
 نمایش نامه خوانی

 61تا  59 فحاتص "از چیزی نمی ترسیدم "بخشی از کتاب 

بود. رفت و آمدم به مسجد جامع که آن وقت آیت اهلل صالحی در آن نماز می خواند و مسجد قائم  55سال های  

 55، برقرار بود. در اواخر سال میه که تقریبا پاتوق ثابت من بودبه خاطر درس قرآن آقای حقیقی و تکیه ی فاط

کرمان آمد و در مسجد قائم مشغول بحث شد. تعداد کمی افراد در جلسه  یک روحانی به نام سید رضا کامیاب به

جلسه ی او جلسه ی محدودی بود. از حرف های او که خیلی پوشیده حرف می زد، ی او شرکت می کردند. 

 است. سه جلسه شرکت کردم. چیزی نمی فهمیدم، فقط می دانستم او ضد شاه

مزاده به اما اولین درگیری با پلیس را تجربه کردم. روز عاشورا بود که معموال هر سال در این وقت 55محرم سال 

سید حسین در جوپار می رفتیم. آن روز مانده بودم. برای سر زدن به دوستم فتحعلی، به هتل کسری آمده بودم. 

نجره ی ساختمان، پایین را نگاه می کردیم. آن طرف خیابان، در مقابل ما، شهرداری هوا گرم بود و هر دوی ما از پ

ر جوانی با سر برهنه و موهای کامال بلند در پیاده رو در حال حرکت بود که در آن ختد بودند. و شهربانی کرمان

عمل زشت او در روز عاشورا  و یک پاسبان شهربانی به او جسارتی کرد. اینروز ها یک امر طبیعی بود. در پیاده ر

 آن، تصمیم به برخورد با او گرفتم. آشفته ام کرد. بدون توجه به عواقببر

پاسبان شهربانی به سمت دوستش رفت که پاسبان راهنمایی بود و در چهارراه جنب شهربانی مستقر بود. به 

این حمله برایم هیچ اهمیتی  سرعت با دوستم از پله های هتل پایین آمدم. آن قدر عصبانی بودم که عواقب

نداشت. دو پلیس مشغول گفت و گو با هم شدند. برق آسا به آن ها رسیدم. با چند ضربه ی کاراته اورا نقش بر 

 زمین کردم. خون از بینی هایش فوران زد!

 ردم وپلیس راهنمایی سوت زد. چون نزدیک شهربانی بود، دو پاسبان به سمت ما دویدند. با همان سرعت فرار ک

به ساختمان هتل پناه بردم. زیر یکی از تخت ها دراز کشیدم. تعداد زیادی پاسبان به هتل هجوم آوردند. قریب به 

ما نتوانستند مرا پیدا کنند. بعد، از هتل خارج شدم و به سمت خانه مان حرکت دو ساعت همه جا را گشتند؛ ا

 از چیزی نمی ترسیدم. شهربانی مغرورم کرده بود. حاال دیگرکردم. زدن پاسبان 

 


