
  طهمنير 

و بزرگ نيا كه به همراه     در يورش به دانشكدة فني سه دانشجو به نام هاي شريعت رضوي ، قندچي
روزنامه .  خواستند از دانشگاه خارج شوند ، در راهروي دانشكده تير خوردند و مردند ديگر دانشجويان مي

 اي گذشته از جان. كرده بودند  يراندازيِ هواييسربازان ت:  نوشتند  ميرآخورانِ روزنامه نگار نوكرِ دربار و  هاي
  . آمد جانشستم چه بر نندا. البد دانشجويان  باالي درخت نشسته بودند : نوشت  هم 

 را سوراخ كند ، سينة سه دانشجوي هدف گرفته را سوراخ هبجاي اينكه سقف دانشكد! تيراندازي هوايي  
جا شود از ديده ؟ ــ خون است خون ، ك ز ديده نهان شدپنداشتي / كه برجهيد و روان شد خوني«  .كرد 

  . ، به وقتِ دانشجويي در همين زمينه  اي سروده از: »  د فغاندمكه از سرِ خون بر اي ه از فتن /ها نهان
را گرفتار اينچنين به ستوه آمده مرداد كه ملتي  28گردانانِ بالي  و بال!    وارثين آن تيراندازي هوايي

به وقتِ پادشاهِ فراريِ  نخستين خوني كه سطح دانشگاه را رنگين كرد ، ي كردند ، فراموش نكنندآمد شوم پي
اين  . به خارجِ دروازه اُوت اردنگي به داخل دروازه شوت شد و با همان اردنگيامريكايي بود كه با يك 

 1378  تير18كه وحشيانه ترينِ آن را در  و نسخه برداران تا خالفتِ ديگر جباران يافت همدااجوان كشي 
  .  ديديم و شنيديم 

  
  هله برخيز كه خون بر سرِ بازار آمد

  .كشته شدند در دانشگاه تهران1332آذر 16عزيزي كه در خواهيِ يارانِ به كين
  

  هله برخيز كه خون بر سرِ بازار آمد
  هله بستيز كه گرگينة خونخوار آمد

  
  منِ دشتبگريخته از داروبهِ هله آن 

  چمنزار آمدجگرخواريِ مرغانِ  به
  
   كردة مستكمين،  هله حيوانِ كمان خورده

  و برافروخته رخسار آمدتيز دندان 
   

     ها را كبوتره غوغايك،  هله هشدار
  كفتار آمدگرسِنه  دهان بهگرفته كف 

  
   الشخوران گروِ در اش رفت و لَشش  الشه

  منقار آمدچنگكِ   با وكتيز چنگال
  

  در كمرِ ظلمتِ شبكمين   بگرفتهدزدِ
  به شبيخونِ سرِ قافله ساالر آمد

  
  بشكن هله اين دم، چنگ در سينه درافكن 

    خبرِ يار آمدكز سرِ كوي محبت 
  يارانِ عزيزخبر از مكتبِ عشق آمد و 

  هله برخيز كه خون بر سرِ بازار آمد
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