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شهید محمد جعفر دانشمند نوروزیان

میدهند که بچه شما در فالن محل دفن شده است و حق
برگزاری هیﭻ گونه برنامه و مراســم عــزاداری هم برای او
ندارید .میگوینــد حتی آن زمانها مامور میفرســتادند
که در خانه و به صورت مخفی هم مراسم عزاداری برگزار
نشــود .خانــواده نمیتوانســتند پیگیر علت فــوت عمویم
شــوند ،حتی آنها را تهدید کرده بودند کــه اگر کاری هم
انجام دهند همه آنها را به زندان میاندازند.

اجازه عزاداری هم نمیدادند

شهر شلوغ بود و صدای همهمه و یا علی یا علی که ازسوی مردم در مسجد گوهرشاد
شنیده میشد ،خواب را از چشمانش ربوده بود .از جایش بلند شد .به آرامی گام بر
میداشت تا مبادا از صدای قدم هایش ،مادر بیدار و مانع رفتنش به مسجد شود؛ در
میان سیاهی شب خود را به مردمی که در مسجد جمع شده بودند ،رساند .هیﭻ کس
نمیداند چه اتفاقی برایش افتاد ،اما دو روز بعد خبر آوردند که محمد جعفر در اثر
اصابت گلوله به پهلویش در بیمارستان آمریکاییها جان باخته است....

«حسینعلی دانشــمند نوروزیان» برادرزاده شهید و همسر
ایشــان «مرضیه صفری» ،که خواهرزاده شــهید دانشمند
است درباره آن سالها میگویند:
عمویم محمد جعفر آن زمان حدود  1٧سال داشت ،مجرد
بود و برای کمک به مخارج زندگی کار میکرد .آن زمانها
جوان بود و نترس .از همــان اول که بهلول به مشــهد آمد و
هنوز کسی درست ایشان را نمیشــناخت و معروف نشده
بود ،در جلســات و ســخنرانیهای شان شــرکت میکرد.
خانواده تعریــف میکردند کــه در آن روز واقعــه ،بهلول در
مســجد گوهرشــاد بر منبر میرود و علیه پهلوی سخنرانی
میکند و وقتی صحبت هایش به اوج میرسد ،تیراندازیها
شــروع میشــود ،عدهای فرار میکنند و عدهای هم مانند
عموی مــن مقابل آژانها میایســتند .در همیــن گیر و دار
بــه کلیــه اش تیر میخــورد و بــی حال بــه زمیــن میافتد.
مردم کــه مجروح شــدن او را میبینند ،او را به بیمارســتان
آمریکاییهای ســابق که در خیابان آیت ا ...بهجت کنونی
قرارداشت،میرسانند.میگویندبهبیمارستانکهمیرسد
فوت میکند ،اما مﺄموران بعــد از فوت او هم اطالعی از این
اتفاق بــه خانــواده نمیدهند .بــدون اطالع پیکــرش را در
قبرســتان هشــت آباد که در حوالی خیابان شهید کاشانی
االن بود ،دفن میکننــد و بعد از آن به خانــواده اش اطالع

اینجــا عــزاداری میکند یــا نــه .مادربزرگــم خدابیامرز
برای ما تعریف میکرد و میگفت صورتم را میگذاشــتم
روی رختخوابهــا و گریــه میکردم که مبــادا صدای من
به بیرون برود .وقتــی گریه میکردند جلــوی دهان خود
لحاف میگرفتنــد که مبــادا یک وقــت مﺄمــوران صدای
آنها را بشــنوند .آن موقع خیلی خفقان بوده و اینها هم
از اول خیلی اسالمی بودند و موقعی که بیحجابی شده،
خیلی ناراحت شدند .پدرم میگفت در خانه کوچکی که
داشتیم ،حمام که نبود اما یک دوشمانندی گذاشتیم که
در خانه استحمام کنیم ،مبادا خانمها مجبور شوند برای
حمام بیرون برونــد و در راه حجــاب از سرشــان بردارند.
خانمها گاهــی هم کــه میخواســتند از اقوام خــود خبر
بگیرند ،شب میرفتند که تعداد مﺄموران کمتر باشد.

«مرضیــه صفــری» همســر آقــای حســینعلی دانشــمند
نوروزیان که خواهرزاده شــهید نیز هســت هــم خاطراتی
را روایت میکنــد :به یــاد دارم که پدر من میگفت شــب
جمعهای بــه خانه آمــدم ،فردایش اعالم کردنــد که آقای
بهلول میخواهد در مســجد گوهرشاد بر ضد بیحجابی
ســخنرانی کنــد .پــدر مــن آن زمان سیاســی بــود ،کمی
مخالف رضاشــاه ،او به خانه میآید و بــه مادربزرگم تاکید
میکند که نگذار فردا محمدجعفر بیرون برود ،چون فردا
احتما ًال مسجد گوهرشاد شلوغ میشود .اما محمدجعفر
بــه حــرف او گــوش نمیکنــد .صبــح کــه از خــواب بیدار
،1٧
میشــوند میبینند محمدجعفر که آن زمــان تقریب ًا 1٧
 1٨سال داشت در تاریکی از خانه بیرون رفته است.
همــه نگــران و دلواپس میشــوند .خانــه آنها
نزدیک حــرم بــوده و زمانــی کــه تیراندازیها
شــروع میشــود ،صدایــش را میشــنوند .پدر
من خانمهــا را داخــل خانــه میفرســتد ،در را
میبنــدد و میروند دنبال دایــی محمدجعفر.
اینطور که پــدر من تعریف میکــرد ،میگفت
به یک نفــر برخوردم ،گفــت برادر خانــم تو تیر
خورده ،او راانداختنــد در کامیــون و بردند .او
برمی گــردد ولــی هیﭻ خبــری بــه مادربزرگم
نمیدهد و به دنبال پیگیــری اتفاق میرود که
متوجه میشود او را به بیمارستان آمریکاییها
بردهانــد .مــیرود بیمارســتان خبر بگیــرد ،او
را راه نمیدهنــد .بــه او میگوینــد اگــر بیایی
اینجــا و بگویی مــن اینجــا شــهید دارم ،تو را
هم میگیرند .برو و منتظر بــاش که خود آنها
بیایند خبر بدهند .محمدجعفر زنــده بوده و او
را به بیمارســتان بردند اما گویا آنقدر که روی
او جنازههــای دیگر را ریخته بودنــد ،حالش بد
میشــود .وقتی او را بــه بیمارســتان بردند ،دو
روز بعــدش خبر آوردند که شــهید شــده ،آنجا
نمیگفتند شهید ،میگفتند کشته شده ،چون
بر ضد شــاه قیام کرده .به بیمارســتان بردند
و بعد از بیمارســتان هم بردند قبرســتان
هشــتآباد کــه در خیابان کاشــانی
فعلی اســت ،دفن کردنــد و اجازه
عزاداری هم به هیﭻ وجه ندادند،
حتی پدرم میگفت میرفتم بی
هوا در را باز میکــردم ،میدیدم
مﺄمورهــا گــوش خــود را روی در
شهید دانشمند تنها شهید واقعه گوهرشاد است که یادمان او دقیقا در
محل خاکسپاریاش نصب شده است؛ خیابان شهید کاشانی ،پارک کودک.
خانه گذاشتهاند که ببینند کسی

