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  محمد ثالث
  

  چه قادر حکمتست نیرب و ایچه استغناست  نیو
  ستـــــــــیهمه زخم نهان هست و مجال آه ن نیا

  لــــــآن است که خون موج زند در دل لع يجا
  ازارشــــــــــــشکند ب یتغابن که خزف م نیز

  
 ،يطاهر بنیرغم انتشار سخنانِ زمغموم و محزون شدم. به قتاًیحق ،يگناباد شیخبر اعدام محمد ثالث، از دراو دنیشن از

 انددهیجوان بوده، د يکه حاضرند شهادت دهند که راننده اتوبوس را که مرد يدیبر وجود شاهدان جد یپرونده مبن لیوک
دالّ بر  یمحمد ثالث پشت اتوبوس بوده وجود ندارد و مدرک نکهیبر ا ینمب یلمیشاهد و ف چیامر که ه نیبر ا دیکأو ت

صورت  محمد ثالث تحت شکنجه و فشار یۀمهم که اعترافات اول نیبر ا لیوک دیکأت نیهمچن ست؛یاو موجود ن يگناهکار
 یِبررس يراب یاسیو س یگران مدندرخواست کنش ان،یم نیشد. در ا ختهیگرفته است، صبح امروزمرحوم ثالث به دار آو

  انگاشته شد. دهیو ناد دینرس ییبه جا ز،یانگبحث ةپروند نیمجدد ا
 ةدیاز شهروندان و هموطنان، با د یاعتبار خود را از دست داده و بخش قابل توجه هییقضا ةقوهاست مدت سفانهأمت
نگرند، چرا یکند، م شهیپ يکه بناست جانب عدالت را فرو ننهد و دادگستر ییو احکام قضا ماتیبه تصم يجد دیترد

الحظات مرحوم ثالث، م ةپروند رینظ يمواردمن، معتقدند در  نچو يریاالسف، کثبه دستگاه قضا ندارند. مع يکه اعتماد
 يچه اصرار نصورت،یا ریندارد. در غ تیرود و محوریبه محاق م یدست باال را دارد و عدالت طلب یاسیو محاسبات س

 لمیف چیو ه دانشده دایپ يدیاو بانگ برآورده و اعالم کرده شاهدان جد لیوک یبود به اعدام زودهنگام مرحوم ثالث، وقت
شد و یم تیعنا لی! اگر به سخنان وکست؟؟یمحمد ثالث پشت فرمان اتوبوس بوده، موجود ن نکهیدالّ بر ا يو شاهد

ه شد، آسمان بیگشت و اجرا میم ییحکم نها گر،یالمثل چند ماه دیگرفت و فیم نظر قرارمد دیسخنان شاهدان جد
  دارد؟؟ یچه حکمت ییهاتیو موقع هااقیس نیچن ها درانسان جانِ عیفهمم ستاندن سریآمد؟؟! نمیم نیزم

توان تصور کرد فرزندان یداغدار مرحوم ثالث دم زدم. م ةخانواد يدر هوا یقیرا فشرده بود و دقا میبغض گلو امروز،
و  یانو سرد و زمست یو ساعات سرب قیمحروم شدند، چه دقا زین نیاز تدف شیپ شیپدر خو ةجناز دنیآن مرحوم که از د

 شانیان و پرپاش ةخانواد نیدرانتظار ا یبیکرد که چه سرنوشت غر یزن هتوان گمانیکنند. میرا تجربه م يتر از زهرتلخ
و لمس  منیبیم انیرا به ع يدیو ناام یپناهیو ب »یمانیس يهادست یناتوان« ،یمواقع نیاست؟؟ در چن ختهیو از هم گس

 امدهین ينور زد و به فرداها يبه سو یتوان نقبی، م»شب منفور نیا يسو چیاز ه« ایدانم آینم دانم، واقعاًیکنم. نمیم
  بود؟؟ دواریدلخوش کرد و ام

غان و فیناکان بفغان/ خشمیخروش و  بیبه گوش/ دردمندان ب دیآیهم نم يجغد يتپش/ وا یدر مزار آباد شهر ب«
 یالخانه خ بالها/ در سکوت جاودان مدفون شده است/... ریان به زها گم کرده راه/ مرغکان سرشنهیها در سخروش/ آهیب

ه هم پشت تپ کیبس هولناك/ ل یشب ،يشب است آر نینبود/ ا يسوزآب و نان/ وآنچه بود، آش دهنیبود و خوان ب
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ه آمد بار کوته است/... هرک میصدا نمیبیبرکشم/ باز م یفغان میگویتپش/ گاه م یو شهر ب مینبود/ باز ما ماند يروز
شود/  دایپ يگریدگر/ صبر کن تا د ي: فرداندیگویباز م /...بینص یخود را بست و رفت/ ما همان بدبخت و خوار و ب

 ».شود دایپ ياسکندر ی/ کاشکدینخواهد شد ام دایپ ياکاوه


