
 

   سروان غالمعباس فروتن-١۶-افسانه ما

  سحرگاه های خونين
  تيرباران افسران توده ای

  
  چه خوش باشد سری در پای ياری 

  به اخالص و ارادت جانسپاران 
  خالف شرط يارانست سعدی

  که برگردند روز تير باران    
  

ب بيدار سهراب با حرکتی عصبی و خشمگين پايش که شبيه لگد زدن بود، رفيقش را از خوا
  !"پاشو بچه ها را دارن می برن اعدام کنن: " کرد

خبر خيلی وحشتناک و اضطراب آور و تقريبا غيرمترقبه بود و با سرعتی که بر فکر و روح 
حيرت . از خواب بيدار شده فرود آمد مغزش را از کار انداخت و امکان تفکر از او سلب شد

ين چيزی که به فکرش رسيد، سوگند و قول اول. زده با نگاهی وحشت زا سهراب را نگريست
به شرفم، به وجدانم، : "  مرداد به خانواده های زندانيان بود١۴عالء ، نخست وزير، در روز

  ."ديگر کسی از افسران سازمان نظامی را اعدام نمی کنيم
مدتی به حال سر . طوری گيج شده بود که نمی توانست عکس العملی از خود نشان دهد

  .د تا توانست پيراهنش را بپوشددرگمی مان
تعدادی پاسبان اضافه وارد بند شده . حياط، ايوان و راهرو وضعی در هم و غيرعادی داشت

لوله مسلسل های سنگين . بود و مسلسل های پشت بام و برج مراقبت را چند برابر کرده بودند
ه شده و نوار فشنگ که روی سه پايه نصب شده بود، به طرف پائين و به داخل حياط ها روان

علی که دو هندوانه زير بغل داشت سر به زير انداخته، بی توجه . از دو طرفشان آويزان بود
در مدخل بند به فياض تنه زد و باز بی توجه به همه . به اطرافش، به سوی راهرو می رفت

يماری محمداسماعيل و عبدالمجيد در دو طرف اکبر که مدتها دچار ب. چيز روانه کريدور شد
حصبه بود و اکنون عوارض ناشی از آن با ناراحتی عصبی توام شده بود، راه می رفتند و 

عباس رنگ به چهره نداشت ولی می خواست خودش را خونسرد نشان . مواظب او بودند
  . و همايون، رئيس بند، گيج و التکليف مانده بود. دهد

ار اسپرتی خود را پوشيده بود و با خون اسداهللا با قد بلندی که لبخند برلب داشت، کت و شلو
وقتی توجهش به سرهنگ حبيب که در آن سوی حياط . گرمی از پله های حياط پائين می آمد

  ."حبيب جان وسائل منو جمع نکن: " مشغول بستن وسائل خواب او بود، جلب شد گفت
  .ولی حبيب اصرار داشت آنها را جمع کند تا اسداهللا با خود ببردشان

هم سلول هايش و عده ای از زندانيان دورش . ر در سلولش مشغول لباس پوشيدن بودمنوچه
قول می دهم که : "حلقه زده بودند و او با شور و حرارت هميشگی مشغول صحبت بود

  ."مردانه اعدام شود
پيمان با خونسردی و متانت ذاتيش در راهرو، نزديک در بند ايستاده بود و با زندانيان که 

  : شده بودند صحبت می کرددورش جمع
  ."ولی پيروزی ما در مرگ قهرمانانه است. ما زندگی را قهرمانانه باخته ايم" 
  

آقايان : "رئيس زندان با تعدادی پاسبان و درجه دار جديد وارد بند شد و به رئيس بند گفت
  ."تبعيدی ها زود تر حاضر بشن

  ند؟به کجا می خواند تبعيدشان کن: "همايون مجددا پرسيد
  ."به برازجان: "و او که از قبل جوابش را آماده کرده بود گفت



 

ميوه ها و وسائل آقايان را برای بارگيری : "و برای اثبات حرفش به سه نفر پاسبان دستور داد
  ."به هشتی منتقل کنيد

ما را می خواهند : "پيمان که با عظمتی خاموش به جواب رئيس زندان گوش می داد خنديد
  !"نند تو چرا می لرزی؟ک" تبعيد"

  .ولی لرز او از لبه پاچه شلوارش بهتر معلوم می شد. رئيس زندان حرفی نزد
حسين، شيرمرد قويدلی که از سيماهای درخشان و ستاره ممتاز آسمان مبارزات ملت ايران 

" تبعيدش"بود و خميره هستيش از ايمانی پرشور سرشته شده بود، به محض آگاهی از خبر 
مردن برايم مثل نشستن يا آب خوردن . ولی ترس ندارم.  مرگ نفرت دارماز: "گفت

  ."عاديست
  ."به خانمم بگوئيد شجاع باشد: "ارسطو داشت با سرهنگ کشاورز صحبت می کرد

  .سرگرد بهزاد در بند خودش نبود و افسر نگهبان، رئيس بند و چند پاسبان دنبالش می گشتند
نفر از رفقايش شب زنده داری داشت که رضا به او خبر او در بند يک داخل سلولی با چند 

  !"بچه ها را دارن می برن اعدام کنن! چه نشستی؟: " داد
  ..."پس من چی؟ سيب سرخ برای دست چالق خوب نيست؟: "سرگرد بهزاد بی اختيار گفت

بابا کجائی؟ دارن : " رسيد) ٣رئيس بند ( هنوز می خواست صحبت کند که سرهنگ پهلوان 
  !".الت می گردندنب

و از راهرو بند يک تا سلول ." من هم توفيق پيدا کردم: "بهزاد ذوق زده از جا پريد و گفت
  : بند سه، بشکن زنان و رقص کنان راه پيمود و شعر خواند٢٧شماره 

  .با مرگ هميشه در ستيزم       در زنده دلی گواهم اينست" 
  ."م که راهم اينست  با رد زره وفا اگر تير           واپس نرو

  
وقتی در سلولش داشت لباس می پوشيد خطاب به هم بندی هايش که دور او جمع شده بودند 

  .به همسرم. به حزبم. به ميهنم: در اين ساعات آخر زندگی به سه چيزمی انديشم: " گفت
کت و شلوار تابستانی طوسی خود را . کاله سفيد و ظريف حصيری اش را به سرگذاشت

اينم برای سربازی که اعدامم : "  يک اسکناس پنجاه تومانی در جيب بغلش گذاشتپوشيد و
  ."می کند

.... تو را و کاوه مامانی را می بوسم.... تی قربان برم: " و نامه ای به همسرش نوشت
  ."خداحافظ ... اميدوارم کاوه شايستگی نامی را که بر او نهاده ايم پيدا کند

  !"آقايان يک خورده زودتر: " س زندان گفترئي. مامورين عجله داشتند
جدائی دردناکی که تاريخ کمتر به خاطر دارد و در زندگی . موقع خداحافظی و جدائی رسيد

  .کمتر کسانی پيش آمده است
  بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران     
  کز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

  بگوئيد احوال آب چشمم " ساربان"با 
  ر ببندد محمل به روز بارانتا بر شت

  
: پيمان که چشمانش درخششی بيشتر از هميشه داشت وقتی که همايون را می بوسيد گفت

  ."برای همه شما آرزوی موفقيت می کنم"
سيمای خندان اسداهللا در موقع خداحافظی حاکی از قدرت بی پايان انسانی بود که مرگ را به 

وقتی سهراب دستی به . دار و نسبتا بلندش می خنديداو با سيبيل های تاب. بازی گرفته است
به مردم بگوئيد که ما روحيه : "عالمت اظهار عالقه به پشت او زد، خنده اش شکفت و گفت

  ."مان خوب بود چون در راه شما گام برمی داريم



 

با خون خود مهر ثبات و شرافت برسند پيمانی که با ملت بسته ام خواهم : "سرگرد بهزاد گفت
  ."زد

حال که امکان خوب زيستن را از ما می گيرند، امکان خوب مردن در اختيار : "ارسطوگفت
  ." ماست

  ."قلبم را امتحان کرده ام بسيار خوب و عادی کار می کند: " حسين گفت
. آينده ازآن ماست. آفتاب را به گل نتوان اندود: "لذت بوسه منوچهر که موقع خداحافظی گفت

  .هنوز باقيست" خواهد شدشب استبداد هم سحر 
هر شش نفر را در هشتی بزرگ و عمومی زندان که درهای بندها به داخل آن باز می شد، 

درهشتی جز . اولين اقدام پليس بستن درها و قطع ارتباط بندها با هم بود. گرد آورده بودند
 در ولی پشت. رئيس زندان، افسران نگهبان و دوازده پاسبان کسی ديگری ديده نمی شد

ساختمان سه کاميون ارتشی، سه دسته سرباز با سرپرستشان که اسلحه کمريش را حاضر به 
تبعيدی "کار در دست داشت با دوازده درجه دار منتخب و شش چشم بند آماده تحويل گرفتن 

شش .  پشت درهای مشبک بندها توده شده بودند٢انبوه زندانيان زندان شماره . بودند" ها
 هر کدام در چادر شبی پيچيده شده بود در گوشه هشتی روی هم گذاشته دست رختخواب که

  .بود و مقدار زيادی ميوه هم کنار آنها روی زمين ولو بود
قيافه ها درهم و يکپارچه خشم و کين شده . در بندها سکوت سنگين و خشمگينی برقرار بود

ده بود و شعاع طغيان همه نيروها در چشم ها جمع ش. نفس ها به سختی کشيده می شد. بود
شش زندانی داخل هشتی، شش انسانی که دريای افتخار . کننده آنها به داخل هشتی می تابيد

بودن، وجودشان سرشار از شور و صفای زندگی بود و چون انسان هائی که سال ها زنده 
  .خواهند ماند شاد و سرزنده به اطراف می نگريستند

 از هشت -نمايشی که از مدت ها قبل. يز، کنار رفتپرده از جلو صحنه نمايشی شگفت انگ
اين آخرين صحنه، مهيج ترين .  شروع شده بود-ماه قبل و شايد از بدو تشکيل سازمان نظامی

  .نمايشی پرهيمنه، واال، عظيم، دالورانه و حيرت انگيز. و شور انگيزترين قسمت نمايش بود
قدرتی که . اين نمايش قدرت بود. دمشت ها گره می شد و بر باالی سرشان تکان می خور

زور آزمايان تاريخ قرن وجود خود را به صورت . نمايشگر جالل و عظمتی کم نظير بود
نيروئی درآورده بودند تا در چله کمان روحشان بگذارند و آن را تا دور دست ترين جاها، تا 

  .جائی که انسانی می زيد، پرتاب کنند
چشم های تابنده اش را به . ه، در وسط هشتی ايستادسرگرد ارسطو اولين نمايشگر صحن

اطراف انداخت و همه آنهائی را که امکان ديدنشان بود، نگريست، دست چپش را به کمر زد 
چشمانش از برق نگاهی نافذ و . و دست راستش را با مشت گره شده درهوا به حرکت درآورد

می خواست به گوش جهانيان انسانی می درخشيد و با صدائی رسا و پرتوان که انگار 
پيروز باد مبارزات ضد امپرياليستی مردم ايران به رهبری پيشاهنگ : "برساند، فرياد برکشيد

  !"طبقه کارگر
اشتباهاتی که وسيله افراد ! رفقا: "آهنگ صدا را پائين تر آورد و ادامه داد. نفسی تازه کرد

  ."ت و سرانجام پيروز خواهيم شدراه ما حق اس. شده است به حساب نادرستی راه نگذاريد
! مرگ بر شاه! زنده باد حزب توده ايران: "صدای ارسطو را نعره پر طنين حسين قطع کرد

  !"مرگ بر امپرياليزم آمريکا و انگليس
سرگرد بهزاد که هنرمند قابلی بود و اغلب رفقايش را با ايفای نقش های کمدی و شادی آفرين 

زندگی من از پر سبک تراست اما منافع : "ه روی صحنه آوردمی خنداند آخرين نمايشش را ب
  !"افتخار بر حزب توده ايران! زنده باد ايران. ملتم سنگين ترازهمه کوه هاست

پيمان که هميشه در حال مطالعه بود و حتی هنگام قدم زدن در حياط نيز کتاب می خواند و 
اکنون با گردنی افراشته و اغلب آرام و سر به زيربود و حجبی عميق و اصيل داشت، 



 

مرگ بر ! زنده باد حزب توده ايران! پاينده باد ايران: "چشمانی پر فروغ به غرش در آمد
  !"شاه

وقتی به آنچه : "منوچهری چون ناطقی که دارد آخرين جمله نطقش را تمام می کند گفت
مرگ بر ! نگذشته فکر می کنم از آنچه پيش آمده متاسف نيستم زنده باد حزب توده ايرا

  !"امپرياليزم آمريکا
زنده باد همه آزاديخواهان : "اسداهللا همانقدر که خودش ساده بود شعارش را نيز ساده بيان کرد

  !"مرگ بر شاه! روی زمين
صداهائی که از اين حنجره های کوچک بيرون می آمد به وسعت جهان و پهنای گيتی بود و 

تماشاچيان اين صحنه . اسر خاک ايران شنيده شددر آمريکا، در اروپا و در سر: در همه جا
  .افتخار آفرين که محو تماشای بازيگران آن بودند، می خواستند از خشم زندان را بترکانند

بايد به اين يک مشت پوست و استخوان که عظيم ترين نيروی : "سرگرد عبدالحسين گفت
  ."انسانی را در خود نهفته دارند، بزرگترين افتخار را کرد

ايمان و اراده ای . ما به ايمان و اراده رفقای قهرمانمان افتخار می کنيم: "سرگرد اردشير گفت
  ."که قدرت جهنمی دستگاه ديکتاتوری را به هيچ گرفته است

اگر ميراثی از ما باقی بماند همين ايمانيست که اکنون به معرض : "و سروان فياض گفت
  ."نمايش گذاشته شده است

 را از محوطه ٢اين سرسرا ساختمان زندان شماره .  وارد سرسرا کردندآنان را ازهشتی
 دنيای - متر برزخ بين دو دنيا٢ ۵/١xاين فضای . عمومی باغ زندان قصر جدا می کرد

دری که داخل هشتی باز می شد مشبک بود .   بود و دو در داشت-داخل و دنيای خارج زندان
 سرشار از عشق و محبت و فروغ –نی که و آنها از داخل اين فضای کوچک، با چشما

همه خندان بودند و با سينه هائی که از خودشان . انسانيت بود، زندانيان را می نگريستند
  .جلوتر بود، داشتند می رفتند تا بزرگترين افتخارها را برای حزب ما و ملت ما بيافرينند

از هميشه نمايان بود و می تنها چيزی که بيشتر . وجودشان در مهی از ابهام فرو می رفت
  .دستبندها حاضربود. درخشيد و تاللو داشت، نور پاکيزه چشمان شجاع و مهربانشان بود

ولی . دستهايشان به هم قفل شد و ديگر امکان اينکه مشتی در هوا چرخ بخورد از ميان رفت
 دست با هر دو. پليس با هيچ نيرويی قادر نبود جلو تجلی اراده و احساس آنان را بگيرد

انگشتان در هم قالب شده باال می رفت و به نشانه اراده ای سخت و راسخ، اراده ای که بر 
آنان در اين برزخ آواز . مرگ غالب بود و آن را به بازی می گرفت، در هوا تکان می خورد

آخرين آوازی که شروعی ديگر داشت و آغاز نمايش گر زندگی . شان را می خواندند" قو" 
شش صدای رسا، . زندگانی جاويدان انسان های مبارز.  و با هيمنه ديگری بودپر شکوه

صداهائی که از حنجره پرتوان پهلوانان عصر ما بيرون می آمد، اول سرود حزب و بعد 
صدای پر ارتعاش سرود، زندانيان را که پشت . ای ايران ای مرز پرگهر را خواندند: سرود

ودند تا هر کدام به اندازه يک چشم جائی به دست آورند و درها از سر و کول هم باال رفته ب
طنين سرود . بتوانند نمايش رستاخيزی بزرگ و پايانی افتخار آميز را ببينند، به هيجان آورد

در آهنين ساختمان باز شد و . هنوز در هشتی می پيچيد که ديگر فرصت از آنها گرفته شد
م آخرين خداحافظی، دست ها را باالی سرنگه مرداد آنان را که به رس٢۶تاريکی نيمه شب 

داشته بودند و برای وطن آرزوی سربلندی و برای هم وطنان آرزوی پيروزی می کردند، 
فضای زندان در تاريکی و خاموشی . دهنشان را با چسب مسدود کردند. بلعيد و صدا قطع شد
  .ماتم زده ای فرو رفت

  
ی هم انباشته، از پشت درهای مشبک، درون زندانيان مدتی در همان حال بهت زده و رو

انگار آنان را می خواستند و يا می ديدند و صدای مردانه شان را می . هشتی را می نگريستند
  ....شنيدند



 

  .نيمه دوم اين شب منحوس به تدارک مراسم تجليل از رهسپاران به ميدان اعدام گذشت
و عکس العمل زندانيان بيقرار و در هر بند کميته ای تشکيل شد تا در مورد شکل کار 

در بحث های داخل زندان عده ای نمی خواستند حدس شومی بزنند . عاصی تصميم بگيرد
همه بيدار . ولی حدس تبعيد اين عده مانع اتخاذ تصميم کميته ها برای انجام مراسم تجليل نشد

  .ماندند و منتظرشنيدن اولين صدای شليک گلوله ها بودند
چند چراغ دريائی و دو چراغ زنبوری آن را روشن می کرد و .  قبل مهيا بودميدان اعدام از

تيرهای چوبی، محکم و پا برجا، کنار هم در يک صف به زمين کوفته و کنار هم تير طنابی 
دو آمبوالنس سياه رنگ کنار ميدان که به وسيله يک گروهان سرباز حفاظت می . افتاده بود

دام با تفنگ های پر و شش استوار با سالح های کمری شش جوخه اع. شد، ايستاده بود
 ميرغضب سه -حاضربه کار که همه کالهخود به سرداشتند، به سرپرستی ستوان سليميان

سرتيپ تيمور و سرتيپ آزموده برای نظارت .  ، مقابل تيرهای اعدام صف کشيده بودند-قلوها
 معاون دادستان آماده خواندن حکمی بر اجرای دقيق حکم، منتظرانه جلو ميدان قدم می زدند و

يک ميز و چند صندلی در يک گوشه ميدان گذاشته بودند و مرد عبا . بود که در دست داشت
  .به دوش و عمامه به سری با ريش بلند جلو آن ايستاده بود

سحر گذشته، آن موقعی که صدای موذن در گلدسته ها می پيچيد، آن موقعی که افق مشرق 
رنگ سفيدی صبح صادق به چهره می آورد، آن موقعی که خروس ها می لکه کوچک و کم

آن موقعی که سحرخيزان از خواب . خوانند و مردان خدا در تدارک عبادت صبحگاهانند
سحرگاهی بيدار می شوند و صدای چهچه بلبالن عاشق در باغ ها می پيچد و جهان از حالت 

در خواب ناز بيخبر از عالم هستی به سر رخوت بيرون می آيد و آن موقعی که بيشتر مردم 
می برند، در ميدان تير لشکر زرهی شش انسان را به شش چوب اعدام بسته بودند و داشتند 

طنين صدای رسای مردان راه حق که شعار می دادند در ميدان . چشمهايشان را می بستند
ستگی همه رنجبران، زنده باد همب! زنده باد صلح و دوستی بين ملت ها: "اعدام می پيچيد

  !"مرگ بر شاه! افتخار بر حزب توده ايران! پاينده باد ايران! محرومان و روشنفکران
صدا ها در اوج خود بود که صدای رگبار گلوله ها با آنها درهم آميخت و سوار بر امواج 

زندانيان که انگار صدای . نسيم صبحگاهی، در همه جا پخش می شد تا به فضای زندان رسيد
شيپور آشوب آنها را به خود آورده بود، يکباره و با حرکتی تند و عصبی به پا خواستند و هر 

فقط باال و پائين رفتن سينه ها . ولوله ای که در زندان بود خاموش شد. کسی در جايش ايستاد
آرامش منحوسی که شبيه به . که نشانه خشمی در حال انفجار و طغيان بود، ديده می شد

اما اين آرامش و سکوت نا .  از توفان است، بر زندان نيمه تاريک سايه افکندآرامش قبل
ميل به طغيان، ميل به انفجار، ميل به . پايدار بود و می خواست خود به خود شکسته شود

خنده گراکوهی . توفان شروع شد. نعره کشيدن، زندان را داشت به سمت انفجار می کشاند
خنده ای .  بودبند کشيده خشمی در شگر کينه ای توفنده وش نمايخنده ا. اولين غرش توفان بود

رنگش پريده بود چشمانش را که گوئی چيزی از پشت به . بلند با قهقه ای خشک و طوالنی
چيزی را منعکس می کرد که کسی جرات : آنها فشار می آورد تا از حدقه بيرونشان کند

 از هم باز شد، شايد می خواست صدای دهانش تا حد پاره شدن. نگريستن به آن را نداشت
گوئی می . قهقه اش را به گوش عالميان برساند و يا از همه انسان ها ياری می خواست

 شوهر -انگاشت که خنده اش زرهی در مقابل گلوله هائی که دارد تن سرگرد بهزاد
به قلب او در آن لحظه به چه می انديشيد؟ .  را می شکافد، به وجود خواهد آورد-خواهرش

های سوراخ شده ای که خون از آنها فوران می کند؟ به حنجره هايی که ديگر نمی توانست 
نعره ای سردهد و زنده باد ايران بگويد؟ به نبض هائی که تپش و ضرباتش آخرين رمق خود 
را از دست می داد؟ به سرهائی که ديگر نمی توانست روی گردن قرار گيرد و به طرف جلو 

شت به سينه و قلب های از تير آجين گشته ای که خون گرم و تازه از آن ها خم شده و دا
  .بيرون می جهيد و زمين ميدان اعدام را رنگين می ساخت؟ معلوم نبود به چه می انديشيد



 

عصبانيتی اضطراب انگيز و هيجانی . انباشته از کينه بود. ولی خنده اش حالت خشم داشت
خنده ای که بی احساس ترين افراد را نيز .  رعشه آور بودخنده اش. تشنج آميز همراه داشت

صدای اين قهقه خشک که تراژدی دردناک آن می خواست فرياد . تکان می داد و می لرزاند
 به ١٣٣۴بيش از چهار صد زندانی را درسپيده دم بيست ششم مرداد سال " مرگ بر شاه"

عاجش در خواب شيطانی فرو رفته و گوش اين پديده متعفن قرن که در کاخ ننگين و در برج 
بی خبر از خون های پاکی که با حکم او بر زمين می ريخت و باز خواب تصويب حکم های 

  .ديگری را می ديد، برساند
خاموش نشده بود که صدائی باريک ولی بلند، از گوشه حياط، " مرگ بر شاه"هنوز غرش 

خون رفقای شهيد ما تخم کينه را در ! رفقا": درست همانجائی که پتوی اسداهللا پهن بود بلند شد
  !"درود به شهيدان راه آزادی. قلب هايمان آبياری می کند

زندان را می لرزاند و در ساختمان !" درود بر شهيدان : "طنين. ديگر انفجار قابل کنترل نبود
 با سرگرد رهنمون معروف به حاج عمو، پيرمردی. ها و خانه های اطراف زلزله انداخته بود

موهای سفيد، سبيل های پرپشت و آويخته، صورتی متين و خوشحالت که ديگر نمی توانست 
  .روی پا بند شود، کمر خود را گرفت، وسط حياط نزديک حوض به زمين نشست

سر داد و بعد گريان در مرگ عزيزان از دست رفته که تيرهای !" ای وای"اول ناله 
ز از چوب های باز نشده بودند، به سوگ نشست و در مغزشان خالی شده بود و هنو" خالص"

  ."نهال کينه را آبياری کنيد: "گفت
تنها صدای گريه پيرمرد که داغ ها ديده بود و مرگ رفقای جوان از دست رفته اش که مس 
ترين آنها ارسطوی سی و چهار ساله بود، داغ تازه ای بر جگر او گذاشت، در فضايی که 

ديگران به پاس . ز فرو رفته بود و چيزی جز کينه نبود، می پيچيداکنون در سکوتی هول انگي
جز او . بزرگداشت و تجليل از شهيدان ايستاده سکوت کرده و در ماتمی عميق فرو رفته بودند

محمد علی کنار پتوی پيمان که . کسی نمی گريست چون غم بزرگ پی مدد خواهی نيست
.  احتماال چيزی از گرمی تن او در خود داشتچسبيده به ديوار و زير پنجره گسترده بود و

دست را روی قلبش که تير می کشيد گذاشت و مينو، صمد و عبدالمجيد کنار او . زمين نشست
پاسبان ها از داخل بندها بيرون رفته بودند و نگهبانان پشت بام و باالی برج، مسلسل . بودند

  .شده بودندها را رها ساخته و گريان در پناه برج ازانظار مخفی 
  

  شب تاريک و بيم موج و گردابی چنين هايل
  !کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

  
بودن بيهوده می نمود، روزها هم "  صبح"در انتظار . انگار شب به ظلمات ابدی پيوسته بود

ظلمت ستم، ظلمت خفقان و ظلمت ديکتاتوری بر سراسر خاک ميهن سايه . تاريک شده بود
  ....ستان استبداد آغازش را با خون های تازه ريخته جشن گرفتگستر شد و رم

  . نفر در کنارگيوتين انتقام آماده سربريدن بودند۴٢هنوز
  " مرگ هست اما تباهی نيست؟: "صمد يکی از اين محکومين گفت

و شش نفر ديگر حتی طبق دستور حزب هم تقاضای ) مرزوان(غالمحسين که چون حسين 
پيروزی ارجمند ما در مرگ : "ده برای رفتن به پای تير اعدام بود گفتعفو نکرده بود و آما

  !"قهرمانانه ماست
اين حماسه دردناکيست که : "و حاج عموی دل شکسته که هنوز کمرش را گرفته بود گفت

  ."و اينجاست که مرگ آغاز است نه انجام. انسان دانسته خود را فدا کند تا بماند
انسان هائی هستند که واالتر از سپهر بلند . راموش ناشدنيستاين روزها ف: "محمدعلی گفت

  ."برتر از هستی و نيستی اند و رفقای شهيد ما ازجمله اين انسان هايند



 

من ماالمال : "گراکوهی که باز خنده سر داد و باز کينه اش را با خنده اش عريان ساخت گفت
ير خانواده های داغدار را پيدا فاميل ما مخصوصا خواهرم افتخار پيوستن به سا. از شوقم
  ."کرده ايم

با حرکت تند و خشنی که از خشم نيرو می سرهنگ اکبر که مراقبينش او را نگه داشته بودند 
هنوز مقداری . گرفت، خود را ازدست مراقبين رها ساخت و ديوانه وار به طرف در بند دويد

نيروی چهار نفری که او را . دبا در فاصله داشت که جيغی سرداد و دچار تشنجی دردناک ش
اينقدر دست و پا زد تا ضعف کرد و آرام در دست . گرفته بودند برای مهار کردنش کافی نبود

  ....آنان قرار گرفت
سلول های . زندانيان نوار سياه به سينه زدند و سوگند نامه امضا کردند. ماتم پايانی نداشت

  .ه با نوار سياه بسته شده بود تزئين گشتاعدام شدگان با عکس آن ها و دسته گل هائی ک
پليس در تالفی از عکس العمل زندانيان عده ای را به سلول های انفرادی منتقل کرد و به آنها 

نوع غذا تغيير کرد . فشار و اختناق چند برابر شد. دستبند و پا بند زد و چند نفر را شالق زد
ی داخل زندان با تالشی بزرگ جلو توطئه ولی سازمان مخف. و به بدترين نوع خود تبديل شد

پليس با تمام امکاناتش و : نيروها در مقابل هم صف بسته بودند. های پليس را می گرفت
  .زندانيان فقط با نيروی ايمان

  
  آن آتشی که در دل ما شعله می کشيد
  گر در ميان دامن شيخ اوفتاده بود

  ديگر به ما که سوخته ايم از شرارعشق
 . ر رسوا نداده بودنام گناهگا

  


