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 االوددااعع گل سارریی  چنگیز آآیتاماتف رراا چندین بارر خوااندهه بودد. آآخرین االوددااعع ااوونیز با یاددیی اازز آآنن شرووعع شدهه 
بودد.چهرهه مرددیی شبیه چشمه آآبب ززاللل ددرر ووسط تابستانی گرمم ددرر یک بیابانن ، که تنها ررهنوررددااننِِ بیابانن کوببِِ 
ناخسته ، شاید اامکانن  یافتن وونوشیدنن جرعه هائی اازز آآنراا پیداا کنند.سمبل مرددیی  ددرر جامعه اایی رروو بانحطاطط ،که 

پاسداارر شراافت اانسانی خودد ااست. 
ددرر چهرهه شخصیت « ددوویشن » آآیتماتف ، شاید تصویریی اازز  ووفادداارریی به اانسانن بوددنن خودد ددرر چنگ ااهریمنانن 

پلشت  ااسالمی رراا میدید . 



ددوویشن» ددرر ززبانن ترکی بمعنی مردد ِِررززمم ااست ، نامی که با جوهر صخرهه وواارر یوسف یگانه بودد. معموال ددرر شراایط  
سخت ززیر شکنجه  که عامالنن حکومتی تالشش می کنند ااررااددهه ززنداانی  ااسیر ددرر چنگ خوددرراا ددررهم بشکنند وو به 
تسلیم ووااددااررااند، ، قربانی ، جهانی موااززیی خاررجج اازز فضایی کوچک ااطاقق شکنجه ددرر ذذهن خودد  رراا دداارردد که بر آآیند 
ااطاقق شکنجه رراا ررقم میزند. گاهی هستی اانسانن  ددرر ااین جهانن مجاززیی ، با نامم  وو یا یادد یک شخصیت  ددااستانی وو 
یا ووااقعی  مطلوبب ددرر خاطر خودد، بهم می آآمیزدد  که فرااتر اازز دداایرهه ززمانن میروودد وو اانسانن  ززیر شکنجه وو فشارر ، سعی 
می کند که نقطه االهامم وو تکیه گاهی  براایی مقاوومت خودد بیافریند. صفر   قهرمانی رراا ووقتی بعد اازز سی سالل ززنداانن 
همرااهه هفتادد وو چند تن اازز ناددمین  ددرر برنامه « سپاسس آآرریا مهریی» برددهه بوددند که  با نوشتن نامه اایی ، تقاضایی 
«عفو  ملوکانه » خودد رراا بکند وو ااوو ددرر براابر موجج بزررگگ تواابانن تنها ماندهه بودد ، میگفت : ددرر یکسو ناددمانن سپاسس  
آآرریا مهریی همرااهه باززجویانن ساووااکک اایستاددهه بوددند وو  ددرر سویی ددیگر منِ تنها ، که  ددررذذهنم  تصویریی ااززتمامم 
نوجواانانن ددرر ززنداانن ، صف کشیدهه وو ساکت مراا تماشا می کرددند. عصر آآنن ررووزز ، صفر خانن تنها به ززنداانن بازز 
گشت، تنها وو سر بلند .شاید باین ددلیل بودد که یوسف ، ررفتن به جوغه ااعداامم خودد رراا « االوددااعی شاددمانه» نامیدهه 

ااست که ااوو اازز گذررگاهه کشتارر سفلگانن حکومت ااسالمی با پیرووززیی ررووحی بر آآنانن گذشته ااست. 
آآشنائی من با یوسف ، به سالل هایی کوددکی ما بر می گشت.همه چیز با صحنه مضحک  وو خندهه دداارریی شرووعع 
گرددید .غرووبب یک ررووزز تابستانن ددرر تبریز بودد. من اازز محله «قورروو چایی » اازز محل پدرر ززنن بابایی تاززهه خودد  

پابرهنه بطرفف خانه خوددمانن ددرر « کوررهه باشی» بر می گشتم. 
هنوزز به کوچه  «تج ااحمدیلر»  ااسبابب کشی نکرددهه بوددیم.حدوودد ددوویست متریی خانه قدیمی وو جدید ما رراا ااززهم 
جداا میکردد وو هنوزز خیابانن جدیدیی  بنامم » ملل متحد » که «محله اامیرهه قیز» ستاررخانن رراا به« گجیل قاپیسی» 
ووصل میکردد، کشیدهه نشدهه بودد وو بنابرااین ، کوچه تج ااحمدیلر ، یکی اازز مسیر هایی ااصلی براایی ررفتن به باززاارر وو 
خیلی اازز جاهایی ددیگر براایی مابودد.حتی بعد اازز کشیدهه شدنن خیابانن جدید که اازز ووسط یکی اازز ددوو فاحشه خانه تبریز 
بنامم « اایکی قاال» یا ددووقلعه می گذشت ، ددرر یکی ددوو سالل ااوولل من براایی خرید نانن اازز گجیل قاپیسی ،  با نگراانی 
اازز آآنجا رردد می شدمم . من ددسته گل قرنفل کوچکی رراا که پدرر ززنن بابایی من اازز حیاطط چیدهه وو بمن ددااددهه بودد ، ددرر 
ددست ددااشتم. پیرااهنی سفیدوو یک ززیر شلواارریی چلچلی که ددرر ووااقع جایی هم ززیر پوشش ووهم شلواارر مم بودد وو هنوزز 
کشی به آآنن نیندااخته بوددیم وو  فقط با سنجاقق  نگهدااشته میشد، به تنم بودد. سالنه سالنه اازز کوچه تج ااحمدیلر رردد 
میشدمم که پسریی چشم آآبی همرااهه پسر ددیگریی بزررگتر اازز ااوو که  بل بله گوشش بودد، ررااهه رراا برمن بستند وو گفتند که تراا 
« ااسیر »گرفته اایم. ددرر یکدست گلهایی قرنفل وو باددست ددیگر ززیر شلواارریم رراا محکم گرفته بوددمم که پائین 
نیفتد.ااین بدترین تحقیر براایی یک پسر بچه می تواانست باشد. ددرر مخمصه بدیی گیر کرددهه بوددمم . ااسیر گرفتن ، 
یکی اازز باززیی هایی بچه هابودد.باالخرهه ززنی مراا اازز ددست آآنها نجاتت دداادد وو گفت بروو ! ااسم پسر چشم آآبی یوسف 
بودد ووآآندیگریی بهرووزز تاجج کریمی که  نمیداانم به چه ددلیلی  یک ررووزز ناپدیدشد وو ددیگر کسی اازز ااوو رردد پائی پیداا 

نکردد وو کس نداانست که چه بر  سر  ااوو آآمدهه ااست. 
فردداایی آآنرووزز ، نوبت تله گذااشتن وو « ررااهزنی»  من بودد . میداانستم که آآنها براایی خرید پاررهه اایی اازز ما یحتاجج خودد 
اازز سر کوچه ما باید رردد شوند وو ددیر یا ززوودد گذرر پوست به ددباغغ خانه می اافتد. ووقتی بهرووزز با چلیک نفت بدست 
میخوااست به مغاززهه مرتضی بقالل بروودد ، نوبت ااسیرگیریی من بودد . ووقتی چشمش بمن اافتادد ، ااوولل میخوست که 
برگردددد ، وولی بدوونن خریدنفت ددرر خانه مورردد سواالل قراارر میگرفت. با کمی ترددید  گفت چراا باهم ددووست نشویم؟  
فردداا با یوسف نیز ددووست شدهه بوددمم .  ددووستی تاززهه ، اامکانن تاززهه اایی نیز ددااشت. آآنها توپپ فوتبالل ددااشتند که براایی 
ما ددرر حد یک رروویا بودد..چونن ما فقط مثانه گاوو رراا بادد می کرددیم  که بعد اازز فوتت کرددنن هایی فرااوواانن ، بیشتربشکل 
بیضی ددرر می آآمد وو کمی ددووررشش پاررچه می پوشاندیم وو با آآنن فوتبالل باززیی می کرددیم . وو ااین آآغازز ددووستی من با 
یوسف آآلیارریی بودد ، پیوندیی که تنها ااعداامم ااوو مارراا ااززهم جداا کردد.ما ددرر باززیی بچه گانه اایی میخوااستیم همدیگر  رراا 



ااسیر بگیریم ، بی آآنکه تصورریی ددااشته باشیم  که هنوزز چشم بازز نکرددهه ، آآززااددیی رراا ددرر قفس تجربه خوااهیم کردد وو 
خواابب رراا ددرر کنارر ددژژخیمانن. 

سالل هائی ، تنها به ااررتباطط به باززیی باهم گذشت.ماددرر من نیز ددووست حاجی خانم ، ماددرر یوسف بودد وو معموال به 
خانه آآنانن بدلیل برگزاارریی مرااسم « مرثیه» که بصوررتت منظمی برگزاارر می گرددید ، ررفت وو آآمد ددااشت.حاجی خانم 
بعنواانن خانمی محترمم وو عاقله ززنن وو مذهبی ، مورردد ااحتراامم همه ددرر محله ما بودد.بعد اازز ااعداامم برااددررمم عنایت ، 
حاجی خانم بدلیل آآشنائی ددیرینی که با ماددررمم  اازز تبریز ددااشت ، به ددیدنن ااوو ددررتهراانن آآمد وو به ماددررمم گفته بودد  که 
خوبست که اانسانن با چهرهه سرخخ بمیردد تا با صوررتت ززرردد وو ددرربستر که غروورر وو شخصیت ااوو رراا ددرر نگاهه به ززندگی 

نشانن میداادد.  
بعد اازز پایانن ددبیرستانن ، ددوورریی اازز شهر وو ددیارر، براایی مدتی  مارراا اازز هم جداا کردد. من براایی تحصیل به دداانشکدهه 
حقوقق ددرر تهراانن ررفتم وو سالل بعد نیز یوسف براایی تحصیل ددرر همانن ررشته ددرر دداانشگاهه ملی ررااهی تهراانن شدهه بودد. 
ووقتی اانسانن  ااززشهر ااصلی ززندگی خودد ددوورر میشودد ، ددرر حقیقت بسیارریی اازز ددووستانن خودد رراا ددرر همانجا بجا می 
گذاارردد. ددیگر ااززهمدیگر بی خبر بوددیم  وومن فکر  میکرددمم که یوسف هنوزز ددرر تبریز  ززندگی می کند وو یا براایی 

اادداامه تحصیل ، مثل برااددرر بزررگتر خودد هوشنگ ررااهی ااررووپا شدهه ااست. 
یک ررووزز بطورر تصاددفی یوسف رراا همرااهه برااددرر کوچک خودد فرجج  ، ددرر « ووٌکس » یا اانجمن فرهنگی اایراانن وو 
شورروویی ددرر خیابانن ووصالل شیرااززیی ددیدمم که مثل من براایی تماشایی فیلم «ررززمناوو پوتمکین » سرگی آآیزنشتاین آآمدهه 
بوددندوو مقداارر ززیاددیی اازز کتابب هایی تاززهه چاپپ شدهه صمد بهرنگی رراا بغل ززددهه بوددند. ددرر آآنزمانن ما براایی چاپپ 
کتابب هایی بهرنگی براایی اارراائه ااررززاانن آآنها به خریداارراانن ، با جمع آآوورریی پولل اازز دداانشجویانن ، به ناشر آآنها کمک 
مالی می کرددیم که بعداا ساووااکک ، ناشر رراا نیز براایی مدتی به ززنداانن ااندااخت. وولی ددیدنن کتابب هایی بهرنگی ددرر 
ددست آآنانن ، براایم شبیه کلماتت بهرووزز ددرر کوددکی که « چراا ددووست نباشیم؟» تاززهه  اایی بودد. ااکنونن من یوسف ددیگر 
یی  رراا پیداا کرددهه بوددمم  ، ووددووستی تاززهه ، نشانن اازز آآغازز  باززیی بزررگتر ززندگی وو عالئق وو ددنیائی ددیگر ددااشت .لیکن 

ززمانه فرصت ددیداارر چنداانی  نداادد. چند ماهه بعد من  توسط ساووااکک که براایمانن تله چیدهه بودد ،ددستگیر شدمم.  
یک ررووزز ددرر ززنداانن قصر که مارراا به حمامم میبرددند وو اازز میانن گرووهه ددیگریی که اازز حمامم برمی گشتند ، پسریی با حوله  
حمامم به سرکشیدهه  خودد ، دداادد ززدد که « کوپک ااووغلی» ! سرمم رراا برگرددااندمم ، با خندهه یوسف که حوله رراا کنارر ززددهه 
بودد ررووبروو شدمم. متعجب بوددمم که چی شدهه وو ااوو چراا ااینجاست؟ ااوو وو کراامت دداانشیانن رراا باهم ددستگیر کرددهه 
بوددند.کراامت رراا بعداا به بند چهارر آآووررددند وو با ما همسفرهه وو هم کمونن شد. کراامت ااهل شیراازز بودد وو  ددرر تبریز 
بزررگگ شدهه ووصداایی ددلنشینی ددااشت وو چه ززیبا وو پرااحساسس تراانه هایی شیرااززیی رراا میخوااند . بعد اازز یک سالل  
کراامت اازز بند چهارر آآززاادد گرددید. یوسف نیز  بعد اازز  شش ماهه وو ززوودد تر اازز کراامت  اازز بند سه قصر آآززاادد شد،که  
ددیواارر به ددیواارر بند چهارر بودد ووددرر آآنزمانن فقط به ززنداانیانن سیاسی ااختصاصص ددااشت. کراامت وو یوسف ، ددووست 
بسیارر نزددیک وو همدررسس وو همکالسس ددرر سالل هایی آآخر ددبیرستانن  بوددند.سروودد « بهارراانن خجسته بادد » رراا کراامت 
دداانشیانن ددرر همانن ززنداانن بند سه قصر وو ددررهمانن نخستین ددوورر ددستگیریی خودد  ووددرر آآستانه سالل نو ساخته بودد که 
نشانن اازز ررووحح شورریدهه وو  ذذووقق هنریی وو آآززاادد ااوو ددااشت.وولی یوسف آآلیارریی بودد که ددفاعیاتت شکر االله پاکک نژاادد رراا 
که یکی اازز جسورراانه ترین وو منسجم ترین ددفاعیاتت سیاسی ددرر ددهه هایی ااخیر بودد ، تواانست  بصوررتت رریز نویس 
شدهه بر رروویی کاغذ ناززکک  سیگارر ددرر ددااخل بدنن خودد به بیروونن ببردد.شجاعت بی نظیر شکر االله پاکک نژاادد ،یکی اازز 

فرااموشش ناشدنی ترین فرززنداانن کشوررمانن ،  نیاززمند پرددااخت وویژهه خودد ااست. 
ووقتی کراامت دداانشیانن  بعد اازز نخستین ددوورر ززنداانن ررفتن خودد آآززاادد شد ، یوسف منتظر ااوو بودد وو ااوورراا مدتت ها ددرر 
خانه خودد نگهدااشت. پیش اازز اافتاددنن ددووباررهه به ززنداانن ،یوسف به  برخی ااززخانوااددهه هایی ززنداانی که می شناخت ، 
کمک بی ددرریغ مالی میکردد . ددرر تمامم سالل هایی ززنداانن نیز  که با هم بوددیم ،ددررفرااهم کرددنن پتو وو یا پوشاکک 



ززمستانی براایی ززنداانیانی که مالقاتی ندااشتند وو یا اازز خانوااددهه فقیریی بوددند ، بی توجه  باینکه چه ااعتقاددااتی ددااررند 
وو چپ هستند وو یا مذهبی وو مجاهد ، همیشه یوسف یکی اازز کسانی بودد که ددااووطلبانه آآنراا برعهدهه می گرفت. 

من ددرر ززنداانن یزدد ددرر تبعید بوددمم که کراامت دداانشیانن رراا همرااهه گل سرخی وو ررضا عالمه ززااددهه وو عباسس سماکارر وو 
طیفورر بطحائی وو مرتضی سیاهه پوشش وو چند تن ددیگر ددستگیر کرددهه بوددند که یوسف نیز ددرر اادداامه همانن ددستگیریی 
ها ددوو باررهه به ززنداانن اافتادد.هنوزز نمیداانستم که یوسف نیز ددستگیر شدهه ااست. ووقتی بعد اازز سه سالل اازز تبعید ددرر 
ززنداانن یزدد به بند ۵ ززنداانن قصر باززگشتم ،یوسف نیز ددرر ززنداانن بودد. ززنداانن قصر ، ددیگر با گسترشش ددستگیریی ها به 
هفت بند گسترشش یافته بودد وو ززنداانن هایی کمیته وو ااووین نیز ددیگر به ززنداانن هایی ررسمی ززنداانیانن سیاسی وو محل 
هایی ررسمی شکنجه وو باززجوئی تبدیل شدهه بوددند.ددووباررهه من وو یوسف بهم ررسیدهه بوددیم.فرجج ، برااددرر کوچک 
یوسف نیز که براایی تحصیل به فراانسه ررفته بودد ، با شنیدنن خبر ددستگیریی برااددرر خودد تابب نیاووررددهه وو به اایراانن 
باززگشت وو بعد اازز مدتی کوتاهه ددرر کنارر برااددرر خودد ددررززنداانن بودد. اایندوو چنانن ددلبند هم بوددند که ددرر حیاطط ززنداانن کنارر 
هم ددرراازز کشیدهه وو  ساعت ها مثل ددوو کبوتر اانگارر به رراازز وو نیاززیی منقارر به منقارر هم ددااددهه ااند. ددرر ددوورر جدید 

ددستگیریی خودد ،یوسف به شش سالل ززنداانن  محکومم شدهه بودد. 
بعد اازز ززنداانن وو ددرر آآستانه « اانقالبب»یا « ضد اانقالبب بهمن» ، یوسف آآلیارریی ، یکی اازز بنیانگذاارراانن  وو ررهبراانن 
ااصلی « ررااهه کاررگر» بودد.یوسف وو فرجج ، تمامی  ااررثیه پدرر یی خودد  رراا  که شامل سهم آآنانن اازز مالکیت ددهه وو حمامم 
ززمزمم وو خانه میگرددید اازز حاجی خانم گرفته وو به ررااهه کاررگر ددااددهه بوددند. با ااینهمه ،  آآنها ززندگی رریاضت طلبانه 
سختی رراا نسبت بخودد تحمیل کرددهه بوددند.ددکتر غالمم اابرااهیم ززااددهه  ررووززیی بمن گفت  که براایی نهارر مهمانن یوسف 
بوددمم . گفته بودد که«  نهارر مفصلی دداارریم » . ووقتی چنگالل رراا ددااخل قابلمه غذاایی ددرر حالل پخت کرددمم ، فقط 
پوست مرغغ بودد وو چند تا ااستخواانن ! که ددرر ووااقع چیزیی بیشتر اازز پایی مرغغ نبوددند . بیادد ندااررمم که یوسف ، باوو جودد 

ااینکه اازز خانوااددهه مرفهی بودد ، حتی مرااسم ساددهه عرووسی براایی خودد گرفته باشد. 
یوسف ددرر دداانشگاهه ، همکارر ما بودد ، وولی فقط سایه ااوورر اا می شد  هراازز گاهی ددید وو عمال المکانن بودد. تمامم 
ززندگی یوسف ووقف فعالیت سیاسی وو تشکیالتی بودد. یک ررووزز خبر دداارر شدیم که پدرر مهنازز،  ررفیق تشکیالتی  
ووهمسر آآتی ااوو، براایی مطمئن شدنن اازز ووضعیت شغلی مرددیی که بنا بودد دداامادد ااوو شودد ، اازز همداانن ررااهی تهراانن شدهه 
ااست. ما ااطاقق کارر خودد رراا شبیه ااطاقق مدیر کل ها ترتیب ددااددیم وو رروویی یک میز بزررگگ وو شیک  ، ااسم «یوسف  
آآلیارریی » رراا با خط نستعلیق نوشتیم ووبه خانم منشی بخش گفتیم که ااگر آآقائی آآمد وو ااسم آآلیارریی رراا پرسید ، 
بگوئید« ااطاقق اایشانن آآنجاست» .کمی بعدسر وو کله پدرر مهنازز پیداا شد  که پرسید آآیا چنین فرددیی ددرر ااین دداانشگاهه 
کارر میکند؟ وو منشی دداانشگاهه با ااشاررهه ددست ، ااطاقق رراا نشانن دداادد. ما ددرر قسمت پائين ااطاقق نشسته بوددیم که بیشتر 
نشانن میداادد که ما کاررمنداانن ززیر ددست اایشانن هستیم. یوسف خودد نبودد وو  پدرر  مهنازز ووقتی وواارردد ااطاقق شد وو میز 
شبیه میز مدیر کلی رراا ددید وو چپ وو ررااست ااطاقق رراا معاینه کردد ، پیش خودد  ااحتماالباین نتیجه  ررسیدهه بودد که 
دداامادد آآتی ااوو حتما موقعیت شغلی باالئی دداارردد. بایشانن گفتیم که آآقایی آآلیارریی ااکنونن تشریف ندااررند وو ااحتماال ددرر 

«جلسه اایی »هستند!مردد بیچاررهه قانع شد وو ررفت. 
ددرر ماهه هایی آآخر قبل اازز خرووجج من اازز اایراانن ، یوسف براایی مدتی با ما ززندگی می کردد وو بعد اازز ااینکه صاحب خانه 
ما فهمیدهه بودد که مستاجرین ااوو بنحویی ددررگیر فعالیت هایی سیاسی هستند ، با توجه به فضایی بگیر وو بکش وو 
نگراانی اازز ززندگی خودد ، اازز خانم من خوااسته بودد که خانه رراا تخلیه کند.یوسف نیز بی جا وو مکانن شدهه بودد وو 

ددررست  مثل پرندهه بی آآشیانه اایی ، هر شب رراا ددرر جائی سحر میکردد. 
ددرر جمهورریی ااسالمی ، تواابین اانگشت نمایی شوهایی  « سپاسس آآرریامهریی» ، مثل حاجج عرااقی وو  ررجائی وو  عسگر 
ااووالددیی وو حاجج اامانی وو حاجی شهابب وو ااسد االله الجوررددیی  ووکچوئی وو ددعا گویانن به عفو ملوکانه ، ااکنونن به 
نخست ووززیر وو ررئیس ززنداانن وو ررئیس کمیته وو باززجو وو  شکنجه گراانن بی صفت خمینی تبدیل شدهه بوددند.صف 
آآنانن با جانورراانن تاززهه اازز ررااهه ررسیدهه اایی مثل موسویی تبریزیی که نردد بانن صعودد خودد رراا با ااعداامم هایی پرسنل هواانیرووزز 



تبریز آآغاززکرددهه بودد  وو طلبه هائی مثل  نیریی وو پورر محمدیی وو التت وو لومپن ها وو چاقو کش هایی هم سنخ آآنانن  ، 
نظیر محسن ررفیق ددووست وو غیرهه ،که بعداا به لقب «سردداارر» نیز مزین  شدند ، تکمیل میگرددید.چنانن حکومتی ، 
به چنین اافرااددیی نیز نیازز ددااشت.ااززااینروو، ززنداانن هایی جمهورریی ااسالمی ، آآئینه تمامم نمایی ماهیت حکومتی بودد که 
ااکنونن میخوااست با کشتارر وو بکارر گیریی شنیع ترین ررفتارر ها با قربانیانن بی ددفاعع سرکوبب ددرر ززنداانن ها وو سرکوبب 
عمومی جامعه ، «  ررسالت ناتمامم پیامبر ااسالمم»  رراا بگفته خودد خمینی ، باتمامم ررساند. اامامم خونخواارر ، به 
جانورراانی خونن رریز نیازز ددااشت . وو یوسف ددرر همانن ززمانن بودد که توسط فردد خودد فرووخته اایی بنامم ناصر یارر 
ااحمدیی  ددرر یکی ااززخیابانن هایی تهراانن شناسائی شدهه وو ددرر چنگ خاددمین مرگی  نظیر الجوررددیی  وو نیریی  وو 
موسویی تبریزیی اافتادد. یوسف رراا لت وو پارر کرددند . با پا هایی تکه پاررهه  وو عفونت کرددهه اازز ززخم شکنجه ها ، با ررها 
ااوو رراا  به میله بستند . ررووززیی ددرر میانن تب وو پیکر ززخمی  آآوویزاانن به میله  ها ،به هذیانن اافتاددهه بودد  وو تصورر می کردد 
که ددرر ززمانن پیش اازز « اانقالبب» ااست  که خودد گویایی عمق ررذذیلت آآنانی ااست که بنامم ددین بر سر جانن  هایی پاکک  
چه آآووررددهه ااند.صحنه رروو یاررووئی ااسد االله الجوررددیی با ااوو ، هموااررهه مراا یادد کفتارر وو شیر ززخمی ددرر طبیعت می 
ااندااززدد. حتی اابهت شیر ززخمی  ددرر محاصرهه ، جرآآتت جساررتت گله کفتارر مهاجم رراا نیز بر میگیردد .کسانی که تابب 
تحمل چند سالل ززنداانن رراا ندااشتند وو به اابراازز نداامت اافتاددهه بوددند ، شاید ددرر ددرروونن خودد عمق حقاررتت خودد ددرربراابر 
اامثالل یوسف رراا حس میکرددند. یوسف ، سالل هایی ززنداانن ددرر ددووررهه شاهه رراا با سربلندیی پشت سر گذااشته بودد،  
فاصله اایی ترمیم ناپذیر  بین ززنداانبانانی   با گذشته اایی خفت بارر وو بی شکوهه ، وو ااستواارریی  ااسیر یی ددرر چنگ 

ووززخمی ، که آآماددهه  گذرر اازز آآززمونن آآتش بودد.  
شهابب شکوهی که  خودد ددرر ززنداانن شاهد ااین ررووياررووئی بوددهه ،می گوید که ررووززیی ااسد االله الجورریی ، همرااهه حاجج 

جوهریی ، معاوونن خودد ددررززنداانن ااووین به سلولل یوسف آآمدند: 
حاجج جوهریی گفت: رردد می شدیم خوااستیم ااحواالی بپرسیم. یوسف جواابب نداادد. حاجج جوهریی گفت ماددررتت 
خیلی نگراانن ااست وو اازز من خوااسته که ااگر پیغامی دداارریی بهش بدهم. یوسف گفت: من با شما حرفی ندااررمم. 
الجوررددیی با لحنی تمسخر آآمیز پرسید! خوشش می گذرردد ززنداانی ددوو ررژژیم؟!. یوسف جواابش رراا نداادد. بازز الجوررددیی 
با کمی تمسخر بیشتر پرسید! ززنداانن ااین ررژژیم بهتر  ااست یا ززنداانن آآنن ررژژیم؟!!. یوسف که کمی عصبانی شدهه بودد 
رروو به الجوررددیی کردد وو گفت: مثل ااینکه یاددتت ررفته آآنن ووقت که ددرر حیاتت ززنداانن می خواابیدیم  تو می گفتی : کی 
می شودد ززنداانن وو ززنداانی ووجودد ندااشته باشد!. کی می شودد ااین ززنداانن رراا تبدیل به موززهه یا کتابخانه بکنیم!. چه شد 
آآنن حرفها وو آآررززووها؟ حاال چه عوضض شدهه که تو چنین شمشیر رراا اازز رروو بستی وو  به صغیر وو کبیر ررحم نمی کنی، اازز 
پدرر وو ماددرراانن مسن گرفته تا بچه هایی کم سن همه رراا اازز ددمم تیغ می ززنی؟ غیر اازز ااین ااست که  مسلک وو مراامم تو 
جنایت پیشگی ااست ؟ غیر اازز ااین بودد که تو ددرر همانن ززمانن ددررووغغ می گفتی وو به آآنن حرفف ها ااعتقاددیی ندااشتی! 
الجوررددیی که نمیتواانست جلویی عصبانیتش رراا بگیردد گفت: شما باعث شدید!. حاجج جوهریی به میانن حرفف پرید 

وو گفت: 
!

موضوعع رراا عوضض کنید ما براایی بحث کرددنن نیآمدهه اایم. الجوررددیی با کینه وو عصبانیت گفت ما خوااستیم ااین ددمم 
آآخر به تو لطفی کرددهه باشیم وولی اازز حرفف هایی تو کفر می بارردد! ووبا ااشاررهه به حاجج جوهریی گفت بریم حاجی وو ررااهه 

اافتادد. یوسف بالفاصله  گفت: لطف تانن براایی خوددتانن». 
!
آآخرین کلماتت یوسف ، مراا یادد سخنانن ووصیت گونه «پترااررکک» ، شاعر وو ااوومانیست بزررگگ اایتالیا ددرر ددووررهه 

ررنسانس می ااندااززدد که نوشت:  
«سرنوشت من ززیستن ددرر میانن طوفانن هایی گونه گونن وو پر آآشوبب بوددهه ااست.وولی شاید براایی شما که بعدِِمن پا بر 
جهانن خوااهید گذااشت ، وو من آآررززوومند وو اامیدووااررمم که بسی  طوالنی تر اازز من ززندگی کنید ،بی ترددید ززمانن بهتریی 



فراا خوااهد ررسید.ااین خواابب نسیانن وو فرااموشی جاوودداانه نخوااهد پائید .ززمانی که تارریکی ها ناپدید شدند ،فرززنداانن 
ما به ددنیایی ررووشنتریی گامم خوااهند گذااشت» 

ددرر قله بلند آآررززووهایی اانسانی ، هموااررهه کسانی اایستاددهه ااند که جانن آآززااددشانن ررَهنِ ررهائی بشریت اازز ظلم وو ستم بوددهه 
ااست.گراامی بادد یادد یوسف ، جانن شیفته اایی که خاطرهه کوددکی وو ررفیق همرززمم ززندگی اامم بوددهه ااست. 

!
هداایت سلطانزااددهه 
مرددااددماهه ١۱٣۳٩۹٣۳    

!
!
!

!
!
!

   
                         

١۱⁃‑‐ررجوعع شودد به نوشته شهابب شکوهی تحت عنواانن « یاددیی اازز ررفیق یوسف آآلیارریی» ددرر عید ١۱٣۳٨۸۶ ددرر سایت 
ررااهه کاررگر.یارراانن 
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