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 خاطره هایاين تنها تجديد ديدار با"

شهيدی است که جهان بزرگتری را  رفيق

جهان برای خودش  ميکرد اما از همه طلب

  "نمی خواست هيچ

گل های سرخ ايران گلگون تر ... 

در عقيم ترين فصل تاريخ، اين .شده اند 

رخ ما کدام شهيد است که در گل های س

سرود می خواند؟ گل سرخ را هموطنان ما 

اين انتخاب . سمبل انقالب ايران شناخته اند

                        عالوه بر گويائی طبيعت گل

رخ، يک بهانه پرشور و خاطره انگيز س

  .هم دارد

چيتگر تهران در برابر جوخه در سپيده دمی که خسرو گلسرخی ـ شاعر انقالبی ـ در ميدان 

" سرو" وجود او، مثل بهار و ابديت فضای ايران را پر کرد و در آندم که ايستاد، رايحه ايمانیِ  داماع

در قلب هر ميهن پرست ايرانی يک گل سرخ " ايستاد و مرد " سرافراز ملت ما، به رسم همه آزادگان 

  . ، خونين و پرتپش شکفت
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***************************  

پسر بچه شروع به خواندن . واسته بود در باره قهرمان تاريخ بنويسندمعلم انشا از بچه ها خ

  :کرد

قهرمان بايد مثل خسرو . از مرگ و خطر نترسد.  قهرمان بايد مردم را دوست داشته باشد--

  ...گلسرخی باشد 

در حاليکه زل زل به اين شاخه شکستنی و تکيده که . معلم با دستپاچگی کالم شاگرد را بريد

 بی رنگ، چشم های گود افتاده ، لب های قيطانی بی خون و لباس پر وصله و مندرسش گونه های

  :شناسنامه گويای او بود نگاه می کرد، ترسنده و مضطرب و در عين حال کنجکاو پرسيد

   کی به تو گفته که قهرمان تاريخ بايد مثل گلسرخی باشد؟--

  :شاگرد بی خيال و مطمئن گفت 

ن از او پرسيدم قهرمان تاريخ يعنی کی؟ او عکس گلسرخی را توی م...  پدرم گفت آقا --

  ! ".يعنی اين : " روزنامه به من نشان داد و گفت

پيش از آنکه معلم به خود آيد، شاگرد ديگری از ته کالس انگشت سبابه اش را بلند کرد و 

  :صدای زير و سوت مانندش را در فضا ريخت 

  ... نوشته ايم  آقا ما هم در باره گلسرخی انشا--

***********************  

 حق گلسرخی بود که پيش از مرگ پهلوانی اش،  اين نيک بختی شگرفی نبود، اين کمترين

او از فردای دادگاه نظامی، که فرياد محکوم کننده اش چون . پيروزی شيرين و مردمی اش را ببيند

زنامه ها به گوش مردم رسيد، به انشای يک مارش هيجان انگيز انقالبی از تلويزيون و از طريق رو

  .شاگردان مدارس، به ترانه ها و خاطره ها و به گفت و گوهای کوچه وبازار راه يافت

**************************  

تا حد اغراق و گزافه . به آسانی نمی شد باورش کرد . مثل يک شعار خشمگين و سوزان بود

 آنقدر بی پروا و شورشی بود که اگر شناخت عميقی از او در ابراز عقايدش. پرشور وياغی می نمود

  .نداشتی، خيال می کردی تظاهر می کند 

اين انفجار درونی در صدا . منفجر می شد وقتی حرف سياست بميان می آمد کينه در وجودش 

می ريخت و در اين حال حرف او پرچم سرخی بود که بر سنگر يک شهيد زنده در اهتزاز  و نگاه او 

  . ست ا

  :می گفت 
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من اصال . با اين سانسور روانی بايد جنگيد. اين شرم آور است.  سکوت؟ نه موافق نيستم--   

اين يک حکم محافظه کارانه و . مخالفم" ديوار موش دارد و موش گوش " با اين ضرب المثل که 

  . خشک است که اعتماد را از ميان مردم می دزدد و آن ها را از هم دور می کند 

چرا هر کسی بايد از سايه . به عمد و با تردستی اين وضع را بوجود آورده اند " آن ها " 

خودش بترسد، صدايش را در گلو خفه کند و زخمش را از ديگران بپوشاند؟ چرا بايد توی جمجمه هر 

  ".يک از ما يک مامور سانسور نشسته باشد و افکارمان را قيچی کند؟ 

يک . قعی می زد که هنوز کار مخفی و سازمانی نمی کردگلسرخی اين حرف ها را مو

  :می گفت . روشنفکر دمکرات بود که از فقدان شرايط دمکراتيک کالفه بود و رنج می برد

ديوار سانسور اگر .  اگر همه ما درباره همه چيز حرف بزنيم، ساواک را مستاصل می کنيم--

  . بازتری بوجود می آيددر درون ما فرو بريزد، در بيرون از ما هم فضاهای

چريک شهيد و دليری که در . غرش گلوله ها در سياهکل در وجود او طنين پردامنه ای داشت

  .وجود او خفته بود و خواب های سرخ آينده را می ديد از بوی باروت بيدار شد

  :گلسرخی به وجد آمده بود

  . شعر من بايد لباس رزم بپوشی---

  " تفنگ چريکی ات را به دوش بگير                                       

  .وشعر او قدم در سنگر گذاشت

  بر بام های ناشناس" 

  در معابر بی نام 

  اين خون متالشی و جوان رفقاست

  ای گرمترين آفتاب 

   بر شانه هامان بتاب                    

  ای صميمی ترين آغاز

  . ر باش  ای تفنگ ، ای وفادار ، يا                  

  . "ميرويم که فتح کنيم فردا را 

   

اما گلسرخی هنرمندی نبود که در برج عاج بنشيند و از سر سيری و بيدردی، يا دلتنگی های 

قلب او قطره قطره در شعرش آب می شد و جويبار شعر . شعر ايمان او بود. روشنفکرانه شعر بگويد

در شعرش شليک می کرد، در شعرش رنج می او . او در زمزمه محزونش با مردم درد دل می کرد

  : زندگی گلسرخی سرمشق شعرش بود. برد، دشنام می داد و حتی عشق می ورزيد
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  ما فتح می کنيم " 

  ما فتح می کنيم

  باغ های بزرگ بشارت را  

  " .با خون و خنجر خفته در خونمان 

*****************************  

   

ياهای چريکی او زنده و شعله ور بودند و او با اين سوداهای وقتی با او آشنا شدم ، هنوز رو

  .پهلوانی تا مرزهای شهادت و ايثار خود پيش می رفت 

چريک در قصه ها و تخيالت . در آن روزها جاذبه نام چريک کوچه و خيابان را پر کرده بود

فنگ بدوش و طاغی، با جوان ها قهرمان نجات و پيروزی بود؛ اما توده های ميليونی به اين پيامبر ت

  .گلسرخی با يال و کوپال مردانه خود تجسم يک چريک بود. ترديد و ناباوری می نگريستند

موهای کم پشتی . چشم های ميشی رنگ روشنش، مثل نگاه افعی تيز و آميخته به سحر بود

 او را از داشت که هر قدر به پيشانيش نزديکتر می شد رويش آن به سستی می گراييد و پيشانی بلند

  .آنچه بود بلندتر می نمود

در سراپای او آنچه در اولين نگاه جلب نظر می کرد سبيل پر پشت و گورکی وارش بود که 

سبيل های خشن و مهاجمش با . به سيمای او قاطعيت می داد و صالبت درونی اش را برمال می کرد

ی می درخشيد، تضاد آشکاری صورت او که به يک جور مهربانی و طراوت در رايحه لبخند ماليم

  .داشت

فرنج مستمعل و نخ نمای آمريکايی، که سه فصل از سال از تن او بيرون نمی آمد، در 

همآهنگی با پيراهن مخملی سياهی که نزديک به نيمی از سال او را همراهی می کرد، اگر چه فقر 
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گی يک انقالبی را می دادند، پنهان او را افشاء می کردند، در عوض به او حالت بی نيازی و برازند

  .که در زندگی متالطمش جايی برای ظاهرآرايی و زمانی برای نگريستن در آيينه وجود ندارد

گلسرخی حقيقی در موقع بحث و مجادله های سياسی و اجتماعی يا هنری عريان و فاش می 

جان به اينطرف و در اين لحظه ها شانه هايش را پياپی باال می انداخت، دستهايش را با هي. شد

آنطرف تکان می داد، ابروهايش را گره می کرد و می گشود و لبهايش با لرزه های خفيفی که تا حد 

فک هايش مثل سنگ های آسياب بهم فشار می آوردند و با . نا مشخص ريز و تند بود، می جنبيد

اگر در . حو می شدهرانقباض گونه های گوشتالودش، چين ها را روی پيشانيش می ريخت و دوباره م

اين دم سيگاری الی انگشتهايش بود، با نفسهای بلند آن را می مکيد و دودش را تا عمق ريه اش می 

  :صدايش رگه دار و منقطع می شد. فرستاد

چرا شعر نبايد شعار باشد .  لطفا آيه های روشنفکرانه را مثل کاه و علف جلوی ما نريزيد-

اين کفر است که دنبال شعر ناب و جوهر سيال . ی بخود ندارددر جايی که زندگی کمترين شباهت 

من به نفع زندگی، از شعر اين توقع را دارم که اگر الزم باشد نه فقط شعار، . شعری سينه چاک بدهيم

  "بلکه خنجر و طناب و زهر باشد، گلوله و مشت باشد

توده ای نسل جوان " يا بقول خسرو  -و در يکی از همين بحث ها بود که با توده ای جوان

. اولين برخوردها دوئل عقيده و کالم بود. اين آشنايی توفان شديدی در پی داشت. آشنا شد" جديد

  :خسرو گفته بود

اگر لنين امروز در جامعه ما .  کاری که امروز چريک ها می کنند ادامه خالق لنينيسم است--

  .بود تفنگ به دست می گرفت

     :واب داده بودو رفيق توده ای با ماليمت ج

  . لنين را به آنچه که هرگز نمی پسنديد متهم نکنيم--

  :و نقل قولی از لنين آورده بود که

کشاندن پيشاهنگ تنها به پيکار .  تنها با نيروی پيشاهنگ نمی توان به پيروزی رسيد-- 

گ بر نخاسته اند، و قطعی، هنگامی که هنوز تمام طبقه و توده های انبوه به پشتيبانی مستقيم از پيشاهن

يا دست کم بی طرفی خيرخواهانه ای در برابر آن ها پيش نگرفته اند، اقدامی است نه تنها نا بخردانه، 

  .بلکه، حتی تبهکارانه

  :خسرو گفته بود

   تو جانبازی های انقالبی را تخطئه می کنی؟- 

  :رفيق توده ای جواب داده بود

  .بی نيست، ايده آليسم انقالبی است آنچه بايد تخطئه شود جانبازی انقال-- 
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  :و توضيح داده بود

ذهن .  خطرناکترين پرتگاهی که پرشورترين مبارزان را تهديد می کند، ذهن گرائی است--

گرا موجود يک بعدی و خشک انديشی است که خواست ها، ايده آل ها و تجربيات پراکنده و محدود 

تنها معيار و محور او احکام ذهنی جامدی است . شماردخود را بر واقعيات جامعه و طبيعت مقدم می 

اين موجود . که رابطه زنده و فعال خود را با دنيای خارج از دست داده اند و پالسيده و بی اثر شده اند

يک بعدی منظره عام قوانين طبيعت و جامعه را نمی بيند و يا اگر می بيند نمی فهمد، ساخته ذهنش را 

می کند، ذهنش مستقل از عين فتوی می دهد و يا آنکه ممکن است خودش را جانشين واقعيت عينی 

ماترياليست بداند و به جهان بينی پرولتاريائی يقين داشته باشد، درعمل در برابر آن می ايستد و احکام 

تا وقتی پرولتاريا . او با مقدم شمردن ذهن بر عين در ورطه ايده آليسم می غلتد. آنرا لگد مال می کند

مستقيمأ قدم در ميدان نگذاشته و درفش نبرد را بدوش نگرفته و دفاع از ايدئولوژی خود را فعاالنه 

عهده دار نشده، اينگونه کج فکری ها و انحرافات مجال خواهند يافت، چرا که ذهن گرائی بيشتر يک 

روب اين بيماری خرده بورژوائی و روشنفکرانه است و روشنفکر تا وقتی پرولتاريائی نشود ميک

  . بيماری مسری را با خود حمل می کند

قشرهای پائينی بورژوازی ملی و خرده بورژوازی ما در . ما اينک در مرحله تدارک انقالبيم

 ايد آليسم انقالبی به اشکال متنوع و متفاوت ظهور  در اين مرحله. برابر خود ميدان وسيعی می بينند

  . "چريک يکی از اين شکل هاست. می کند

  :گلسرخی جواب داده بود. رفيق توده ای لحن بی رحمی داشت. سرخی برافروخته شده بودگل

چه کسی می تواند منکر اين واقعيت باشد که چريک، انقالبی ترين .  اين اتهام بزرگی است--

او خودش را نثار خلق کرده، . جان و خون او گواه صداقت اوست. جامعه ماست عنصر تمام تاريخ 

او همه فرصت طلبان و حزب سازانی را که توی آفتاب لم .  او در آشتی ناپذيری استفضيلت ناياب

داده اند و کتاب می خوانند و فلسفه می بافند و منتظرند تا باصطالح شرايط پخته شود و انقالب با پای 

  .چريک های ما راه ميانبر را انتخاب کرده اند! رفيق. خود بسوی آن ها بيايد، رسوا کرده است

نزديکترين راه يگانه ترين راه است و انتخاب اين .  اما در انقالب راه ميان بری وجود ندارد-

تنها راه بايد با توجه به مقتضيات اجتماعی، رشد تناقضات و چگونگی صف آرائی طبقات جامعه 

ی انتخاب متحدان طبقاتی و آگاهی به حد و طبيعت اين اتحاد نيز نقش نيروهای خارج. صورت بگيرد

می بينی که مسئله بغرنج تر . بعنوان عامل ترمز کننده يا تسريع کننده تحوالت اجتماعی و جهانی است

آنها . و علمی تر از آن است که جائی برای تصادف و راهی برای ميان بر زدن در آن بتوان پيدا کرد

واه به جلو هل که می خواهند به همت جسارت و پهلوانی و با دادن خون و جان، جامعه را به دلخ
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آنها تاريخ را به . بدهند و حرکتهای درونی آن را تنظيم کنند عمال اين قانونمندی را نديده می گيرند

  . قهرمان ها می سپارند، بی آنکه بدانند قهرمانها با همه جاذبه و عظمت خود ميوه های درخت تاريخند

  :گلسرخی گفته بود 

اخالق انسان را در تحول جامعه و تسريع دنيائی  حکم تو آنقدر خشک و جامد است که نقش -

اين فورمولهای بی روح ما را اسير تقدير می کنند و . مهربانتر و انسانی تر را از او می گيرد

من با هر حزب و . بصورت پيچ و مهره های بی اراده ای برای ماشين عظيم تاريخ در می آورند

ورمول حبس کند و او را تا حد برده نيروهای ديگر آئينی که سعی کند انسان را در يک تئوری با ف

  .دربياورد نمی توانم موافق باشم 

او با اين کلمات که همه نداهای باطنی اش . انسان محراب و مسجد و سجده گاه گلسرخی بود

  .در آنها طنين می نداخت، از ايمان و از مقصد شهر و جهاد خود دفاع می کرد

  :رفيق توده ای گفته بود

انسان با همه معجزاتش در .  با معجزه انسان موافقم، اما اين فقط نيمی از حقيقت است من-

اما در اين حصار برای خالقيت او حد و مرزی . شرايط جبری زمانه و محيطش محصور است

ولی آن را بزرگ . مهم اينست که اين خالقيت، عرصه های تاريخی انسان را پر تحرکت کند. نيست

 حال رابطه نامتناهی و ديالکتيکی ط اقتصادی و نظام اجتماعی مقدم نشمريم و در عيننکنيم و بر شراي

انسان با درک اين قانونمندی است که ميتواند وارد تاريخ شود و با . اين دو حرکت را از نظر نيندازيم 

  .تاريخ بياميزد و زندگی خود را فتح کند 

  :رفيق توده ای ادامه داه بود 

 شرايط عينی مستقل از ما و اراده   درک ديالکتيکی اين اصل است که مسئله امروز ما-

مناسبات توليدی، نظم سياسی و اجتماعی و فرهنگی مناسبات خود را تحميل می کنند . وخواست ماست

و عالقه و اشتياق يا نفرت و دشمنی ما در تعيين و تغيير اين شرايط بطور مکانيکی و ساده تاثيری 

رسالت ما بعنوان مارکسيست در اين . ذهنی را بر شالوده شرايط عينی می سازيماما شرايط . ندارد

بايد سنگرهای پرولتاريا را تدارک ببينيم، به او ياری دهيم تا خود را به مثابه يک طبقه . ميدان است

بقيه ". حزب طبقاتی خود را بر سنگ خارائی از تئوری انقالبی بنا نهند " باز يابد و به قول لنين 

او می داند چگونه حق و سهم خود را مطالبه کند و آينده را در مشت . کارها به خود او مربوط است

. ما با شرکت در آماده کردن شرايط ذهنی انقالب، تحوالت عينی را دامن می زنيم. های خود بگيرد

در .  می رسانداين است تنها راهی که معجزه انسانی را به ظهور.  ميان بر و يگانه راه  اين است راه

هر راهی جز اين راه، حتی اگر يک قطره خون از بينی يک مبارز بچکد، اين خون قصور ماست، 
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خلق ما با هر يک از اين قربانی ها زخمی . چه رسد به اينکه دليرترين فرزندان خلق قربانی شوند

  ...اين بهای گزافی است . تازه بر پيکر خود احساس ميکند

  : توصيه درخشان لنين برای حرف های خود حجت آورده بود رفيق توده ای با اين

 قربانی کردن يک انقالبی برای اينکه پست فطرتی برود تا پست فطرت ديگری جای او را -

  . بگيرد عاقالنه نيست

***************************  

  

 انقالبی وجدان. گلسرخی قانع نشد، اما اين گفتگوها ذهن او را با مسائل جديدی درگير کرد

گلسرخی در برابر هر سئوال مرتعش می شد و با نوعی مسئوليت مناسبترين پاسخ را جستجو می 

او به مدد اين غريزه تيز . غريزه او چه بسا که از آگاهی اش چابکتر بود و پيشاپيش آن ميرفت. کرد

غريزه هشيار او را اين . که گوئی از الهامی باطنی پيروی می کرد، حساسيت فوق العاده ای يافته بود

هر بار که گلوله ای در يک . اما هنوز چريک در وجودش بيدار بود. بسوی رفيق توده ای می خواند

روح شاعرانه وبی تاب او از آتش و باروت . گوشه کشور صفير می کشيد، اين بچه بی تابی می کرد

  . اين گلوله ها خود را گرم می کرد
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ای بتدريج از موضع دوئل لفظی و مجادله دور شد و در بحث های پراکنده با رفيق توده 

  . حالت يک پرسنده محتاط و شکاک را به خود گرفت 

  :يک بار از رفيق توده ای پرسيده بود

   در شرايط ما مبرم ترين وظيفه برای يک مبارز خلق کدام است ؟-

  :جواب يک جمله کوتاه بود که با لحنی قاطع ادا شد 

  . افشاگری سياسی -

 توده ای برای بسياری از حرف های خود پشتوانه آهنينی از نصايح و رهنمودهای رفيق

در اين باره هم با کالم لنين . مارکس، انگلس و لنين و ديگر مرشدان و رهبران پرولتاريا داشت

  :توضيح داده بود

  برای پيشبرد کار مبارزه، تشکيل حزب پرولتاريا، تحکيم مبانی آن و تدارک انقالب، هيچ-

  .امری مهمتر از کار تبليغاتی و افشاگری سياسی نيست

  :و اضافه کرده بود 

جد و جهد برای .  به اين تاکتيک عمومی بايد يک وظيفه ويژه، اما حياتی نيز افزوده شود-

مشت خلقی ما با اين وحدت سنگين تر . اتحاد همه نيروهای پراکنده ای که هدف سياسی واحدی دارند

جز اين، چنگ و دندان ما آنقدر برنده و قوی نيست که گلوی . بايد به هم تکيه دهيم. و کاری تر ميشود

وحدت و مبارزه " بايد بتوانيم قانون . خصم طبقاتی را از هم بدرد و استخوان های اورا در هم بشکند

اين وجدان مارکسيستی . اضداد را در عمل و درحيطه جامعه خود بطور خالق تعبير و تفسير کنيم" 

  . استم

***********************************  

در حاليکه کشش های تازه ای در گلسرخی پديد آمده بود، ناگهان اين مالقات ها و مباحث قطع 

گلسرخی که در انديشه اش يک مرحله برزخی و انتقالی را طی می . رفيق توده ای غيبش زد. شد

  . کرد، از اين غيبت ظاهرا بی دليل تکان نخورد

  : به او اشاره ميکرد شعر

   افشاگری ؟---

  .اين کلمه در دهانش مزه تازه ای ميداد 

  . شعر من بيرحم باش 

  تو بايد رسوا کنی، 

  !بايد زمين را در زير قدمهايت به لرزه در آوری 

   وحدت نيروها ؟-
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  با شعرهايم 

  . کبوتران آشتی را پرواز ميدهم

  بگذار در صلح و پيوند رفيقان

  .ر شودگور دشمن حف 

  فريادهای ما اگر چه رسا نيست 

   بايد يکی شود                                  

..............................  

  بايد در هر سپيده البرز 

   نزديکتر شويم                             

  بايد يکی شويم                             

  اينان هراسشان زيگانگی ماست 

  د که سر زند طليعه خاورباي

   از چشمهايمان                          

...........................  

******************************  

او در نيمه راه . دستگيری گلسرخی برای خودش بيش از همه نامنتظره و غافلگيرکننده بود

نزديک يکسال می شد که . م برميداشتکنکاش و بازيابی درونی و يک نگاه دوباره به دور و برش گا

از يک محفل کوچک مارکسيستی، که بقول خودش تنها نشخوار انقالبيش حرف و خيالبافی بود، بريده 

  . بود و زندگی پر از تامل و کنجکاوی و جستجو کننده ای را می گذراند

  :در باره محفل مارکسيست نما، گاه جسته گريخته حرف هائی بر لب می آورد 

يک مشت جوجه انقالبی روشنفکر می . ن ها که بيشتر وراجی می کنند، کمتر اهل قلم اند آ-

قدم بگذارند و به خيال خودشان با آتشبازی و صدای ترقه مردم را بيدار " چه گوارا " خواهند پا جای 

  . کنند

   : جويده ادامه می داد  و با قيافه انديشناک و ناباور، حرفش را جويده. مکث می کرد 

  .  اما اينها خودشان بيشتر احتياج دارند که يکی بيدارشان کند-

گلسرخی از آن محفل، که از آن بعنوان محفل ويت کنگ های کافه نشين ياد می کرد، کالفه و 

خشم و کينه اش را از اين کافه نشين های پر افاده با غرولندهای زير لبی ابراز می . سرخورده بود

  :کرد
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:  ادعا در ميان است، از لنين هم بلشويک تر اند، اما اگر به آن ها بگوئی وقتی پای شعار و-

خوب ديگر رفيق وقتش رسيده، اين گوی و اين ميدان زبان ببند و بازو بگشا، ناگهان از قله ادعاهای 

  .هزار ويک دوز وکلک لفظی جور می کنند تا جازدن خودشان را توجيه کنند. خود پائين می افتند

اين قارقارکهای . او پهلوان پنبه های انقالبی را بدرستی محک زده بود. داشتگلسرخی حق 

پر هياهو در جريان دستگيری و بازجوئی و آنگاه دادگاه نظامی، صداها و زوزه های گوشخراش و 

چندش آور خود را نشان دادند و به صورت طوطی های دست آموز ساواک بر سر مديحه سرائی و 

  . الد باهم به رقابت غم انگيزی پرداختندمجيز گوئی دژخيم و ج

گلسرخی با بريدن از محفل اين مترسک های انقالبی به خود مجال داد تا بيشتر و جدی تر 

  :زمزمه های رفيق توده ای دوباره در وجود او طنين انداخت. بينديشد

گلس و  نميتوان ادعای مارکسيست بودن را داشت، اما روی تابناکترين سخنان مارکس و ان-

آنها که امروز به نام مارکس دست به ترور می زنند و يا در زير پرچم لنين . لنين خط قرمز کشيد

 لننيسم را نمی دانند و يا نمی دانند و –پرولتاريای انقالبی را به دهقان مردد می فروشند، يا مارکسيسم 

  ...تبهکارند 

  : رفيق توده ای گفته بود 

  .طرناکتر از ندانستن است خيلی وقتها کم دانستن خ---

  .پشت اين جمالت تجربيات تلخی نهفته بود

با اشتياق نوظهوری به جستجوی . گلسرخی حاال با اين منطق احساس انس و الفت می کرد

  ...رفيق در شکنجه گاه بود . رفيق توده ای پرداخت، اما رد پائی که از او يافت به زندان ختم می شد

*************************  

 که گلسرخی با انتظارات پرشوری به آن روی آورد و با آزمون های  محفل سياسی کوچکی

  :گلسرخی عقيده داشت. تلخی به آن پشت کرد، مانند تارهای عنکبوت دست و پاگير او شد 

طناب دار را .  کمترين اشتباه در شرايط ما برای مبارز انقالبی حکم طناب دار را دارد-

  .ربه کرددوبار نمی توان تج

اما خود او ازاين سرمشق حياتی پيروی نکرد و برای اين اهمال گرانترين بهائی را که می 

خيز برداشت تا خود را به . در آغاز ورود به آن محفل کذائی به آن اميد بسته بود. شناخت پرداخت

تالطمهای برای اينکه همسر و تنها پسرش را از اين گرداب و . قعر گردابهای پر حادثه بيندازد

که او نيز به نحوی ) ١(با تبانی با همسرش عاطفه . احتمالی آن دور کند، ظاهرا از خانواده خود بريد

با اين محفل ارتباط داشت، کوشيد تا در انظار اينطور جلوه دهد که بعلت اختالف و عدم تفاهم جدا از 

عاطفه در اين ظاهر سازی . خانواده خود زندگی می کند و اين رشته خانوادگی در حال گسستن است
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مصلحتی او را ياری ميداد، اما در آن محفل جز حرف و خيالبافی و احيانا چپ رويهای نمايشی و 

وقتی ساواک به اين محفل راه يافت نزديک به يکسال می شد که گلسرخی با آن . خطرناک هيچ نبود

  قطع 

کنجه جامعه ما هرگز مشمول رابطه کرده بود، اما خطای يک انقالبی در شرايط خفقان و ش

اين خطا ترو تازه و شاداب باقی می ماند و گاه حتی رشد می کند و مثل . مرور زمان نمی شود

  . باتالقی مبارز انقالبی را به درون خود می کشد

وقتی اعضای محفل دستگير شدند، دژخيمان ساواک . گلسرخی هم از اين باتالق رهائی نيافت

  .به سراغ او آمدند

مبارز انقالبی در برابر خود می ايستد .  انسان با نگاهی تازه به خود می نگرد در شکنجه گاه

روی اعماق نيمه تاريک و . و با نگاهی غريبه، اما موشکاف و بيرحم سراپای خود را برانداز می کند

 چاه تيره و  گاه از ديدن قيافه خود در اين ناشناخته وجود خود خم می شود و به جستجو می پردازد و

  . مرموز وحشت می کند

او در آن قسمت پنهان . در شکنجه گاه کشف و شهود درونی و دردناک آدمی شروع می شود

خود که در شرايط عادی و روزمره کمتر به آن رجوع می کند، غول های اساطيری و موجودات نيمه 

 و گاه به جای –پوزخند ميزند خدائی را کشف می کند که نيروی ابدی آنها به شکست و تسليم وزبونی 

اين افسانه ها و حماسه ها با شبح ترسنده ولرزان خويش که تاکنون از وجود آن در زير پوست خود 

بی اطالع بود روبرو می شود، شبح عاجزی که از شدت ناتوانی و اندوه وياس در حال متالشی شدن 

باز می يابند، شکنجه گاه را فتح ميکنند، آنها که قيافه اساطيری و خدائی خود را . و فرو ريختن است

  .عمق بيشتر و طنين پر غرورتری می دهند" انسان " دژخيم را به زانو در می آورند و به نام 

مثل شعرش از خلق بود و مثل خلق به مقاومت و حقانيت خود . گلسرخی از اين قماش بود

بيرون درز پيدا می کرد، از روحيه خبرهائی که بطور خالصه و پراکنده از زندان به . تکيه داشت

  :يکی از هم زنجيران او پس از آزادی نقل کرد. مبارزه جو و شورشی گلسرخی حکايت می کرد

وقتی خسرو را برای شکنجه می بردند سعی می کرد روی پاهای مجروح خود که نيش " -

. بگيرند و کمکش کنندنمی گذاشت نگهبانان زير بغلش را . صدها تازيانه را تحمل کرده بود بايستد

دندانهايش را روی هم می فشرد، ابروهايش را بهم گره می زد، سينه اش را جلو می داد و با آن قيافه 

  ".باشکوه وشکنجه ديده، لنگ لنگان، اما محکم قدم بر می داشت 

  :هم زنجيری گلسرخی ماجرای تکان دهنده ای از او به ياد داشت 

نش نبود و اتهام سنگين و مرگباری را يدک می کشيد، از هر با آنکه يک جای سالم در بد" -

  ".فرصتی برای تقويت روحيه رفقا استفاده می کرد 
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  :اين رفيق تاکيد ميکرد 

  ".خسرو نه بخاطر جرمش ، بخاطر شهامتش اعدام شد " --

  :يکی ديگر از هم سلولی های گلسرخی خاطره تابناکی از او به يادگار دارد 

 کرده اش را به رفقائی که روزهای دشوار شکنجه و بازجوئی را می مشت های گره" -

  : گذراندند نشان می داد و می گفت 

  " . از کتيرائی و روزبه بياموزيم"-

 حتی در آن موقع که -کتيرائی قهرمان نامدار شکنجه گاه های شاه است، اما روزبه هميشه 

ا توده ای ها نداشت ـ قهرمان محبوب او گلسرخی به اقتضای گرايش های چريکی اش ميانه خوشی ب

يک روزبه برای تبرئه تمام ندانم کاری های و اشتباهات يک حزب کافی است " بارها گفته بود . بود

  . و سرانجام وفادارانه همان جائی پا گذاشت که روزبه بزرگ پيش از او گذاشته بود ". 

***********************  

 –شاه " حکم اعدام او در شکنجه گاه . اه برود محکوم شده بود گلسرخی پيش از آنکه به دادگ

وقتی تازيانه، اجاق برقی و شوک الکتريکی دژخيم در پيکر پهلوانيش کارگر . صادر شد" ساواک 

 رعب انگيز و تحقيرهای روانی ، چون سحر و افسون در برابر  نيفتاد و وعده های شيرين و تهديد

  .ه ماندن او ديگر خطرناک بود ايمان راسخ او باطل شد، زند

مهم نبود که اتهام او چيست و حداکثر مجازات قانونی که ميتواند شامل اوبشود چقدر است ؟ 

مهم اين بود آه اين حريق سرآش مهار نمي شد و فطرت شعله ورش با شب و ظلمت و آفر و اهريمن 

  . سازگاري نداشت

، تعيين  ر اين خيمه شب بازي بي مايهد. دادگاه نظامي صحنه خيمه شب بازي مضحكي بود

رئيس دادگاه مرعوب برق شوم قپه هائي بود آه بر . جاي واقعي وآيل مدافع و دادستان مشكل مي نمود

دادرسان به عروسك هائي مي ماندند آه چشم هاي شيشه اي و نگاه مات و چهره هاي . دوش داشت

  .ه بودن نداشت  نشاني از فكر و حس و طراوت زندينمسخ شده شان آمتر

روزنامه . از چند روز پيش از تشكيل محكمه ، ساواك شعبده بازي وقيحي را صحنه آرائي آرد

هاي دستوري يورش به متهماني را آه هنوز مجرم بودن آنها در هيچ مرجع قضاي و قانوني محرز 

ت تا به ساواك اجتماعات و تظاهرات تصنعي و دلقك واري راه انداخ. نشده بود ، شروع آردند

اما مردم از آنار . اصطالح خشم وانزجار توده ها را از متهمان و مقاصد و آرمانهاي آنها نمايش دهد

شکر گزاری ترور انجام  (.بي تفاوت و يا با پوزخند مي گذشتند“ بي رونق “اين نمايشنامه هاي آهنه و 

 باره اين ترور صحبت کرده نشده شاه از سوی گروهی که گلسرخی با محفل آنان در ارتباط بود و در

  !)بودند
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وظيفه اين دادگاه . در اين جو خفقان آور حكم دادگاه پيش از شروع دادرسي قابل پيش بيني بود

  .قانون آش تنها صدور جواز رسمي دفن بود 

  .در پشت صحنه اين شامورتي بازي پردوز وآلك قيافه ساواك آامال مشخص بود

                   *************** *************************  

دادگاه نظامي بيش از هر چيز به بازار مكاره اي شباهت داشت آه همه فروشندگان آن با عربده 

  .تبليغات : جوئي و هوچيگري و دالل بازي يك آاال را عرضه ميكردند 

  .شاه: و هدف اين تبليغات بازاري فقط يك نفر بود 

اآثر متهمان مانند . ر گرفته کاخود متهمان را بساواك براي رونق بازار مكاره عروسكي 

عروسكهاي آوآي يكي پس از ديگري روي صحنه آمدند و آلمات جنون آميزي را آه ساواك 

با نچسب ترين . به به گفتند، چه چه زدند، خوش رقصي آردند. دردهانشان گذاشته بود تكرار آردند

الحات شاهانه را ستودند و از بت اعظم طلب جمالت تملق ساواك را گفتند، با چرك ترين آلمات اص

و سرانجام در لحظه اي آه مي رفت تا لبخند رضايت و پيروزي بر صورت آريه دژخيم و . توبه آردند

  :شاه بنشيند، صداي رعد آساي گلسرخي چون شالق صفير آشان فرود آمد 

    به نام نامي مردم

  .صدايش از انفجار يك نارنجك تواناتر بود

. در دادگاهي آه نه قانوني بودن و نه صالحيت آنرا قبول دارم ، از خودم دفاع نمي آنممن ----

هر چه شما بر من بيشتر بتازيد، من بيشتر بر خودم . بعنوان يك مارآسيست خطابم با خلق و تاريخ است

ايدم هر چه آينه شما به من و عق. مي بالم، چرا آه هر چه از شما دورتر باشم به مردم نزديكترم 

 -  سپرد د آه خواهي-حتي اگر مرا به گور بسپاريد . شديدتر باشد لطف و حمايت توده از من قويتر است

  .مردم از جسدم پرچم و سرود مي سازند

سرهنگ غفارزاده . رئيس دادگاه با بصدا در آوردن زنگ دنباله مدافعات گلسرخي را قطع آرد

  :جدي باشد گفت با صدائي آه سعي مي آرد مثل يك دستور خشك و 

  .حاشيه رفتن و تبليغات مرامي را آنار بگذاريد. فقط از خودتان دفاع آنيد 

  . قانون دادرسي و آيفر ارتش استناد آرد١١٤و به ماده 

  :گلسرخي پوزخند زد 

  از حرفهاي من مي ترسيد؟--

  :رئيس دادگاه با عصبانيت فرياد زد

  !بنشينيد. به شما دستور مي دهم آه ساآت شويد 

  :صداي هيجان زده اش بلندتر شد. در چشمهاي گلسرخي حريق افتاد
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خيال نمي آنم . برويد به سرجوخه ها و گروهبان هايتان دستور بدهيد.  به من دستور ندهيد-

 دادگاه  درمي بينيد آه. خوف نكنيد. صداي من آنقدربلند باشد آه بتواند وجدان خفته اي را بيدار آند

  .يزه ها از شما حمايت مي آنندباصطالح محترم هم سرن

ودر حاليكه مي نشست با سر به رديف سربازان مسلحي آه دور تا دور دادگاه ايستاده بودند 

  .اشاره آرد

 شغال ،پس از گلسرخي صداي بي تزلزل آرامت اله دانشيان در دادگاه پيچيد و پس از او جغدها

 زوزه هاي آر آننده خود دوباره شروع  وازده ها، معلولين سياسي ، با هاي وهوي و عوعو و،ها

  ...آردند

وقتي منشي دادگاه نظامي حكم اعدام گلسرخي و دانشيان را قرائت آرد ، آن دو فقط لبخند زدند، 

  : گلسرخي گفت . بعد دست يكديگر را به گرمي فشردند و در آغوش هم رفتند 

  !رفيق --

  : و دانشيان تكرار آرد 

  !بهترين رفيقم --

                                                 *****************************   

دادگاه تجديد نظرنظامي تكرار مالل آور معرآه نظامي دادگاه بدوي بود، اما در فاصله اين دو 

دادگاه نام گلسرخي و دانشيان مانند داستانهاي جذاب ملي دهان به دهان گشت و تكرارشد و در هريك از 

 قهرمانان  در حاليكه. صوير ذهني آنها بيشتر در هاله اي از نور وافتخار فرو رفتاين تكرار شدن ها ت

آنها . ما به سفر بي پايان خود در قلب توده ادامه مي دادند، دستگاههاي رژيم خبط بزرگي مرتكب شدند

 بلندگوهاي راديو، دوربين هاي تلويزيون و خبرنگاران دست آموز مطبوعات وطني را به صحن دادگاه

به خيال خود آش چرب و لذيذي براي دهان گشاد تبليغات درباري مي پختند، امااين آش آنقدر . بردند

  . گرم از اجاق پائين آمد آه دهان آشپز باشي خود را سوزاند

از دوازده نفر متهم دادگاه تجديد نظر ،هشت نفرشان با اشك و البه و زاري تقاضاي عفو 

 به دست جالد بوسه زدند، چكمه هاي ديكتاتور را ليسيدند و آزادي جسم آنها به سجده در آمدند،. آردند

  .آرم زده و حقيرشان را گدائي آردند

  :شكوه فرهنگ گفت 

  .“موج پشيماني و شرمساري همه وجودم را در بر گرفته است “ -

  :ابراهيم فرهنگ رازي گفت 

ئه گران انجام دهم، با تمام وجود از اينكه نتوانستم اقدامي در جهت خنثي آردن افكار پليد توط“-

  .“خود را گناهكار ميدانم 
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  :رحمت اهللا جمشيدي گفت

اينجا موضوع ...ايدئولوژي مارآسيست ها تنها ميتواند وسيله خوبي براي ويرانگري باشد“-

  .“تخدير افكار انساني مطرح است 

  :مريم اتحاديه گفت 

يخهاي ذهنم آب شدند و فهميدم آه . رد دستگيري من سيلي محكمي بود آه چشمانم را باز آ-

  .“آورآورانه به راه خطرناآي ميرفتم 

  .تنها طيفور بطحائي و عباسعلي سماآار آمي هم به وجدان خود گوش دادند

در خالل اين بازي حقارت آميز و ننگين ، هر بار آه تلويزيون روي قيافه هاي مردانه 

بخند تمسخر آميزي را آه گوئي روي لبهاي آنها خالكوبي گلسرخي و دانشيان ثابت ميماند ، تماشاگران ل

آنها حتي با سكوت خود حرف ميزدند و اين فكاهي بي مزه و مبتذل را افشا مي . شده بود ، مي ديدند

  .آردند

وقتي نوبت آخرين دفاع به گلسرخي رسيد ناگهان سكوت سنگين و سردي بر محكمه سايه 

  .ده غريدن است همه مي دانستند آه رعد آما. انداخت

او با اتكاء به تجربه دادگاه بدوي دريافته بود آه محكمه . دفاعيه گلسرخي اين بار مختصر بود 

پس بايد . نظامي حتي در آن فضاي بسته نمي گذارد صداي او اوج بگيرد و از عقايد و افكارش دفاع آند

ش را در محدودترين آلمات بايد عصاره وجود. مفصل ترين حرفها را در مختصرترين آالم ميفشرد 

  .و اين همان آاري بود آه گلسرخي آرد   جا ميداد 

  :روشن و پيروز بود “ صدايش مثل آينده 

 جامعه ايران بايد بداند آه من در اينجا صرفا بخاطر داشتن افكار مارآسيستي محاآمه و -

ن در اين محكمه آه م. جرم من نه توطئه و سوءقصد، بلكه عقايد من است. محكوم به مرگ مي شوم

آقايان روزنامه نويس خارجي هم در آن حضور دارند، عليه اين دادگاه، عليه سازندگان اين پرونده و 

من تمام مراجع و آميته ها و . عليه صادر آنندگان بي مسئوليت رأي دادگاه عادي اعالم جرم مي آنم

ازي ها، به اين جنايت دولتي آه در سازمانهاي حقوقي و قضائي جهان را به بذل توجه به اين صحنه س

دادگاه نظامي . اين مسأله اي است آه در واقع بايد به آن توجه شود. شرف وقوع است دعوت مي آنم

 هستم، به   لننيست--من آه يك مارآسيست . حتي اين زحمت را به خود نداده آه پرونده مرا بخواند

  :  آن مي ميرم با صداي بلند فرياد مي زنم آهشريعت اسالم ارج مي گذارم و عقيده ام را آه براي

در هيچ آجاي دنيا، در آشورهاي وابسته و تحت سلطه استثمار چون آشور ما، حكومت واقعا 

  . ملي نمي تواند وجود داشته باشد، مگر آنكه نخست يك زيربناي مارآسيستي در جامعه بوجود آيد



 حماسه گلسرخی 

١٧  net.hatefi-rahman.wwwنويدنو : انتشار مجدد 

او از . د آه قلب رژيم را هدف گرفته بوددانشيان آخرين دفاعيه اش را تبديل به دشنه اي آر

 روزنه اي براي طبقات غارتگر و استثمار آننده و هيأت هاي حاآمه  تجربه تاريخ سخن گفت آه هيچ

  . قلدر بي ريشه و چكمه پوش سراغ ندارد

                                           **********************************  

گلسرخی و دانشيان به ياری . اين نامنتظره نبود.  تائيد شدحکم اعدام گلسرخی و دانشيان

شيپورهای تبليغاتی و وسايل ارتباط جمعی مزدوری که تنها وظيفه شان تحريف واقعيات و تخدير افکار 

است و به حکم اين وظيفه کمر به قتل آنها بسته بودند، بطور وسيعی به ميان مردم رفتند، مردم قيافه 

ی آنها را ديدند، سخنان ايمانی آنها را شنيدند و همدلی و همدردی عميق خود را با های نجيب و پهلوان

  .آنها به اشکال و طرق گونه گون نشان دادند

در ظرف چند روز . يکی از اين طرق هجوم بيسابقه ای بود که بسوی آثار گلسرخی شروع شد

  تمامی

قاالت وانتقادات او را با نام مجالت و نشرياتی که در گذشته های دور و نزديک اشعار و م

. چاپ کرده بودند، به چند برابرقيمت روی جلد به فروش رسيدند"دامون "واقعی يا باامضای مستعار

)٢(  

" سياست هنر ، سياست شعر " هزار نسخه از کتاب او به نام ۵٠در طی چند ماه در حدود 

که زير تيغ سانسور دولتی تيراژ در کشوری . بطور نيمه علنی و يا مخفی چاپ شد و به فروش رفت 

کتاب به سختی به هزار نسخه می رسيد و اين هزار نسخه هم که از چند صافی گذشته ماهها و سالها 

بايد روی دکه های کتابفروشی ها خاک بخورد يا پشت ويترين بنگاههای انتشاراتی انتظار بکشد، اين 

بهترين تجليلی بود ) رنگی رکورد تازه ای است که بعد از آثار صمد به( تيراژ سرسام آور وبی سابقه

که مردم از شاعر انقالبی خود بعمل آوردند و بدين وسيله با دهن کجی کردن به ميرغضب و اعوان 

  . وانصارش حرمت و تحسين و حمايت خود را نثار فرزندان خلف خود کردند

ه پوزه خونين رژيم محبوبيت بالنده و کم همتای گلسرخی و دانشيان مشت محکمی بود که ب

  :گلسرخی چه بجا گفته بود که . فرود آمد

  ".هرچه کينه شما به من و عقايدم شديدتر باشد ، لطف و حمايت توده ها از من قويتر است " 

ساواک که از بازتاب گسترده و پرولوله نام گلسرخی و دانشيان و رشد روزافزون اشباح 

بود ، به تکاپو افتاد تا شايد در آخرين لحظه ها در اين دو انقالبی آنها دست و پای خود را گم کرده 

به قهرمانان که اينک با صبوری پر آرامشی در انتظار سپيده دم . قلعه تسخير ناپذير رسوخ کند

ساواک به آنها قول داد که در صورت چنين . تيرباران بودند، پيشنهاد شد که از شاه تقاضای عفو کنند
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قهرمان در . اما آنها فقط پوزخند زدند.  در مجازاتشان منظور می شودتقاضائی تخفيف های ويژه

  :شکنجه گاه يک کلمه بيشتر نميداند 

  "!نه " -

  .در زندان و شکنجه گاه تداوم سنگر است " نه " کلمه . و اين آخرين حربه اوست

خی به گلسر. وقتی هيچ وردی به تن مبارزان کارگر نيفتاد، ساواک از در ديگری وارد شد

اما گلسرخی به اين پيشنهاد هم . پيشنهاد شد که دامون پسرش را در يک مالقات خصوصی بپذيرد

  "!نه : " ساواک اصرار کرد، گلسرخی با سماجت گفت. جواب منفی داد

را در شرايط روحی ای گفت که اشتياق ديدن دامون تا مغز استخوانش را می " نه " واين 

اما شاعر می دانست که . اد زنان نام دامون را تکرار می کردندهمه سلولهای وجودش فري. سوزاند

تنها موجودی . دامون تنها نقطه ضعف او بود. ساواک می خواهد از دامون برای او يک دام بسازد

دامون می توانست .  و او را به لرزه درآورد بود که می توانست حصار سرسختی گلسرخی را بشکند

در موقعيتی که او مرگ را بعنوان يک .  مرگ را در او بيدار کندوسوسه زنده ماندن و گريز از

  .وظيفه قبول کرده بود، دامون شور و وعده زندگی بود 

  "!نه : " گلسرخی با تلخی بغض آلودی گفت 

                                    ****************************   

اما حتی خبر .   تيرباران شدند١٣۵٢من ماه بيست و هشتم بهگلسرخی و دانشيان در سحر گاه 

حکم دادگاه تجديد نظر در باره گلسرخی و دانشيان : روزنامه ها تنها نوشتند. مرگ آنها اعالم نشد

  .ابرام شد

آنها خيال می کردند می توانند جسد شهدای . از اجرای اين حکم بی آبرو حرفی به ميان نيآمد

خی به حکم راهی که می رفت وقوف کامل داشت که پيش از خلق را از او پنهان کنند ولی گلسر

  :مرگش سرود 

  تو رفتی 

  شهر در تو سوخت

  باغ در تو سوخت

  اما دو دست جوانت 

  --- بشارت فردا --                    

  هر سال سبز می شود 

  و با شاخه های زمزمه گر در تمام خاک 

  گل ميدهد 
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   گلی به سرخی خون         

                                *****************************  

. اولين وظيفه من پس از شهادت رفيق گلسرخی ، ديدار از يتيم او، فرزند مردم، دامون بود

می دانستم که دامون . من می دانستم که خسرو با يک عشق عصبی و جنون آميز با دامون پيوند داشت

 و موهای صافی که مثل يک بچه گربه ملوس توی صورتش کوچولو با آن چشمهای درشت و غمزده

می ريخت، اين توانائی را داشت که در يک قطره اشک خود قهرمان خلقی ما را غرق کند وبا يک 

  . بوسه و لبخندش او را به معراج ببرد

او نمی دانست ... اين گلسرخی کوچولو نمی دانست. چشمم که به دامون افتاد قلبم فرو ريخت

  ...اگر بتواند بفهمد. آه ، اگر بفهمد. نمی دانست چه جواهری از دست رفته. اتفاقی افتاده استکه چه 

. خاطره ها ناگهان زنده شدند، منفجر شدند و در ذهنم آتش بازی به راه انداختند...خاطره ها 

ر در ورای مه خشکی که چشمهايم را می سوزاند، طرح کمرنگ خسرو ظاهر شد، با لبخندی که انگا

بر لب های او ابدی شده، لبخندی که تفسير بغرنجی از تمسخر و غرور و سبکبالی و دوست داشتن 

  .بود 

  ...بی زمانی ... حال ... گذشته ... خسرو ... دامون 

  :خاطره ها به تالطم افتاده بودند، اما ذهنم مغشوش و سرسام گرفته بود

   خسرو تازگی شعری نگفته ای ؟-

  ...کاش زودتر بترکد و خالصم کند ...ام هست که اگر بترکد يک بغض توی سينه -

رفيقش دانشيان را زودتر از او به . هنوز لبخند می زند. خسرو را به چوبه اعدام می بندند

حاال دارند دستمال سفيدی را که از چرک و کهنگی به زردی می زند به چشمهايش . چوبه بسته اند

  .می بندند

  :خسرو است که حرف می زند

   می ترسی ؟ -

  :دانشيان شانه هايش را باال می اندازد 

  . وقت فکر کردن به ترس را ندارم -

. خسرو با يک نفس عميق هوای تازه و شاداب سحر را با عطش حريصانه ای می بلعد 

  .سربازی که چشمهای دانشيان را می بست از کار خود فارغ شده و بطرف خسرو می آيد 

  :زند اين خسرو است که حرف مي

  .می خواهم طلوع خورشيد را تماشا کنم .  داداش ، چشمهای مرا نبند-
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و با نگاهش به گوشه آسمان باز که از اولين نفسهای گرم آفتاب برافروخته و نارنجی شده ، 

  .اشاره ميکند 

زير و رو می شوند، می شکنند، محو می . موجهای خاطره يکی پس از ديگری می آيند... 

  . ظاهر می شوند شوند و دوباره

  :خسرو است که حرف ميزند 

يک هفته که به گود باغ چالی ، قلعه .  دلم برای کوچه پس کوچه های جنوب شهر لک زده --

  .کوران ، نازی آباد و جواديه سر نميزنم، احساس گنگی و کری و کوری می کنم 

  :می زد با ناخن هايش سبيلش را شانه . همان فرنج نخ نمای سبز را به تن دارد

ريشه های من توی زمينهای خانی .  من خيال می کنم الکی در شمال شهر پرسه می زنم--

  . آباد و شوش و ميدان غار است 

خود را از قيد منطق زمان ... فرو رفتن در اعماق نيمه تاريک زمين ... فوران گذشته ها 

  ...هم و خيال رها شدن ، رها شدن در فضای نرم و غبار آلود ذهن و و... رهاندن 

دادگاه نظامی از برق سرنيزه سربازنی که دور تادور ايستاده اند، . خسرو خشمگين است 

  .ابهت مضحکی برای خود ساخته است 

شما نمی توانيد اين صدا را مثل جسد سوراخ .  صدای من اين ديوارها را خواهد شکافت-

  ...سوراخ شده من در خاک پنهان کنيد

گيسوان بلند عاطفه در ميدان تير چيتگر از باد . شبح دادگاه را می پوشاندقيافه دامون مثل يک 

  .صبحگاهی موج می زند 

  ... آتش -

گلوله ها مانند پرنده های آتشين به پرواز در . لوله های تفنگ قلب خسرو را نشانه می گيرند 

  ..می آيند، شقايق های سرخ روی سينه خسرو شکفته اند 

وده ای، يک مجاهد به خاک می افتد، چطور اين مردم می توانند  وقتی يک چريک، يک ت-

  اينطور آرام و خونسرد توی خيابان قدم بزنند و سر سفره لقمه های چرب و بزرگ بردارند ؟

  .صدايش به آه مايوسانه ای می ماند 

 مگر به آنها مربوط نيست؟ چرا ککشان نمی گزد ؟ چرا به روی خودشان نمی آورند که --

  .هر قطره خونی که بريزد، آنها هم مسئولندبرای 

اين حرف شعار اوست که هيچوقت از . کمتر بوی نااميدی در صدای خسرو حس می شود

  ..پرواز نمی ايستد 
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مبارز اگر خودش را به نوميدی بسپارد سنگرش را خالی .  هر نوميدی يک شکست است--

  .کرده

  .رو خيره شده اند لوله های تفنگ با چشم های مهيب شان به سينه خس

  ...آتش --

  . باد گيسوان بلند عاطفه را در سراسر ميدان پخش می کند . دامون دارد گريه می کند 

اين پيرزن کيست که صورتش را توی دستهای چروکيده اش پنهان کرده و شانه های 

  استخوانيش از هق هق گريه تکان ميخورد؟

  اين صدای قهقهه خسرو نيست؟

گل داده ...شقايق های سينه خسرو گل داده اند ... صورت خسرو می پاشد موجی از خون به 

  ...اند 

هذيان فکری تمام شده . صدای نرم و کودکانه دامون اشباح و خاطره های پريشان را می تارند

  .اين دامون است که روی زانوهای من نشسته . است

هنده را ببيند و اين گونه خسرو چقدر دلش می خواست برای آخرين بار اين قيافه تسکين د

  .های گوشتالود و ابريشمی را ببوسد

حاال معنی . چرا در شب پيش از اعدام هر چه اصرار کردند حاضر نشد دامون را ببيند 

  . حاال می فهمم... اينکار را می فهمم 

                 

   سيامک                                                                                      

-----------------------------------------------------------------------------------------  

پس از دستگيری همسرش گلسرخی بازداشت و در دادگاه نظامی به " عاطفه گرگين ) " ١(

  . عاطفه از شاعره های سرشناس جامعه ماست . چهار سال زندان محکوم شد

گلسرخی عالوه بر کار مستمر در روزنامه آيندگان و بعد در سرويس هنری روزنامه ) ٢(

     .کيهان ، با بسياری از جنگ ها و نشريات ادبی ايران همکاری داشت




