١@ پشتتانكنشستن و آرتيستبازي به طالقاني كار نيست, سرجابنشين و آدمبشو S@كردار استعماِر @گرچه
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استعمار پدر و براند چيفتن پيكان, رانندگِي بلدبودن بدون بخواهد هم طالقاني نداشت تعجبي نميداند/@ را اتومبيل ترمز كاِر طرز فانتوْم @�
بياورد/ در را

رنداِن كه شد شايع فورا آمد/@ در پا از شهريور, داغ آفتاب زير طوSني پرحرارِت سخنرانيهاي متوالي روِز دوسه پي
ديدار از حرف حتي است/@ شده ناپديد خورد آن از را آب جرعة آخرين كه ليواني ميگفتند دادند/@ را ترتيبش حقپرست
باستاني هم او كه فلسفي محمدتقي و شد ذوالقرنين كه جمالزاده محمدعلي جز بود/@ او با شوروي سفير صبِح روز همان

است/ مرده طبيعي مرگ به كسي كمتر مشهور افراد از اسHمي ايراِن پرتوطئة فولكلور در بود,
الطاف از طالقاني براي مرگ ميشد, ترور هم او يحتمل وگرنه درگذشت و كرد پيشدستي كه ابوبكر مانند درهرحال,
جايزه تهران در هم درستوحسابي خياباِن يك بماند/@ ثابت سياسياش حيات اوج در او تصوير كرد وكمك بود َخفي
شاخبهشاخ برخورد خبرگاْن مجلس مصوبات به اعتراض در بازرگان دولت استعفاي سر بر و ميماند زنده ا@گر @گرفت/@
از پس حتي بازرگان, ميكردند/@ خردش شود, جمهوري رياست داوطلب كه ميپذيرفت را مجاهدين پيشنهاد يا ميشد,
ميچيدند, را دوستانش نوك و ميشد صHحّيت رد همواره گرچه و داشت سياسي مصونّيت نوعي خميني, آيتا, ارتحال
عاقبت و آخر او مورد در بشود/@ هم طالقاني حال شامل مصونيتي چنان نبود معلوم نميگذاشتند/@ سرش به سر زياد

مهندس/ استثنايِي منزلِت تا بود محتملتر منتظري و شريعتمداري
از پيش ماههاي در مالكيت, و @اس�م و نهجالب�غه شرح و @ترجمه ,aجلد ٤\ قرآن از @پرتوي او, از كتاب عنوان سه
مؤمنان جديد نسل براي ظاهرا اما ميشد, ديده @آيندگان فرهنگ صفحة پرفروشترينهاي هفتگِي فهرست در مرگش
با محمدرضاشاه, صداي همانند بود دلنشين و گرم و بم صدايي وجودش يادماندنِي به جنبة ندارد/@ چنداني بار @كتابخوان
اندرز براي بيشتر دردآلود, طنيني با طالقاني, صداي و ميرفت كار به فرمان و حكم صدور براي شاه صداي كه تفاوت اين
ازدنيارفتن عاقبتبهخير و خوشدل پرمخاطره, سرزمين اين در روزگار/@ جفاي از ناليدن و شكايت و گله و ترغيب و

نيست/ رايجي موهبت
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