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  سخنی با ش

  

  جاندارانزادي یگانه منجی آبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم

واسطه آن برخی را به  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
خود بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی 

  .فکارش را نشر دهدا چنین ینگردد و ا

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم  بر خود، ننگ دانست تا به
  .پاك را به ثروت مادي آلوده سازد

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به 
داشتم و  یانب سخن را ساده و روشنهماره تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 

  .نیست حال دگربار بازگو شود اگر کسی از آن مطلع

انسان و یا  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، یهر نام دیگري که غا



رهایی جاودانی که . سازم فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران،  داراي یک

  .ها است گیاهان، حیوانات و انسان

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا بر خود ننگ می
  .آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

تگان را در پیش توان راه گذشد از علم و فناوري امروزي، میدبا م
نگرفت و دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا 
که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این 

  .جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها نگاشته گاه یچمن خود ه
حال . ها بر کاغذ استان کتب نشر ندادن این نگاشتهام از ناشرخواسته

  .یرسان چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان توان با بهرهامروز می
این جانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار 

به قتل  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیانید که بیدآزادگی می
اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این . طبیعت دست نخواهید زد



توانید از فناوري عام درختان می بهره از کشتار و قتلپیشه پا فشارید بی
حق و  بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به

  .گردد میتکر قابل

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 

  

  

  

  



  

  

  

  

اي  که لحظه یضینق و ضدانتها و احساسات  بودم و خیالی بی نــم

انداخت و  کرد، جو حاکم بر این هیئت گاه مرا به وحشت می رهایم نمی

هایی که پر بود از  کرد و گاه نگاه شیرینی پیروزي را به کامم تلخ می

  تنفر و انتقام،

داشته و در حال اعدام کسی بود و از شادي پا هر کس در سر داري به 

که از آن بوي  هایی شد، سخنرانی مدهوش می این کشتار سرمست و

کرد که  رسید، تصویر ننگینی را بر ذهنم تداعی می خون به مشام می



 نی شهسواری ٨

 

صداي من  همان تکرار تاریخ بود، در این میان کسانی هم بودند که هم

ما در میان این هیئت، باشند و امیدشان جلوگیري از این فاجعه باشد، ا

  آمدند، به حساب می گم و ناپیدا

  را درید و به خود آمدم، ي افکارم صدایی رشته

  آرا تهمینه رزم

حال زمان سخنرانیِ من بود تا در این شرایط، پیروزمندانه سخنی برانم، 

هاي چندین ساله  توانست به شکست بینجامد و آرمان اما این پیروزي می

داد  داشتم و این ذهن آشفته یاري نمی سؤالرا تباه سازد در سر هزاران 

ر این سالیان دور هماره در چنین کارزارهایی تا بر خود مسلط شوم، د

توانست آزادي  هایم بود، حال می بودم، حال زمان به ثمر نشاندن رزم

  رود، اضمحاللنهادینه شود و یا به 
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ها جنگیدیم در راه رسیدن به آزادي،  رزمان، سال میهنان، یاران و هم هم

ه تاریخیِ ما حال در شرف رسیدن به این واال گوهر گیتی هستیم، گلوگا

  اینجا است، به رهایی نخواهیم رسید مگر با احترام به رهایی،

تر  ام، شاید برخی از شما محق هاي بسیار کشیده من نیز چون شما رنج

هایتان پر از کینه و انتقام باشد، من هم چون شما  نسبت به من باشید و دل

رهایی را مدفون  هماره در فکر انتقام بودم، اما نه انتقامی که با اخذ آن

اي آزاد نه براي خویشتن  کنم، انتقام ما آزادي است، رسیدن به جامعه

ش شبخ و خواستار عفو خواه که براي همه، من از تمام دالوران آزادي

عمومی براي آنان هستم تا با این کار آزادي را با مدد از آزادي شروع 

کنیم و با احترام به این تقدس عظیم به همگان بیاموزیم که آزادي، در 

  .دش خواهد آزادي بخشیدن معنا 



 نی شهسواری ١٠

 

توان  با صداي بی ،پایان من در بین این سخنان آن شور و اشتیاق بی

نیز بر  جا نیبدکه قبل از آمدن  هرچندتشویق حضار به یأس مبدل شد، 

  .آن واقف بودم، اما همین تالش بود که مرا تا بدینجا رساند

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

بود و خاکی که بر اجنبان خوش و بر مالکان ناخوش،  ردیــم

اي بیش به حساب  کردند و برده مردمانی که به سختی کار می

  ي خود برده باشی، هآمدند، چه سخت است در خان نمی

این سخنی بود که هماره پدرم آن را بر لب داشت و کودکی خود را به 

ا که بردگی عادت ي سراي نفت و خون بود، آنج آورد، پدر زاده یاد می

  حاکم و فرمانرواقدرت بود و استعمار، 
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پرست ساخته که دلش  و شاید همین بود که از او هماره یک میهن

، مردي که هر چه نامی از ایران بر آن اشدبیگانگان بماالمال از تنفر بر 

  برایش زیبا و آنچه غیر ایران نازیبا،

ها مدد نرساندن  پایانی داشت که یکی از آن هاي بی در زندگی افسوس

ي خود محمد مصدق بود، هماره پر از اندوه که چرا در آن  به اسوه

  .بجنگد پرستان رانیادوران خردسال بوده و نتوانسته دوشادوش 

زنی که در سراي غیرت زاده گشت، غیرتی که پیوند در افراط و  و

  ها است، ها و گاه زشتی تفریط دارد و گاه مسبب زیبایی

جنگد و به  ي خواندن و دانستن است و در راه آن می زنی که دلباخته

شود تا بداند و بر  رود، از تبریز راهیِ تهران می پیکار با عرف و سنت می

  یز بیاموزد،دیگران ن

  اریخ مدد است و درك کردن آن خیالخواندن ت
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خیال و زندگیِ این دو تن برایم گویاي تاریخ سرزمینی که از آنم و در 

ها شنیدم، از آن روزگار و پدر و مادري که آن را  آنم، چه بسیار داستان

از زبان خود نقل کردند، تاریخی که نه سخن از قدرت و سردمداران که 

سان و انسانیت داشت، تاریخی که ابر قدرت آن زنی است سخن از ان

است،  اده رفته و به آرمان خود چنگ زدهکه به جنگ عرف و خانو

ولکن او و امثال او تاریخ نگاشتند و مردي که نه قدرتی دارد و نه مقامی 

  دیگران بهره جستند،

پدر در دودمانی زاده گشت که نه دودمان بود و نه خاندان که رعیت 

ود، پدرش مردي بود که زیر یوغ استعمار بنده بود و در دل آزاد ب

جنگید،  جنگید، نه آن جنگی که خون باشد که براي رعاي خود می می

جنگید و براي  رعایا خاندان همسر یا کنیز، فرزند یا بنده، براي نان می

  زندگی و انتهایش کار بود یا جنگ
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رهایی و همین عشق نجواي مصدق براي پدر و پدرش فریاد بود و 

  پایان پدر گشت و آرمان رهایی از هر چه نامش بیگانه باشد، بی

شد، آنگاه  چه تصویري بر ذهن پدر و پدران و مادر و مادران تداعی می

کرد، مدد هم رنگ ظلم داشت  که اجنبی دست مدد به سویش دراز می

  و ظلم هم رنگی از مدد،

ه بر اجنبان که بر خویشان و حال بانوي ما هم به جنگ استعمار رفته بود ن

که از چنگال آنان رهایی یافته بود، سرمست از پیروزي رزم را به پایان 

  .داشت ها را پیروزمندانه به سوي سعادت برمی رسانده و گام

پایان در گروي رسیدن به پایتخت بود و حال هر دوي  پدر و آن عشق بی

یک دانشسرا بودند، دو داشتند و محصل در  آنان در یک راه گام برمی

تالقی با یکدیگر نداشتند و در  گاه هیچضلع مخالفی که از دید دیگران 

ورزید و  ي هم بودند، مادر جانانه بر تاج و تخت عشق می حیرت دلباخته
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پنداشت، آنان را مالک رهایی بر  آنان را دلیلی بر پیروزي خویش می

اریخ و فرهنگ را دانست که ت هاي هزار ساله می عرف و شرع و سنت

  دگرگون ساختند و زن را مردیت دادند

ي اجنبی  و پدري که دلش پر زِ نفرت از سلطنت و آنان را دست نشانده

دید، این دو نگرش  پنداشت و همانان را عامل ننگ و استبداد می می

  نخواهند آمد،در کنار هم نبودند و  گاه هیچسیاسی مجزا که 

ر لیلی اي ب ي یکدیگر بودند و طعنه اد شیفتهفارغ از آرمان و آرزو و اعتق

  پرستیدند، زده و یکدیگر را میو مجنون، خسرو و شیرین 

پدر و مادرم در یک چیز مشترك و بر آن ایمان داشتند که عشق و 

نماند، نه در  یانش دفن شد و چیزي جز عادت برایشانآرمان هر دو در م

ودند و براي عشق و اعتقاد آن سالیانی که هر کدام در دو جبهه در رزم ب

و سرمست بر ابر  شاد دلآن روزگار عادت نبود و آنان  ،زدند شمشیر می
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تاختند و پس از چندین سال دیگر چیزي نماند تا بجنگند  آرزو سوار می

  و عادت بود، عادت مرگ بود و مرگ تشخیص از عشق و آرمانشان

و آنگاه که با هم سالیانی همدیگر را دیدند و تشنه بر یکدیگر زیستند 

میانشان نماند، چه بسیار برایم گفتند، از درآمدند چیزي جز عادت 

و ایمان بر آرمان از مجادلت که هیچ توان قانع کردن یکدیگر نبود 

  .باز گرفتشان گفت و شنود،

 يپدر گفت و مادر نشنید و مادر گفت و پدر نشنید و کس گفت و دنیا

من پیروزم و پدر به آرمان پیروزي  نشنید، مادر هماره ادراك داشت که

جنگید، زمان در حال گذر بود و آنان بیش از پیش دل در گروي مهر 

اي با هم ندیدند  یکدیگر و سر دور و دورتر از آرمانی مشترك لحظه

ولیکن هماره هم دیدند، پدر از ایران رفت و مادر به خاك خویش 

آنان را بیش از پیش  ها سوزاند، پایبند ماند و عطش عشق و دوري خرمن
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معنا و دل  اي که منطق در آن بی ي یکدیگر کرد، معادله وابسته

  .فرمانرواي آن است

قطاران که در خاك بیگانه طلب رهاییِ  حال پدر بود و صفی از هم

پژوهانی که  خاك خویش دارند، جمعی از برنایان ایران، همان دانش

ي  ي رهایی و حنجره تهاند، همانان که شیف هاي ایران مخبر ناگواري

  ایرانیان در بندند،

چه تاریخ و تکراري که بر مام میهن گذشت و این خاك در سوگ 

  بدتر از بد به عزا نشست و عزلت پیشه کرد،

یکدیگرند و جدا از هم هر کدام در  ي بسته دلتقابلی از دو اندیشه که 

ي ایرانی مقتدر، یکی آن زن که در خاك، همان  ي خود سازنده اندیشه

سراي کهن مشغول خواندن و خواننده کردن است و آن مرد که دورتر 

  ي دگرگونی و بازسازيِ ایران است، در اندیشه ياز سرا
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دن گذرد و این دو عاشق هر کدام در پی راضی کر روزگاران می

ها، به سوداي آن جنگ مشترك  ها و آرمان یکدیگرند، فارغ از اندیشه

رزمند، اما انتها و ابتداي این سخنان باز هم  وصال با یکدیگر می

ه راه را بر آنان تنگ و باریک ک ها است بازگشت بر همان آرمان

  گرداند، می

ه مرد گاه عاجزانه و گاه متکبرانه، خواستار آمدن زن است و زن همار

سخنش بازگشت مرد به خاك وطن است، این جنگی که در انتها 

پیروزش شادمان خواهد بود و مغلوبش به شیرینیِ وصال سرخوش 

  خواهد شد،

  به ناگه این رزم نابرابر شد و مرد مجبور به تمکین شکست مادر بود
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داد،  آن تکرار داستان همیشگی که بوي تهدید و گاه بوي عشق می

ر که خانواده بر آن پا فشارند، حال پدر این شکست وصال با مردي دیگ

  اي از پیروزي بود، بازگشت و به وصال یار رسید، برایش شمه

چه بسیار برایم از آن روزگاران گفتند و من به تکرار مثالش را دیدم و 

شنیدم، زمان بسیاري از این روزگار نگذشت که تشییع رهایی نیز فرا 

نی نه چندان طوالنی دفن عشق و آرمان را رسید و آن دو دلداده در زما

  به چشم دیدند،

هایش، نخستش همان خردسالی و مصدق بود و  از پدر گفتم و پشیمانی

  آن روزگاران تلخ ایران زمین، نشیتر بزرگ

آن روزگارانی که ایران و آزادي دفن شد و ایرانیانی که به جاي زاري 

روزگارانی که ایران به خندیدند و به جاي سوگ شادمان گشتند، آن 

  ي استقالل ایران زمین، ایرانیان را سوزاند، دست اجنبان افتاد و معرکه
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کرد بر خود شک  پدر بود و پشیمانی که گهگاه او را زِ خود منزجر می

شد که من  کرد و آرزوي حضور در کنار مصدق به پشیمانی بدل می می

  کیستم؟

را بر آزادي بست و در  نفرت زِ شاه، چشمانم همان کس که ایمانِ

نه اجنبان  بار نیاسوگ آزادي هلهله کردم، من بودم و تکرار تاریخ که 

م و ی، بر منجیِ آزادي آن روزگاران ایران تاختیمکه خود آن را رقم زد

  میگردن زیر پاي ایرانیِ بدتر از صد اجنبی نهاد

من زیر عباي چه کس مخفی  اگر مصدق بود بازپدر بود و شبهه که 

هاي آن مرد وارسته، آن شاگرد مکتب  شدم، پدر بود و یاد سخن یم

نشانده دیدنش و  عشق و ایمان، همان مرغ طوفان، آنکه دست

  ،اند که به چه کس چه چیز فروخته ندیدند بوسان دست
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، نفرت که آري کرد یمفرستاد، گاه خود را تیمار  گاه به خود لعنت می

مرا به این چاه انداختند که ما  ترها بزرگمن  زِ شاه چشمانم را بست و از

  چنین زاده گشتیم و در وهم طغیان فرمان بردیم،

د زیستند و از در آن روزگاران اشغال ایران، مرگ آزادي، مردمان شا

کشتار و خون سرمست هلهله کشیدند و چه سرانجامی بدارد این 

  دیوانگی

زار و جنگی باز مادر حال در فکر ترك ایران بود و رستن از این کار

اش دگر در سوگ نشست،  میان همان عاشق و معشوق که پیروز و بازنده

تر از این عدالت، همان  عدالت روزگار را ببین و به خود بیا که مضحک

نشاندت  است که به سوگ می پرستان ویدو  انیرو ویدعدالت و عدل 

دانی به سوادي عدالت با هم آنان نجواي عدالت سر دهی و سرآخر ن

  که این بازي واژگان به دل و دنیایت ساخت ناامیدي را
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ي خواستار پدر که  کننده مادر تمکین پیروزِ سرمست پدر بود و بار نیا

 و این پیروزي ما است و پیروزي و دیگر واژگان معنا زِ خود رخت بست

پدر و پدرانمان مست از این ، زندگی بشد مرگ و مرگ شد زندگی

به تو گو بیداري و من خواب هم  وزن بر علم اجنبان  هباده تا به کی سین

  ،ام چشمان دیده در خواب مانده

روزنامه بود و کشتارگاه، شادي بود و دیوانگی، مادر ترسان و پدر 

خوشحال، روزگاران گذر کرد و چیزي نماند بر آن جز همان قتل و 

 گاه چهیقدر از آن روزگاران نفرت دارد که  کشتار و خونابه، مادر آن

سخن از آن به میان نیاورد و پدر هرگاه بگوید خود را خجل بیند، چه 

  تر شد، ویرانه سرایی بود و ویرانه

ها بر این مردمان کم آمد و اجنبی فارغ از  آن کشتارها و فرارها و غارت

آن ایرانیِ بدتر از اجنبی بر ایران یورش برد، حال پدر فارغ از هر آرمان 
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 جنگ که حال نه با آن معناي سابق، ه رزم وارد شد،گا و باور به میدان

ر بود و مردن، دفاع بود و حمله، خون بود و خون ریختن و پدر اکشت

عاشق بر ایران و پر نفرت از اجنبان سراسیمه خود را در آن دید، حال 

جنگید و دفاع از آنچه  دیگر فارغ از هر چیز و هرکس براي ایران می

شد که همانا خاك و مردم در گروي یکدیگر  براي او ایران تعریف می

  بود،

آن  ،او بود و میدان رزم، یاد آن روزگاران قدیم و آن خاك که از آنِ

جنگید و پدران بسیار که جنگیدند، چه روزگارانی  و پدر در آن میبود 

  بود آن را هم به لجن بردند،

در در دیدند، پ پدر و مادر حال بار دیگر خود را در کنار یکدیگر می

جان  هاي بی میدان و به تیر و ترکش، مادر دوشادوش او، مددجوي جان

ها برایم  ایرانیان، یادگار آن روزگاران براي پدر بسیار است، چه داستان
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زد، جز این  اي بر واقعیت می سرود که گاه بوي افسانه داشت و گاه طعنه

و مادر که  ها تنش نیز یادگارانی از آن روزگاران به خود داشت داستان

  ،داد هماره به دل البه سر می گفت از آن دیربازان کم سخن می

زمانی از جنگ گذشته بود، دیگر بر پدر و مادر چیزي باقی نبود، نه آن 

اي آنان را  طراوت و جوانی و نه آن آرمان و آرزوها، نه هیچ که حادثه

اي از  خاك آزاد گشته این بارباز تولد داد، همان رهایی و آزادي و 

و نه  جان گذشتگانآن  ن که سببش همان بومیان بودند وایرانیا

  ،اجانب پرستاني رهایی به کام  مصادره

راند، آنجا که ، ولیکن بار دیگر میاین رهایی گر چه آنان را باز تولد داد

  جنگ، جنگ طلب و هداخو پرست خون می خون

طلبان  تند و جنگ را به جنگصدا بازگش پدر و مادر حال بار دیگر هم

باز پس دادند و حال پدر و چه بسیار چون پدران پیش حال و آینده از 
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ي جانکاه هشیار شدند، چه مانده بر آن مرد و زن که عمري  آن باده

  جنگیدند و هیچ جز اسارت عایدشان نشد،

جنگ و مبارزه  بی این بارمادر نواي رفتن سر داد و پدر سرود ماندن و 

صدا ماندند و اسارت وطن را به رهایی دور  نی براي آنان نبود یککه جا

  از وطن خریدند،

کار به  کس که گهگاه خود را خیانت پدر و یاد آن مرد پیر، همان

دید، او را بر آن داشت تا فارغ از جنگ و آرمان به  آرمانش می

  ها به سر کند، اي بخزد و زندگی را چو بیشتر انسان گوشه

و زمینی و اي  خانه ،انتهاي مازند، سراي زیبایی و ترنم ت بیدشو او بود 

  عشقی و هم زندگی

و مادر  طراوت و آرمان به جا نمانده بود دگر دور شده بود، هیچ از آن

تنها سودایش آموختن بر دیگران بود، پدر سکوت و آرامش را 
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کشیدن بود، رهایی دفن طلبید و کار هم همان دیدن نفس و بهر آن  می

  برافراشت، و عشق سر شد

ها، من  ي این عشق و دوست داشتن عادت شد، ثمرهشاید که عشق نیز 

هاي دیگر، چشم  دانم اما من نیز، چو بسیار انسان بودم، وارث و یا نمی

نهاي مازند برایم  در آن زیباییِ بی سان نیبدبر جهان گشودم و زندگی 

  .آغاز گشت

  

  

  

  



  

  

  

  

چیز از کودکی به یاد دارم، چو دیگر کودکان، کم و اندك و  هـــچ

ي  دانم از سخنان دیگران است و یا به حافظه هایی که خود نمی قصه گاه

  جان من، کم

پدر و مادر بسیار برایم گفتند، از آن روزي که به دنیاي آمدم، از آن 

آن اش مدهوش گرِ آن فصل که  روز پاییز، از آن فصل خزان که زیبایی

  را دوست دارم،



 نی شهسواری ٢٨

 

از آن روزي که مادر و پدرم نیز همتاي من دگر بار زاده شدند، از 

زدند، پدر و مادر بهترین  دیدنم به وجد آمدند، اشک ریختند و جوانه

دانند و آنان بودند که پس از فراغت  دگانیِ خویش را همان میروز زن

  دادن بر دیگري شدند،فکر زندگی جان خویش بر بر 

رزمیدند بر آن پایدار و دیگري را  که آرمان بر سر داشتند و میآن روز 

شیدند و که دیگر آرمانی نبود مرا زندگی بخبه میدان نکشیدند و حال 

  خود را وقف پیراستن و آراستن من کردند،

چه ستودنی چنین والدانی که نه از بهر فراغ که با تعقل و مهر زندگی 

دانند، پدر و مادري که نه  بر آن میدهند و خود را مسئول و پایبند  می

مانندند، آنان که باز زاییده شدند باز عاشق و این بار   کم کنیولمانند  بی

 عشقی که از وجود خویشتنشان این بارنه عشقی که به عادت منجر شود 

  ،اند دنیبخشار به زندگی که زند دید و بر دیگري خروشیجوش
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شدم و متولد  62در پاییز کودکیِ من توأمان بود با دوران جنگ، 

توان بر من نیز نسل جنگ نامید، کودك بودم و هیچ به یاد ندارم جز  می

دانم که  کنم و خود نمی سخنان پدر و مادر که گاه آن را تجسم می

چیزي از آن به خاطر دارم و یا این خاطرات آن دو است که بر ذهن من 

  نهادینه گشته،

، خبر هاي اجباري به میهمانی آمدن ،هسخن از جیره و فقر، مردمان آوار

و چه بسیار  مرگ و خون جرح، بمب و مین آتش، پناهگاه و اسارت

  دیگر خاطرات که چون تاریخ برایم همان ادراك از خیال است،

آنان بر من که ناگفته هم توانِ ادراك آن  پایان پدر مادر بود و عشق بی

هماره آنان را چو آن دور روزگاران دیدم، شش سال از تولدم  ورا دارم 

هاي ایران  گذشته بود، حال دیگر جنگ پایان یافته و مسبب فالکت

  زمین درگذشته بود،
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بر  گونه ایناین سخنی بود که پدر و مادر باز در آن مشترك بودند و 

 یگاهگه این تاریخ نام نهادند، این روز در خاطرم به خوبی نقش بسته، 

براي نخستین بار،  ساله ششآورم، چرا که آن طفل  آن را به خاطر می

  ي پدر و مادر سپرد، گوش بر مشاجره

  آیا از آن گذشته نیز با یکدیگر نزاع کرده بودند؟

دانم شاید بلی، اما در خاطر من چیزي از آن روزگار نقش نبسته،  نمی

  این مجادله لیک همواره همراه من است،

  هاي کودکانه، شسته بودم در حال بازيدر اتاقم ن

صدایی مرا به خود آورد، از جاي برخاستم و درب را گشودم، این مادر 

دانم  گفتند، نمی بود و دورتر پدر که با صداي بلند با یکدیگر سخن می

ذهن و چه اندازه حقیقت است که شاید  ي زائدهاین خاطره چه اندازه 

و از آن کاستم، اما بر این معترفم هایی بر آن افزودم  گاه خویش سخن



 تهمینه ٣١

 

که حال جنگ میان این دو تن را به نظاره نشسته بودم، دوست داشتم 

و  به پایان خوش برسانم، اما ترس را خویش را به میان اندازم و قائله

 زد، من نیز در آن سالیان پس می خراش آنان مرا فریادهاي گوش صداي

 گونه ایندر خاطرم  کدام چیهما بارها مجادله کردم ا ،پیش و پس از آن

  نقش نبسته بود،

دیدم که به نزاع با کودکی که از قضا پسر  آن زن را همچون خود می

پردازد، آن روز که من و دیگر دختران به گرد هم  همسایه نیز هست می

کردیم، باران زیبایی که روز پیش مازند را معطر  نشسته بودیم و بازي می

ا به آفتاب سوزان داده و در آن زیبایی وصف کرده بود، جاي خویش ر

  ایم، ناشدنی، میان علفزاري سرمست به گرد هم نشسته

که سوغات آن باران زیبا است میزبان  دارش گلهاي  مازند و زمین

خوش  آنجااي از گل بر  الیه پسرانی یاغی و سرکش است، توپی که
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اه زیر کرده اسباب شادي و مسرت آنان است و این دو جبهه که گ

مواج که الزم و  نگرند چون ماهیِ زیبا و دریاي چشمی به یکدیگر می

  با طعنهبدل شد هرگاه اسباب مسرتشان به روزمرگی  ملزوم یکدیگرند،

  ،و جنگی خود را باز ساختند

غازگرش پسران بودند، ه ناگه جنگی میان ما در گرفت که آآن روز ب

آن توپ کروي و گلی منزل کند در میان ما و من افروخته به سوي 

کنم، من گویم و آن گوید سربازانمان  ییآرا صففرماندار یاغیان 

ها جنگ دیگر که گاه با سرکشیِ  روند، این جنگ و ده دمادم ریسه می

نداشت،  مغلوب و پیروزي گاه هیچد، ش نان و گاه با رنديِ ما آغاز میآ

و در تدارك خواند  هرکس پس از جنگ میان یاران خویش رجز می

  ،آمد یبرماي دیگر  حمله
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شدیم به جنگ با اجنبان که همانا  ي مشترك می گاه ما و آنان دو جبهه

رفتیم و چه بسیار از  دختران و پسران چندي دورتر از ما بودند، می

دیدیم،  میدان میجستیم، روزي که خود را تنها به  یکدیگر مدد می

  شدیم و شاید آنان نیز به همین منوال، پریشان احوال آنان می

که هر دو را عاشقانه دوست  اما حال من بودم و جنگ میان مرد و زنی

یکی از آنان نبودم، فریادهاي آنان  ي داشتم و حاضر به رفتن در جبهه

ما بود ولیکن  آن روزگاران هاي جنگمثالی چون خراش بود و  گوش

، سخن ما که انتهایش به هاي ما نداشت به صحبتدگر هیچ شباهتی 

گفتند و گاه یکی  شد و آنان که برافروخته سخن می یاي ختم م آینه

، ولیکن میان ما سکوتی نبود که ماند مسکوت میساکت و گاه دیگري 

  شنیدند، گفتند و می گهگاه هر دو جبهه هم زمان می

  نده است، از آن روز، فریادهاي مادرچه در خاطرمان ما
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ي این طفل را تباه  تو آینده سرا جاي زیستن نیست و که این غم

  اي هاي خویش ساخته خواسته

و پدر فریاد که حاضر به زیر چتر دشمن رفتن نیستم و تو از من 

  خواهی که خود را به دامان آن اجنبان بیندازم، می

ي  ، کدام اجنب، سراي ما النهمادر فریاد که بیدار شو از این خواب

  اجنبان است

و پدر با درد و ناله که این خاك من است، آن را براي یغما تنها 

  گذارم، من از این سرایم و در این سرا خواهم مرد، نمی

انداز طعنه و کنایه بود، رو به آن مرد پیر کرد و  مادر که صدایش طنین

  :گفت

دي براي نسل ما که آیندگان نیز آن روز که ایران را از اجنبان تهی کر

  بس است
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هزاران  از دل پدر بود و سکوتی مرگبار و مادر که گویی فریاد سالیان و

  :کرد گفت هزار نفر را بر آن مرد فرتوت آوار می

استقاللت اجنبان را  با به دنبال چه بودي، استقالل، حال آن را دریاب،

اقشار  و دخالت، راندي و اجنب به تخت نشاندي، به دنبال رهایی بودي

  ستن را هم از آنان ربودي،یز در سیاست، تو رها

  :پدر برآشفت و فریاد که

دور  سان نیبد تا سوز آن اجنب پرستان است که ملتی را این آتش دهان

اسخ سخن را به سرب داد از حقیقت نگاه داشت، صدا را زِ فریاد ربود، پ

و با چکمه در دهان معترض کوفت، آري همین بود که میدان بر این 

  پرستان را ترك کرد تازي پرستان داد و میدان ایران

  :مادر به هوار آمد و فریاد زد
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آنگاه که سخن از نعلین بود، کدامین چکمه را گزیدي، تو ایران را 

  سوزاندي و به اسارت کشیدي،

شمانی گریان و نگاهی بر آن زن که حال نه عشق که جنگ پدر بود و چ

  فرما است، میانشان حکم

کجاست آن محبت که تیشه از دست این زن برباید، مادر با صدایی 

  :آهسته بر پدر نجوایی سر داد

سخن مرا پند گیر، سرنوشت  این بارثمر است، بیا و  که جدل ما بی

  نباش جان باره بساز، خشت تباهی بر ایندخترت را دو

  :پدر صدا در گلو نهاد و فریاد زد

  ایران را ترك نخواهم کرد، در این خاك خواهم مرد،
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ي خویش را از من و دخترم  مادر همتاي او به صدا در آمد که سایه

  ي او را به آرامش بگذارم و تباه نباشد برکن و بگذار آینده

ز ي کوچک سخن برایش چه سنگین بود، سخن ا حال این تهمینه

گذشتن، زِ ترك پدر که فکرش نیز برایم چون مرگ دردناك بود، 

دگر خود را جلوي آن در ندیدم به روي تختی ضجه زدم و باز صداي 

  فریاد آنان لرزه بر تنم انداخت، همان فریادها و همان سخنان

  :گذر کرد که پدر به ناله گفتمان کوتاهی ز

  تهمینه کجاست؟

ود، حال به یاد من افتادند به سوي اتاقی پس از فریادهایی که براي من ب

هاي مرا دیدند،  که در آن خزیده بودم، آمدند و هر دو اشک

کردیم و  نبوده و ما نزاع نمی بیش اي هایی سرودند که این بازي داستان

  :زدم صدا فریاد می من یک
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  خواهم، من هر دوي شما را می

یرت بر ما پدر مرا در آغوش گرفت و گریه سر داد و مادر به ح

خواند، او هم  خود ها پس از چندي مادر را نیز به نگریست، آن اشک می

ضجه سر داد این نخستین بار و آخرین بار سخن از جدایی ما به آغوش 

به بود، آنان دانستند که با جدایی خویش نه بر عشق میان خود که حتی 

  کنند، عشق بر من نیز خیانت می

او را ستودم که عاشقانه مرا دوست داشت  چه بسیار به مادر فکر کردم و

دید، هر چند که مادر نه از براي  و پدري که خود را جزئی از من می

خویش که براي من ترك دیار در سر داشت، ولیکن عمر به تلف برد و 

در این خاك یغما زده اسارت کشید که دنیایمان اسارت است و حال 

  .استبراي برخی رهایی این سرا و گاه آن سرا 
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تکرار است، آن روز  اي بی نخستین روز رفتن به مدرسه برایم خاطره

کند مادري  بارانی که عطرش دیروز و امروز مرا مدهوش زیبایی می

هاي مدرسه، به میان حیاطی آمدیم که  کنارم بود و صد قصه از زیبایی

  مملو از مادران و دختران و کودکان بود،

رسید، همگان را  نانی به گوشمان میآمد، سخ باران بر سرمان فرود می

به داخل ساختمان پذیرا گشتند و به درون اتاقی بزرگ به چشم آن 

تم و خیالی ، مادر را به صفتی در آغوش گرفمن روزگاران کودکیِ

زمان  داد که حال براي جدایی در سر نداشتم و حال آنکه مادر نجوا می

  جدایی است،

، نه چون آن ندیگو یمله سخن با نا دهند و چه کودکانی که گریه سر می

ي من، هواي گریه در سر ندارم در جستجوي کسی چون  روز و خاطره

نگرم در انتهاي آن اتاق بزرگ، دختري  خود به دختران بیشمار می
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دارد، نه اشکی به چشم دارد و نه ناله سر داده،  نشسته و بر من نگاه می

اي به مادر  ، پس از بوسهمسکوت به نظاره نشیده و چون من حیران است

  کنم، شوم و در کنارش منزل می به سوي او رهسپار می

روع دوستی ي ش کنیم و حال نام آن را به نشانه نگاهی به یکدگر می

است و پر از کمال، به نشان اثبات این دوستی  شوم، نامش ژاله جویا می

من دهد و  برد و مدادي قرمز رنگ به من هدیه می دست بر اسبابش می

دهم که خود به  نیز در پاسخ بر این بخشندگی اسبابی به او هدیه می

  .ژاله آن را به خاطر آوردخاطر ندارم و امید بر آنکه 

این شروع آن پنج سالی بود که در کنار ژاله و دیگران سال گذراندم و 

خواندن دانستم، آن آموزگار در خاطرم هماره خواهد ماند، نگاهی 

ي او چنین بانوانی  ه بود که از آن روزگار و به واسطهمهربان داشت و فرب

  پندارم، را مهربان می
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گفت، شکیبا بود، دگر معلمان آن روزگار به خاطرم  چه آرام سخن می

همراه داشت، کسی را با آن  یکش خطنیست جز آن زنی که هماره 

بر خود و ترسی بر  یابهتي وجود آن  کرد ولی به واسطه نمی مواخذه

  شد، مستولی می دیگران

ي من است،  ي آینده نام هر دو در خاطرم هست و یادگارشان، سازنده

بیشترشان به آن زمانی باز  ران در سر دارم،خاطرات بسیار از آن روزگا

گردد که ما و دیگر کودکان در حال استراحت بودیم و تا لحظاتی  می

وست من بود شدیم به جز ژاله که نخستین د بعد به همان اتاق رهسپار می

دو سه تن دیگر نیز با من عهد دوستی بستند که به درستی در خاطرم 

  .نقش نبستند، اما ژاله و آن روزگار هماره در خاطرم هست

دختري مهربان که مادري شبیه به خویش داشت، شباهت آن دو هر 

شد که این دو مادر و  سادگی بر آن میکرد و به  کس را مجذوب می
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ي ما،  رفتیم و گاه آنان به خانه شان می مراه مادر به خانهبه ه ،هستند دختر

آمد، پدرش در آن جنگ  رفتم و او به تنهایی می گاهی من به تنهایی می

خانمان سوز کشته شده بود و یادگارش عکسی بر دیوار بود که ژاله 

  عاشقانه آن را دوست داشت،

ی از دختران شود که جمع از خاطرم محو نمی گاه هیچآن روز تلخ ژاله 

گفتند، نگاه ژاله که  ها ي پدرانشان سخن به دورش جمع شدند و درباره

در خود خزیده بود، مرا بر آن داشت که از این یار مهربان دفاع کنم، باز 

گفتند و بافتند  و دشمنان میدان جنگی بود من در این کارزار و دختران

به بعدي گفت و نوبت را  تا من به سخن آمدم، هر کس سخنی می

  سپرد حال دیگر نوبت من بود و تصویر کردن مردي را که پدرم بود، می

سخن از آن مردي کردم که براي پدران شما زنده بود و براي پدران 

ه وجد آمدند و گوش بر من سخن گفتم و همه ب چنان آنشما مرده بود، 
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به ناگه  داشتن چنین پدري بر سر پروراند و هر کس آرزوي سپردند که

  نه پدر منو خن از آن گفتم که این پدر ژاله است س

ي خزیده و درهم ژاله شکفت و مهر میانمان افزون شد، ژاله  آن چهره

گفت و من پر توان در سخن گفتن بودم، گاه ژاله سخن  کم سخن می

داشت، چه بسیار که او پشتبان من  به حیرت وا میرا گفت و همگان  می

  بود و چه بسیار که من

عمر این دوستی به درازا نکشید، آنگاه که فارغ از دبستان شدیم و طول 

ي جدیدي از آموختن آماده کردیم از  خود را براي رسیدن به دوره

  مازند کوچ کردند و راهیِ سراي دیگري شدند،

، آن یار رفته بود و من تنها در انتظار دوران نا امیدي بود و سرخوردگی

دگر مادري در کنارم نبود و بارانی اي تازه بودم،  رفتن به مدرسه
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انداخت، آن روز و  آمد، ولیکن مرا به یاد همان روزگار پیش می نمی

  باران و مادر و ژاله

اي مغموم  صداي ناله و شیون کالس را پر نکرده بود ولیکن عده این بار

اي خزیده بودند، من نیز خود را در میان آن اتاق دیدم،  و تنها در گوشه

کنار او منزل  به قرعه کسی را انتخاب کردم و این باریر که نه با تدب

بسیار آرام به نظر  اي لمیده بود و گزیدم، دختري که ساکت به گوشه

  نامش را جویا شدم و این شروع دوستیِ من با لیال بود، رسید، می

داشت تا چند  دختري که چشمان گیرایی داشت و آدمی را بر آن می

گذشت و ما با یکدیگر  روزگاران از پی هم می باري بر آن خیره شود،

از این دوران به خاطر  گاه هیچشدیم، معلمی که  بیش از پیش همراه می

  من پاك نخواهد شد،
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ترین  سخت شد و سیار گفته میبود که بعدها سخن پیرامونش ب یکس آن

  بود، برگزیدن سخن راست و دروغ از این میانکار، 

زد و حال که  هاي بسیار می نسان بود، سخناو که معلم درس اجتماع و ا

آورم، اما این را به  چیز بسیار از آن به خاطر نمی کنم یمبر آن فکر 

و چون آبی به درون زمین  خوبی خاطرم دارم که ناگهان مفقود شد

و گاه  گفتند که خود بر این رفتن رضا بود و رفت اي می رفت، عده

خواسته کنج عزلت در پیش گفتند که به مصائبش دچار شد و نا می

  گرفت،

رسید و  اي از زندان به گوش می رفت و زمزمه گاه سخن از این باالتر می

شدم و او نیز  من به پدر پناه برده از او جویاي این حال و احوال می

ي تلخ  آمد و خاطره گفت و گاه مادر به میان می سخنان بسیار برایم می

  شد، آن شش سالگی دوباره برایم تجسم می



 نی شهسواری ٤٦

 

اندیشم، چه بسیار سخنان را از زبان او به  امروز که بر آن آموزگار می

سرایم، آن کس که  در بابش میها که خود  آورم، چه داستان میان می

دستان دشمن ي  و طعمه روزگار تلخ ایرانیان کرداز براي فهماندن  سخن

ي به ذهنم نیست، تنها یادگارشان ایران زمین شد، جز او آموزگار

کرد، او نیز به ناگه  انستن است، اما لیال که جاي ژاله را برایم پر مید

مفقود شد و بار دیگر مرا تنها و پر درد رها کرد، سخن در باب او فراتر 

کرد که نه  از آن معلم بود و مرا بیش از سرنوشت آموزگار غمگین می

  که من تنهایم معلمم که یار مهربانم نیست

اي مرا به فکر فرو برد، آن واژه غریب  واژهپس از آن حادثه هماره 

  بهایی بود،
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به سوي پدر روان شدم و جستن از او حقیقت، راه به سرانجام نداشت و 

مادر پاسخی بر ما نرساند، ولیکن پس از آن اتفاق بر آن شدم تا بیش از 

  پیش بدانم و سرنوشت لیال این دوست را جویا شوم،

رسم که  ن روزگاران به این نتیجه میحال تنها در میان آن سخنان و آ

 ي لیال به دین بهاییت باور داشتند و پس از دستگیري پدر و خانواده

گناهی ایران را بدرود و خاك بر  محاکمه و سپري کردن آن زندان بی

پرستان خالی کردند، به خاطر دارم که پیش از ناپدید شدن لیال،  اجنب

زدند، من نیز توان  که بر او کنایه مییافتم  گاه او را در میان دختران می

سر کالف کجاست، در پی چه  دانم که نمیسخن گفتن ندارم 

داند و دیگران بهتر از او نه  لیال خود نیز نمی آنکهگردند و حال  می

  ،ندیگو یمدانند که  می
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ست، آن روز که دیگر گذر از لیال و چه بسیار چون لیالها چه سخت ا

اي به زندان  نوزاد هجده ماهه ر بودم و شنیدم،طفل و کودك نه که بارو

است و مادر بها دین، گریستم و یاد آن مهربان یار کردم، آن که 

  ست و نداند، جنگ بر سر چیست و سوخت،نهمچون من ندا

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

کرد و مادر  ن بودم، پدر هماره بانو خطابم میدیگر در دبیرستا الــح

تحسین بود، گذر زمان چو دیگر روزگاران بود، من از که نگاهش پر 

ي آن روزمرگی گسست، من  همان کودکم که حال نوجوان شدم، رشته

دیدم، حال و هر زمان که آن روزگار را به خاطر  چال سیاهخود را در 

  کشد، ذهنم را به چالش می سؤالو صد  سؤال آورم یم

وار گذران کردیم،  ها که زیستیم و برده و آن انسانها  من و آن خیابان

  ها و فریاد و گیجی، آن تن را به یاد دارم و آن دشنام
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ما که در خواب ماندیم، پیش از این نیز بارها دیدم و گذشتم و حال 

و خود به آن مبتال بودم، توان گذر هم نبود، ایستادن و نگاهی به تو 

ها، پدر را به  اییدن چه بسیار انسانو سر س سخن گفتن، از تحمیل بندگی

و من که بی سخن دشنام  خاطر دارم و فریادهایش که به دشنام پاسخ شد

و آن شش سالگی و حق زیستن  شنیدم، به یاد مادر بودم و آن سخنان

  که آن هم ربودند،

که برخی چون من بر آن درد بردگی  میان دختران و زنان بسیار بودم

و انسان از عصیان  که قبح اسارت ریخت ان گریانمبتال، من حیران و آن

بر انسان و  هاتیهاي،  بر بندگیِ خود خجل شود، چه دنیاي وارسته

  انسانیت،

دادن، حال امر به زیر پاي  نیاز بر تفهیم نبود و ما مجرم که فرمان ولی

سخن هر چه باشد، امر ندارد تو گو توفیر، هجوه گویند و پدر سینه 
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فکر بر آنان و چشم گریان،  بر آن بانوان نگریستن وزندان  چاك و ما

هم خیانت که انسان براي رهایی مضحک و پیش پاي خویش که نه قد 

  علم کند که بگرید،

خیانت، چه واالتر از این، نه بر خاك و انسان و میهن که بر خویشتن، 

پدر دست در دست من رهسپار آن خانه و مادري چشم در راه، آغوش 

ي  ه به پدر، باز پریشانی و پشیمانی آن مرد فرتوت، به گوشهگرمی و نگا

عزلت نشستن و مات و مبهوت نگریستن بر زندگی، صداي فریاد و 

و حال  چال سیاههاي افکار پدر و آن فریادهاي در  گسستنِ رشته

و شاید  یسالگ ششي  مسکوت در برابر سخنان آن مادر و تکرار قصه

  را جاودان کرد، ساله ششهمین و همان است که آن خاطر 

کشتند و به خون کشیدند و کام بر نیاوردیم نه دیگران که یارانت، به 

را به حال خود بازگردان،  سرا ماتماي که برخیز و این  انتظار چه نشسته
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ي ستبر که فریاد زد و قد علم کرد و از  گذر کرد آن روزگاران و سینه

امروز دختر من و خود را و از ایران گفت، چو دیروز و  خاك اجنبان

تباه ساختی، برخیز و آینده بساز، بدور از این خاك، بگو و فریاد کن، به 

باش و چه بسیار دیگر سخنان،  روشنگریاد جوانی، آن استبداد دیروز، 

  گر و پریشان بود، هاي تکراريِ مادر بود و پدر که مسکوت نظاره حرف

ي آنان  دم و در میان جبههپدر کام بر نکشید و مادر تاخت، به خود آم

  سخن راندم،

  

  

  



  

  

  

  

سرایم است، این خاك از آن من است، به اجنبان نسپارمش  رانــای

و میدان برایشان ترك نکنم، این سخن به سر دارم و آن روز مسکوت 

  فریاد بر آورد، ماندم، گذر کرده بود زمانی و ایران بیش از بیست سال

کردیم، هفتاد و هشت  ها را نظاره می و آن دالوري شنیدیم آن می ما نیز

دور از این هیاهو، نگاه پدر پر بود از  بود و تابستان، من شانزده سالِ

حسرت و پریشانی، حسرت از آن گذر عمر که دیگر فرتوت و توان 
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رزم نیست و پریشان که بیشتر پشیمان از آن سرنوشتی که هدیه بر ما و 

  آنان بود،

مشترك میان من و پدر همین جا رقم خورد، آن مرد  نخستین احساس

پیر و خردسالی و دالور احمدآباد، من و نوجوانی اسارت پدر و مادر و 

  فرزانگان ایران سرا، حال دگر من آن دختر دور نبودم،

سر پر از فریاد بود، انقالب من به وقوع پیوسته و دگر من آن دیگري 

ن و راهم چه باشد جز تقدس و واالترین گوهر نیستم، فریادم پر توا

  يآزادگیتی تو گو 

از دور و دیر و حال، آن فریاد و پاسخش،  ایرؤچه فرجام تلخ در این 

  شکنجه

  آن طغیان و پاسخش مرگ، آن رهایی و پاسخش اسارت،
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و در  تر به خویشتن هم نزدیک و مادر نزدیک بود و در قلب و از من

بود از انقالب در قلب دختر و بیش از پیش جدال  آگاه، آري او خویش

  با پدر که دیگر نه تباهی که مرگ دامان دختر را خواهد جست،

پدر نیز بر من نزدیک بود، آشنا از حال و احوال، با توان خویش دیدن 

  آن فرجام، براي آزادگان که نه تازه که تکرار همان نقل تکرار ما است،

د و بر فرجام من نگران، حال تا حدي این مرد و زن را پر ترس کر

این جدال گذر  بر من پریشاندادند و  صدا ترك دیار سر می یک

تا این  شنیدم ش نداي رفتن بر خویش میهر روز بیش از پیو  مکرد می

بار که به راستی بر سخن آمدم، بذر احساسات پاشیدم، همان نقل اجنبان 

کن دل به سوداي همان تندي که نه به آن تندي ولی و اشغال ایران زمین

  گفتیم و شنیدند،
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جنگیدیم و جنگیدند و ما فاتح که پدر و مادر نیز به دل آن بودند، حال 

پرورید، با گذر زمان معنا  به زمین میو آرمان من به رهایی گنگ بود 

اي سر  جست و رهایی گنگ طی سالیان به زبان آمد و چه زیبا نغمه می

رزمان  داد، راه توسل برایم به آن آرمان مقدس دانشسرا بود، راه آن هم

رزم و  که ندانستم چه گویند و چه پندارند ولیکن زِ کردارشان، هم

واندم نه براي رسیدن به آرمان که درس خ کس آنسنگر شدیم، من  هم

  که براي گذران و گاه براي دانستن،

حال به آرمان درس خواندن پیش گرفتم، پر از شور و هیجان، دبیرستان 

تا رسیدن به اسباب آن هدف واال، شاید این گفتار به اغراق  گذر کرد

در آمد و ما حماسه سرودیم ولیکن، به دل چنین اندیشم، درس خواندن 

ایم آن معناي پیش نبود و حال دگر تو گو ساده بر آن ابر سعادت دگر بر

سوارم، فرجام آن نیز همان بود که ما ترك دیار کنیم و رهسپار تهران 

  .شویم انیسخنگوسخنگوي  ،شویم و در آن تک شهر
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ف که رفتن ، اختالآن ساز ناخوش و ناکوكپدر و مادر گاه پر بودند از 

جنگ همانا رزم داشت و پیروز این  توان خطا است ولیکن این عزم

آرا بود، چه نا سپاس بودم که نگفتم از آن خاك  دختر مازند تهمینه رزم

  مازند پاك، آن نبود و ندیدم جهان را چنین همانند پاك که زیباتر از

امان مازند، آن درختان سرکش  هاي بی چه روحی نوازش داد آن باران

آن رود و طغیان سرکش از آن  که ما را چنین آراست، یاغی شدیم از

ها که  ها که سخن گفت و نعره برآورد ما را به خود از آن کوه سنگ

فرشش درخت بود و آسمانش سیاه از آن جان که در دل مازند جان 

  گرفت،

ــده   ــه ناخوان ــابی ک ــهو  کت ــی دل ب   آزادگ
  

ــد پیــرتن بــهبــه  ــدادگ کــه یدرســ مازن   یدل
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ــدر   ــرك پ ــه ت ــوي  ب ــادر آن س ــاك  م   خ
  

  ان قلـب پـاك  و مـادر  دو پـدر باشـد  که هر 
  
  

، آن ازدحام و دود و شهري بر طغیان تهرانچه نقل تکراري است شرح 

و ما که عمر را در آن سراي زیستن زیستیم حال نه زندگی که گذران 

دهیم، چه بسیار در آن روزگاران  ها سر می کنیم و به یاد مازند شکوه می

ها راند، پدر  ح روز داد و سخنکه ما بر این شهر گام نهادیم و پدر شر

هایش طغیان  بود و احساس مبهمی بر این خاك، روزگاري در خیابان

کرد و فریادها سرکشید و آن روز که خاك طغیان کرد پدر مسکوت و 

اتر زِ آن روزگار درد و رنج خموش ماند و این خاطر ناخوش بود و فر

ا و بارها برایم از نشستند و باره صدا به شرح آن می مادر و پدر یک که

  گفتند، آن روزگاران می
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فشرد، والدان  را میمن طفل بودم و بی قوت و حال آنکه مرض گریبانم 

اندیشیدند، جانشان گرو بر جان من بود،  پر درد و اضطراب بر چاره می

بیش از دو ماه براي رهایی من از درد و رنج در مازند چاره اندیشیدند و 

پا داد به  ي ناخوشی برایشان سر می روزگار زمزمهافاقه نکرد، آنگاه که 

و طلب رهایی از آن شهر آشوب کردند و شهر دست نوازش بر  خاستند

سرشان کشید و ما که دوباره زاده شدیم، مدد آن طبیب و زندگیِ 

ي من، پدر را پر شوق بر این شهر داشت و آن احساس مبهم گاه  رهدوبا

  اشتیاق بود و گاه پشیمانی

گر هر  رفتم و در میدان آزادي نظاره ها راه می ن در این خیابانحال م

ب آزادي، اندیشیدن بر همان نام شهریار یي غر چیز بودم جز همان واژه

به عاریت از آزادي بیشتر بر ما خوش بود که آزادي نیست و میدان نامی 

  ،دارد و صد افسوس از این نام به یغما رفته در دوران
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زدند و  ها و یادگار آن دوران پیشتر که مردم فریاد می نگاه بر این انسان

از آن فریادها چه نصیبشان، میدانی که خجل زِ  گر آنان بود، میدان نظاره

  .نامش است

روزگاري گذر کرده بود و از آن طغیان دانشجویان که یک تنه فریادي 

  حال آنکه ملت کیست؟ و هیچ باقی نماند و از ملت سر دادند

کنند و آن امت  عاصی بر این اختناق مسکوت روزمرگی می ها که همان

جوید، این ملت و آن امت حق زیستن  پاي استبداد تبرك می يجا از که

دارند از برکت همین میدان و سرمستی از همین نام و همان کس که بر 

کشد، از آن  آن فرمان و عربده میي قدرت تکیه و مدهوش  اریکه

گفتند که هر گاه سخنی به میان  تر سخن میروزگار دورتر پدر مادر کم

شد، مادر پدر را خائن خطاب  آمد به جنجال میان آن دو ختم می می

  پرست، کرد و پدر مادر را شاه می
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دارند و  نگاه من بر این مردمان که در میان این میدان و این نام گام برمی

افتادم، ادگاران جنگ آن ی بر یاد و کشند یماسیر فرمان بردگی سر 

  زد، گفت و فریاد می ن میآنگاه که مادر سخ

آزاديِ شما این بود، حق زیستن از مردم ستاندن و دفن کردن 

هاي فردي و اجتماعی و مدنی و چه سرانجام مضحکی بر شما و  آزادي

که پی آزادي سیاسی بود و فریاد  کس آنتان، امروز رها هستید و  آزادي

گوید که  ندانی است، مادر سخن میگیر و ز کشید فراري و گوشه می

شما آزادي زیستن را کشتید و امروز انسانی که حق پوشش  هاتیه

  خواهانمان، بر است، خوشا بر ما و این آزادي خویشتن را ندارد و فرمان

آن روز  ،که این اسارت شاهکار همان قلدر خان است زند پدر فریاد می

 ها را اشت، بذر این اسارتگذ کشید، کاله بر سر می از سر میکه چادر 
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تعریف  مان يآزادایم،  و ما سالیان است اندر خم یک کوچه کاشت یم

  نشانه است، این این قلدر آن روح و

 کس آننگاهم خیره بر آن زنی است که به اکراه حجاب بر سر دارد و 

ایم  و ما بر جبر زمانه سر خم کرده کشد یبرمکه به اکراه حجاب از سر 

، ولیکن من نه این و نه آنم که نامم تهمینه است و سرایم میبر فرمانو 

  ایران، چه کس توان فرونشاندن من دارد،

جنگ میان آن مرد و زن هماره در خاطرم نقش بسته و گاه غمین 

اختیار و به جبر در  ل شد و بیشدم از این روزگاري که بر ما تحمی می

کوتاه بر من کنیم، ولیکن این احساس پوشالی چه  مردگی می آن

زنم و در سوگ  شد که من خود سرنوشت رقم می مستولی می

  کنم، نشینم و زندگی دوباره معنا می گذشتگان ننشیده و نمی
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دانم کی این احساسات بر من غلبه کرد و این روحیه بر من  خود نیز نمی

زنم که سرنوشت  پدیدار گشت ولیکن امروز به صراحت آن را فریاد می

گردانم، هر نسل در  آورم و اختیار را بر جبر پیروز می می را به زانو در

ز خورد حال آنکه من ا شد و طغیان به گلو می می پرپرسوگ گذشتگان 

  .نگرم نسل خویش برخاسته و بر گذشتگان چون تاریخ می

  

  

  

  

  



  

  

  

  

آن دانشسرا که به سوداي همین طغیان بر آن روان شدم  دنــدی

سن  شگرف بود و احساس سر زندگی به من داد، چه بسیار انسان هم

گام  زد و گام نخست هم رزم شدن در آنان فریاد می خویش که توان هم

 لهجهدانم در آن روزگار بر این صراحت  شدن با آنان بود، خود نیز نمی

 گونه اینما امروز دوست دارم که در آن روزگار پافشار بودم یا خیر، ا

  .باشند گونه اینتا کنم  روایت می گونه اینبوده باشم، پس 
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بر آن بودیم روح و روان  ز دانش سیاست هیچ نبود و هر چهما را ا

حال به سرایی گام نهادم که موجبات آشنایی من با این  خویشتن بود،

ی در آن روزگار شکل ها را فراهم ساخت، نخستین آشنای نگرش

ي اقوام سکنی گزینم و  امانی داشت تا در خانه گرفت، پدر چه اصرار بی

به خوابگاه دانشسرا روي نیاورم، ولیکن من نه تاب تحمل آن اقوام 

ساالن  نمادین را داشتم و نه تاب دوري از آن صحنه و روزگار هم

مان خوابگاه خویش، از این رو پیشنهادات را به کرات نفی کردم و در ه

  اتاقی گزیدم،

ي ما شده بود و در اتاقی  پیاله دختري بود سرکش و جسور که حال هم

کرد و  سخن یکدیگر شده بودیم، سخن از اعتقاداتش می سنگر و هم هم

تا پیش از آن چندي از پدر در این باب  ما را با این نگرش سیاسی آشنا

ت به مصدق، خیانت ها شنیدم، سخن از حزب توده و خیانت، خیان سخن
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به شاه، خیانت به ملت و امت، اما پیرامون اعتقادات و باورهایشان هیچ 

  نشینده بودم،

سخن  ما را بر تصمیمی وا نداشت و با شیرین هم ي ذهنی این پس زمینه

کرد، شیرین نه در حزب عضویت که حزب در ایرانمان معنا نداشت، از 

مند  ران کاشت، شیرین عالقهآن آزادي سیاسی چه فرجام یکدستی بر ای

ستود و  بر این افکار و باورها بود و در خلوت خویش هماره آن را می

و ما هم گوش  گفت یمها  کرد و گاه پیرامونش با من سخن لعه میمطا

د آم هایش بر ما خوش می نشستیم، گاه سخن دادیم، با او به مناظره می می

تر  ن آتش مباحثاتمان را گرمفت و ایگر و پوشالی رنگ می معنا یبو گاه 

  کرد و این آشنایی ما با افکار چپ بود، تر می و گرم

از او طالب کتاب و مقاالت بودیم، او نیز از ما دریغ مند بر آن  عالقه

دیگران  کردند که از ما ور می کرد، آتش این دانستن را آنان شعله نمی
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دند که ما با آنان ، در این بین چه بسیار دیگران هم بوکرده بودنددریغ 

راه دانستن بودیم چه پیاله شدیم و سخن راندیم و ما که در ابتداي  هم

و غیر ها هماره در پستو بود  کردیم، این سخنان، بحثهایی که ن نطق

هاي سیاسی را در بر داشت، دوستان  هاي آشنایی ما با نگرش علنی و گام

بسیار جستیم با آنان در محافل بسیار شرکت کردیم، گاه دوستانی که 

ي سیاسی نداشتند و گاه آنان که پر از شور سیاست بودند با  هیچ اندیشه

تبادل کردیم و  مختلف بحث میها پیرامون مباحث  هر کدام از این گرو

  ،گذاشتیم مان را با هم در میان میآرا و اطالعات نظر،

نه نبود و گاه ما را با حراست رو در رو هزی این سخن راندن و شنیدن بی

کرد که به دلیل سطحی بودن و غیر علنی بودن جز ستاره و  می

در این شرایط مرز و بوم  یت کوتاه چیز دیگري در بر نداشت،محروم

  و اجنب پرستان این رانیبد پبراي ایش است که کشتار هم دگر نم

  ،شد به هیچ تفسیر می تنبیهات
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ي آن روز نوجوانی و اسارت چه بسیار که در دانشگاه نیز تکرار  خاطره

از دستورات، چه  بردار فرمانشد که حق زیستن هم انتسابی است و ما 

در ها که لشگري از مرد و زن یا بهتر بگویم دختر و پسر اسیرشده  صبح

داد و این اسیران که کار  اي و فرماندار بر آنان فریاد و تشر سر می گوشه

درمان عادت، سخن  و امان از این درد بیبه خود ندیده  بري فرمانجز 

گفتن او که فریاد است و اسیرانی که از فریاد او بر خود مشکوك که 

ایم، آن دم شادي و  آري شاید ما نیز مرتکب خبط و خطایی شده

  ي مستبد که اسارت هم عادت شد، لههله

بشکند و فریاد من که چون آن  را لم کند و این قفس ماکیست که قد ع

خاك فریاد زد و کس صدایش نشنید، و ماهیِ دریا است که در آب 

ریغ از آن نخست روزگاران ما بودیم و نافرمانی از این اسارت که د

از گذر در زمانی ما  ها و پس وفتن شد این رزماتحاد که آب در هاون ک

نیز دچار روزمرگی شدیم و عادت به ما مستولی شد ولیکن دل همان 
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بود و چه ارزشی که دل سخن گوید، فرمان دهد، آنجا که جنگ آغاز 

  ه استاي خزید و اسارت در گوشه

فراي شیرین و سخنانش که ما را آشنا بر افکار سیاسی کرد، دوستان 

ه تشنه بر دانستن بر کالمشان گوش فرا بسیار داشتیم و افکار بسیار ک

در فکر و اندیشه و دادیم و بر کتابش چشم دوختیم، از هر دید و فرقه

در آن بیغوله که هر کس به نهان پر فریاد و در آشکار  و بودمیان 

  مسکوت و منفعل است،

وزي که بر ما نظر انداخت، رلیال  ي آن دخت ایران روزي باز خاطره

ن از آن راندند و حال آنکه ما کودك همگان سخ صداي بسیار کرد و

از پیشمان رفت و کس سخن نگفت و امروز ما تفسیر از  لیالبودیم، 

  کنیم، دیروز می
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ي سیاسی خویش  نه اندیشه بود، او ن و منضبطخوا پسري که بسیار درس

اي که گاه  و با چهرهزد  کرد و نه سخنی فراتر از درس می مطرح میرا 

انداخت که چه بسا نفوذي است به ناگه از دانشسرا  ما را به شک می

اخراج شد و سخنش نقل مجالس گشت که شصتشان خبردار از اینکه او 

  ات است و دوباره همان سخن از بهایی و بهایی لیالیادگاري از 

قانون اخراج و این دوم بار درگیريِ ما با این واژه که پسر با استدالل بر 

  ،و دیگر حق تحصیل در این سرزمین نخواهد داشت

ما و خجستگی و تکیه بر قانون که قانونمان نه از براي عدالت که عدالت 

  واژگان بیشمار ت و یا فضاحت و هزاري دگر از آنو یا حماق

و  ندبا تنی در این میان آشنا شدیم که چه بسیار شبیه بر پدر بود

اي  گاه از آن دور و طعنه لیک ن مرد فرتوتنزدیک بر آ انسخنانش

ها و برخی  بینی و سخن گردانی افکار می دگر شکل داشت، تو تا سر می
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از  اقتباساین استعمار و  و مسکوت در آتش که هواخواه این روزگار

  آزادي بودنددینی از 

ها شنیدیم و تأمل کردیم چه  ما در میان آنان سرگردان و از هر تن سخن

 .نه من بر آن درس و آن روزگار فکر کردم و نه شاید شما عجیب که

که  نوشتیم چو آن دیرتر روزگار لکن در این منجالب خواندیم و می می

تو از من نخواه که بر جاي خویش  هیچ بر جاي خویش تکیه نکرده،

پرورانی سخن  که تو در سر می گونه آنتکیه زنم و از آن روزگار و 

  .ها است اژگونی و واژگون کردنکه نقل ما نقل و برانم

، حال بیش از دو میآمد یمکرد و ما از نهان به آشکار  روزها گذر می

گذشت و کم و بیش با باورهاي  سال از حضور ما در این دانشسرا می

دیگران آشنا شده بودیم، مراسم معارفه به بحث بدل شده بود و سخن 

گرفت در  گفتن پیرامون مباحث اجتماعی که همواره در پستو شکل می
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 گفت، جانب احتیاط را نیز ها می داد، هر کس سخن آشکارا بروز می

پروا نبود، سخن از مسائل اجتماعی  کرد و در سخن گفتن بی رعایت می

شد اما  هاي سیاسی کماکان در پستو گفت و شنود می روز بود و سخن

سرا  ن هم بر آن مستان قدرت خوش نبود و شرایط دانشاین سخنا

دگربار واژگون شد هرچند که از روزگاران نخست چون زندانی بر ما 

یکن پس از این رویدادهاي کوچک و از چشم آنان رفت ول کردارها می

تري بر خود نازل  بزرگ و جانکاه این زندانیان و اسیران شرایط بحرانی

  ،رساندند به اثبات می بري فرمانو باید که  دیدند

به راستی دانشسرایمان زندان بود و ما زندانیان و دیگران نه با اقرار و 

گذاشت به  بر آن صحه می و بدبین نیب خوشگري که هر کس  منفی

شویم، اجازه سخن  ها می گیریم و کنترل شدت مورد بازخواست قرار می

هایمان متفرق  گفتن و هماهنگ شدن با یکدیگر را نداشتیم و جمع

و  میگفت یمشد، من و شیرین هم در همان چارچوب خویش سخن  می
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وت و که همگان را مسک حلی بر این فاجعه از خفقان بودیم در پی راه

  تر از دیرباز کرده بود، منفعل

جست  حل را در طغیان می او نیز چون من بر اعتراض پا فشار بود و راه

ولیکن آن رعب و وحشت که بر محیط دانشسرا حاکم بود اسیران را 

  و ترس جزئی از زندگیِ ما شده بود، گذاشت یمبیش از پیش ساکن 

و گاه واقعیت بود،  شد که گاه شایعه خبرهاي ناگوار بسیار پخش می

، به ها به خوابگاهاطالعات، سربازان گمنام امام زمان  مأموراني  حمله

سرا  به معناي تعویض زندانمان از دانش بردگی کشیدن برخی از اسیران،

  و در نهایت ایران بزرگمان به سوي اوین، از اوین به دانشسرا

دند و هر کدام با ها بو و چه بسیار از این اسیران که در این رفت و آمد

خود و با اثبات  ي گذشتهگشت در این سلول  انکار خویش بازمی
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خویش به سوي زندان عظیم دیگر که نامش اوین بود و یا شاید ایران 

  شد رهسپار می

شد، من و شیرین تا آن روز دم به تله نداده و  فشارها بیشتر و بیشتر می

ر حال شروع بود و آزاد در اسارت خویش بودیم، موجی از اعتراض د

شد، ما نیز چون آن  هر کس که فریادي داشت هیزمی بر آن آتش می

رفتیم و  دیگران هیزمی بر این آتش بودیم، با احتیاط نزد دیگران می

نامه و گاه  کردیم، گاه دست به نگاشتن شب سخن از اعتراض می

و  ي این طغیان به ناگه خورد، آتش زیر خاکستر زدیم، جرقه اعالمیه می

  یا باروت نمناك آتش گرفت،

و  آرامکه من امروز به نگاشتن آن مشغولم که حرارتی نه آن شور و 

صداتر از آن ولیکن آتش گرفت و خبرش میان همین زندان و یا  بی

آن منفعالن خموش را نیز به کار واداشت، اعتراضی و دانشسرا پخش 
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ردگی متحصن جمعی شعارگو، طالب برگشت بر بشکل گرفت، جمعی 

پیشین بودند که ما را به آزادي کار نیست و جستن همان اسارت بر ما 

  شد و پر کشید ایرؤکه آزادي 

ي پدر افتادم که برایم  من ناگه در این بیداد روزگار، به یاد آن خاطره

  :گفت می گونه این

بود و در این  مروزي براي انجام کار به بیرون رفتم، اتومبیل نیز همراه

رساند، کارمان در آن ازدحام بود و جا براي یار  کارزار بر ما مدد می

مددجویمان نادر و کمیاب، از این روي آن را امانت به خیابان سپردم و 

ها یک لنگ و پا در  خود ره به ازدحام دادم، کارمان زمان برد و ساعت

تا  میبازگشت، میبازگشتجست و خیز بودیم تا سرانجام به سوي یارمان 

  امانت خویش را از خیابان بستانیم،
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یخود شدیم، این چه روزگار که ناگه بند دل پاره شد و از خود ب

ما  گذارد یمفی است که ما را از یار خویش جدا کرده و درمانده انصا بی

  در آنجاي و آن عهد با خاك و نیست، هیچ از آن یار غار

 و ر دل نیست که ناگه خود دیدیمدنیا بر سرمان واژگون و هیچ امید ب

  به یاد آمد، و ناگه  حافظه و از ماغفلت این خیال آشفته که 

 سو آناست، شتابان به  سوتر آنسراي آن عهد اینجا نیست و چند گامی 

رفتیم، حال دنیایی برایمان هویدا بود، یار جستیم، غافل از آنکه هیچ 

ي  ي هلهلهل پر شادي خویش نجستیم و در خیالی باط بیش از داشته

  .دهیم پیروزي سر می

دهیم، نه فراتر زِ آن، باري  پیش سر می و ما در این روز فریاد روزگاران

ما فریاد زدیم و اعتراض سر دادیم، فرجام به ما چنین روزگار رخ نشان 
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، بهشت تهرانسرا دیگر اوین  ه زندان یا دانشداد، شیرین این یار چپ ب

  جهنم و یا دریا

ما مشمول بر ستاره جاه و مقام جستیم آن خفقان، سکوت، یأس، رفت و 

کرد، خبر از دستگیري و  هیچ بر ما غلیان نکرد و شایعه بود که فریاد می

اعدام که مشتی اسیر فریاد بر زندانبان کشیدند و طالب  گاه شکنجه

 که آورمتر خویش گشتند، خود را به خاطر  روزگار اسارت کمی پیش

 دگربارشدم و به اسارت  زندانباناني  گیري طعمهدر میان آن در

  درآمدم،

در آنجا سخن بود از اشتباه و خبط و خطا که ما جزئی از آن و آن 

ها رفتیم  ي مبارزه زیر بار سخن جزئی زِ ما است، چه تلخ که براي ادامه

خویش دادیم تا رهایی از ایم، حق زیستن  که هماره از کودکی رفته

ها  اسارت و شیرینی و آن سر پر از قصه از تعهدي رها پیشه کنیم، من با
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آمد و گاه اعدامش، گاه زندان و گاه،  ناپیدا و مفقود سخن از فرارش می

  مان و از شنیدن و گفتن این سخنان چه تکرار زندگی

 با مدد از زور و تزویر سکوت بر دانشسرا میبردار فرماننه عاصی که 

ند، زور که همان نقل تکرار است دکرمستولی شد، همگان خفقان پیشه 

رفته است و ما تشنه به عادت شدیم و دورتر دور و  و قبحش از دستمان

 آنچهآن یار غار ما را رهایی دادند، بر  ،تزویر همان نقل حکایت پدر

اندیشیم، اسیر را  و حال چه توفیر که ما چه می نامند یمخویشتن رهایی 

باش، از آن رهایی که بر تو  گزار سپاسچه به اندیشیدن و ناسپاسی که 

ها بازگشت شرایط پیش  ها و سخن جام این اعتراضفرتحفه شده است، 

از اسیران که حال بود، دیگران بودند و پافشاري و قشر عریض و طویلی 

شناسند و به دنبال  اند و همگان آنان را می شده... ملبس به گوشواره و یا 

دست  ها شان به فرجام شیرین و شیرینخبط و خطایی از آنان براي سپردن

  .زنند و پا می



  

  

  

  

آن شوري  خواندن و دانش، خر دانشسرا بود و من غرق درآ الــس

که به یأس مبدل شده بود از آن روزگار جز آن نشان چیزي بر ما یادگار 

زد، من بودم و دریاي بیکرانی  نمانده بود و سکون خموشی که فریاد می

 از فکر که چه باعث شکست و سکون ما است، همان درد آشناي تفرقه

  و مایی که سالیان به دنبال اتحاد و اتحاد گریزان زِ ما
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کرد ما را از هر کنش  این اتحاد سردرگمیِ ما بود که فریاد می پیش از

داشت، سودایی که هیچ بر ما مشخص نبود و خویشتن از آن باور،  بازمی

  باورمند نبودیم، درد آشنا بود و درمان ناپیدا

دارد، باوري که حال میان ما  چه چیز، این خیل انسان را به کنش وامی

راز به دنبال آن بگردیم و روز جستن شک و شبهه است و روزگاران د

  آن روز پیروزي است،

تن  ي مسکوتیم و جایی که هیچ چه توقع از ما که بخشی از آن جامعه

تر و رساتر از ما بود  فریاد آن دالوران دیروز که صدایشان محکم

اي زدیم که خویش از شنیدن صدایش محروم  نشنیدند و ما ضجه

  ماندیم،
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ود حال آن روزگاران من بود که هر گاه به آن اندیشیدم از خ ،این یأس

ولیکن امروز اندیشیدن بر  ،ي جانم را فشرد ناامیدي همهبیخود شدم و 

  ترها است، ي پیش خاطرات و تجربه روزگارانآن 

تهمینه آن روز که سري آشنا با درس و سیاست داشت به کمال دانستن 

به پایان برسد و  تیمأمورکه این  نزدیک بود، عزم خویش بر آن استوار

آزارها به ما کم بود که دیگر  و حال تیمأمورروزگاران آینده دگر 

همه یوغ خویش بر گردن نهادند، چه پیش از این خواستار از آن اسیر 

که خود مجیز ارباب گوید، ما مجیز نگفتیم و مسکوت بودیم لکن این 

سرا بر  بر دانش سکوت هم تأیید آن مجیز دیگران بود که حاکم

  تاختند ي قدرت می اریکه
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ویش به زحمت سرا گفتیم و مدرك خواندن خ سرانجام ما ترك دانش

و اذعان کردند طول این  زحمت به ما دادند گرفتیم که آنان هم

  ،ها تالش تمام این سالها را میان همان تکه کاغذ  زحمت

حال فارغ از  گام نهادن و از این سوي و آن سوي بهره جستن، تهرانبه 

، چه روزگار در این تهرانام  دیروز تازه کردن دیدار با شهر نفرین شده

خاك گام برداشتم و ندیدم که چشمان جاي دگر نگریست و گام بر 

  جاي دگر برداشت،

بینیم و  این شهر همان شهر است، ما گذر زمان کرده اینجاییم، می

ز ما گذر کرد و ما در آن بینیم، چه تاریخ ا دانیم و نمی دانیم و می نمی

  گذر کردیم، او به سویمان آمد و ما زِ آن بازگشتیم،

  تهمینه و آن صداي مبهم که فریاد زد،
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ــتبداد داد   ــت اسـ ــان از دسـ   آه اي آزادگـ
  

ــش  ــان ش ــاد داد   خانم ــر ب ــاله را ب ــزاران س   ه
  

  یــک نفــر از مــادرش هنگــام زاد آزاد زاد 
  

  بهر چه خود را بـه دسـت جـور اسـتبداد داد    
  

پیش ما هزار سال پیش کجا، آن  صدسالن چه صدا و فریاد، تو گو ای

پیش و ما امروز  صدسالغیور و آزاده، فریاد زد نه امروز که 

  روزخورده مسکوتیم، آن خیابان و آن صداي مبهم و این  نفس

پیش دفن کردیم و یوغ به گردن  صدسالخیل نسان در خواب، فریاد 

  نهادیم و نازیدیم که بندش طال است،
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و   ، شاه و اربابزمامدارو خلیفه  ددار که صاحب برده را چه به فریاد

چه زیبا بخشید به ما آن یوغ زرین و به خود بال که بخشنده ، وندگارخدا

  ي ماست، دار خلیفه

ما را زِ خود پریشان خلق که  ،همان نگو را این همان بهارستان و خلق

و بسط نشینان  کردي و خوشامد در این بیغوله، کجاست آن رهاگویان

که تو حق دادي و حال حق به تو داد و  اساس دار قانون بودند و که طلب

پیش تبریز و آن فریاد رسا که بغض شد  صدسالما به خود ببین که 

زر به گردن دند و یوغ یامروز در گلو و فرو خوردند، سر به طاعت سای

  ،و سرمستانه هلهله کردند و رقصیدند نهادند

لت را به امت که چرت شد خواب و آب م کجا است آن فریاد بهارستان

که مشروعه  هاتیهمشروطه، فریاد  است آن کجا برد، فریادمان کو و

بین آن توپ که بهارستان به خود دید و ما باروت آن شدیم سر داد، 
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گاه بر آن بنا و یادگاري که چه از آن باقی و ها که بر ما نگذشت، ن چه

  تو گو چرت و خواب و آب و ملت و امت

جز و نیست  آن چامه که هیچ زِ آن باقی نبود بخوان همان شعر و یادگار

آن تاریخ که خواند و حیران نشست، چه  این شاهانه، این کیست برابر

  گذشت بر این خاك و بر این

تر، لیکن  یشتر و پساز آن روزگار نه آنکه پ چه بسیار باور و تفسیر زِ ما

چه سود و از ما اثر که نه آنان زِ ما و نه ما زِ آنان و حال اینکه تهمینه 

ساز، چه فکر  است که خویشتن ملت است و تاریخ باور است و آینده

بسیار بر سر از آن روزگار که نه ما بر آن خشت افزوده و نه از آن 

  ان خویش بنا فروریزیم و بار دیگر بنا کنیمخشت برکندیم، لیکن تو د

بخوان نام خویشتن که تو تاریخ و ملتی، این منم که حال در این قهقرا 

ارم، جاي جايِ آن تاریخ بر به زیر پاي خویش د تهرانزنم و  گام می
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ام اما چه سود از  گذرد و خویش در آن روزگار تجسم کرده نگارم می

ها را  م پاشیدند و ما مدهوش آن گزافهاین وهم و خیال که نمک بر زخ

، گذر از این اندیشه و حال سر پر زِ هزاران خیال نه از دیروز که گفتیم

  گو ساز فردا و فردایگان امروز و تو

تر  ایم و گذر زندگی و یا همان صحیح من و آن مدرك، حال فکر آینده

 یخ ورد و زن پیر که تعبیر تاراز پیش مردگی، فکر به مازند و آن م

، چه دل پر زِ مهر دیدار یار، آن مرد و زن بودند و هستند انم دیروز

فرتوت و آن مازند زیبا و تجدید آن روزگاران دور که دیدیم و باز دل 

  .که خویش آینده سازیم و از آن روزگار دیر گذر کردیم کندیم

چه عجیب که سالیان خواندیم و شنیدیم، بر آن روان شدیم تا بدانیم و 

 اي هطردر این گفتار از گذشته ما را خا دیگران بیاموزیم، لکنبر 
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فکر بود و یاد که اصالت برفت  قدر به اطراف نیست که آن یخواندن

  .بادبر

 کس آنایم و فصل برداشتمان رسید نبود  حال که فارغ زِ تحصیل شده

که زِ ما بهره برد و خویشتن بهره دادیم نه آن بهره که خوش بود و 

  که آن بهره زِ ما ساخت آن بردهخوش آمد 

من بودم و آن مدد از یار که خویشتن بهره رسانم بر دیگران، همان بهره 

که در آن زندان  ها سالکه خوش باشد، دیگران خوش زِ آن، چه 

خواندیم از روان و خیال که فردایش به دگر اسیران بیاموزیم درس 

  زندان را،

خطاب و خیل آن اسیران که  اتاقکی که نام آن مطب بود و ما طبیب

سرازیر درس بردگیِ خویشتن بیاموزند، نه انحصار آن درس، آن 

سرا که در تار و پود نسان و اجتماع نقل آن روزگاران، چه تلخ و  دانش
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 این بارسرا که  دراز، چه زندان بزرگ که نه چون دیروز آن دانش

  سراسر زِ این خاك،

ي بیمار از اجتماع،  رهما و آن چهچه ترسیم بر راه رفتن در این خاك، 

ها که یوغ بر گردن و جملگی رهرو به سوي بوسه بر پاي  خیل نسان

، ما در این خاك نه تنها که تو گو دنیا چنین بود و بودند جور استبداد

  ،اند ها شده و همگان محکوم بر این بردگی و اسارت باشد

و راه به سوي آن دخمه گزیدیم، سخن گفتن و شنیدن  میبرخاستصبح 

ي مردم چه دیدیم و شنیدیم،  از درد، آن بنده بیرون از آن نظاره بر چهره

  تر از آن، تو خوش دار که زنده بودیم و بس و نه فراتر که گاه پس

خویشتن به تو آویزد و مدد از تو دارد تو چون آن قادر مطلق نه  کس آن

همین خوش  را که ما مان زندهنو که راه به پیش گیر و نگاه کن و نه بش
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ایم و نگاه کن بر آن کودك که جان  باشد از زندگی، تو گو ما زنده

  کند و کار کرد و قادر به تخت مفت خورد و آشامید،

آن جنگ و آن فریاد دو تن دشنام، خون و جرح و  و چشم گردي

ن زنجیر که کنکاش، سبب که بیمار گشته، انسان از سنگینیِ آ

و جنسش تو گفتی که زر و آنان  تراش خوشرنگ بود و  خوش

  پایکوب این شادمانی، چه مسیر طوالنی و هر روز کشف آن درد تازه

چه شنیدیم و گاه دیدیم و کاشف بر آن درد تو گو زندگی کردیم، آن 

هاي جان و ما شنیدیم و گفتیم بر  زن نشیده در برابر به ما و سخن زِ رنج

ه آنکه سخن ما فریب بود ، نن و دیگران نغمه بر فریب سر دادندخویشت

  فریب خورد که اساس فریب داد و ما فریب خوردیم،و آن زن 

اي نان و آن تن  اي آب و ذره که طالب جرعههایش  آن کودك و ضجه

و ثروت نگاه به تحقیر نه بر آن کودك که بر خویش و خویشتن که 
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کس را حقیر پنداشتی چه فکر بر ما جز  بنگر، کس تو را حقیر دید و تو

آن درد که خویشتن داشتیم و دیگران داشتند، به دنیا آمد آن تن که 

برده باشد، بر جاي برده گیرد، آن روز پیش به آشکار و این روز 

اي و تن دادي و حال ندانسته تن  به نهان و آن روز دانسته نیتر پس

جشن  کنان هلهلهریادکش و دادي، نگاهمان آن روز بر خیل نسان که ف

  مرگ خویشتن سر دادند،

مرگ دگر  کس آنند و ما که سوداي مرگ دگر بر سر پروارچه درد بر 

رهایی هلهله سر داد  ي مانده تهبر ما نشاند، نگاه بر انبوه جوانان که در پی 

و خیال از آن تقدس جست و خویشتن را به اسارت خوش داشت و 

ي خویش آن سفت کرد و بر  ندهما آمد به تهتر  یوغ به گردن شل هرگاه

  ها سر داد این کردار خویشتن هلهله



 تهمینه ٩١

 

به بردگی که نماد خروشش تو گو سیل جوانی  گذرد یمچه بر نسان 

ز به بازي تازه سر خم آورده و بازي خویش مفتخر است و هر رو

خورده، من و دیدن این فکرها بر آن داشت تا چاره جویم و خویش به 

  فریاد بر آورمحد توان 

و من از دیروز اینم، بر آن مغرور لکن تو بدان به  گونه اینتو گو ذات 

ذات چون جبر چیره آیم که نه در وهم که اندك و گاه خیل به 

  حقیقت،

ي آن شور دیروز و نگاره بر آن پیکر، از  راه رفتن در خیابان و زمزمه

از براي  نهاي و فریاد  گوشه ن و خواب و مست و مدهوش درسیل جوا

  و بندگیبردگی بندهاي سنگینیِ  تو تقدس رهایی که از

آن خیال و آن فریاد پدر که ما منگ و مدهوش به خویشتن فکر کردیم 

ایم، آن زن و دختر مرد و پسر و آنکه هار  و حال بار دگر به نظاره نشسته
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تو رهایی که بار سنگین  ايگشت از سکوت ما و حال فریادمان نه از بر

خواهند زنجیر  ما را بدین فریاد رانده است و نمی ر و یوغ بندگیزنجی

تر  رنگ بدرند و آزادگی طلب کنند که خواستار بندي زیبا و خوش

  ،دهد آن هم در خفا و نهان اند و فریاد سر می شده

بینی، آنجاي که زندگی  اي مرگ خویشتن می به چه نظاره نشسته

راتر زِ خود، نگاهمان بر آن خویش امر دگر شد و تو تابع آن امر، ف

  ،هار شدگانپسرك جوان و آن موي بلند به دست همان 

مسبب زِ خویش و فریاد و خیل نسان منفعل به نظاره نشسته، حال که 

برخیز فریاد سر بکش و آن زن که به دست دژخیم است و مسبب به 

ي کدامین  تفرج بیمارگان، تو چه بر آنان نام نهادي، سرخوش از باده

که خیل نسان به تماشاي این دیوانگی سینه ستبر راب چنین دم زدي ش

کرد و خوش بود، طناب بر گردن چرخش پاي و روزگار سر به دست 
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چنین جاندار بدوي و بربر، بگفتیم بربر و بدوي که  دژخیم و جبر تفریح،

حال تجدد از آنان بین و به خویش لعنت فرست که چه فکر بر این قوم 

  ویران کرد، از بنا،گشت و پایبست  نسان نهادینه

جوي که باشد  شبانگاه و روزمان فکر بر این کردار و پندار نسان، چاره

ن زِ ده تن نه تن را و حمام خون به پا ز و گردن بزکه برخی موعودهمان 

ها بکش قبل زاد که جهان  نطفه ،کن و خون به زانوان رسان، تو موعود

جام بردگی دگر بار تو گو باز هم تصویر تو بر سرآغاز بردگی و فر

  ،و مرگ و تبعیض و بازهم بندگی کشتار

با این روزگار بر آن  هرگاهها شنیدم، من و برخورد  سخن گفتم و سخن

شدم تا بیش از آن که بر آنم باشم و فریاد سرکشم به سوادي رهایی و 

ید سرا گام برداشته و خفه شدیم و دانستیم از مه و خورش فریاد، به دانش
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 و فلک، لیک کار بر ما افزود و زِ ما چه خلق کرد همان چه نام دارد،

  ده،آري خلق و گفتند بنده و گفتیم بر

و درس زندان بودن آموختیم و آن شور و کنش و به  میدرآمدبه زندان 

روزمرگی مبدل از آن، آزاد برده ساخت، دیدن و تاراج درد دیگران، 

نشانده ما را به کالس آموختن، این درس بود که روزگار جستن  دگربار

به ما آموخت و خویشتن فراتر از روزگار و سیل و خیل فریاد خویشتن 

  ساز کردیم،

بر آن بودیم که دیروز بر آن بودیم، به فکر چه بود، مدد بر آن سیل 

که بر ما طلب  کس آناند، آري  بیچارگان که اسباب تفرج سیل دیگران

، چه مدد تو گو ذره نان، رساندیمدد کرد و خویشتن به ما آویزد مدد م

  جرعه آب و یا فراتر زِ آن جستن جرعه آب و ذره نان
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بر آن سیل  فرجام یببر آن کودك چه مدد زِ ما رسید و بر آن جنگ 

، فکر بر آن بود که درمان ها پژوه بردگی جوان در خواب و بر آن دانش

در آن دخمه آن سیل نسان، جاي فریاد بود و بجویم، بیدارگر باشم، 

سطح درد که ریشه بر ما دوانده و چه سالیان بر جاي درمان، نه درمان 

آن غوطه خوردیم و چه بسیار سالیان به طمع غوط خوردن ما خوش 

  نشسته است،

که درمان  آموختندچه گویند از آن هزار درد که درمان ندارد و یا به ما 

  ندارد،

و ما  گفت یمین دخمه روان بود و از درد خویشتن سخن هر کس بر ا

سخن راندیم که گر همین تو بفهمی درد خویشتن  همگانکه از درد 

درمان کردي، از آن درد خویش گفت و ما سطح درمان کردیم و به 

 ز خویشتن خویش گفتیم، از آن تقدس بهاه هم رفتیم بر او، جنگ ریش
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اي  ذره آنکه یبر دیگران خوراند، فنا رفته که هر کس تفسیر کرد و ب

  زمان تعقل به ما دهد،

از آن حق گفتیم و از آن وظیفه به دست خویش نگاشتیم و به دیگران 

و یا گر تسلیم شدند ما عرضه دادیم تا بدانند و سپس دانسته تسلیم نشوند 

بدانیم که دانستند و خویشتن چنین درك کردند و خوشا بر آنان که بر 

  شادند، بردگیِ خویش

دار که گریبان گرفت و جاي  ي من از رهایی بود و درد ریشه نگاشته

خوش کرد و نرود جز به عزم آهنین هزاران هزار آزاده، سخن از دانستن 

بود و بر دیگران آموختن که خویش بر آن بودند که با چنین کار سبب 

  روشنیِ یک تن شدن، چون هزاران است،

زم دیگران بود که گر خویش دیگران فراتر از چنین کار شرکت در ر

دیدیم، همان رزم رزمِ ما بود، همان رزم رزمِ آنان، چه بسیار آزادگان 
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که از براي مساوات سینه ستبر کردند و ما نیز چو آنان سینه ستبر کردیم 

، در پی شهادت از دیگران بودند تا سخن اثبات و میبرآوردو فریاد 

  بر آن و بسیار بر شاهد دیگران فریاد به کرسی نشانند و ما شاهد

نشست بود و هزار تن بنشست و گوش بر سخن و چه بسیار دیگران 

زِ هر چه بویی از  دندیشنسخن راندن و ما گفتیم و ما شنیدیم و آنان 

یک دیدیم، حال ، به ما خوش آمد و در آن خویشتن شررهایی داشت

ران دگر چیز که ما بر آن باور داشتیم و بر دیگآن آزادي و رهایی 

  تفسیر شد،

سرا، خوش بود و به  بر دانشیاد آن دوستان و آن زندان که تعبیر گشته 

گفتیم، برخی از آنان مسکوت و دچار آن  رفتیم و می دیدارشان می

فرما، مردگی کردند و ما دیگر از آنان در مردگی فریاد  فرمایش فرمان

ن دیگران اذعان به ایم سر دادیم، آن تفکرات و باورها، گاه میا زنده
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جست و گاه مورد اعتنا نبود و تنها بر صاحبان  خویش هواخواه می

، لیکن گفتن به ما خوش بود و شنیدن زِ آنان نه فراتر که آمد خوش

  همین خوش بگو و بشنو نترس و زنده باش

کرد، ما به  گاه در آن دخمه بیمار به سویمان روان و از درد ناله می

سخن از حق بود، وظیفه و تعالی گوش  آن تغییر وو حال درمان آمده 

شنید و مدهوش به مردگی خویش شادان بود و بر ما خوش  داد و نمی می

آن روزگار که گفتیم و دیگر براي آن چه به حال ما سود که کس بر 

بردگی خویش بنازد و از رهایی بگریزد، گر این خوش بر آن است ما 

  هم سرخوش از خوشیِ آن

که تو بین سیل نسان در  نشست به حال خویش ناله سر دادیم گاه در آن

نیاز زیستن حمله آرد و به سوداي ذره نان زِ خود بیخود شود و یوغ بر 

گردن نهد و سیل روان شود و بر آن تعقل زِ افکار آنان نباشد، لکن حال 
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فریاد رهایی چنین مسکوت مانده و سیل به سوداي جرعه آبی روان 

روش دیگران به خود آمده و بر خود بالیدیم و گاه از است، گاه از خ

که بیداریم و در انفعال آنان به خود گریستیم، لیکن بر ما همین خوش 

  پی بیداريِ دیگران

بگفتیم از خویش آن یار پیش و پس که با مدد از هم راه بنیان کرده و 

که در نشست و سازمان راندیم که بیدار شوند و بشنوند، همان تهمینه نام 

اي خزیدند،  که تاریخ ثمر دادند و در گوشهآغوش مرد و زن زیست 

حال تاریخ گذشتگان مدفون کرده و خویش در پی ساخت تاریخ 

  اي است، دوباره

به خویش دید و حال فریاد دانی و من که هر چیز دنیاي تاوان  تو می

را کشی از دیگران  رهایی چه تاوان بر خود دارد که آنجا شاهراه بهره

  ببندي، سر در آن فریاد برآوري و دیگران از خواب برخیزانی،
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تو دان تاوان چنین جنگی چه تلخ و چه سخت است لکن این تلخیِ 

پروارند، تو بدان این  آزاده به سوداي آزادي به سر میشیرین به کام آن 

زجر بر او خوش باشد که از خواب بیدار است و در پی بیداريِ دیگران 

کنند، حتی به قیمت  میزندگی  که مردگی رااست  یاريسکه جماعت ب

  رنج خواهان بیداري همگان است که برخیزید

که تو  نخست آن روزگار و فریاد نارس ما در پی طلب آزاديِ دیگران

 اطالع یبرهاییِ خویشتن هم هست، صداي از ما نبود و آنان   دانی همان

آن جنگ دیگران  لکن گذر دوران رفتن فراتر از دخمه و شرکت در

  که جنگ ماست،

همین شروع داستان، تاوان رهایی است  ان وصداي فریاد ما و آن مطلع

 ماید من از آن باز گوی نشنیده ،ندیده چه بسیار شنیدند و دیدند و اگرکه 

  و تو بدان که تاوان رهایی شیرین به قد جستن رهایی است،
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د اثبات حرف آن زنان بود که در پی شاه ينخست بار طلب برابر

دادند و حال من نیز بخشی از  خویش بودند و فریاد بر این تبعیض سر می

بالیدم، در آن دخمه و دگر جاي  این رزم بودم و بر این همت استوار می

کردیم و این تالش  از بر رسیدن به برابري تالش میطالب جستن شاهد 

ر زنان بسیار ناقوس دژخیمان به صدا در آورد، حمله بر نه تهمینه که ب

به گردن  نگ عوض کرد، حال مرئی و هویدا از آنچو آن یوغ زرین ر

به سیل نسان انداختند، آن نهان و نامرئی و سخن از زر بود و حال ما آن 

  گردن آشکار داشتیم و سخن از زور بود،

یاد آن نوجوانی و فریاد پدر هماره با ما است که حق زیستن زِ ما 

ي زیستن تو در دست  ستاندند و حال تو بهر جستن چه هستی که ریشه

آن دیگري است و تو از براي رهایی و برابري فریاد بر آوردي، نخست 

توان زیستن خویش باز پس گیر و سپس فریاد رهایی سر ده، لکن این 
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ستاند، خود بین  همه را با هم زِ تو می ،به سوداي رهایی تهمینه است که

  و از این غرور خرده نگیر که حقیر بودي و حقیر دیدند،

چه تلخ دیدن آن مزدور و دژخیم و حال تو گو، عاشقان بردگی که از 

عشق چنین ننگ بر دیگران بر این ننگ وا دارند و چه شیرین دیدن آن 

ت کرد و صداي فریاد از آنان خواب رزم که خواب شب بر آنان سخ هم

  ،هاي این زندان را که برخیزید و بپاخیزید و بشکنید قفل ربود

نخست آن آشکارا یوغ اسارت به گرفتن عهد و پیمان بسنده شد، آن 

عهد که از تو خواهد دگر آزاد نباشی و در بند حس رهایی کنی، از این 

به بند فراتر براي رسیدن  تر بردگی کنی، نه از و در بند بزرگ ییدرآبند 

که شما خواب باشید ما بیدارگر  که براي بیداريِ دیگران عهد کردیم

به جنگ  راابز قل سر دراز دارد و آزادگان بیدیگران، تو بدان این ن
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و در این بین گاه به اسارت در بند و گاه در راه رهایی  درآمدندمقتدران 

  فریاد بر آوردند،

بیرون باز راه خویش گرفتیم که تو بدان بیش از به  چال سیاهما از آن 

و عزممان جزم شد که خود دانستیم و آنان بدانستند پیش فریادمان رسا 

فریاد ما تلنگر بیداريِ دیگران است و آنان به ترس افتاده و ما به شور 

  آمدیم،

دیگر ما در آن نشست بودیم و بیش از صد تن نشیده در آن نشست،  بار

د من نیز سخن راندم، سخن از برابري بود و رهایی، هر ها راندن سخن

که خویش دیده و از دیگران شنیده، هر  گفت یمکس از آن روز سخن 

گفت و آن  آمد، یکی از درد می به شور میکس فریادي بود و آن جمع 

شور و شکستن این انفعال که به  نیاز ادیگري از درمان و شادمان 

  مار کرد،ي ما چسبید و همگان بی گرده
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در این شور صداي پاي بردگان به گوش رسید و حال هجوم این 

 تشنگان بردگی به اسارت کشیدن که خویش اسیر و دیگران اسیر دیدند

و حال که این جمع فریاد رهایی سر داد، چه تلخ بیامد بر این مشت 

  اسیران که کس دم از رهایی زند و ما نتوان شنیدن چنین سخنان،

که چه واژگان  ینا عدالتو شیرینی، نظاره بر این آستان  بار دیگر تلخی

ایم، از این رویداد بسیار بر ما  به تعبیر آن نشیده دگرباردفن کردند و ما 

گذشت و هر بار نیش و دندان نشان دادند تا مسکوت کردن ما را به 

نند، تافت که کار زِ ما بستا برنمی چنان آننظاره نشینند، سخن ما آن روز 

گاه کنند، زیرا سخن هم مالیم و ملیم بود و  ی زندان که نه شکنجهراه

  بیشتر از رهایی سخن از عدالت بود و برابري در برابر بردگی و نابرابري،

این یوغ به گردن بود تا جاي سخن باشد و سخن رانده شود که شاید 

برخی بشنوند از آن بیدار شوند از این رو آنان به دندان نشان دادن بسنده 
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و در پی گرفتن و دریدن تن نبودند و ما چنان بر این جنگ ادامه دادیم 

 چال سیاهبودیم، گاه زندان بزرگ و گاه در آن  زیوخ جستدر  هرروزو 

نه کوچک، هر بار عهد و پیمان و هر بار راه تازه، براي رزمی تازه لیکن 

  به صراحت که تو دانی به لفافه

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

بار دگر بر آن روزگار چشم دوختم و در پی هجی کردن  روزــام

تاریخ ایرانم نه آن تاریخ که خواندم و پشت سر نهادم چه کاستی و چه 

اش، آن تاریخ که خویش نگاشتم و بر آن بال و پر دادم، آن  فزونی

تاریخ و آن خفقان و ما که جست و خیز کردیم در پی جستن هیچ از 

  برآمدیم هیچ

آن جوان که هیچ از زندگی نبرد و در ، ساله ششبهار بود و ما بیست و 

بر افزون برگی نو در این  خوش دلپی افزودن بر زندگی بود، حال 
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وش سپرده به امواج سیل انسان، مدهوش تازگیِ بهاري شاید زندگی، گ

  بر ایران،

اي از پیشینیان بر این  در این زندان بزرگ که نامش ایران است و هدیه

ها بیامد از صلح و اصالح، آن روز به خاطر است آن  ها سخن سیل جوان

  همایش سبز رنگ

و هیجان شوده تو گب به سخن گسیل جوان نشیده بر تخت و آن مکر ل

که آنان زِ خود بیخود شدند، کالم نخستش هماره در گوش ما زنگ 

دهان  دارد، آن انبوه، انگشت بر زد و تفکر بر خویشتن مرا وا می می

  راود، گوش و ذهن که خجل است،ت مدهوش سخنان و کالم که می

دو تن دوش به دوش هم که هر تن تاریخ نگاشته و برگی از این نکبت 

سیل جوان که تاریخ به پشت نهاده و در پی نگاشتن تاریخ ایران است و 

است، یکی همان هشت سال سکوت و مکر است و آن تن هشت سال 
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مرگ و قتل است، لیکن به سیل جوان چه باشد فکر که خویشتن دو بار 

و دگربار تاریخ نگارند، سخن از جلب بود و تبلیغ و آن مرد لب گشود 

که سالیان روح و ذهن ما است  و سخن گفت، نقل از اصالت سخن

  خورد، می

  خواهد به آقا رأي بدهد هر کس گشت ارشاد نمی

و از  نوازد و خیل جوان فریاد که رهایی رسید این، پتک بر سر ما می

شکوهش سرمست فریاد و شعار سر دادند و ما که به حال خویش گریه 

اند و  دادهبه تو  ین برابرتریم، نخواهد آن زن برابري که از اسر داد

اند و ذکر مصیبت که  نخواهد آن مرد حق زیستن که زندگی به تو داده

  ،است تکرار و تکرار و تکرار از گفتن

زبان قاصر و حال این جوان به چه سرخوش و فریاد سر دادن، چون آن 

ي آن  ینهی شرع به زانو کشاندنش و فریاد ککه در برابر قاض گناه یب
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ت همان دار و چوب و نفس ستاندن است مست قدرت به هوا که فرجام

گناه جز مرگ و فغان، روزها گذر در سوگ  و چه در برابر آن بی

خویشتن گریه سر داد و به فرجام قاضیِ شرع چه رحمان باشد و رحیم 

از آن مرگ به تو اسارت هدیه داد و نه روز و نه ماه که تا مردن بمان 

فریاد سرور  کنان هلهلهه و به بزم نشید گناه یبلیکن این چه محبت که 

 گناه یبدهد، تو گو دنیا بر آن دادند، نه فکر و نه بر گناه که  سر می

ي آزادي  او نغمه ست رهایی تو گو بر این اسارت است ومدهوش و م

  ،ستاید جالد خویش را ه و میسر داد

ها راندن از ایران و رهایی و ما خجل و آزادي گریزان، تو گو  چه سخن

هاي آن روز است و من فریاد که خواستن همین است که این  این سخن

لیکن تو دانی و من، من آن تهمینه عمري در بود و نبود  فریاد آن روز

پی جستن ناچیز رهایی و آن روز سخن از همان ناچیز و گاه هیچ، لیکن 

  ،سرمست از همان و مبلغ به راه همانا
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ان که خویشتن به راه روزها مانده بر رسیدن به ما سرنوشت و خیل جو

ها بر این  این قی شده از آرمان پا گذشتند، به خیابان آمدیم و جلب نسان

ها رفتیم و سخن شنیدیم و گاه سخن راندیم و  سرشت، در آن همایش

  هر جا هر کس بدیدیم او را به تغییر این روزگار فراخواندیم،

و سخن از  در خیابان دو دسته به نشر افکار خویش همت گماشته بودند

تاختند و  راندند، گاه نه از خود که بر دیگري می آن آرمان خویش می

بالیدند و ما که در آن میان بودیم خویشتن  با چالش او بر خویشتن می

زد و  شنیدیم، در آن روزگار، این دو دستگی فریاد می گفتیم و می می

پی که سبزپوش بودند و در گاه به خشونت راه داشت، قشري جوانان 

سبز داشتن دیگران و آن دسته که بیرق اشغال به دست فریاد سر 

  نگریستند، کینه به ما میو ي خشونت  دادند و با دیده می
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زمینی که  خواست و سیب چه فریادها از این جمع سبزپوش به هوا برمی

نقل آن مجلس بود و آن بیرق به دستان که با چوب و مشت به استقبال 

دادند، این شهر نفرین شده به مدد از آن  رت سر میآمدند و فریاد نف می

دارد و گاه  واال رفتگاننشینان هماره دو پاره است، گاه  کاخ

بیرق به دست، نه  نینش نییپا از ما بود و نیواال نشعجبا که  ،نشینان پایین

هر جا که سخن به بطالت کشیده شود لیکن سخن از خیل نسان است، 

زد و آن دسته ضرب، در این کشاکش چه کسی به  این دسته فریاد می

خوردند و بازي دادند،  ، بازيبازي فکر آن رهایی که همه در خیمه شب

لیکن خروش پس از آن روزگار دیر و دورتر جاي سعادت و مسرت 

  است،

ها کرده بودیم و به حد توان گفته و شنیده در پی نگاشتن  جلبما دگر 

تاریخ این مرز و بوم به نظاره نشسته بودیم، همان شب به ما یاد مانده که 

پیمان که اگر حق ما  جمعی از آن جوانان به دور خویش جمع شدیم، هم
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، فراي آن میدرآوررا ستاندند فرو ننشینیم و برخیزیم و آن پلیدان به زانو 

سخن که به کام ما تلخ آمد، همان سخن مکر و مرگ، لیکن چه شیرین 

بر چنین سخن میان جوانان که دگربار زاده شدند و از آن سکوت 

  و بر طلب حق، حال هرچه باشد به جوش و خروش آمدند، اند خواسته

تو  کام ما که گر از تو حق ستاندند، آن پیمان و عهد چه شیرین به

انند حق گرفتی است و که نابخردان هم بد يریگ بازپسحق برخیزي و 

  ،نه دادنی

آتش زیر خاکستر بود که در آن روزگار دیر و دور  ي همان شعله

جوانانش برخاستند و تنها فریاد براي خیل انسان کشیدند و حال هم عهد 

دگربار در طلب حق خویش، همین جوانان به پا خواهند خواست و 

ر آن روزگار به ر آوردند چه فکر و چه قدرت که ددژخیمان به زانو د

ها  وش، روز موعود فرا رسید و گبودیم و دوباره زاده شد پروراندهذهن 
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در پی شنیدن به نظاره نشست و چه مغموم آن تن که نام دگر شنید و 

  حیران شد از این روزگار

آن روز نیز برگ دیگر از این خاطرات است، بامدادان جمعی از این 

اي نشیده و در انتظار پاسخ  انان که ما هم در آن میان بودیم به دخمهجو

سرنوشت خویش و ناگه آن ساز ناکوك نواختن کرد و آن نام دگر بر 

گوش رسید، به دل چه احساس که نظاره نشستن، آن جوانی که ماتم 

دهد و من که در این منظر  ریزد و ناله سر می نشسته، آن تن که اشک می

  مومم از این سرنوشت،غمین و مغ

 از دیدن این سیل جوان که ناالن است نه از آن کس که بر تخت نشست

تا دگربار اسباب انفعال به پا دارد که از دیدن غم دیگران به امید در این 

آلود خویشتن به خون تن دیگران  ناامیدي که آن قاضیِ شرع دست خون
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و مجیز قاضی  که سرمست رهایی، به زندان است گناه یبشوید و آن  می

  ،گوید را سالیان سال می

در این قهقرا که غم حاکم بر این دخمه بود به ناگه فکر بر آن عهد و 

پیمان مرا بار دگر زنده کرد و آن کام تلخ به شیرین مبدل، همه مغموم و 

مسکوت فریاد برآوردیم که کجاست آن شور و خروش، کجاست آن 

اید و خاك ماتم بر سر  اي نشیده شما که حال خزیده و در گوشهفریاد 

خویش ریخته، برخیز و فریاد بر آور که ماتم چاره بر کار ما نیست، 

  کس که چشم گریان داشت، برخاست و فریاد زد، همان

باز پس  ستانیم و از آن غصب کنندگان رأي خویش حق خویش می

رهایی خواهد رسید و آن آهنگ  به و آن دخمه از آن غم گیریم می

گفت، فریادکشان  گرفت، هر کس سخنی میخواهد خوش بر خود 
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شد و من دگر  شورید و هردم بر این شور با سخن دیگري افزوده می می

  سرمست از این خروش بر خویشتن بالیدم،

صدا و یکدل فریاد  سخن از رأي بود و باز پس گرفتن آرا، یک

گر بودند و این ماییم که زِ اندام خویش بر  رهزدیم، آنان مبهوت نظا می

ها  به تکاپو و این سیل نسان  و آن دخمه ن دژخیمان ترس روا داریمای

که سینه ستبر کرده و آنان که خمیده نه سخن دارند و نه توان سخن 

  که ما یکسره فریادیم راندن

انداز گوش بود، هرچند که سخن از  در این بین چه فریادها که طنین

رهایی نداشت و در لفافه در پی آن بود، لیکن این فریاد مرا خوش که 

خویشتن در پی جستن همان  آنکهبیداري است و فراتر از  سرآغاز

  ام، برابري در این قهقرا برآمده
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رسید و گاه شاد و سرمست زِ طغیان دیگر شهرها و ما  ها به ما می سخن

دیگران بودیم، به خروش  نشانی از آن انبوهشده  که در این شهر نفرین

اي  رنگ تازه دادیم و فریاد همان منفعالن شدیم و دگر شهر بیشتر تن می

رسید، حال  هرجا سخن از این کردار به گوش می به خویش گرفته بود،

شد و منی که به سوداي همان شور  میو هواي آن ده سال سکوت پاره 

واالي خویش دراز  پا در این بیغوله نهادم حال دست به سوي آن آرمان

  دارم، را فریاد هاترپیش از دیروز ، امیدو به جستن امید

رساند و  از تاریخ گذشته به ما یاري می ها و حضور آن کسان گاه سخن

گاه به مسکوت بودن طلب داشت و حال آنکه دگر این چه بسیار چو 

من که خط تاریخ نهیم و خویشتن آن بنگاریم، نگاهم به سویی بود و 

  :زد رد را به نظاره نشسته بودم که فریاد میآن م
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دادند  رأي من کجاست، نه او یکه و تنها که جملگی همین فریاد سر می

و آن مرد که از آن خیل جا مانده و قشون مرگ و جهل به سویش 

زد و کردار آن دیوانگان به  اند، صداي آن مرد به گوش زنگ می روانه

یش دارد و مشت و لگد به و نظر خو يرأروح زخم، مرد سوي از 

تن که رهایی  رویش پاسخ است، من از آن دور و توان نباشد به یک

ماندگان، همان مرد به زیر پا است و چند تن  رساند به این در خواب

و این خیل که از جهل و ترس به  اوخواه در پی نوشیدن خون  خون

ر پی خواب خفته به نظاره نشیده است و آن مرد و فریادهایش که د

د و آه از نهاد اینان بر نیاید، نشاید یآراي خویش به فرجامی از مرگ رس

ناخوش و مرگ که اسارت و آن داستان پیبشین بندگی که به گوشمان 

ناکوك هزار بار تکرار شد و نخواستن که فهمیدن، همان قاضی و آن 

  گناه تن بی



 نی شهسواری ١١٨

 

دم که باز در این انبوه فریاد نظاره بر کوي دیگري کردم و آن تن بدی

به ملگی فریاد این رأي سر داد، سه دژخیم به سویش روان و آنکه از ج

ي ضرب بود، چه بسا جرح، لیکن این است دگربار پاسخ این رأ دور

خواب و کابوس به فریاد سرکش آن دلیر پاره گشت، آن تن به زیر 

دست و پاي آنان در انتظار فرجام مرگ و اسارت نشیده و حال آن که 

  آن دژخیمان دهد، دیوانگی را بهیر به میان آید و پاسخ چنین تنی دل

ها  ستادگی بر آن ضرب و جرح بیدار کرد، سیل نسانیفریاد این دلیر و ا

و تو دانی که فرجامشان ترس بود و فرار،  و بر آن سه دژخیم هوار کرد

به خویشتن بر آن یار دگر فرجام ساختیم و نه تنها همین روز که سالیان 

ها که به جوخه دار و به تیر بار  سکوت خویش چه بسیار نساناز 

نشستیم کجا آن  و عقب نمی میدیکش یمکه اگر فریاد  فرستادیم

هل از شجاعت در چنین جاهالن که کمر به کشتار رهایی بندند، نه از ج

  جماعت این سکوت مدد زِ شجاعت که به پاس
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این تاریخ اي بر  ، ما صفحهگذشت یمروزگاران در پی یکدگر 

نگاشتیم، خبرهاي بد بسیار بر ما روان بود و سعی که با خروش  می

ها به پشت سر نهیم، خبر از دگربار مسکوت ماندن آن  خویش همان

دفاع که وفا بر عهد نکردند و دور ماندند، خبر از  شهرهاي بی

که  کشی آن جالدان که کار جز این بر آنان خوش نبود که نباشد دندان

، این خبرهاي بد به ما چه ارزش وت بر این جاهالن میدان دهیمما با سک

  اگر خویش آهنگ سعادت پیشه کنیم،

خیابان سرایمان گشته و فریاد صدایمان، دگر آن روزگار پیشتر، سخن 

ن آن تهمینه از رأي و آرا نبود و فریاد سوي دیگر رفت و چه خوش بر م

  زنم، ا نهاده و فریاد میسر زگار پا در این نفرینکه به سوداي چنین رو

کرد ها در این سرا برده  سخن از این استبداد مرگ آور بود که چه انسان

  هیچ مزد و مواجب، بنده بی و
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ي ایران  این فریاد به پیش آمده بود و فریاد در گلو مانده حال دگر رويِ

سر باز کرده است، جنگ اکثر و اقلیت این سخنان پوچ و پوشالی، این 

هاي رسا هاي نخست جاي خویش بر این فریاد که آن ناله چه روزگار

خیمان انداخته که چاره به خویش بندند که با داده و لرزه بر تن آن دژ

هر تیغ شده سر برند، این خروش آزادگان را، از ما چه بسیار آزادگان 

که چرا سینه ستبر نکردي بر  و گاه خویشتن مقصر بر این بیداد ربودند

  سط ربودن داشت،آن دژخیم که ق

اي، برخیز و نهراس که هراسیدن  تو چندي و آن چند که مسکوت مانده

اند لیکن جز  از آنِ آنان است و هماره خواب خویش به ترس جاي داده

گهگاه آزادگان که سبب بر آن غل و زنجیر گشت، گاه این سکوت 

اي  شنیدند به خدعه نفس از ما ربودند که از دانستن آن چه بسیار آزاده

اي و  را تو مسکوت ماندهکه چ تکه ترس به خود راه داد و عقب نشس
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گرفتند و نه  زدي آنان طاعت پیش می آنان هار، اگر تو فریاد می

  ،ات باز تاج بر سر نهند و از خموشی فرمان سر دهند گونه این

آن روزگار و آن فریادها که دیگر نه براي جستن حق که تعریف آن 

کورکورانه از دیروز و امروز و فردا فریاد زدند،  ندانسته چه بسیاري

و آنان که ندانسته گردن  را بر این منجالب رساند همان روزگاري که ما

ي این جهل و  نهادند، نه دیگر آن نبود و تیشه به ریشه یطلب حقبه 

  زد، می يخوار خون

خونش فرش این شهر  دیدن آن نمادهاي آزادي، همان دختر آزاد که

ي رهایی از این آدمان در قفس، دیدن  ه شد و سیمایش چهرهدنفرین ش

مانده  نثار این خلق در خواب جان راآن پسري که با جان فریاد زد و آن 

  ،اي خفت که به خفتنش جماعتی بیدار کند آرام به گوشهکرد و 
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این فریادها که دیگر همگان به مبناي آن پی برده و دانستند که چه 

واهد بود، آن خونخواران را بر آن داشت تا به جنگ فرجام بر این راه خ

بیش از پیش بر این فریاد روي آورند و به ارعاب سخن خویش به پیش 

ببرند و خاموش دارند، را در فریاد  که آن حنجرهبرند، نه پاسخ به فریاد 

سیماي این دیوانگی نقل کشتار کرد و تجاوز که ترس ریشه دواند و 

  خروش که عقب ماند،

پرست آن تن که در این دیوانگی گردن به زیر پاي آن  خون چه

بر ریشه از رهایی را کند، کجا آن خروش و آن  تن نهاد و فرمان ننگین

عهد نخست که ما را چنین سرمست طغیان کرد و به آن آرمان قی شده 

از مکر و مرگ چنین فرجام به ترس خواهد داشت و خروش که جاي 

بر هراس مغلوب آن  با جنگد و فریاد که خویش را به رعب تسلیم کر

  ي عاشقان بر مرگ شد، دیوانگیِ افسارگسیخته
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زدند، روز در پس  در آن فریاد میاز آن خروش نخستین که انبوه انسان 

پرستان افاقه  آن خدعه از خونشد که  تر می روز دگر کمتر و خاموش

ان کرد و ارعاب بر این جماعت مستولی شد، در آن واپس روزگار

به خویش دیدم، نه چون آن دورتر  چال سیاهخوش بود که دگربار 

و در این بیغوله هماره به رفت و  گفتم یمروزگار که میان نسان سخن 

بِزه که آمد بودم، حال دگر آنان هار و مرا در بند کشیدند و از براي 

مرا هر چه تو گویی در پندار خویش  این بارخویش به سر دارند 

  پنداشتند،

هم آشوبگر و  ،هم بزهکارو گر  هم فتنه ،کارههم گناو م جرم ه

که نمور بود و تاریک، همان جا که  چال سیاهدر این  واي دیگر هصد

کردم و  ن در بند به خویشتن فکر میاش ناله و فریاد دیگران بود، م نغمه

  از آن روزگار نخستین که صداي پاي دیوانگی مرا زِ خود بیدار کرد،
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پرست بود و تشنه بر خون که بر روي این جنازه در خون  خونیکی 

  دهد، ي دیوانگی سر می غلتیده خوش و خرم نغمه

ها که گره خورده و آن افکار بیمار این هرزگان، مرا که در این  سخن

سرا به هزاري جرم به بند کشیدند لکن نه سخن از زنا در میان بود  دیوانه

است، آن مالي ننگی که به تخت نشیده و و نه مساحقه چه بیمار ذهن 

یوانگان که به گل نشیده مریدند و این فرجام از آن مراد است و این د

یوانگان بافتند و ایمان نگی که مالي کین و پیشتر زِ آن دآرمان دیوا

  قرقره کردند،

ها که گاه پیرامون شهوت بود و گاه پیرامون جرم و جنایت،  آن سخن

اش آن تکانی است که گهگاه به دست بینم نه  ثمره روح و جانم آزرد و

خواهند و دیدن عذاب این  سخن فرجام چنین آزادگان که اینان خون

عاشقان، یکی گفت آن کس همان برومند به خون خویش غلتید غسل 
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و حال آنکه خویشتن به خون خویش کرد، ما ندانستیم که چه گوید 

  رد،غلتیدیم، چه کس توان داشتن چنین نقل دا

ها بر جان یادگار آن روزگاران در بند هماره به پیش  ها و آن ترکه سخن

بیشتر پی گران با مرورش به ارزش واالي تو رهایی ما خاطر است و 

بسنده  چال سیاهایم، در این خاطرات نگاشتن به یک روز از آن  ردهب

جا و رزم، به هر کردم همان روایت کنیم که بدانند و بمانند در این عزم 

  اند، و هر سرا که نشیده

اي  یار از آن دورتر صداي ناله سخن و بی به اتاقی نشیده چندي است بی

هاي آن زن رعشه به تن دارم،  دارد و گهگاه از ضجه مرا به اشک وامی

سخن از تجاوز، آن روزگاران نقل محافل بود، به این کثافت خدعه 

ن دخمه و صدها فکر بر ها نشاندند و حال من در ای کردند و ترس بر دل
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این دیوانگی لرزه بر تن دارم، به ناگه دري باز و دیدن دژخیم 

  ،خوار خون

همان مرید آن مراد خونخواه، چه سخن بر ما که شرم نگاشتن و تخیل بر 

آن که آن روا دارد و من اشک به پاسخش، سخن شهوت است، آن 

 ي حربهآن  فکر بیمار که ما را در این سوگ نشانده است، گاه فکر

که چه سخن دارد از این پرستان و گاه اشک روح  کثیف این شهوت

دیوانگی، در این میان آن دگري درون آید، به ضرب صورت به خون 

پرست،  پرست، سخن از باج کند و از خراج و خون کشد، آن شهوت

  خون ریزد و تن داغ دارد و فریاد چه کس فریادرس آن

تن و روح زخم تیغ خرید و  هرگاهدر آن خلوت و آن تاریکی که 

ه ما در گریان به سوگ نشست، چه بسیار فکر بر این فرجام و تکرار ک
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 تاوان نه از براي آنان چال سیاهاین در آن مکر و مرگ مسکوت و 

  ...بلکه

آنان  آنکهاین فرجام که به سوداي رزم خویش برخاستم و حال  و من 

سخن راندند و جماعت شوراندند و فرجامش به هیچ، به فکر نه این 

شتن بود و چرا چنین فرجام، نه فرجام خویش این فرومایگان که خوی

دان و این زندان توفیر بر شکنجه بود و هیچ به که از آن زن چال سیاه

فرجام چنین کشتن فکر بود تا دگر بار منفعل و مسکوت به کناره 

  نشست،

ي  شده که نبود آن آرمان، چنین کرد با آزادگان که آرمان قی اتهیه

پرستان به ما هدیه داد چنین فرجام پر رنج و چه  این مکر و مرگ

  سکوتدر دردناك از آن رنج 



  

  

  

  

در این سرا به اسارت نشیدیم و روزگاران گذر و دیدار  دیــچن

ان غل و پاي به زنجیر صدا و داالن وطن، به دست تو گو هم خوار خون

اسیر جنگی  ایندار و  گرفته و نگاه نفرت بیدادگاه مالیان، چشمان خون

  جستجوي وکیل و دشنام شیخ خان به دادگاه نظام بر

ختام از فرمان  آلودمان در انزجار، شنیدن آن حسن خجل این گوش غم

  شیخ نشین در اسارت سه ساله تهمینه دخت عشق،
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هق از آن مادر درمانده  آید و آن باد و عطر از دوست، هق صداي پدر

یار اوست، اشک در چشمان خشک نه از غم نه شادمان که ریخت 

  فرجام سرکشی، هیچ بود از هیچ و هیچ

فکر بر روزگار فکر کردم به  اي آرمیده و بی در آغوش آن دو یار لحظه

ي  ین پردهتو اي آرمان و رهایی، تو یادگار این نمایش غمناك و ا

  بیداد از تو هرزگی، ،زندگی این نمایش داد و فریاد

دگرباره پشیمان است و باز نگاه مادر سخن دارد و گریان است و پدر 

تو  بار، چه آزادگان در بند که بی در گوشمان همان بحث تکرار زنگ

آرمان تکیده و رنجورند و فقدان تو یگانه راه پیروزي و آزادگان را 

تر از ننگ به  درمانده به سوگ خویش نشانده و آن ننگ چنین شکسته و

  کشد، تخت نشیده و هلهله بر مزار فقدان تو آرمان می
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و صدها چو من در آن، بیرون از این زندان سوگوار  چال سیاهمن در این 

اندیشم،  اندیشیدم و یا امروز چنین می دیگر نسان در آن بیغوله چنین می

  اندیشم، صحه گذاردم که چنین میچه توفیر دیگر بر این امر 

رزمان و چه  فقدان تو آزادي مرا بر این جایگاه نشاند و چه تلخ که هم

بسا خویشتن ندانسته، چه واال گوهري دور از ما، آرمانمان نبود در این 

  دخمه که اشک یار غم و غم که یار ماست،

ن شنید و ذه ي شادمان اشک، گوش می چه حیران به دل شدم، آن لحظه

ساخت و دوباره رزم آن روزگار و خیابان فریاد و جنگ زیباتر و  می

واالتر ندیدم از آن، آن سیل نسان و فریاد رهایی کنان اشک زِ چشمان 

  شنید جاري بود و دل پر از امید و تصویر هزاري نفر گوش که می

  و آزادي آزادي آزاديبگ

  بگو آزادي آزادي آزادي
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زمانی بگذر و دل چنین شادا بر ما زمان بده که اشک نریزد و غم 

ما را به خویش نسوزاند چنین جانا، گذر روز از شب و هم شب از روز 

نخواند، مگر ترسیم ذهن صداي آن روزگار، گاه به دیدار یار نشیده و 

سخن راندن و مادر نوازش زِ رخسار ما و ما که مبهوت به اندیشیدن 

  و تعمق به جنگ، خویش کلنجار

و این  چال سیاهخت عشق رهایت کنم از این پدر سخن راند که آزاده د

ننگین سرشت، تهمینه به خود آي و بر رهایی خویشتن شادمان باش که 

بر آن خلیفه خراج دهیم و دخت از اسارت بگیریم و منی که بر فکر تو 

تو گو  رهایی بگریم و دگربار از آن زندان بر این زندان چه کنم،

ات که  کشان اشک ریزم نه از فراغ دوري شادمان و در غم هلهله

  ات، نشناختگان در پی
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کرد و چه به حال خوش گر از  آن روزگاران پر از درد و رنج گذر می

ها را به  بسپاریم و دلها را به اشک  آن تلخ و مصیبت ذکر کنیم و گوش

 چال سیاهو دیدیم، در این زندان بزرگ که ایران نام و آن  یأس دیدن

این من مبهوت که در فکر به سوگ فقدان نشسته  ونمور که ایران نام 

بدانم و بدانستن آنان  که ادیفرگذر کردم که دگربار و دگربار نه 

رهسپار کنم و نه فغان سر دهم که آرمان بگسترانم و بیدار کنم آن سیل 

  ان رابه خواب ماندگ

پدر سرمست و شادمان در آغوش کشیده این تن رنجور و پر درد را و 

مادر که سخن راند و مسرور هلهله سر کند و این من در حال گذر آن 

ي پدر  باز گردم و هزینه زندان و بر این زندان دگربار به زندان بزرگمان

و مادر به باج و آن ننگ شیخ نشیده فرمان بندگی و  خراج است

ی سر دهد، تو خود بین و هر چه خواه بر این بندگی و آزادگی آزادگ

  از اسیرانیم، ریدار تو بندگی بر چنین آزادگینام ده که ما خ



 تهمینه ١٣٣

 

اي و سر به خاك بزن و  تحقیر کن که تحقیر شدهتو اي ننگ شیخ 

طالب خاك شدگان باش، فرمان اسارت ده که سالیان اسیري و فرمان 

ان از چنین بندگی و چنین بردگان، آزادگی ده که خجل رهایی گریز

است و این  واال گوهرردیف آن  به خاك واالي تو مازند که دیدنت هم

  ناسپاس تن پس از سالیان فراغ به دیدارت آمده

به روي سخن نرانند و نگاه پر سخن مرا بس که بدانم چه به دل اینان 

لیکن  مانده و گفتن نتانند، چشمان آن زن فریاد زند و مرد همچو آن

که به حال چنین گوش خسته امان دادند و گوش  توان گفتن نیست

رنجور نشنیده، در جوار یار زیباي همان مازند پیر و آن صداي دوستان 

التیام بر چنین رنجور تن، بهر آن آب و صداي زیبایی و دل خوشش، 

پرستان دیارمان، فریاد و خراش  ي آن دختر بینم آن ضرب خون چهره

  از تو درد، اشک از چشم جاري این آب بردنت، پسرك تن پر
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به روبروي آن پیرتن درخت واال نشیده و نظاره بر تن آن دیدند صداي 

نه چشمان که آسمان و  این بارهاي تن، اشک ریزد،  ناله و شنیدن زخم

  ام بر این سنگ پیر که از اشک شوید چنین رنج و غم، نشیده

ام و چه گوید او  ن مرد پیر نشیدهسخن راند و مبهوت بر ای این بارپدر 

چنین آن سخن دور، مادر به زبان آمده است و ساز رفتن از این دیار به 

دیروز آرمان دیده است که نبود رسد نه دگر سخن پدر آن  گوشمان می

ي کار  از دیروز و یا به راه ما مرده امروز است، رفتن از این سرا چاره

ر بینم آن روزگار، چه فریاد آمد و این والدان و من هم شنونده در فک

  جان فداي ایران شد، چه شد آن سیل نسان و چه پس فرجاممان،

صداي پدر نه چون دیروزمان به  مادر آري دگر بار به نطق آمد و هم

نزاع که همتاي او ساز و آواز رفتن سر دهد و من که زندانیِ این، آن 

  دیشم و بس،زندان کوچک و بزرگ شنیده به شهر نفرین شده ان
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نکن بر ما و  گونه اینبنشین دختر و پدر فریاد زند رفتن صالح نیست 

مادر که اشک ریزد و طالب رفتن زودتر از این سراست و این من و 

که باید ببینم آن را و پس از آن تصمیم گیرم  شده اندیشه بر شهر نفرین

ز رهایی بار دگر او فریاد پدر که از شروط رها دادنت چنین نبود و من 

  ،ي دیو پرستان بر این تحفه و لبخند تلخ

کجاست آن خروش، خرده نگیرم  شده، این چه صحن از تو شهر نفرین

زِ تو که نبود آرمان به ما، تنهایت گذاشتند و ارعاب به ما پیروز گشت 

 ،تو آرمان، نسان قدرت جنبیدن نداشت، کجا آن آزادگان که بی

ن در هجر و حال من و وجدان با که بیششا هیهاتخیلشان در بند و 

افکار و تصمیم بر سرنوشت، من آزاده مانم در بند یا رهسپار دیار دور و 

یا آزادگی را به بردگی فروشم، هر چه دارم دهم براي تو اي مردگی نه 

امید است و یأس فرمانرواي این سیل، خوش بر شما اسیر و اسیرپروران، 

م اسارت و یأس کاشتید و چنین پرستان که تخ شما مکر و مرگ و ننگ
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آرمان فریاد  بردگان درو کردید، مرا چه امید بر این شهر نفرین که بی

سر برآورد به انتقام همان  کشید، چنین سهل و ساده به خون نشست نه

، ده سال مکر دیروز آن منفعالن و انتقام جویم در رهایی معنا شود یار

  ن جماعت،پرستان و ای تو تاریخ نویس از این مرگ

کشید و در خروش بود، چرا  این همان شهر دیروز است که فریاد می

نمور، صبح و شب و خیال  چال سیاهچنین مسکوت، دگربار من و آن 

پاسخ که همان نقل تکرارمان و فقدان بر آن یار ما و دیدار جستجو کنم 

شنوم که مردگی پسندیده و در خواب رفته و آنکه ب دورو پاسخ از 

از جهان رفت زندگی کند، آن تن که از دیار گریزد و از این آزاده 

پرستان به اسارت نشیده  ننگ چال سیاهکه  کس آنننگ دوري گزیند و 

و من که در چنین اسارت در پی راه و چاه خویش فکر بر یاران کنم و 

  آیندگان و چه بر ما پاسخ رسد، جز فکر و فکر و فکر
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هواي مازند به سر خوش است، نه از  شهر نفرین جاي به ما تنگ دارد و

این شهر نفرین هیچ جز یأس و ترس بیرون نترواد و ما که در فکر آرمان 

نداشته دوري گزیدیم و رهسپار همان مازند پیر و آن مرد و زن چشم به 

  دهان شدیم،

پدر چه روزگارانی در این سرا گذر کرده و حال در این کهولت به 

ي دوباره سازد، آن زن که سالیان پیش عزم کجا خشت تازه گذارد و بنا

ي  رفتن داشت و به وفاي ما نشست و سوخت، حال در این پیري در خانه

که زند و از که مدد طلبد و چنین حال آن مرد و زن پیر که ما دانیم و 

همانان، لیکن مصر به رفتن و گریختن از این دیار که مسبب من بودم و 

 چال سیاهال من که اسیر شدم و روزگاران به باشم و آنان پر از ترس به ح

اند و  پرستان گذر کنم و یا زن و آن فکر مرگ که طالب مرگ مرگ

  نخواهم دختر قربان راه این پلیدان کنم
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صبح و شب سخن از رفتن بود و منی که دانم نیت قلب اینان را و پدر 

د و که دمادم سخن گوید از تمام این باج و خراج که رهایی تو سر آی

آنان شوي، این نقل تکرار بخشی از نیاز  چال سیاهدگر بار رهسپار 

اي بیان  هزندگیمان بود و هر بار سخن از آن نقل مجلسمان، گاه اید

رفت و چهره به  گاه فراتر میرضا دادن من بود، شد و گاه تنها هدف  می

  کشید، و گاه کار به شکوه می گرفت یمفرمان 

روزانه و گاه شبانه، هماره شنونده بودم در این بین در این سخنان تکرار 

پر زِ تأمل و تعقل لیکن به ناگه به سخن آمدم و نهاي افکارم برون 

کردم، هر دوي آنان مبهوت به نظاره نشستند که چه گوید این دخت ما 

  :و من که گفتم

عزم رفتن از این سراي اسارت دارم و از این دیار مکر و مرگ و 

شما که این راه من است و بر شما چه  بیرون روم لیکن بیپرستان  ننگ
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دخل، نخواهم رفتن موجب رنج شما شوم، تنها شرط من براي رفتن 

  شما همین است که روم از دیار لیکن بی

ما  که بی اي ابهام سخن راند و به ما تاخت پدر پس از لحظه آنکهحال 

داده و با پدر  نتوان رفتن ما جز تو کس نداریم و مادر که گریه سر

کندن برایم سخت ولی  صدا چنین گوید و من که از اینان دل یک

چگونه بر خود فائق آیم که بر این پیرتنان چنین رنج سفر تحمیل کنم و 

آنان در این جهان بیمار سرگردان و آواره که نه پاداش این مهربانان 

 چنین نیست که در درد زندگی گذران کنند و رنج آوارگی به دوش

  کشند،

کلنجار گذشت و من گفتم و آنان و به آخر به اشک  چه ساعت که به

ایی به کرسی ش هم تصمیمان به جد شد و عزم رفتن من به تنهدر آغو

  اي، نشست و چرا تهمینه تو این سرا گذاشته و رفته
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نه مگر به سوداي رهایی این دیار زنده و زندگی کردي و حال چه 

به گوشمان  سؤالدادي و این صدها  گذشت بر تو که ساز رفتن سر

تکرار شد و چه پاسخ بر این وجدانمان، جز آنکه من تنها و هزاران تنها 

چه سود کنار یکدگر به میدان نیاییم و فریاد نزنیم، چه شود بر ما 

  تشنگان آزادي که ندانند معناي واالي تو را رهایی

ببیند متحدان آرمان  چه سود این دل پر درد ما که ندارد به خود التیام که

دهند و پاي عهد و گفتار خویش بمانند و هم بمیرند  گرا که فریاد سر می

با چنین تهدیدها قدرتمندتر و  ارعاب که هیچ آنان تکان ندهد ولیکن نه 

د، چه سود از این صدهزاران سخن که آن روزگار نواالتر گام بردار

  نبود و بود و بر ما چه چاره جز عزم رفتن

رفت و بمانم در این ن گفتیم و از آن، بر دل پر است که نخواهم از ای

، لیکن باز شبهه و باز کهن دیارسرا و هم بخوانم نغمه از آزادي در این 
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دارد در این سیل دیوانگان، نبود امید و دل  یی ما چه سودتردید که تنها

اي از  رزم و آن یاران پیر که قطره پر از رنج از دوريِ آن مازند و آن هم

  ربود، نشاند و عزم رفتن زِ ما می تو امید مرا به جاي می

شبهه عزم رفتن کردیم و ناگزیر  لکن نه سود و نه امید که ما با شبهه و بی

  رفتیم و نماندیم،

ي محبت و آن مادر  ي سفر نهاده و به رویمان توشه پدر به جیب ما توشه

زند و ما را به جاي  هایش گاه به دل چنگ می که با کالم و نگاه و اشک

  خویش میخکوب و گاه پر از محبت به نظاره،

مان و این پاي که یار ما به جستجوي رهایی پرسه  کوه و دشت به نظاره

زنیم، این چه خیل از ایرانیان است که جملگی عزم رفتن دارند و  می

و این من که حال یکی از  بیچاره ایران که تنها بنشیند و ماتم سر دهد
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که خواب  کس آنوفاي من این فکر به سر دارم و  آن یار بی آنان و

  وفاي پرستان را بی که مرگ کس آنوفا نامد و  رفتگان را بی

چه سیلی در آن روزگار نخست اعتراض در خیابان بودیم و فریاد سر 

پرستان که تو  دادیم که این فریاد مضحک است، از آن مکر و مرگ می

شکستیم و رهایی  مان روز تخت اسارت میگر به ما یار بودي، ه آرمان

شت آن ننگ ما بود و آن آرمان یار ما، چه داگر تحصن راه  ،ي ما هدیه

که بتازد و چنین دندان نشان ارعاب بیفزاید و سر مست بر تخت اسارت 

  و قدرت چنبره زند،

بلد که گوید، بنشینید و مسکوت بر جاي خویش  و صداي آن مرد راه

و خوردند و من که اندیشم بر آنان که با ترس سخن فر کام بر نیاورید و

ین بود و چرا چنین ملت شورید و بر آن سخن یا آرمانشان چنین ننگ

  ما نهمچو هیچ نگفتپرستان  مکر و مرگ
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بلد جز آن خونخواران کمتر دست به خون  در این بیابان به خود راه

بر این سرنوشت، حال نویسم و یاد آن روزگار ندانم که  هیهاتبرده، 

  چنین خواهم نوشت،

 تاریخ نویسی سرنوشت و ه خویشتن دگربار میبر خویش ایمان بدار ک

پایان به چراغ راه آیندگان و این ما که بر آن سرزمین  این کلنجار بی را،

چه کهتر و گاه برتر و حال  گاه پاي و رهسپار که در نبرد آزادي هم

فرجام و ما را چه فرجام و چه خودکامگان که این سرنوشت نوشتند و 

من که از دیرباز بر آن باورمند که تاریخ از آن نوشتن است و هر کس 

توان قلم شدن بر آن دارد و لیک نتوان افسوس نخورد و از آن 

نگذشت، هرچند شاید در آن روزگار، فقدان تو آرمان چنین بود و 

  شاید که هست،
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ر بر این روزگاران آن دیرتر روزگاران یارمان و حال گاه فراتر از فک

دورترها بر این حال فکر کردم و دیدم ما در این دشت و کوه سرگردان 

و آواره گم شدیم و هیچ راه امید بر ما خوش نیست، این فکر از نگاه 

رفت و بال و پر  دمید و با صداي و گاه نگاه به پیش می دیگران به من می

ي  گرفت تا آنکه به ناگه تار این افکار پاره شد و در پیش روي نقطه یم

  پایان این عزم دیدیم و حال دگربار همان افکار دور،

عظیم ندانم، لیک اگر آن خواسته چون این عزم  چه خواسته بر این ما

پرست نبود و از  بلدمان مرگ بر ما روشن بود و فریادمان سرکش راه

  راه نپایا چنین ایناوهام بافم تو ببین چه من خویشتن بود که یکپار

بلد آن نبود و  که اگر راهحال تو بیندیش بر این پایان و بر آن پایان 

خواسته روشن و پایانمان چه جر این اسارت دگربار در این خاك 
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اجنبان از چاله برخاسته و غرق در چنین چاه از آن اسارت برخاسته و 

  غرق در چنین بردگی

یل از یارانمان که در این اسارتگاه به بند نشیدند و چه سخت این چه س

که گاه برخی از آنان به من آشنا و دیدنشان چه سخت، گاه اشک 

ریزیم و در آغوش یکدگر ناله سر دهیم، فرجام آن راه و راه رفتنان 

در غربت که نام ما نه زندانی و این  چال سیاهاندرگاه و رسید بر چنین 

  ین سرا نه زندان که اردوگاهپناهجو و نام ا

در آن خاك ناممان شهروند بود و نه زندانی نام آن سرا چه سرمست که 

پرورند و  ایران بود و نه زندان چه اسیرزادگانند این جهانیان که اسیر می

پرورانده شود که دیگران بر اسارت گیرند و سرمست هلهله سر دهند، 

هاي امروزمان که آنان  پیالگی رزمان دیروز و هم چه یأس در دل این هم

  ندپروربه تخت نشسته اسیر و اسارت پرورد و اینان آزاده و آزادگان 
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چه سود که آنان به تخت اینان به حصر، لیکن این دل شاد باش که تو 

  پرستان است، رهایی و اسارت از آن هرزه

چه بر آن مرد و زن پیر گذر خواهد کرد که باج دادند و این تن رهایی 

  حال در آن دخمه، چه فرجام بر آنان خواهد بود، و

نه بر دوردست است فکر و آن خیال دیر که بر آن پیرتنان فکر و  این بار

  فرجام این و آن اسیر،

و حال به طغیان رسیده و خواهم خبر رسد بر  به راه نیز بر آنان فکر بود

آید و  ما از آن پیرتنان و آن ترس که گوید چنین کردار بر آنان گران

فرجام بد دهد، لیکن این طغیان توان خموشی نبود و خبر جستن بشد 

  آوارگان چنین اینکردار ما و شنیدم صداي آنان، التیام 

نگارند و به  او در چنین دخمه چه فکر بر سر ما، آنان که آینده می

جستجویند و آنان که پر یأس نشیده و در آرزویند، آنان که شاد و 
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یند و من که بر این زندان تازه نظاره کنم و بر آن زندان مستانه در تکاپو

  کهن یادواره

اسیران برخیزانند و به اتاقکی رهسپار، پرسش از آنان و پاسخ زِ شما که 

  اند و چه پاسخ به خود همراه، نیندیش چنین اینان خویش پر از پرسش

اجنبان  ام به کنار آن پسر که از دیارمان گریخته چنین من به زندان نشیده

داده و در پی پناه از آنان گوید، چه عمر بر تلف شد در آن خاك که 

اجداد به ما یادگار دادند و پدران آن زِ ما ستاندند و چنین سرگردانمان 

کردند و این من آن سخنان شنیده و به یاد آن مرد و زن پیر و آن جنگ 

  ه کردند،پایان که اینان چنین دنیاي به ما ارزانی دادند و آوار بی

تو پاسخ گو بلی و خویش را رها دار، از چنین احوال تو پیروز گشتی و 

آنان به فکر خویش بهروز، اما چه سود چنین پرسش و پاسخ که 

بار  ،خویشتن گویی و خویشتن پاسخ دهی و درست گفتی، تو راستی
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و چه  دگر گو که چه سود به حال ما که گذشتگان بسیار چنین پنداشتند

دنیا مسکوت ساختند چنین منفعل که هزاران سال در یک چاه ماند و 

اي سر  دست و پاي نزد و غرق شدن خویشتن به نظاره نشست و گاه ناله

یندگان گذاشت و گاه خواب آداد و از گذشتگان گفت و گاه وظیفه بر 

  بود و خواب است

ما در آن  این نقل خواب درد زبانمان، آن پسر و گوید ما چه پاسخ زِ

روزگار جز این فکر که حال با ماست و شاید از آن دیرباز زِ ما که به 

خویشتن بساز بر دیروز اي روشن شده چنین فریاد کشد که  جرقه

بیندیش و درس گیر و تکرار نکن، لیکن نه تو از آنان بهره  گر و نظاره

کار و داري و چنین اف کار بري و نه آنان زِ تو که تو خویشتن توان هر

مسکوت و منفعل بر مردگی تاراج  چنین اینگفتار تو را زِ خود ربوده، 

، چه پرسش زِ ما که آیا سخن راندیم و فریاد اعتراض سر دادیم که داده

  پرستان وطنی همان یاران مکر و مرگ و ننگ از این اجنب
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ست، تو ا اهاي م ایم، چه مدرك زِ پاسخ بردهعذاب کشیده و رنج 

اینجا نمان که هر کس عاریه گرفت و خرج کرد چنین  رهایی نشنو و

  .ال گوهر به نامت اسارت هدیه داداست و وا

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ها و این دخمه سال گذر کند به سال  ها و آن پرسش داالن نــاز ای

جویان ایران زمین در حصر اجنبان گذر کند زندگی  دیگر، این سیل پناه

را چه تلخ که تهمینه عمر در زندان گذر کند، گاه به گاه زندان نو به 

خود ببیند، توفیر میان آن و این شکنجه و گاه غربت و گاه حسرت 

اي از  ه خود دیدم، اینان که انسان و شما به دنبال جرعهاست، چه یاران ب

  دارویمان آزادي نوش
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از دیار جهل و کشتار و این  کسان آنآن کسان از دیار سرب و باروت، 

ما که از سراي نفرین آمده در این بیغوله اسیریم و یار یکدیگر نه اجنب 

و فکر تر و آشناي همدیگریم  وطن به یک نزدیک به هم که از هر هم

ریشه است و اینکه دور تن زِ  بر این روایت اجنب و مبهوت از آن که هم

یار رهایی همچو ما و حال که اجنب ا و آنکه یار مرگ و مکر و اینکه م

مراد بود، آن پسرك  بر ما و که همیار و وطن نام بیک تن از اینان علی

ت سن و سال که از دیار افغان بدین سوي شتافته و در پی ساخ هم

  دگربار زندگی است،

دهیم و اشک که چشمان آالیش کند و آه و  گوش به سخنانش فرا می

افسوس برآوریم از این روزگار و از این مردمان، چه گوید و چه 

شنویم، از آن مردمان که نه اجنب از خون از وطن از خاك یکدیگر و 

  حریص بر جان چنین برنا تن از دیارشان،
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گوهر واالیمان و حکم از آنان مرگ و مکر و  جرم اینان عشق بر یگانه

حال اجنب به این آنان و اجنب به من آن اجنبان درونمان، چه دختر و 

گذران کنند و  چال سیاهکس و تنها در این  پسران از دیارمان که حال بی

چه بر دل ما جز ماتم که بیند اینان را چنین در عذاب، از ملک خویش 

  واماندهرانده و در سراي دیگران 

وا مصیبتا به تو اي خاك ناسپاس، چه هذیان گفتن ما بر این خاك که 

  سخن نگفت و چه بسیار نا روا شنید از کس و چه بسیار ناکسان،

پرسه و پرسش با آن مددجویان و  تر از هر سختیِ آن روزگار سخت

تکرار آن هولناك زمان و رعشه بر تن اینان و گاه ما در حال نزار و زار، 

ي پر درد  چه تلخ از نو سرودن این شعر کهن و بازخواندن آن گذشتهما 

ها  دورتر از آن سرا، آن دختر و ضجه این بارکه دگربار به تکرار اید و 

و پاسخ بر آن پرسش، چه داند این رسم روزگار آن تن که پرسد و هم 
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شنیده، چه روي با چنین روزگار زندگی کند، تو چو آن سنگ صبور 

  ،حال بشنو درد آن دختر و وطنمبنشین و 

هاي بیکران، از آن هرزه  آن خواهر برنا تنم که سرود سر دهد از آن رنج

ي تاریک و دستان بسته و آن هرزه نام که  صدا، آن دخمه تن و فریاد بی

مست حقارت خویشتن و سرور به خویش، به لذت شکنجه دهد و از 

ند، آن پسرك تنها و اشک این تن بخندد، تو بشنو چگونه زندگی کرد

پرستان و آن مدهوشان شهوت  فریاد زِ اعماق تن، چه لذت بر آن هرزه

که از رنج چون تویی پرواز سر دهند تو ببین چنین روزگار و خاموش، 

  اي ننگ زِ رویت خجل فریاد مرگ سر دهد، دم نزن که گر زنده

بند و  همبه هزاري هزار دیگران  که جانند ورزمان  چه بسیار با چنین هم

ي ما، در این پرسش و این داالن و این راهپیمایی و این  پیاله هم

ي آن پدر درآییم و سرود زندگی سر  ، دیگران گاه من به چهرهچال سیاه
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دهیم و گاه همان دخترك چو من شود و گاه آن پسر تنهایمان که ناله 

تو اي از  مادري سر دهد و روزگاران که گذر کند و ما که در پی جرعه

دست به پرسش و پاسخ دهیم و بر آن هزار توي گذشته نبش قبر کنیم، 

  از رنج دیدار رخسار آن میت به خون خفته اشک سر دهیم،

پس از گذر چنین تلخ روزگار خبر خوش نیز به ما آمدن کرد و در آن 

آن یارمان و مسرور جز از  آمددخمه روي خوش به دیده نظاره کردیم، 

ي پناه دیگران هلهله سر  ت سر داد و ما از جویندهرفتن به دیار دوردس

  دادیم و کام تلخ خویش به خوشیِ این خبر شیرین کردیم،

آن بار که من سخن با آن یاران پیر ایران زمین کردم و حال آنان جویا 

شدم نیز، خوشی آمد که آنان سرحال و سالم زندگی گذر کنند و کس 

ن نبود و پس از پایان چنین ارتباط ي ما بیش از پیش مزاحم آنا به واسطه

شد  تلخ گذشته کام و خوشی به ناخوشی مبدل احوال که چه ایران می



 تهمینه ١٥٥

 

این سرزمین که از دوري این تهمینه سرخوش است و هواي یار به سر 

پروراند و بی من و هزاري چون من چو دیگر زمان گذر کند  نمی

تو از رفتن آن و تر زِ تو خاك آمد  مردگی را که چه کس برتر بزرگ

  غمناك گشتی از آمدنش سرافراز،

و این غم و اندوه چه سبب بر این  چه کس تاب برابر به تو داد اي سرا

  راه ما،

چندي نگذشت از فراغ یارمان که آمد خبر از پناهگاه بر این دخت 

دورتر زِ وطن است،  چال سیاهایران و حال فصل تغییر و برآمدن از این 

ي دیگري به سراي  تن به سر داریم چو آن پناهندهحال دگر ما عزم رف

در این سردرگمی و اجنبان پاي بگذاریم و گذر کرده عمري زِ ما 

  فرجاممان ترك غربت به غربت دیگري است،
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گذر این روزگاران در این غربت که یار به خود دیدیم و طعم آن تغییر 

ز پیش آن سرا کرد و حال به نو غربت دیگري به خویشتن ببینیم، دورتر ا

تو گو بر ما چه خواهد گذشت چه روزگاران به پیش روست، این 

پاسخ پرسش شد تا ببینیم و به تجربه  به سر شبانگاه و بامدادان بی ها سؤال

  ،مییگو پاسخ

، را چه بسیار گفتند و شنیدیم از این سرا و حال دیدیم چنین باره این سرا

آیندگان شنیدند و ما که به نظاره گذشتگان ایرانمان از ایرانمان گفتند و 

  زِ ما واال گوهرنشیدیم این چنین که آنان گویند از این به مهد تو 

برج عظیم و نماد آن روزگار پیشتر چنین مردمان در نماد چنین تجدد 

آن دیرباز در آن روزگاران دور ایران سرا و آن مردمان تشنه بر یگانه 

رفت  واال گوهره که به سوداي تقدسمان آزادي چه گفتند از آن حماس
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و خون ربود چنین آرمان و این چه تکرار تاریخ و بیچاره تو قربانی شده 

  ها و رهایی در راه نسان

چه تلخ و سخت سخن گفتن از تو، زِ هر روي و به هر جا که از ما چنین 

اي و قشري به جستجویت و قشر به نهان کشاندنت، چه مرز  دور مانده

آن که تفسیر کردند راه دیگران شد، چه تلخ که کس بر  بر تو گذارند و

اندر تو ندید و قانون راستین تو نگفت و سالیان کسان آن مرز راستین 

  اند در سودایت یک کوچه خم

و از تو چه خواهند، با چنین مرز و قانون از آن دیگران که بر خویش و ت

ما پناهجو و دور از نهادند، در این سراي  احترام نکردند و تو را زیر پاي

ایم و روي بر آن خاك نفرین شده  نین در فکر و اندیشهآن مام وطن چ

  ایم، گوییم و هم بشنویم و حال که خسته از آن مردمان به دورتر پناهیده
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که چه سود در این  هر روز در این خاك خویش دورتر از تو آرمان بینم

خواهان، مرا چه  شتندنیاي نابکار از تو سخن جز از براي خویشتن، خوی

اند و  آن مرا زِ خود رانده ا آن سراي خویش که صاحب شدند و ازکار ب

  حال دور از آن دیار چه گویم از آن جز درد فراغ و چه خواهیم بر آن

هر لحظه دوریمان دورتر کند ما را زِ آن خاك و دلسردتر از دیروز جز 

با آن خاك که از  آن مرد و زن پیر، آن یاران با وفاي ما را چه کار

چیز رخت بسته و جز براي خودکامگان نخواهند به دیگري رهایی و  همه

چو آن سرا چه بسیار و گاه گویم جهان چنین غرق در این روزگار است 

و گاه سرکش چنین فریاد ظلم سر دهد و گاه سر به زیر نجواي ظلم 

  کشد

کشیدند، تو گویی چه خواهند آن خیل مردمان، به سرایمان و فریاد 

ه شود و یا فراتر زِ همین ذره کفایت کند بر آنان، گر درب رهایی گشود
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سش پاسخ دهم و هم از آن دورتر شوم که آنان را نه این آن من این پر

  مقدار که کمتر از آن سیراب کند، من را نباشد بر آنان چنین کار،

ور ، هزاري پاسخ زِ خود که ما را دچالش ذهن پر بود و هزاران پرسش

که دور کرده ما را زِ خود و چنین گشت که دیگر فکر  کرد از آن سرا

بر آن نیز زِ خود ربودیم، گاه سخن با آن یاران پیر و جویاي احوالشان 

بار آن دیار ما را به تعمق تنید و گاه اخ ي افکار آن سرا را به هم می ریشه

ن از داشت و در کشاکش چنین تالشمان دوري جست زگاران وامیآن رو

فایده به نظر آمد، لیکن مسبب  آن تأمالت بود، هرچند که تالش بی

ظاهر شد و تصمیم ما بر آن که  روزگاران غفلت از آن خاك حداقل

براي رهایی باشیم و فکر دور از آن دیار در همین دیار به راستاي آن 

  اهداف دور چنگ زنیم و در این راه پر افت و خیز گام برداریم
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کرد و جاي پایمان استوار  این سرا زندگی ما گذر می روزگارانی در

ی دوباره ساخته بودیم و چو آن ي گذشته زندگ و با مدد زِ تجربه شد می

  روزگاران در ایران بر آن شده تا مدد رسانیم بر دیگران

وطن زِ ما  تر از هر چه هم شده که نزدیک آشنادر این راستا با دیگران 

شکنجه که مددش بر آن زنان در فغان و  میدآوربودند، به بنیادي روي 

بود، همانان که به تبعیض زاده گشتند و در خشونت بارور و حال آنکه 

جانشان سوار، آنان به  ي کم کشان برده کردند اینان و بر گرده بهره

م، حال عزم همان یا چه بسیار دیده مردگی کشاندند و شنیدیم از اینان و

آرمان گذشته و ما  تر بدارد از آن رزم بیرزم پیش است که ارزشی واال

آرمان به رویمان و راه به پویمان و عزم پر زِ درونمان و این  این بارکه 

ي مدد بر دیگران و هم آنان که بر این  رزم ثمر دهد، هم از آن که تشنه

کردار ما دلخوش و با چنین مدد رها از این هرزگان توانند زندگی گذر 

  کنند
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که من جستم و بر این وادي گام نهادم، دگرباره زندگیِ ما یار  چنین این

کرد، چه سختی و تلخی که به ما عوض کرد و امید رویش را دوباره را 

با لبخند آزاد گشته و شیرین و سهل شود، آن کس که تن سپر طفل 

جرح به تن خریده و سالیان مسکوت چو آن  کرده و جاي ضرب و

ن چون من که بیدار کنم همو را از این میهنان مرده زنده است و ای هم

خواب غفلت و برخیزد زِ جاي و دوشادوشِ ما فریاد سر دهد و به مدد 

  از توان خویش، نغمه از آزادي سر کند

چه تلخ که چنین رهایی به آن سراي نفرین دمیدن نکرد، لیکن به ما 

 روزگار چنین خوش که بیدارگر یک تن و آزاد گشته یک ملت شدیم

  به دیدمان همان ملت در بند است،که یک تن 

دیدن آن زن چه ساخت دوباره زِ من در این روزگار، مدتی اندك در 

این روزگار، آن سراي غم گرفته به چشمانم آمده و دوباره همان نغمه 
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ام که تن رنجور زخمی از  رسد، زنی دیده از آن دیار به گوش می

یده است، لب به سخن و پرست زشت، خونین و تک ه، آن هرزهشکنج

رود، من به آن آشنا گشتم، سخن بر او  طفرهاعتراض نگشاید و از پاسخ 

راندم و به چشمانش ایران برابر دیدم چو آن وطن پیر خویش که نبیند 

  دمادم از اعتراض سر باز زند،چنین زجر و سختی، کام برون نیاورد و 

از این سخنان بگریزد  ها از چاه و آن که از من سخن بر آن و گشودن راه

ي آن دیار به چشمان آمد و آن روزگار به  و نشنوند و سخن براند، چهره

اي که بر رنج گذران کند زندگی را، به کهترین  بطن چنین زن درمانده

سرمست و شادمان به هذیان زندگی مردگی کند، چه گفتم  سرخوشی،

زد و حال  و او که نشنید و گهگاه که لب به اعتراض گشود، مرا پس

شد، از آن گریختم و تنهایی گزیدم، گذر یأس به من مستولی  آنکه

نکرده زمان بسیار که آرمان به فریادم رسید و بر آن شدم تا بیش از پیش 

  همت گمارم و او از چنین درد و رنج رهایی دهم،
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پس دگربار با او به کلنجار نشستم و دنیاي واالتر از آن به آن نشان دادم 

 هیهاتز مردگی کردم و زندگی نشان دادم، از من اصرار و و سخن ا

هدف که نشسته  که از او انکار، لیک تو آرمان مدد بودي، همراه و هم

و فریاد برآوردم، آن نشیده و من گفتم، آن قدر گفتم و  برخاستهدوباره 

خسته نشدم و حال که سخن از ترس همو به میان آمده و این شروع 

  جنگ است،

یم بر او که نظاره نشیده و سخن نراند و به تکرار چنین مدعا از تو گو

  از چنین مردگی است،که زندگی فراتر  واال گوهراز تو  بفهمد

دیدن چنین زنی در سراي غربت بیش از پیش مرا به یاد سرایمان 

بیشتر بر آن شدیم تا به آن رزم دیرین تن دهیم، به کنکاش انداخت، 

  ي ایران سر دادم، ختم و دوباره نغمهایرانیان دور از وطن پردا
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از دیرباز با آنان آشنا بودم و تصویر زِ آنان بر سر داشتم، لیکن دیدار 

برابر به خود چیز دیگري است، نخستین دیدارمان با همانان که غربت 

، مرا بر ایران روانه کرد و اند غربتنشینند و چون من و دیگران تبعید بر 

اند که  ان افتادم، این همان مردمان دور از وطنن دور و آن روزگاریاد آ

ها و  همان راهدور مانده از آن جاه، چو آنان به همان جنگ و رها و 

ها، دور و نزدیک به یکدیگرند، چه تصویر از آنان به سر  همان حرف

  دارم و چه بهره از آنان به رو در رو،

ر دهد و آن مادر سخنان در کلنجار به مادر س آنپدر به برابرمان نشیده، 

در وطن که  اسیر که فریاد خیانت خواندن دیگري سر دهد، چو آن سیل

  خواب و مدهوش منفعل مردگی کنند،

در این سرا دورتر از ایران چنین مردمان گذران کنند و بر خیال خویش 

زندگی کنند، مردمان خفه در تاریخ و گاه خفته در مردگی و گاه 
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ل جنگ فراموش شده و در پی فروغ جان آرمان که اصو بیدارشدگان بی

  اند بر کف

گیرها که آب در آسیاب دیگري ریزند و به خیال  چه معرکه هیهات

خویش در جنگند و حال آنکه این جنگ میان چه کس است و راه بر 

  که داند؟ چه کسی هموار سازد

ها از این سوي و آن سوي شنونده باشد، هزاري ادعا که نه راه به  گوش

پیش برد و نه تخم آرمان به دل دیگري بکارد و رویش دهد که در پی 

پرستان که  پاره کنند، خوشا بر آن مکر و مرگ و ننگ ها قهیمال نداشته 

اندیشی به خود دیده و دمادم از شور چنین موهبت  چنین دشمنان ساده

  اند یدهبال

و این من که در این سرا و میان اینان چه باید کنم، از براي رسیدن به آن 

واال گوهر و تو گویی چه وظیفه بر دوش این دور شده از وطن است، 
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اند و ما بیشترین نسانمان در خواب  آن وطن که مردمانش همچو همینان

  غفلت است،

آنان باش که خویشتن  به صداي فریاد بخش اینان به پا خیزد و تو بر فکر

به خواب زده و سرخوش چنین مردگی کنند، نه توفیر میان دور شده از 

وطن و درون وطن، نه در خصلت و پندار و کردار و نه در عزم و رزم و 

وظیفه، سخن از همگان نگو که جهل است و جهالت لیک سخن از اکثر 

ریمان دانستن که نیم که راه بیداهایمان چنین بود و باشد و ما بر آ نسان

مان زِ  همانا فریاد رساي درون و برون از آن خاك است و چنین دوري

پرستان بدان که فقدان آرمان  مرگ و مکر و ننگ تو اي هم شاد باش

است، ظهور کند ما را به یکدیگر رساند و آن فریاد دانستن بیدار کند و 

  ،را بر آن بهروزيِ این سرا پیش خواهد بردهمگان 
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شد کنم میان هم ایرانیان برون از مرز، سخن بر آنان برانم و سخن آمد و 

بشنوم، بیشتر از پیش بر صدق این مدعا واقف شدم و بر عزم  آناناز 

  چنین تصمیم راغب،

به راه فریاد در  واال گوهردیگر سرمستان راه تو  آناز این روي چو 

  ها ایران زمین گشتم، آمدم و صداي آن سیل در اسارت نسان

رزمان که در سنگر مکر و مرگ به جنگ آمدند و  چه تلخ ایران هم

صدایشان به کس نرسد، گر ما صدایشان نباشیم و صدایشان به دیگران 

نرسانیم و آنان چه از ما خواهند جز همین که نجوایشان به فریاد بدل 

ي آن خیل به بند کشیده باشیم و این ملت  کنیم و صداي در گلو مانده

یک تن بود که در حال مرگ و جان دادن است که اعضاي  در بند، چو

  اند، تن هر کدام به راه رها دادنش بر تالش
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اند و آن برونیان چو آن  این درونیان چو آن دستان به غل بسته در تالش

پاي رها گشته زِ غل و زنجیر باید که تکاپو کنند گر خواستار رهایی 

  ،و باشیم چنین ملت در بند باشند

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

اي به گوش  تکرار شکسته خواهد شد و سرود تازه ی هــنغم

  گراییِ ما شیفتگان است، رسد، این نداي آن آرمان می

ي آدمی در خاك خواهد شکست و بیداري  این چرت هزاران ساله

  روي بر نسان آورد و این فریاد آغازگر رهایی جاندارگان است،

این  رسد، زندگیِ ظالمانه به پایان می رسید و ساختارانقالب خواهد 

آرمان قوت دگرگونیِ هر ساختار هزاران ساله از درون به صدا در آمده 

اش سرافرازيِ زندگانی است و این کمبود که سالیان ما را چنین  توشه و
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اش  مسکوت و منفعل به جاي خویش نشانده خواهد شکست و جرقه

ور شده و خرمن جهالت مرگ و  تر شعلهآتش خورد و آتش زیر خاکس

پرستان به آتش خواهد کشید و این سرآغاز  مکر و ننگ

  .هاست دگرگونی

فریاد واي ارمان به گوشم رسید و آن به من از آن دیار دور بودم و نج

بدل کنم که قوت بیداريِ همگان در خویش نهفته دارد، گر صداي در 

لفافه و به مصلحت به گوش نرسد و آنان به خدعه راه پیش نبرند، به 

چنین ظالمانه راه  واال گوهري خویش عرضه ندارند که سخن از آن  تقیه

پروا فریاد برآورد که تو هم صداي آن بگو، به آن  به پیش نگیرد و بی

  فریاد رسا سر دادن است، آل دهیا

رزم با عمق چنین  يسو آنجاي نگاه بر سطح، باري این سوي و گاهی 

عمق رنج را و به رزم با چنین عمق پر فساد  چنین اینفاجعه است، بشناس 
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بذر رهایی بکار و  این بارآن را زِ جاي برکن و  باره کیدر آي و به 

  آرمان خویش به زودي دریاب

 ي ماندهآن سخنان و چه مبهوت من که صداي در گلو بخوانم از 

خویش از فریاد آن تن شنوم و این چه ارمان که سالیان به دل بود و 

  و خویشتن بر او بینم و او در خویشتن آوردکس چنین فریاد برون 

رهایی برایم معنا شو چه فراتر از تو باشد در این دنیا، چه آرمان چنین 

ه زندگی هدیه دهد و فریادش جانِ جانداران ک است جان فشاندنالیقِ 

  دردمندان يروزیپو فرجامش 

چه از این واالتر بدیدم و چه از آن واالتر سخن به گلو مانده، براي این 

نزدیک  چنان آنبجنگ و فریاد بکش که این در گران به تو  واال گوهر

  آن دور که ظالمان دور کردنت زِ چنان آنکه با آن زاده شدي و زِ تو 

  مرده شوي به فراغ آن آنگاهاي به کسب و  هدف که زنده چنین اینبه تو 
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چنین معنا  نخست از آن خواندم و چیز درنیافتم به کنکاش خویش، غرق

آن تالش و به هر کوي و  ادراكهر واسطه به  کردم، زِ هر روي و به

ام به آن همراه شدم، به کس تسلیم نشدم که فریاد  برزن از آن دیده

  ین بود و تسلیم نشدن به دیگري و سر برافراشتن به راه باور خویشچن

گشت و ندایش به گوش همگان رسید و من  غازآ ماناین رزم از درون

آواز شنیدم، خودشیفته بر این مرام راه نجات در آن  ي خوش آن نغمه

جستم که این عمق است و راهکار نهاي ماندن در آن و حال چون پاي 

و زنجیر باید که تقال کنم، این نسان در مرگ از چنین رها شده از غل 

  رنج برهانم، به تقالي خویشتن سیل در خواب ماندگان بیدار و بشورانم

آرمان  نخاك و سراي خویش صداي آمن در این غربت و دورتر از 

واال باشم که او صداي در گلو مانده چون منی را نجوا کرد و من 

یاد باشم، از آن روز دورتر که تمثیل وطن نجواي به گلو مانده او را فر
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در آن زن دیدم و به مددش شتافتم به سماجت خویشتن زِ خواب همو را 

  استاندم و به راه طلب حق خویش واداراندم،برخ

ها داشتم تا وطن به گل نشسته را چو این زن به سماجت  به سر ایده

حال در این برهه بخیزانم و زِ این خواب هزاران ساله برخیزانم و خویش 

گرایی دگر بیش از پیش بر آن شدم که بر  آن نجواي از آرماناز زمان 

مدعاي خویش صحه گزارم و با عزم جزم به راه چنین هدف واالي گام 

  بگذارم،

آري از آن روز که دریافتم این انفعال در خاك ما به دو روي و علت 

بدانم و بر  است، نخست ندانستن و پس فقدان آرمان بر آن شدم که

دیگران نیز بگویم و حال که آرمان سربرافراشته، این رزم به یکدگر 

ان بیاموزم ت که هم بدانم و هم به دیگرگره خورده و همیار یکدیگر اس

که اینان دانند چه خواهند، جز رسیدن به آن آرمان که چنین بیدار شود، 
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ه هم آن تن در خواب رفته و هم آن غیرت و جسارت و شجاعت ب

  ،هزار سالخواب رفته از چندین 

ترین راه چنین رزم بود و هزاران  و کردنش سهلنشر چنین افکار و بازگ

هاي آن  راه دیگر به پیش رویمان، لیک همین راه سهل ما را به دروازه

رساند و از این روي باید که تالش کنیم و در این راه  هدف واال می

  یم،تاخت میو بر آن قدرت  میکرد یمهزینه 

ها است که هر کس به زبانی سخن گوید و زبانی  سخن از سیل نسان

ي خویش گوید و همان کس که گویش خویش،  لهجه که همانفهمد، 

که زبان خویش گوید و آنکه روان خویش نتواند بر همه کس یکتا  آن

  رزم بر ما، چنین اینراه که پیش نرود  سخن گفتن از یک

خن گوییم و آنچه طالب است بر او با هر کس به راه و رسم خویش س

در میان بگذاریم، از آرمان قصور نکنیم و آن محور گفتار باشد، لیکن 
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ي ما نشیده با او سخن گوییم و بر آن  که در نظاره کس آنبه فراخور 

  بیاموزیم و از آن بیاموزیم

ختار متشکلی خواهد که بر همه کس و همه جا نیاز چنین گفتن، سا

که بر آنان  کس آنرسوخ کند و بر همگان بگوید و از همگان بشنود، 

تر از  سخن خواهد راند، از خویشتن آنان است و بر آنان نزدیک

  هرکس، به زبان همانان گوید و به روان همانان

ارد سخن از برون است و شنونده به درون نشسته، لیکن به خاطر ند

دوري میانمان که این نزدیکی سخن دور کرده و هزاران فرسنگ فاصله 

  میانمان،

اند، چو در آن سراي  به همان پراکندگی درون مرز ایران به برون شتافته

اند و این ما و آن  غم گرفته دور از هم هر کدام ساز خویش سر داده
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هم  آرمان که سخن از هدفی مشترك زنیم، شاید که راه متفاوت زِ

  باشد، لیک هدف و دلیل آمدنمان زیر یک بیرق است،

بیرق که همگان را به زیر خویش در آورد و زنده کند  چنین این

  هاي مرده در راه زندگی را نسان

و ها که تشکیل دادیم و همگی سخن مشترك گفتیم به نحو  چه هیئت

 هاي متغیر، گاه زبان شعر سخن گفتیم، گاه به زبان آواز، این صورت

اقیانوس که ما ساختیم هزاران رود بر آن سرازیر شد و فرجام که هدف 

  رهایی بود در خویش داشت، سبب به بیداري خفتگان شد

سالیان دراز برون و درون این خاك، هرکس به صداي خویش فریاد زد 

و پس از گذر زمانی هر کس ارمان خویش فریاد زد و در چنین شاهراه 

ها  به دل ها آرمانظیفه به دوش که چنین متحد به همدیگر شد، چه و
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ها بپرورانی که به  ها جسارت به دل ي چنین اندیشه زنده کنی به واسطه

  به زانو در آوریم، مکر پرستانروز رهایی برخیزیم و مرگ و ننگ و 

ها  از این رو هرکس به هر باور که داشت مبلغ بود و آن آرمان به دل

پیمان که در چنین ائتالف  رهایی، هم ساخت، در این شاهراه روشن می

راه بیداري همگان نهفته است و هر کس به رهایی خویش چنگ زند و 

  مجبور به اطاعت دیگري نباشد،

سالیان دانستند راه بیداري و پیروزي چنین اتحاد باشد، لیکن چگونه 

ائتالف میان دو دشمنِ خون به خون هم که هیچ شاهراه میانشان نیست 

اعتبار باقی  ت هزاري اختالف میانشان آن مسدود کرده و بیکه اگر هس

آرمان که نجوایش به گوشمان رسید، دگر آن  چنین ایننهاده، لیک 

شاهراه صاف نتواند کرد و به هرکس و هر باور توان رشد خواهد داد 

و چه  که چگونه زاده شدند و از خود ربودند آنچه حق بر خویش بود
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 کس بستانی و سپس بر آن تحفه داري ا زِسخن گزاف گفتند که حق ر

  که این حق از اوست

لیکن در چنین آشفته بازاري که نام جهان به خود گرفته، ما دگربار و 

جهان را دوباره از نو سازیم که سالیانی تار و  ودگربار باید بنگاریم 

پودش به دروغ و زشتی بافتند و در این چاه عمیق کنونی همگان 

  بینداختند،

اه سخنانمان، خود معنا نشود و نیاز بر تفسیر است، چه سخن گفتن گهگ

که خویش حق مطلب بیان ندارد و دیگر بر آن دارند که از آن بگویند 

  و بر آن ببافند و آن را به گوناگونیِ مزاج خویش قرائت کنند،

یاران که درون  ن دگربار صداي آن مرد و زن پیر،شنیدم در این میا

، در این راه اتحاد به جاي بر آنان که اند منخاطرات مرزها یادگار و 

رزم  چنین اینچون دیروز بر یکدیگر بتازند و بر هم بشورند و اصالت 
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ها همگان  چون دیروزها به خاطر نسپارند و شادمان از چنین کنش

پرستان ننگ خود صداي آنان شنیده و چو اینان هزاري به کنار  مرگ

  ام، خویش دیده

اینان را  باره کین نوش دارد مثال آن اکسیر پر رمز و راز، به نه اینکه ای

متحد و همگون کند که آن آرمان واالي ما آن گوهر تابناك اینان را به 

ائتالف وادارد که خویشتن بسنجند و راه رهایی از این کارزار چنین کار 

است و چه کس بیش از دیگران شادمان از این وضعیت نابسامان جز 

  پرستان همان ننگ

نشاند و چه بسیاري که بر  میز این آرمان واالي ما، آنان را به دور یک

فشان چنین هدف واالي شوند و آنان که بر آن  آن باور دارند و جان

معترف شوند و به راه برافراشتنش کوشا، آنگاه که سخنی با آن دو یار 

ه نظاره راندم و در آنان نیز چو دیگر باورمندان نشاط و دگرگونی ب می
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ي خویش نزدیک دیدم و عزم بیشتر نشسته بود، بیش از پیش به پیروز

  م شد و قدرتمندتر گام نهادمجز

کارهاي آنان  به دور میزي نشسته بودیم و سخن از آن هدف واال و راه

دادیم که ناگه خویش را به خوابی دیدم که به بیداري  گوش فرا می

ي آنم که چگونه از هر باور و مرام به دور چنین میز نشیده و از  بیننده

آرمان و آن دانستن است که ثمره و و این یک هدف سخن رانند 

  روزگار درخشان براي آیندگان است فرجامش چنین

همچنان جاري آرمان  د شدند واند و متح به نسبت دیروز بیشتر دانسته

ادامه دارد و تالش در چنین راه وظیفه بر دوش یکایک آزادگان است، 

داد  لیکن به موازات چنین تالش که ما را به بیداريِ دیگران سوق می

دگرگونیِ بنیادین به سرعت  کار دیگر باید که به انجام رسد تا این
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ها براي  شکل گیرد و همگان از اسارت برهاند و آن تشکیل هیئت

  راهبريِ چنین رزم واالیی است

برخی درون و برخی برون مرز به هاي بسیار که تشکیل دادیم،  یئتچه ه

راهبري فراتر از دانستن، لیکن به موازاتش همت گمارد و براي روزهاي 

هاي ما متراکم بود از یکدیگر  بیند، چنین هیئتواپسین تدارك خویش 

و افکار و باورهاي متنوع که و تعداد بسیار زیاد که آرمان واحد داشت 

از لطف آن شاهراه اتحاد به کنار یکدیگر نشیده بودند و با هم آواز 

  دادند، سرود رهایی سر میو یکدگر 

ئی نشوند شد که هم شناسا ها به سرعت اعضایش جایگزین می این هیئت

انو در و در هنگام بحران، قدرت اجرایی بیشتر به خود گیرند که با به ز

  ساختار کلی به زانو در نیاید و به کار خویش ادامه دهد، آوردن یک تن
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شد، گاه که نیاز به شناساندن  مرز میان شجاعت و حماقت رعایت می

صداي آمد و گاه که مدد بر نهان شدن بود  خویش بود صداي فریاد می

پرستان  ها چه سخت کار بر آن اجنب داد و چنین حربه از کس برون نمی

  کرده بود و در سوگ مرگ خویش نشانده بود،

هاي  ها و کنش رون مرز به راهکارهاي تدارك جنبشهاي د هیئت

هاي برون مرز به  گماردند و هیئت رهایی بخش دل بسته و همت می

ن که گاه مالی و گاه معنوي کارهاي مددرسانی به جنگجویان و آزادگا

تن در که همان راه آزادگان به پیش گرف فریاد ما بوداین معنویت  بود و

  خیابان و فریاد برآوردن است

ور بودم در میان هیئتی  من نیز چون دیگران بر این آرمان و هدف غوطه

دادم و یک از  صدا و گفتار راهکار ارائه می ،مرز نشینان عضو از برون

  ارها که به تثبیت نیز رسید و راهکار در کارزار شداین راهک
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چنین بود که در روزگار دگرگونیِ ایران به خیابان آمدن آزادگان برون 

عزم رفتن به ایران کنند و از این خیل براي فشار بر آن مرز نشینان ایران 

وز که شجاعت پیشه کردند به کار پرستان مدد گیرند، چو آن ر اجنب

  خواهد کرد کن شهیرها را  ي زشتی مهکه اتحاد ه دآم

تو بر آن فکر دار که پنج برابر جمعیت بسیار کشورها عزم بازگشت به 

پرستان  و مرثیه بر این مکر و مرگ و ننگ هیهاتایران کنند و چه 

  بماند،

این صداي من بود و چه بسیار که بر این ایده صحه گذاشتند و در پیش 

فرا بخوانیم برون مرزان را تا قدرت آنان به  بار کیروي آن آزمون که 

نظاره نشینیم و یکپارچگیِ آنان را بسنجیم و این آزمون به زمان خویش 

موکول شد تا قبل از عملی شدن چنین ایده به راه آرمان رهایی پیشه 

  کنیم و جاودان آرمان و اتحاد را به نظاره نشینیم
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کدیگر مطرح و به راهش درون مرزان نیز هزاري ایده داشتند و به ی

ها براي روزهاي واپسین  راندند و چنین حربه برهان آورده و سخن می

فکري به روز کارزار رهایی را به  ذخیره کرده بودند که اتحاد و هم

  پرستان به زانو در آورد ارمغان آورد و آن اجنب

ي باورها ریشه  جا و میان همه هاي عریض و طویل در همه این هیئت

بود و توان بر کس نبود که همه را قلع و قمع کند و صداي  دوانده

شد، راهبري این راه  راهبري را قطع که اگر هم روزگاري چنین می

کرد، تنها  رهایی به برون منتقل دوباره از نو درون هیئت متشکل می

شاهراه اتحاد همان آرمان واال بود و کس توان عدول از قانون رهایی 

استاي چنین آرمان واال یگانه راه رهایی جانداران نداشت و فرمان در ر

  بود
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ترین  ها به ذهن براي برون مرز نشینان بود که یکی از سخت چه ایده

ها کمک ماديِ اینان به روز کارزار بر ایرانیان در جنگ خواهد شد،  آن

اي مدد رساند چه دریاي بیکران به ایران  از این سیل هر کس قطره

در  یئت هر روز قدرتمندتر از دیروز به راه کمالسرازیر خواهد شد، ه

نهفته در شرف به کارگیري بود و هزاران  قدرت چنین اینپیش بود، 

در کارزار رهاییِ ما به درون از برون مدد رساند و از اینان ملت ایده 

و آن  همانا رهایی و به فریاد در آمدن است واحده بسازد که آرمانشان

  .چنین تقدس واالي خواهند رسیدطلب کنند و به آخر بر 

  

  

  



  

  

  

  

روز کارزار نزدیک بودیم و این به هر جاي و از هرکس به  هــب

رسید، این تحول نه تنها به ساختار سیاسی که اجتماع این  گوشمان می

ناي راستین خود واالي به مع ملت دگرگون خواهد کرد و آن گوهر

  د،ران خواهد ش حکم

ها و آن ملت  زیبا کنشی بر آن سرزمین آمده بود که سخن آن هیئت چه

و این  کس آنزد و  دیگري فریاد می صدا در آمده و آن نجوا را به یک

کرد، این زنگ دگرگونی بود، من هر روز  فریاد را بر دیگران نجوا می
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اي دگر این تحول شکل  لحظه رسیدم که تا پیش به این باور می بیشتر از

  گرفت و ساختار این ظلمت خواهد شکست، خواهد

کالم شدم و پرورانده شدن آرمان به  آن روز که با جوانی از درون هم

داد و زندگی بی چنین آرمان برایش  دلش دیدم که فریاد آزادي سر می

  مردگی بود، دانستم که آزادي در راه است

وان یاري هر چند در برون مرزها ت ن آرمان مرا از انفعال زدوده بود،ای

رزمان بود لیکن مرا تاب این دوري و فراغ نباشد که یاران بجنگند  به هم

گر و مددجوي باشیم، از این رو عزم جزم کردم که به  و ما چنین نظاره

رزمان تاریخ بسازم و بر  سراي خویشتن بازگردم و دوشادوش هم

  نوشانمجانداران و آیندگان از این شهد واالي آزادي ب

از آن دیرتر زمان گذشته است که این پاي مرا دور کرد  چه روزگاري

آرمان به سراي غربت رساند و با چنین دل  از آن سرزمین و پر یأس بی
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شکسته از هر چه نام آن سرا داشت دور شدیم و حال دگربار همان پاي 

به مدد از آرمان واالیمان به سوي دیار خویش نه راه که پرواز  این بارو 

  کردیم

چون دیرباز همان  این باره دگر جز آن راه آمدن بر ما نبود و هیچ را

  مشقت به دوش کشیدیم و نه با یأس که ماالمال از امید

نه به سوي غربت که به سمت دیار خودمان و نه مسکوت که با فریاد، 

جز این تن که پر از آرزو گام به راه وطن نهادم، هیئتی به کنار خویشتن 

داشتیم، هیئتی از  من به راه آرمانمان گام برمیقسم چون  داشتم که هم

  دادیم بردیم و فریاد را به میدان رزم سر می برون نشینان را به درون می

این هیئت دلباختگان راه آزادي به مدد از آن آرمان واال به دشت و کوه 

زدیم و در انتظار کارزار خویش نشستیم، روزگاري از این ورود 

تلخ به گوش رسید و دل گریست، خبر از فوت  نگذشته بود که آن خبر
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آن دو یار پیر این چه باري روزگار که دل پر از امید چنین به سوگ 

نشیند و ناله سر دهد، از فراغ یار ماتم بگیرد، ندا و نجواي آن دو تن 

سالیان به گوش کشیده و بر دل یادگار و حال دوریشان چه تلخ و 

  سخت

گذاشتند، این چه تصادم شوم بر آنان که مرا تنها و یکتا به دنیا وا

آغوش هم دنیا را ترك گویند و چنین روزگار  سنگر و هم هم گونه این

را به نظاره ننشینند و من نشنوم صداي که چه گویند از این اتحاد و 

آرمان که میان این سیل خروشان جوانان شکل گرفته و پاهاي  چنین این

  رزه در آورد،پرستان به ل قدرت آن مرگ مکر ننگ

سنگرند و یا  نه آن یاران پیر که همچو آنان، یا بدین اتحاد آمده و هم

رخت رزم زِ تن کنده و به آن اقلیت خاموش بدل گشتند و یا بر مرگ 

کلنجار رفتند، این دل پر از یاد آنان و آن روزگار زیبا میانمان و این 
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نا که دگر راهکار مع هاي پوشالی و بی تمثیل به کناره رفتن چنین آرمان

  چنین تنگنا همین است و دیگر هیچ

هاي  ه هیئتدر دل کارزار نشیده و میان انبو پر از غم و اندوه، حال

ایم که چه وقت فرصت طغیان است و دگرگون  رهبري به نظاره نشسته

ساختن چنین ساختار پر ظلمت نه چند ده ساله که هزاران ساله است این 

  و بناي آزادي را پی ریختن وباره بنا کردنبناي فاسد که ریختن و د

طغیان هاي راهبري براي  رزمان که از دل هیئت اخبار میان هم چنین این

برخی دگر در انتظار مرگ اند و  اي به اسارت رفته و در بند نشیده عده

و گاه سخن از این بود که اینان خواهند به رعب و وحشت آنان  نشسته

هدیه دهند و این سراسر  خفقان به ایرانبکشند و دوباره اختناق و 

هاي حکومت خواهند نشاند و پاي بر  مرگ پایهان که به پرست ننگ

  ي آزادگان گذاشته و به مرگ راهبر شوند گرده
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پرستان،  شد و این روش از این مرگ این اخبار از هر سوي شنیده می

ز دستگیري بود که خبر ابناي مبارزه با آزادگان بود، از این روز نگذشته 

  ي آن تن دیگربه روز دگر نیامده خبر از مفقود د ورسی دیگري می

ها توان بر آنان نداده بود که به دستگیريِ کس  گستردگی چنین هیئت

که این صداي همگان فرو نشانند و راهبران منفعل و مسکوت کردن 

ي چنین اقدام  پرستان بود که به واسطه کار از براي محوریت این مرگ

  انه به رعب و وحشت چون سالیان پیش همگان بترسانند،وحشی

اعمال وحشیانه ادامه داشت تا باالخر اخبار علنی شد و شایعات به 

حقیقت رسید که خبر از دستگیري جمعی از آزادگان آمد و چندي 

نگذشته بود که خبر از تیربار کردن برخی و اعدام براي برخی و 

و در حال رسیدن به اجراي هاي طویل مدت براي برخی دیگر  حبس

ي مرکزي  پرستان به خیال خویش هسته احکام هستند، این مرگ
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هاي راهبري ساقط کرده و براي آحاد ملت ترس و ارعاب نشاندند  هیئت

  طغیان پیروز شدند،و بر 

ها گرد هم آیند و چاره  شنیدن این اخبار مسبب شد تا تمامیِ هیئت

مان و کس براي هدفی واال به میدان کنند، آن روزگار پیشتر که نبود آر

پرستان ما را به عقب  نیامده بود، چنین دندان نشان دادن از آن مرگ

دندان نشان دادن  چنین این، این بارساخت و  راند و منفعل می می

ي  اینان تشنه ،گرایان را بشورانید و بیشتر مصمم کند که بدان آرمان

ببین و بترس که راهبر هم  این بارو کس جلودار اینان نیست و  اند يآزاد

همان ملت است و آرمان رهاییِ خویش و بدان که چنین طغیان نه 

و بدوي را ساختار شما به تاریخ پیوستگان که این ساختار هزاران ساله 

  دگرگون کند و ظلمت زِ ریشه برکند و رهایی بر همگان هدیه دهد
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که همانا همین سخنان و افکار محوریت همگان از توده  چنین این

 کردند و حتی مد و آن را فریاد میآ هاي راهبري بود به میان می هیئت

  مشخص شدپرستان  روز کارزار بر این مرگ

  به خط مقدم در آییم و به مدد از فریادمان جهان دگر سازیم

و  جملگی بر آن شدیم که فردا را روز رهایی اعالن کنیم ها ئتیهدر آن 

قسم تا  آیند و رهایی طلب کنند و هممیدان  بر همگان بگوییم که به

رزم خویش دست نکشیم، آرمان از میدان برون نرویم و از رسیدن به 

  چنین پیمان بستیم و به دیگران اعالن کردیم،

شهر یکتاي چنین رزم پرشکوه که  تهرانها پر شده از آزادگان نه  نخیابا

 چنین اینسراسر ایران، این سراي تشنه بر آزادگی پر شده از 

اند و  باك و جسور طالب رهایی خویش و آیندگان گرایان که بی آرمان

گیرد و از نو بنا کردن به  اندرزتاریخ به قلم خویش نویسد و از گذشته 
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ساز و پر  از همین نسل بیدار شده که خیل بیشمارش جوان و تاریخ مدد

  ان ابدي استمسآواال و به فروغ 

رسید و مرا غرق اشک به فریاد  می این چه زیبا فریادها به گوش

  داشت یم وا

  

  بگو آزادي آزادي آزادي

  

اي از امید رهایی  سازي و جهان به ورقه به خود ببال که تو چنین تاریخ

سوق دادي و دگر رهایی به تعریف دیگران نیاز نیست و هر کس رهایی 

  خویشتن فریاد کند،
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ــان آزاده  ــن هم ــتم م ــان ام برخواس    آزادگ
  

ــه   ــا ب ــان  ت ــنم آزاد اي آزاد ج ــه ک ــو هدی   ت
  

  بر هـر جهـان   کشبهر ایمان خودت فریاد
  

  از هم تـو باشـد جانمـان   آن هدف  رهایی این
  

چه جماعت پرشور جسور که به آرمان خویش باور دارد و به دیگران پر 

صداي به میدان رزم آمده و فریاد رهایی سر دهد  احترام نگرد و حال هم

بر آن هدف واال که سالیان دیگران آن  و چند گام نمانده به رسیدن

تشریح و تفسیر کردند و بر خویشتن هدیه دادند و از دیگري ربودند و 

حال نوبت آن که باز پس گیریم و بر خویش گرامی و واال نگهبان آن 

  باشیم،
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این سیل خروشان به کارزار آمده، بسیار بودند ولیکن از همگان نبود که 

  گر انه نشیده بودند و نظارهو پرباك به خ برخی خاموش

اما این جمع جسور به مدد از آرمان واال از هیچ هراس نداشتند و به هیچ 

پرستان به میدان آمده  علت و سبب عزم رفتن به سر نبود، گاه این مرگ

  بودند و حمله بر آزادگان کردند و آنان تاب آورده فریاد کشیدند

  

  جانمــــان در راه تـــــو جــــانم رهـــــایی  
  

  آزاد بـاقی اي من نخواهم بی تـو   زندگی را
  

  را هایمان تن  این نشکسته   شمشیرها  وآن تیر
  

  را آزادگان جان ببین با چشم خود فرجام این
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  مـن کـه شـوریدم بـه ایـن ظـالم بـه فرمـان         
  

  پس چرا بهر شکستن آمدي ظالم بـه میـدان   
  

  بــــا هــــم و فریــــاد تــــا روز رهــــایی    
  

  بـر کنیمــا ریشــه ظلمـت عاشــقان آزاد بــاقی  
  

  

ریزان گاه سرهاي شکستند، گاه خون ریختند و  پرستان و خون این مرگ

گاه کشتند و آزادگان فریاد رهایی سر دادند و یکپارچه مدد یکدیگر 

یافت و بر این سیل خروشان  کردند، این تحصن پرشکوه افزایش می

رفتگان بیدار  شد و از آن جمع خواب گرا افزوده می آزادگان آرمان

فریاد رهایی سر آمدند و  باك به میدان می ان، بیدار ن باكشدند و آ می

  دادند، می
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خواستند  جاري بود و آزادگان به دفاع برمیپرستان  خشونت از مرگ

نسپارند و آنان از این شکوه هراس به دل داشتند و که از خویشتن اسیر 

  گریختند، می

گاه دندان پرستان گه ین حربه از خشونت انتها نداشت و این مرگلیکن ا

گرایان و آزادگان بکاهند و  دادند که از خیل این آرمان خونی نشان می

آرمان این آزادگان  و راضوشی بکشانند، محور چنین اعتممردمان به خ

 ح و تفسیر دهد کهآن معناي راستین که نه کس آن شر رهایی بود،

ارند لیکن آن قانون رهایی که خویشتن آن بگویند و بر آن صحه گذ

ور چنین آرمان شده و آزادگان به ترام بر آزادي جاندارگان بود مححا

  شور انقالب کشانده بود

آرمان بر جانِ جانداران استوار و عذاب و ظلمت که  چنین اینمحوریت 

حکومت خون ظلم و فساد از خاوران تا  چنین اینهماره از دیرباز 
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 اعتراض کنش منبعکهریزك و چه بسیار دیگر در خود داشت، 

ي دیگر  با رویه این بارپرستان  آزادگان بود از این روي این مرگ

به میدان آمدند و آرمان آزادگان به میان  مکر پرستانخویش همان 

که محکوم بر مرگ  کسان آنشد و  کشیدند، عفوهاي بسیار شنیده می

  بودند از این حکم تبرئه شده به میدان در آمده بودند

در بند را رها دادند و فراتر از این به مصاحبه با  برخی از آزادگان

زندانیان پرداختند و آنان از عدالت و آسایش در زندان سخن گفتند و از 

  ها شینمادرون زندان صحنه به نمایش گذاشتند و چه بسیار دیگر از این 

آن کسان که یار مکر و ننگ مرگ بودند از آستین خویش برون کردند 

داده تا بدین خدعه در برابر این شور آزادگان قد علم و بر آنان میدان 

اي از  کنند، آن سیاسیون در نمک خوابانده شده سر برآوردند و قی شده

هاي این آزادگان را به میان آوردند که اصالح شود چنین پوسیده  آرمان
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دانیم و بر شما  ساختار هزاران ساله و شما به رهایی از آن گونه که ما می

هاي دیگر و فراتر از  ت، خواهید رسید و چه بسیار گزافمصلحت اس

  این

آزاد کردن آزادگان در بند و نجات در شرف مردگان و گزارش از 

زندان و زندانیان، این سیاسیون روز مبادا بودگان به میان آمده چنین 

این همان  ایآخدعه و حربه از این مکر پرستان چالش به میان آورده که 

  آرمان است؟

بر  نن همان دانش و دانستن و دانستا رسیده بر آن آزادي و ایو م

دیگران که در آن روزگار دورتر از این گر به قدرت به راستی گفته و 

  شنیده بودیم و امروز سرنوشت که خواستار آنیم رقم خواهد خورد

معناي  هاي بی وعده چنین ایناتر از این آرمان واال رهاییِ عظیم چه فر

ت که به مرگ و ارعاب به هدف نرسیده و حال به مکر مکرپرستان اس



 تهمینه ٢٠١

 

ها  بینی و چون خیل نسان ند، گر تو فراتر از این چه هستراه پیش گرفت

ه راه بین مباش و به عمق بنگر، هدف آنان بفهم و بدان ک سطح

  معناست، بر آنان که هدف از آنان مهم و اصالت است، بی

لیکن آن هدف است که نه در راه گاه به کشتار آمده و گاه به رهایی 

ها سال که از بدو هزاران چنین به کشتار و غارت و تجاوز و  این ده

 گاه هیچکنی و هست و خواهد بود، اگر تو طغیان بدبختی و ماتم بوده و 

پس نکشی و با تمام جان به راه آرمان خویش که فراتر از این 

  ي دنیا از آن توست هاست پایبند بمانی همه کاستی

بینانه است  ویم ریزش میان آزادگان نبود که چنین سخن راندن خوشنگ

لیکن تعداد آن رفتگان اندك است، همان اندك نیز بر ما گران، اما 

و چه زیبا  دسیل آزادگان به میدان مانده کماکان به رزم خویش پایبندن
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بر من که در چنین روزگارانی در این وطن به خط مقدم نشسته و فریاد 

  دهم ر میرهایی س

اریخ ایران ل تاریخ بنگارید و آگاه باشید که چنین رزم واالیی نه تحا

ن عوض خواهد کرد و رهایی به جهان پیروز سرا که جهان و جهانیا

  خواهد گرداند،

این خدعه از مکرپرستان راه به جاي نبرد و اینان که به چنین کار 

 این بارردند و ک سف میراضی نبودند از کردار خویش ابراز تأ گاه هیچ

خویش به ما نشان دادند که این آخرین قدرت این مرگ و مکر  طوفان

ها همین کارزار و این خط مقدم ما آن  پرستان بود که در خیابان و ننگ

گرایان و آزادگان که خیل بیشمار نشیده و برخواسته شعار از  آرمان

  دشعور سر دهند و هماره سخن از آرمان و رهایی به میان آورن
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پرستان برابر خویش دیدیم و خویش را در آن کارزار به  سیلی از مرگ

و در پی آزادي جان به کف آماده جنگیم و آنان به طمع  نظاره نشینیم

عمر بیش و زر و زور بیشتر به ما هجوم آوردند و یاران به یاري خویش 

همت گمارند و از اسارت دیگري ممانعت کنند، هجوم این 

راشی که نساخت لیکن این دل خ هاي دل چه صحنه گان گاهخوار خون

به سوداي رهایی خویش و آیندگان است که دیگر نبیند چنین 

زندگی به در کنار خویش و به زندان چنین زندانبان  خواران خون

  مردگی بدل نکنند،

گرا به بند در  در این کارزار بود که من نیز چو آن صدها آزاده آرمان

  خویش به اسارت برده شدم،آمدم و در راه آزادي 

  



  

  

  

  

روزگاران که در بند نشیدم و پر یأس از آن هیچ و بر هیچ  هــچ

اسیر و در بدست آوردن خویش فکر دوختم و حال در این بند به ظاهر 

  آزادگانمي  باطن رهاتر از همه

مغرور از این نه دگر یأس چه جاي دارد به میان ما که در بند مسرور و 

شتن اسیر چنین آزادگی ما فریاد واالي خویشتنم و این زندانبان که خوی

 ، تو آرمان چه کردي و چه ساختی از این خیل مسکوت کهاند دیده
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براي آزادي تن به اسارت دهند و در اسیري و آزاد و راد در رزم 

  سرکش و مسرورند

ي  و سرسپرده خوران خونبر آن  سپرده دلکه  کس آنمرا به اتاقی برده 

ستان است و به دشنام و ضرب و شتم نتوان تخریب چنین پر رگآن م

ها به تن چو آن نجواي آزادي به گوش  روح سرکش من که چنین ضربه

  است يبه پرواز در آمده در آسمان آزاد ساز کرده و دل

پرستان به رویم نشسته است، به  ام و آن دژخیم مرگ به اتاقی نشسته

ن گشاید به ضرب کنش بدارد و من که به سخن فریاد زنم و دشنام زبا

  ام چنین فرومایگان را کنش به زیر پاي نشانده بی

رزمان واالي خویش آن جمع آزادگان که در بند  ام میان هم آمده

صدا و  آرمان یک ال یکپارچه به مدد از تو اي واالاند، ح شکنجه شده

  یکدل فریاد سر دهند
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ــن    ــر ایـ ــگ بـ ــگننـ ــه  ننـ ــتان زمانـ   پرسـ
  

  آزاد هــم ایرانــی و هــم ملــک تــو خانـــه     
  

پروا فریاد رهایی  برون و درون از این زندان دگر همگان آزاده و بی

 دیدن ما بر آرمان خویشتن که هیچ نتوانرس ايسردهند و گامی نمانده بر

تاب و توان ایستادگی این سیل ندارد، از این اتحاد، پرخوف  و

 نشسته و توان هجوم بر آزادگان ندارند، جمعپرستان به نظاره  ننگ

  و یکپارچه فریاد زنندآزادگان در این زندان مسرور 

  

  پرسـتان تـو بـه زنـدان     ما را تـو ببـین ننـگ   
  

ــزدان    ــرور و ی ــم از س ــو ه ــم ت ــر از ه   آزادت
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پرستان و این یاران مرگ را  ننگ ه شور و طغیان که حاکم بر سرايچ

باك فریاد رهایی سر دهند و  د که بیان به کناري خزانده، این آزادگان

آزاديِ خویش طلب کنند که طلب خویش از این فرومایگان به زیر پاي 

  گراي دیگر چنین اقتدار ما و هر آرمان

درون همین زندان نشسته بودیم که صداي آزادگان به درون آمد که 

  فریاد زدند

  

  تو بگو قدرت رزم استاین خیزش مردم 
  

  نبـرد اسـت   جنایـت کـه  پایین بکشد ظلـم و  
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صدا به فریادشان  رزمان برون از زندان آمده و ما یک این صداي هم

دنیا که رهایی دگر گامی به ما نمانده  چنین اینپاسخ دهیم، چه زیبا شد 

  و خواهد رسید آن رهایی مطلق بر همگان،

شنیدیم و  در چنین روزگاران بود که هم ما به درون صداي آزادگان می

زدیم که ناگه بیامد آن خبر رهایی و فروپاشیِ این  فریاد می هم خویش

جا رخنه کرد و ما  پرستان که از صدا و سیما به همه ننگ و مکر و مرگ

پرستان به  ي ننگ مایهونیز به درون زندان چنین شنیدیم که سران فر

بیفتاده و از ت کشیده شدند و قدرت به دست سپاه و مکرپرستان اسار

ها روند تا انقالب ادامه یابد و از این اخبار گذر  به خانهملت طلب شده 

  کرده اندك زمان که ما آزادگان در بند رها شدیم و به خانه آمدیم
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چه شادي فزاینده که خاك میهن پر کرده و همگان به شادباش یکدگر 

اند، دگر در خیابان کسی نیست به سان آن دیرتر روزگار،  سرخوش

  پیروزيِ چنین انقالبطغیان و همه مسرور از 

پرست داده شده بود و به  بر اسارت سران ننگاز همان صدا و سیما خ

تکمیل چنین خبر دادند که به زودي محاکمه شوند و به فرجام خویش 

  خواهند رسید،

هاي این خاك از  پرستان در میان نسان ت از کردارهاي این خوننفر

ي  که به چنین خدعه دیرباز بود و هست و چه حربه از آن مکرپرستان

اصالت به فراموشی سپارند و با چنین فرعیات طغیان فرو نشانند که این 

واالتر از آن براي  پرست که ي مشتی ننگ ز براي محاکمهتحول نه ا

  دگرگونیِ این نظام هزاران ساله است
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که سیلی زِ شنیدم چنین اخبار و دگربار به یاد آن روزهاي دورتر افتادم 

هاي خاك بر آن شدیم و پیروزيِ چنین جنبش به  ي نسانما به بیدار

همان بیداري و دانش آزادگان است که اگر ما کم کار کرده باشیم 

  نبینیم پیروزيِ راستین و این آرمان واال و به شکست محکومیم

ها که  دیدیم و چه تلخ دیدن چنین نگاه در نگاه برخی پیروزي می

اند و این همان نقل  خفت سرخوشدر اصالت آرمان را درنیافتند و چنین 

خرديِ چه بسیار چون من است که نه نابخرد که شاید عجول و شاید  بی

ایم، لیکن این شمایل از  چنین فرجام ساختهبه اشتباه تاب و حتی  کم

همگان نبود و ما دیدیم برخی که به عمق نگریستند و معناي آرمان 

بینند و دست آن نابکاران در رهایی دریافتند و این را به سان پیروزي ن

  این مکر و خدعه دیدند و حال با تیزهوشی به فکر راه و چاره برآمدند،
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طغیان بر ظلم شورانده بود از چنین کسان هاي راهبري که چنین  هیئت

ي اتحاد میان همگان در آن هر افکاري نقش  توأم شده بود که به واسطه

ها بود که سخن  نین هیئتداشت و کسان به رسیدن بر هدف پرکار در چ

و میدان بر آنان  دیکرد یماز به خیابان آمدن شد که نباید خیابان ترك 

خالی که چنین روزگاري بر شما بسازد و از هدف و آرمان شما دور 

  د،نکن

این سخنان مطرح شد و اکثر از آن منفعالن شد که چه روزگار سخت 

ر فکر ما نبود و بر من و بسیار از آزادگان گذشت، چنین فرجام د

اي و حال آنکه تکمیل آن اخبار از سران  آزادگان به دنبال جرقه

پرست بیامد که آنان به حکم دادگاه به تیربار سپرده خواهند شد  ننگ

  چه بسیار از دورترها و دیرترها تا به امروز و کشی که جرمشان نسل



 نی شهسواری ٢١٢

 

ین اخبار امان از آزادگان، ا آن سالیان و آن مزار خاوران و کشتار بی

بیامد و به نگاه هزاري شادي بدیدیم و چه تلخ شد کاممان که آرمان 

  نداستند و بر این چاه عمیق بیفتادند

ها به سخن بیامدند و  ور شد و آزادگان در هیئت آتش زیر خاکستر شعله

ی برخواسته و در میان بود که ما از براي رهای حال دگر، مرگ ارمان

  یدن نخواهیم کردحال فرجام مرگ آن رهایی د

ها که آرمان زِ یاد نبرید که سبب بر این  گفتیم و گفتند در این هیئت

ها به  طغیان همان بود و امروز به پاداش آن باید که به پا خواستن هیئت

بحث طویل و در انتها بر آن شدن تا فرمان طغیان سردهند و مردم به 

آرمان خویش که خیابان آیند که قدرت از آن مکرپرستان بستانند و 

پرستان  رهایی بر همگان بود و دوري از چنین منش فرومایگان و مرگ
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ي سران به  بر آن مرام رهایی و آن آرمان جهان پایبند بمانند و محاکمه

  خون سرانجام نداشته باشد

چنین فرمان از هیئت راهبري گفته شد و دگربار آزادگان شوریدند و 

  خیابان قبضه کردند،

رسید و آزادگان که به آرمان  خوش رهایی به مشام میدگربار بوي 

خویش وفادارند، میدان به این فرومایگان خالی نکردند و به خیابان 

  آمدند،

اي  دو دستگی میانمان بود همانان که به رهایی ایمان داشتند چو من دسته

بودیم که هم خواستار گرفتن قدرت از مکرپرستان و هم خواستار خون 

  پرستان و فریاد زدیم ران ننگ و مکر و مرگاز س نریختن
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ــاد راهمــان آزادگــی  ــه کــف ب ــا جــان ب   ت
  

  دادخــــــون آنــــــان قاتــــــل آزادگــــــی 
  

خواهان گرفتن قدرت بودند لیکن به مرگ آنان  ي دیگر که و دسته

  :ها آمده و فریاد کشتارها به خیابانورزیدند و به سوداي چنین  عشق می

ــیم و پــــس زِ آن    ننــــگ را منهــــدم کنــ
  

ــه دار و در خــزان    ــه هــر چــه ننــگ گــو ب   ب
  

کنم، به آرمان  ها که زِ خود می بازخواست ایم و چه به خود سخت گرفته

دادیم و سپس به  واال پایبند نبودم که نخست باید همگان را دانش می

پر از سرزنش خویش بودم که چرا چنین  چنین اینشوراندیم و  طغیان می

واالي آزادي و احترام بر این  يها آرمانشنوم و اینان به  سخنان می
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که چه کس  کردم یمگوهر تابناك باور ندارند و پس از آن به این فکر 

از  توان دارد همگان را بر این قانون واالي باورمند بسازد، جز به مدد

قانون سراسري و الزم به اجرا با چنین چالش که به فرجام در سر داشتم 

رزمم و رهایی بر  به راه آرمان می گفتم که تا نفس دارم به خود می

همگان هدیه خواهم کرد و امروز نخست باید قدرت از مکرپرستان 

  نهایی فکر کرد و در راه آن گام برداشت گرفت و سپس به رهاییِ

و قدرت از آن هرزگان دادیم  کماکان به خیابان بودیم و فریاد سر می

رسید و  ادگان میهاي قدرت یک به یک به دست آز گرفتیم، پایگاه می

تر  چه شادتر بودم اگر دانش واالتر به دیگران داده بودم به خیال راحت

کردیم لیکن به هر شکل که بود سرانجام قدرت  چنین قدرت قبضه می

از مرگ و ننگ و مکرپرستان ستاندیم و آنان به زانو در آمدند و به صد 

وان بیاورند و به یان تگرا حیله و فن و کشتار نتوانستند در برابر این آرمان

  شکست قانع شدند،
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حال دگر از این هرزگان رهایی یافته بودیم و به مدد از قدرت اتحاد 

  خویش قدرت از این فرومایگان ستانده بودیم،

کرد که نه گذشته دور زمانی از آن روزگار که  چه کس چنین فکر می

د ه شارمان طلب هیچ از هیچ کردند چآ سیلی به خیابان آمدند و بی

ها را چنین درمانده و  بودند آن فرومایگان از این فقدان آرمان که نسان

مسکوت نشانده بود و حال که آرمان واالي سربرافراشت همگان را 

  بشورانید و قدرت از ظالمان ستانید

حال که به چنین مرحله رسیده بود گام نهایی در راه رسیدن به هدف 

و ما که تاریخ خوانده و صداي آن از هاي رهایی بود  واالي همان آرمان

ایم، چه بسیار چون آن یاران پیر که هماره سخن  دیرباز به گوش شنیده

پرستان  راندند و من که خویشتن فراتر از آن خواندم و دیدم فرجام خون

  را
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بر آن آرمان ایمان داشتم به مدد از همان احترام بر رهایی دیگران 

ام و باید که بیشتر از پیش  ایی رسیدهبرخاستم به این واپسین گام ره

برخیزم و فریاد برآورم که رهایی نرسد چو هزاران دیگر بار اگر به آن 

  احترام نکنی

این وظیفه است بر دوش ما آزادگان سنگین که چنین رهایی به فرجام 

برسانیم و به آرمانمان پایبند براي رسیدنش همت گماریم، از آن 

گر  م و آنان به دادسرا نشانده و محاکمهرها شده بودی خواران خون

ایم که برگ نخست این خاطرات در آن بین شروع شد و  قاتالن شده

آرا که  آزادگان کمی در آن بین دیدم و این من بودم آن تهمینه رزم

سیدنش فریاد زدم و در سالیان به سوداي رهایی جنگیدم و از براي ر

  از آرمان واال سخن گفتم،آنجاي نیز ب
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دم و بر آن ایمان دارم و به مدد از قوت چنین ایمان چنان بازگو کرآن

  بدینسان رزمیدم و هیچ زمان باز ننشستم،

حال زمان ایستادن بر ایمان است و فریاد براي به کرسی نشاندن رهایی، 

ها چو آن نشست ناظر شدم و با صداي بلند از آرمان  در آن جا و ده

زدم که رهایی جز به احترام بر آن واال  واالي رهایی بگفتم و چنان فریاد

ایمانی دارم و به هر جاي چنین سخن  چنین اینگوهر طلوع نکند که 

  خواهم راند،

ها که سخن از آراي همه جانبه در  زمانی نگذشته بود از اندام آن کژي

گیري ساختار آینده در این پیر سرا و هر کس تالش  میان بود و شکل

ن روزگار در این بین آداشت و باور خویش براي تبلیغ ساختار در 

  سرا و آن دادگاه به جریان بود، ي ساز و آتیه سرنوشت
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زد کردم که  به هیئت راهبري رفتم و سخنان آتشین ایراد کردم و گوش

رهایی به دستمان نخواهد آمد مگر بر آن احترام بگذارید و آزادگان 

و چنین گفتند و پس از ساعتی کلنجار بر آن شدیم که به  برخاستند

  خیابان آییم و فریاد سر دهیم

  

ــی را     ــن آزادگ ــد ای ــون میران ــرگ و خ   م
  

  وطن با مهر خود درسی بیـاموز آدمـی را    هم
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هاي بسیار از آزادگان که به آزادگی ایمان دارند و  هبه خیابان آمده دست

  ند اند و حال بر این گوهر واال پایبند زدهبا آرمانشان چنین روزگاران رقم 

ها شلوغ و آزادگان فریاد و  تا سرایی بر رهایی همگان بسازند، خیابان

  صدا یک

  

  رانــد ایــن آزادگــی را  مــرگ و خــون مــی
  

  وطن با مهر خود درسی بیـاموز آدمـی را    هم
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ها به دل آرمان غلیان کند و چنین از درون فریاد  هزاران هزار نسان

  آورند و این آرزوي آزادگان استبر

  

  راه آزادي نباشد جز به آزادي که راهـش  
  

  حرمــت آزادگــی هــم انتقــام و هــم نهــایش 
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