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  . آن را خلق کردند
 مرداد، پليس و فرمانداری 28 ماه پس از کودتای 9، 1333غروب ششم ارديبهشت 

. ايست دادند به يک اتومبيل اتومبيل در دروازه دولت،به طور اتفاقی به يک نظامی تهران 
جوان . جواب دادپليس او خيلی خونسرد به سئواالت . راننده اتومبيل جوانی ارمنی بود

ماموران يکی از . ديگری که در اتومبيل بود نيز خيلی آرام و خونسرد به سئواالت جواب داد
از را باتومبيل ت کرد و صندوق عقب کت بدهد، ديگری مخالفخواست به اتومبيل اجازه حر

، ارگان سازمان جوانان حزب »رزم« لبالب از روزنامه صندوقصندوق که باز شد، . کرد
روزنامه ها تا نخورده بود و هنوز بوی . در برابر چشم ماموران قرارگرفتتوده ايران 

ری نظامی فرمانداساعتی بعد دو سرنشين اتومبيل در شکنجه گاه . مرکب چاپخانه می داد
  .بودند

، زير نظر  زرهی قرار داشت و شکنجه گران2ر لشگر آن روزها شکنجه گاه د
 آغاز ، شکنجهبه محض ورود. مشغول بودند زيبايی، به قصابی بختيار و سرهنگسرلشکر

های پيشرفته شکنجه هنوز متد. در يک اتاق و در کنار يکديگر شکنجه می شدندآن دو . دش
، که کوچک شوشتری. شکنجه ها هنوز قرون وسطايی بود. نگرفته بودجالد قرار در اختيار 

آدرس . قرار گرفتفشار بيشتر زير   به اين اميد که زود خواهد شکستقامت ظريفی داشت،
  .را می خواستندچاپخانه 

بدنش ، در حالی که کوچک شوشتری  ارديبهشت12روز .  روز ادامه يافت6شکنجه 
  .  شدبرای هميشه خاموشزير شکنجه در هم کوبيده شده بود، 

  :، وقتی مطمئن شد که رفيقش شهيد شده است، به شکنجه گران گفتوارطان
  ».هر کاری می خواهيد بکنيد. من می دانم و نمی گویم. ت شدحاال خيالم راح«

  . خلق شدوارطانآنگاه حماسه 
از شکنجه گران او بعدها اعتراف کرده را يکی  وارطاناين صحنه از شکنجه های 

  :است
من . می شکندوارطان گفت . انگشت سبابه وارطان را گرفتم و به عقب فشار دادم«

. من با تمام نيرو فشار دادم: وارطان گفت می شکند. نتی حرف نمی زدلع. باز هم فشار دادم
صدایی . ر دادمباز هم فشا. مرا مسخره می کرد. خشمگين شدم. می شکند: وارطان گفت

وارطان به . انگشت شکسته بود. نگاه کردم. دیدی گفتم می شکند: وارطان گفت. برخاست
  » .من پوزخند می زد

 لحظاتی .ندرا که در مقابل زور خم نشده بود، سوراخ کرداو مته برقی سر سپس با 
  .خانه جاجرود انداختنددپيکرش را به رو. ايستاداو ازحرکت بازلب بعد، ق

  
   :بعدها سرود" د شاملواحم"
   



  بهار خنده زد و ارغوان شکفت،! ـ وارطان« 
  در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير،  

  
  !دست از گمان بدار

  ». . .بودن به از نبود شدن، خالصه در بهار
  

  وارطان سخن نگفت،
  سرافراز      

  .دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
  
* 

  !سخن بگو! ـ وارطان« 
  جوجه مرگی فجيع را مرغ سکوت، 

  »!در آشيان به بيضه نشسته ست
  

  وارطان سخن نگفت،
  چو خورشيد      

  از تيرگی برآمد و در خون نشست و رفت
  
* 

  وارطان سخن نگفت
  :وارطان ستاره بود
  .الم درخشيد و جست و رفتيک دم درين ظ

  
* 

  وارطان سخن نگفت
  :وارطان بنفشه بود

  گل داد و 
  »زمستان شکست«: مژده داد  
  و            
  . . .رفت             


