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  ستـغیرت حق بود و با حق چاره نی
  کو دلی کز حکم حق صد پاره نیست

 
رفت. به اندازه یک ابر دلم گ نگار و عباس امیر انتظام مغموم و متاثر شدم وبسته شنیدن خبر پر کشیدن محمد از

حسینیه «داشتم در جلسات هفتگیِ جمعی از نواندیشان دینی که در محل  که ایران بودم، دو سال اخر، توفیقروزگاري 
پیش از آن، دورادور، در . رسیدمنگار و دیگر یاران موافق و دوستان همدل میشد، خدمت بستهبرگزار می» ارشاد

بسته نگار، چنانکه  مرحوم. دیدممرحوم بازرگان ایشان را می سم سالگرد مرحوم طالقانی ومحافلِ شب قدر و یا مرا
، »بیمذه ـملی «سیاسی با سید محمود طالقانی و جماعت  من شناختم، افزون بر رابطۀ وثیقِ فکري و خانوادگی و

ین ع خود فضیلتی است، درشنید، که در جاي گفت و بیشتر میدر جلسات، کمتر سخن می .خوان بود و کم گوپر
هاي زندان افتاد و رنج احضارها و بازجویی نگار، بارها بهکرد. بستهبرانگیزي میملأهاي خوب و تحال، نکته سنجی

ند بل هاياي در پیگیريِ آرمانخم به ابرو نیاورد و دست از طلب برنداشت و لحظه متعدد را بر خود هموار کرد، اما
عباس امیر انتظام را خواندم و از ظلم  ها قبل، خاطرات دو مجلديیدي به دل راه نداد. سالدینی و سیاسی خود، ترد

 هاي متمادي از، سال57سف خوردم. زنده یاد امیر انتظام، پس از انقالب بهمن أت ، عمیقاًامانی که بر او رفته بودبی
استقامت ورزید و از مواضع خود  الهاي زندان سپري کرد؛ در عین حجنایت، پشت میلهجرم و بیعمرش را، بی

چند باري که توفیق دیدار با ایشان دست داد، صالبت و سالمت . عدول نکرد و به جرم مرتکب نشده اعتراف نکرد
 .العین در سخنان و رفتارش مشاهده کردميأر و صداقت را به

د و او حقش جفا کرده بو که در امیر انتظام با حاضر شدنش بر بالین محمدي گیالنی در بیمارستان، کسی مرحوم
وار، دربدري و دوري از خانواده را برایش رقم زده بود، ماندال هایی مشحون از درد و رنج ورا به زندان افکنده و سال

باشند، به جامعۀ  دارِ پیرامونی را، ولو از طایفۀ دشمنانتهاي گوشت و پوست و خونحقّ انسان ورزي درشفقت
نظیري داشت و کینه را و هاضمه فراخِ کم وخت. امیرانتظام، روح بلند و وسعت مشربمصیبت زدة ایرانی آم

 از اینرو توانست از خودش عبور». هاي باز نسبت داشتامروز بود و با تمام افق بزرگ بود و از اهالی«شناخت؛ نمی
بنهد و به آب روان بشوید و  پشت ها را پسِها و نامردمیها و جفاها و نامرديکند و دشمنانش را ببخشد و تلخی

 .بها از خود بر جاي گذاردگران هاي دور گردد و میراثی ماندگار وهم نورد افق

 خود و راحت یاران را طلبیدند پایان خداوند بر این دو عزیز از دست رفته باد! نارنینانی که رنجو درود بی رحمت
نامی  و خوبی را نصیب بردند و» برّ« کردند و به تعبیر نیکوي قرآن،  خود انفاق» مما تحبون«و از راحتی و آسایش و 

  :خود بر جاي گذاشتند نیک از
 دو چیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب

 انـــــوز این دو درگذري کلّ من علیها ف
 


