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 وین چه استغناست یا رب  

  
  وین چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است

 تـــــال آه نیســـــکاین همه زخم نهان هست و مج

دیروز با دیدن عکس علیرضا رجاییِ نازنین بـر روي تخـت بیمارسـتان، منقلـب شـدم و از عمـق جـان آهـی کشـیدم و          
هشـت مـی گـذرد، هنـوز لطمـات و       انتخابـات سـال هشـتاد و   آسمان چشمانم بارانی گشت. به رغم اینکـه هشـت سـال از    

هاي آن دوران سر باز ایستادن و تمام شدن ندارد. رجایی عزیز، پس از انتخابات ریاست جمهوري بـه زنـدان افتـاد؛    تلخی
در  به رغم اینکه معضل و درد فک و سینوس او در زندان آغار شـد، بـدان اعتنـا و رسـیدگی نکردنـد و ایـن زخـم نهـان،        

، شیمی درمـانی و رادیـوتراپی   94وجودش ریشه دواند و بدل به سرطان فک و صورت گردید. او، پس از آزادي در سال 
سـاعته تـن دهـد و چشـم و اسـتخوان گونـۀ راسـت خـود را از          14مجبور شد به عمل جراحیِ سـخت   را آغاز کرد، نهایتاً

 .دست دهد

از درمان او ممانعت به عمـل نمـی آمـد و درمـان از درون زنـدان آغـاز       اند که اگر نزدیکان او بانگ برآورده خانواده و
 ....می شد، امروز شاهد این وضعیت تلخ و تراژیک نبودیم

رود؟؟ ایـن  اند که چنـین در حـق شـان جفـا مـی     مذهبی چه ذنب الیغفري کرده -دانم خانوادة شریف و اصیل ملینمی
انـد و الغیـر؛ در ایـن مسـیر هـم رنـج       دي و اعتالي این مرز و بوم بـوده مشغول آبادانی و آزاعزیزان، چندین دهه است دل

رده و بـه ادامـه دادن، ادامـه    خنـدان آورده و خـم بـه ابـرو نیـاو      لـبِ  ،خـونین  بسیار برده و هزینۀ گزافی پرداخته، اما بـا دلِ 
هالـۀ سـحالی و هـدي صـابر،      اهللا سـحابی و نحـوة پرکشـیدن مظلومانـۀ    آورم تشییع جنازة عـزت اند. وقتی به خاطر میداده
 .گیردشوم و به اندازة یک ابر دلم میکام میتلخ

 89، سـال  دیـدم؛ یـادم هسـت   روزگاري که ایران بودم، علیرضـا رجـایی عزیـز را در مجـالس و محافـل گونـاگون مـی       
واهر امـر  کسی که ظـ کردیم؛ ، روزي در غرفۀ انتشارات ایشان نشسته بودیم و با هم گفتگو میشمسی، در نمایشگاه کتاب

اهللا منتظـري بـر   لو آمد و سخنان موهنی دربـاره آیـت  کرد، با دیدن ما در غرفه جاللهی و مکتبی بودنش میداللت بر حزب
زبان آورد. خاطرم هست، رجایی رفتار این فرد را هیچ برنتابید و ناراحت شـد و بـه او گفـت: حـق نـدارد دربـارة بزرگـی        

؛ رجـایی عزیـز کـه خـود     »بـردن اسـت  بوي جنسـیت پـی دل  «. به قول مولوي: سخن بگویدگونه چون مرحوم منتظري این
  د ... .اهللا منتظري برآشفته شرو از اهانت به آیتایناست، از باخته است، همجنس و همسنخ با آدمیان حرّآزاده و پاك

هـاي  یفش را پشت میلهسالیانی از عمر شررجایی حرّ و آزاده باید محبوس باشد و نه تنها » روزگار غریبی است نازنین!«
را بیرون از زندان هم بپردازد. اما افرادي چون سعید مرتضـوي و سـعید عسـگر و محمـود     زندان سپري کند بلکه تاوان آن

دالنه بگردنـد؛  ، آزادانه و فارغ... که از منظر همین قوه قضائیه تخلفات عدیده کرده و جرمشان محرز استو احمدي نژاد 
 ».ین تفات ره از کجاست تا به کجابب«
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بـه سـبب دگراندیشـی در حـوزة سیاسـت       اً، صـرف »مـذهبی  ـ   ملی«دانم کی بناست این ظلم آشکار که بر جماعت نمی
تـرین  اي از پاكرود، به پایان رسد؟ چه زمانی قرار است به قول علی مطهريِ دلیر، بابت ظلم و جفایی که در حق عدهمی

  ن این دیار رفته، عذرخواهی شود و جبران مافات گردد؟ترین شهرونداو آزاده
 

  اي آن است که خون موج زند در دل لعلـج
 ازارشــــــشکند بابن که خزف میـزین تغ

 


