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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۵مرداد  ۶]تاریخ:[ 

 

 که من دارم  یایشرمسار

به سمت منزل  ،ییحی زاده امام محله  چیدر پ چیپ یهاهفت ساله بودم و دست در دست پدر و مادر، در کوچه  ای شش

بک«، با آن  و بازارچه باغ »پِسته گذشتیم انشانیکه از م یکوچک  یبا جو کیبار یها. کوچهمیرفتیپدر بزرگ م

 .داشتی تازه را در خود نگه م رمالیش یکه داشت و بو یسقف

جا که  همان رفت؛یم نیزمریپله به ز ستیب –قرار داشت که با ده  یایمیپدر بزرگ، حمام قد به کوچه دهینرس

سر حمام، مسجد محقر و  یکرده بود. باال یبردارلم یرا در آن ف  صر«ی»ق  لمیاز ف ییهاصحنه «،ییایم ی»مسعود ک

من، با آن قد بلند و آن   ِ یکودک یِ ایداشت و در دن یبزرگ م. آقا ناخواندیجا نماز مها، آقا آن است که آن سال  یکوچک 

  نیآقا چندکه  گفتندی. منمودیم یافتنیشده بود، دست ن دهیچه خماش، گرپُر اُبهت دِ یسپ شیبزرگ و ر اهِ یس عمامه

 .انقالب حبوحهسرشناس بودند، مسلمان کرده است؛ در ب یهای را که از بازار ییحی زادهامام محله ییبها خانواده

  دمید م،یرفته بود یچیکه به ساندو بارکیتر که شدم، سن و سال بود. بزرگ نیاسم، در هم نیبرخورد من با ا نینخست

 ».است ینید یهات یمتعلق به اقل یفروش هی اغذ  نیاند: »انوشته شهیش یرو

 »؟یچ یعنی  ینید تی: »اقل دمیپدرم پرس از

 ».ینید تیاقل ندیگویم کنند،یم یزندگ عهی ش تیاکثر انیرا که در م هاییو بها یهودی ،یحی: »به مسگفت

اعتقاد دارند که امام زمان ظهور کرده است.  عه،یها بر خالف شداد که آن  حی. او توضدمیپرس  انییبها پدرم درباره  از

 .کرد فیمن تعر یبرا انییبرخوردش با بها نیاز نخست یدر ادامه هم داستان

کنجکاو بوده و از  تییبها  بارهآمده، در  ایبه دن عهیش یاداشته. او که در خانواده  ییبها یاز انقالب، پدر من دوست شیپ

 .و جو کردهپرس شانیا یو رسوم مذهب نییو آ ییبها  انتیدر مورد د دوستش،

موضوع خبر   نیاز ا ی بوده و کس بیعج  یلیاو خ در خانواده ییدوست بها کیکرد که داشتن  فیمن تعر یبرا پدرم

و   یمردم عام انیدر م گونهنی. مثالً اشدهی انجام م انییبها هیعل یاریبس یمنف غاتیاز انقالب هم تبل شینداشته است. پ

 .دانندیخواهر و برادر را حرام نم انیازدواج م هاییسواد رواج داده بودند که بهاکم

از همه   شیمن گفت اما آنچه ب یبود، برا دهیکه از دوستش شن یاتا اندازه ییبها  انتید ی و اعتقادها هانییآ درباره پدرم

 .ندیگویدروغ نم انییبود که بها نیکرده بود، اجذب  انییاو را به بها

که  یری. تصودیگو یدروغ نم ییبها  کیکه  گفتیم نی از ا یتیدر خاطرم هست که پدرم با چه قاطع یبه روشن هنوز

بود  نیو همدالنه بود. ا یانسان اریبود، اما بس یدوازده امام عهیش کی د یچه از دمن ساخت اگر یبرا هاییپدرم از بها

 .کردمیعبور م ییضد بها  غاتیاز کنار تبل شهیکه من هم

سال هشتاد و   یهاکه سرنوشت و اتفاق نیبرخورد نداشتم تا ا ییبها انتیمٔومن به د کیها گذشت و من هرگز با سال

 .ها آشنا شدماز آن  یانداخت که با شمار یاهشت، من را به گوشه 
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تر بود. از من بزرگ یچند سال یکشف مانیآشنا شدم. پ  ٣۵۰و بند  نیدر زندان او امییدوست بها نیبا نخست من

بودن از رفتن به دانشگاه محروم  ییبها لیبود. به دل انیی بها ی)اگر اشتباه نکنم( از دانشگاه مجاز یمهندس آموختهدانش

به اتاق ما  یبه زندان افتاده بود. وقت ن،یشده بود و با حکم سنگ  ریتگدس ییبها ینیمحفل د یخاطر برگزارشده بود و به

 کیکه من تا آن روز  نیجز ا ختیانگ یرا در من برن  یاحساس خاص مانیاست. پ ییکه بها  دمیها شنپا گذاشت از بچه 

 .بود  دهیند ییبها

قرار   انییبها هیو پاسخ داده نشده عل هیسوکی یهااز اتهام یانیپایکه شهروندانش در معرض بمباران ب یاجامعه در

  ینظر خواه ریناخودآگاه او را ز ،یهست «یگری»د نیدر کنار ا یکوچک مجبور به زندگ یفضا کیدر  یدارند، وقت

 .گرفت

که به   یافهیاز وظ ترشیب یداشت و حت ییاتاق مشارکت باال  ی. در کارهاگرفتیگرم م کسانیاز ابتدا با همه  مانیپ

و صدا جمع  سریپهن مانده را ب سفره ایاگر نوبتش هم نبود، ظرف نشسته  ی. حتکردیم یهمکار شد،یاو سپرده م

 :شدیباعث اعتراض من م یگاه یرفتار او، حت نیو ا کردیم

 !شوندیم دیشه لمیکه آخر ف یها هستجان! تو از آن آدم  مانی پ-

بود که در رفتار و  یکه من را جذب او کرد، آرامش و متانت یزیشدم. چ مانیو منش پ تیمرور مجذوب شخص به

گو با تو  ودر گفت یا یو چنان همدل کردیقدر آرام و شمرده با تو صحبت م. آن شدیم دهیاو د تیشئون شخص همه

 .یگو کنوها با او گفتساعت یکه دوست داشت دادینشان م

.  میکردیم یرا با هم سپر یادیز یهاشدم و ساعت  قیشدن با او رف ینخست هم اتاق ی بود که من از روزها ورطنیا

 مانیاز پ د،یرسی م ی. گاه که صحبت به آداب و رسوم زندگمیکردیبحث م یق یشعر و موس ات،یدر مورد ادب

 از صحبت کردن درباره مانیکه پ کردمیماحساس  یصحبت کند، ول ییبها یمن در مورد باورها یبرا خواستمیم

 .رودیخود طفره م انتید

  ی، از سو٣۵۰از قدم گذاشتن به بند  شیداد که پ حی . او توضدیبگو تییاز بها میبار به او اصرار کردم که برا کی

کنند و گرنه  یخوددار گرید یهایکه از اختالط با زندان شودی هشدار داده م هاییمسووالن زندان و ...، به بها

و  ستیهم بود؟ ب یامگر چاره یزندان در زندان! ول شود؛یساخته م تیی بها غیبا موضوع تبل یدیجد پرونده شانیبرا

حبس   یمتر ستیاتاق ب کیروز ماه و دوازده ماه سال را ما با هم در  یچهار ساعت شبانه روز، هفت روز هفته، س

 !م؟یحق صحبت کردن با هم را نداشت یعنی. میبود

در مورد   یادیز زی. البته چمیصحبت بودبودم با هم دمخور و هم ٣۵۰که من در   یتا زمان مانی من و پ ب،یهر ترت به

 .بدهد حیتوض میشش موضوع بود که از او خواستم برا ایدر مورد پنج  دی. شادمیاز او نشن ییبها  انتید

بود و من در مورد حقوق زن،   ییبها انتیو ازدواج در د یداد رسم و رسوم نامزد حیتوض میکه برا یزیچ نینخست

  تییترک واجبات، عمل به محرمات بها ،ییبها یهاالکل، عبادت دنیجنس، نوشازدواج دو هم ن،یحق طالق، سقط جن

 .دمیاز او پرس گری دو موضوع د یک یو 

  تییاز بها دمیپرسیاز او نم یزیاحساس نکردم و تا چ ییبها انتید غیتبل یبرا  نمایپ یاز سو ی اصرار هرگز

مسلمان و  کیبر شرم و خجالت من به عنوان  گذشت،یم مانیمن و پ یاز دوست یترشیاما هرچه زمان ب گفت،ینم

 دارند؟ یروا داشته و م انییرا در مورد بها یایعدالت یظلم و ب نیمن چن شانیک: چرا هم شدی افزوده م زادهعهیش

  یبود که جمهور نیا دمیکه من د یزیشهروند درجه دوم هستند اما چ انییبها یاسالم یجمهور دیاز د ندی گویم یبرخ

  کیشهروندان مباح کرده و  گرید یرا برا انییجان و مال بها ست،یقائل ن اتیحق ح انییبها یاساساً برا یاسالم

  ییچه ادعا یاسالم یکه مسووالن جمهور  نیبه ا کنمی. من نگاه نمستیسرنوشت خود ن یو حت ییمالک دارا ،ییبها

 .است کمی و  ستینوع خود در قرن بانسان با هم کیرفتار  نیترشرمانهی ب دمیکه با چشمان خودم د یزی. چکنندیم

او بر  یبرتر لیدل کسچیه یاست که رنگ پوست و باور مذهب دهیبلوغ و شعور رس نیبشر به ا گریکه د یدوران در

داشتن قبرستان را   یو حت  لیحق تحص ران،یدر ا ییانسان بها کیکه چرا  کنمیدرک نم وجهچیبه ه ست،ین یگرید

 ندارند؟  یسهم رانیها از آب و خاک اآن  یعنیندارد. 
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  نیا لی. دلامافتهین شانیبرا یتا امروز پاسخ یکه حت ییهاسرشار از سٔوال شدم. سوال  مانیبا پ ییآشنا  یاز ابتدا من

 یباق جوابیچنان بهم میهاپرسش خوانم،یم ترشیو هر چه هم که ب فهممیافراد را نم یحکومت و برخ یرفتارها

 .مانندیم

  یخواهعذر  شودیکه بهشان م یظلم یداشت. بارها و بارها از او برا انهیجویطلب و آشتصلح یتیشخص ،یکشف مانیپ

که باعث به زندان افتادن   ی جوها و کساننسبت به باز یاندک بغض یحت اینفرت  نیترندارم که کوچک ادیبه  یکردم ول

 .او شده بودند، داشته باشد

 ».یندار یواکنش چی، تو هو رو شود ریجهان ز نیمن جالب است که اگر ا ی: »براگفتمیاو م به

: »بله! ... رسم روزگار  کردیرا تکرار م ور«یگات جونمعروف »کورت ونه و جمله زدیصورت من لبخند م به

 »!است نیچن

 ام! که انسان میبگو ،یمن هست شانیکجهل هم  یکه تو زندان ی ! من شرم دارم تا زمانمانیپ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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