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com.mazdakam.www://http  

  

  . است۵٠ ى  در دههىم پهلويگرا در برابر رژ  شاخص مبارز چپىها  و از چهرهى مردمى ندهسي، شاعر و نو»نيعبدالحس«، ىخسرو گلسرخ 
  .ش. ه١٣٢۴ :وفاته، ير، کارمند عدلي قد:نام پدر
  .ش. ه١٣٧۴ :وفاتد، يعه وحي شمس الشر:نام مادر

  ني عاطفه گرگ:نام همسر
   دامون:نام فرزند
   در شهر رشت١٣٢٢/ ١١ /٢ :زادروز
   آتشى  جوخه–تگر تهران يدان چي در م١٣۵٢/١١ /٢٩ :اعدام
  ىستيني لن–ست يد مارکسيو عقا عهد شاهيول ىري شرکت در طرح گروگانگ:جرم

   و سه بهشت زهراى سى  قطعه:ىسپار محل خاک

که در  ىد خورگاميخ محمد وحيمه شعال  را نزد پدرش- فرهاد -مادرش پس از مرگ همسرش، او و برادر دو ساله اش .  از دست دادىميک سال و ني پدرش را در سن ىو

و » ىآخوند خراسان« همچون يىده بود و در محضر علماي در نهضت جنگل جنگىخان جنگل رزا کوچکي بود که در کنار مى مبارزىروحان ديمرحوم وح. ست برديز ىقم م

. ر نظرات او قرار گرفتيد و تحت تاثيم دي تعلىن مبارزيخسرو توسط چن. ود مبارزه در وجودش بى هيبالطبع هنوز هم همان روح. درس خوانده بود» ىن عراقياالديآقا ض«

 ). جنگل استىاهي سى پناهگاه و انبوهىدامون به معن(ن رابطه گفت يها و دامون در ا ى به نام جنگليى شعرهاىحت

  

  قم -١٣٣٧ - ىم نظاميرستان حکي دبىخسرو گلسرخ

به » ىم نظاميحک «ى رستان را در مدرسهيو دوران دب» يىم سنايحک «ى  را در مدرسهيىل ابتدايآن زمان خسرو دوران تحص. پدر بزرگش فوت کرد. ش. ه١٣۴١در سال 

 ى  کوچک در محلهىا او به همراه مادر و برادرش، فرهاد، به تهران آمدند و در خانه. ست چرخ معاش خانواده را بگردانديبا ىوت پدربزرگش مان رسانده بود و بعد از فيپا

  .خواند ىها درس م کرد و شب ىاو روزها کار م. دندي گزىسکن» ن حضوريام«

  

  ١٣۴١، رشت، ىخسرو گلسرخ

http://www.mazdakam.com/content/view/550/242/1/13/
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http://www.mazdakam.com/content/view/550/242/1/13/
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 خ، گ – چون دامون ى و مستعارىر واقعي غىها  او با نامى از سوىار بر آثار ادبي بسىها اشعار و مقاالت و نقدها ن ساليز غافل نبود؛ در ايات نيها از ادب ن ساليخسرو در ا

  . ديان به چاپ رسي خسرو کاتوز–ن راد ي افش–  بابک رستگار–

  

  ١٣۴۴ - ىخسرو گلسرخ

، »نينگ«، »اطالعات« چون؛ ىاتيهان، با نشري کى  روزنامهىهنرس يز آن در سروندگان و پس اي آى عالوه بر کار مستمر در روزنامه. ش. ه١٣۴۴ ىها خسرو از حدود سال

، »نمونه«، »چاپار«، »)زيتبر(سهند «، »)خرم آباد(صدا « مانند؛ ى ادبىها و جنگ» گزارش کتاب«، » کتابىبررس«، »انهيپرچم خاور م«، »ىفردوس«، »بازار رشت«

  . داشتىز همکارين» امسال«و » ايپو«، » سبزىها فصل«

  

 االصِل يىايه پرداز روماني، نظر»ن گلدمنيلوس« از ىا ها مقاله ن آنيتر  را ترجمه کرد که مهمىن زمان آثاريد، آموخت و از همي وحىاش، عل يىخسرو زبان فرانسه را از دا

  . شروع شد45 او در شعر از سال ىکار جد.ندران شناساي اى ادبى  را به جامعهىن بار وي نخستىمنتشر شد و برا» چاپار« بود که در جنگ ىفرانسو

  

  ١٣۴٨، مراسم ازدواج ىخسرو گلسرخ

 را ى از افکار او آثار گلسرخىريرپذي در کنار عاطفه و تاثىزندگ. فکرش، ازدواج کرد  همى سندهي، شاعر و نو»نيعاطفه گرگ« با ١٣۴٨/ماه اسفند/٧در روز پنجشنبه 

  . است۵٢ تا ۴٨ ىها ت او در مطبوعات در سالي و خالقى فکريىکه دوران شکوفا ىا گونه تر کرد؛ به ىغن

  

به جرم . ش. ه١٣۵٢ کرد و در سال ى سال در کنار همسرش زندگ4خسرو .  نهادندپسرشان را دامون نام ها آن. ا آمدي تنها فرزند عاطفه و خسرو به دن١٣۴٩در سال 

 ىبا به زندان افتادن او سرپرست.  سال زندان محکوم شد۴ به ىر و در دادگاه نظاميز دستگي او، عاطفه نىري پس از دستگىمدت.  زندان شاه شدىر و راهي دستگىاسيس

  .دامون به برادرش سپرده شد

  

  ١٣۵٠ -هان ي ک- ىخسرو گلسرخ

ان به عنوان کتاب چاپ شده در تو ى که مىزيتنها چ. افت، به صورت کتاب چاپ نشديها انتشار  چه در مطبوعات و جنگ اتش، به جز آني از خسرو در زمان حىچ اثريه
به » کتاب نمونه« انتشارات ىن بار به صورت جزوه از سوي نخستىن مقاله براي؛ ا»اسِت شعرياسِت هنر، سيس« است با عنوان ىا  او سراغ گرفت، مقالهىها ان نوشتهيم
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  .انجام گرفت»  پورىژن اسديب«ت يريمد

 چاپ ىخسرو برا. چاپ کرد» ام ستادهي جهان اىمن در کجا«و » ان دشنه و دلي مىدست «ىها  مجموعه به نام آثار خسرو را در دوى مجموعه» نيکاوه گوهر«سپس 
  .چاپ شد» ن مني سرزمىا «ى خود گلسرخىن دو مجموعه، با نام انتخابي از اىکيد و بعدها يقرارداد بسته بود که به انجام نرس» کتاب نمونه«ش با يها کتاب

 بودند ىکه از دوستان گلسرخ» پور ىژن اسديب«و » ىعمران صالح«. انجام شده است» ىعمران صالح «ى هي دوم به توصى                                     مجموعهىبرا» سي خى پرنده«انتخاب نام 
  .ش بگذاردي از شعرهاىا ن نام را بر مجموعهياند که خسرو قصد داشت ا د کردهيتأک

.  به آن پشت کردى تلخىها  آورد و با آزمونى به آن روى با انتظارات پرشورى بود که گلسرخى کوچکىاسيت در محفل سي عضوى گلسرخىرين علت دستگيشتريب
  .رکننده بوديگ ش از همه نامنتظره و غافلي خودش بى براى گلسرخىريدستگ

 ى برايىت کذايدر آغاز ورود به آن جمع. ست يچ ني و خطرناک هىشي نماىاه ىرو انا چپي و احىباف اليدر همان آغاز ورود به آن محفل او متوجه شد که جز حرف و خ
گونه جلوه دهد که به علت  نيد تا در انظار اي کرد و کوشىن تبانيد و با عاطفه گرگي خود برى ن گرداب دور کند، ظاهرا از خانوادهيکه همسر و تنها پسرش را از ا نيا

. داد ى مىاري او را ى مصلحتىن ظاهرسازيعاطفه در ا.  در حال گسستن استى خانوادگى ن رشتهيکند و ا ى مىد زندگ خوى اختالف و عدم تفاهم جدا از خانواده
مان ساواک ير شدند، دژخي محفل دستگىکه اعضا ىهنگام.  با آن قطع رابطه کرده بودىشد که گلسرخ ىک سال ميک به يافت، نزدين محفل راه يکه ساواک به ا ىهنگام

  .و آمدند و بازداشتش کردندبه سراغ ا

م ي دژخىکي و شوک الکترىانه، اجاق برقيکه تاز ىهنگام. صادر شد»  ساواک–شاه «گاه  حکم اعدام او در شکنجه. که به دادگاه برود محکوم شده بود ش از آني پىگلسرخ
گر يمان راسخ او باطل شد، زنده ماندن او دي، چون سحر و افسون در برابر اى روانىرهايز و تحقيانگ د رعبين و تهديري شىها فتاد و وعدهيش کارگر نيکر پهلوانيدر پ

  .خطرناک بود
چ مرجع يها در ه  را که هنوز مجرم بودن آنىورش به متهماني ى دستورىها  کرد؛ روزنامهيىآرا  را صحنهىحي وقىباز ل محکمه، ساواک، شعبدهيش از تشکياز چند روز پ

 ىها ها را از متهمان و مقاصد و آرمان  راه انداخت تا به اصطالح خشم و انزجار تودهىساوک اجتماعات و تظاهرات ساختگ. د، آغاز کردند محرز نشده بوى و قانونيىقضا
 که ى گروهىه از سو شاى  ترور انجام نشدهىشکرگزار(گذشتند  ىا با پوزخند ميتفاوت و  ىرونق ب ى کهنه و بىها نامه شين نماياما مردم از کنار ا. ش دهديها نما آن

  !).ن ترور صحبت کرده بودندي اى  با محفل آنان در ارتباط بود و دربارهىگلسرخ

 از ىکيدرخشد و  ىران ميخ اي تارى کرهي انجام داد، هنوز در پى که خسرو گلسرخىا هيان و دفاعياله دانش رزمش کرامت  و دوست همى گلسرخى دادگاه نظامىدادگاه بدو

  . جان استى بر سر آرمان تا پاىستادگيا باشکوه ىها صحنه

  

  ىات گلسرخيلم دفاعي پخش فى خچهيتار

 همزمان کنفرانس حقوق بشر در تهران بود شاه ىن دادگاه برگزاري پخش اىل اصليبار در زمان شاه با سانسور پخش شد، دل کي ىات خسرو گلسرخيلم دفاعيف

  .را کند را اجىغات هدفمندين دادگاه تبليخواست با پخش ا ىم

  تر پخش شد  به صورت کامل١٣۵٧ بهمن ٢٩گرد اعدام او در  ن سالي انقال ب در پنجمىروزيلم پس از پين فيا

د يان و عقاي بى آزادى  که دربارهىا  عمدهىها با سانسور و حذف بخش» العاده فوق« با عنوان ىا  در برنامه٢٣:١۵ در ساعت ١٣٨۵/١١/١٨خ يپس از آن در تار

  ! کردى سخنران-گاه ساواک شکنجه-» خيعبرت تار «ى  در موزهىستي ضد مارکسىري افکار او با سوگى  دربارهى دکتر ازغدىست پخش شد و پس از آن آقا اىستيمارکس

ات و ي آن عمال دفاعىکارا ىها دن بخشيها و بر ما با پخش گوشهيب پخش شد، صدا و سيلم با همان ترتي ف  مردم دوبارهى  گستردهىها ل درخواستيروز پس از آن به دل

ات ي است که متن کامل دفاعىن در حاليا. ن کردي بر شعور مخاطب خود توهىقي بر احترام به اسالم حقى مبنىه بر سخنان گلسرخيف کرد و با تکي را تحرىخود گلسرخ

ر آن بخش از متن که به رنگ قرمز نوشته شده، يدر ز! ده استي رسبه چاپ» شوکران« و  »شهيتر از هم خسته «ىها  در کتابى با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمىو

  .ده و سانسور شده استي برىها بخش

  

  ى دادگاه حسرو گلسرخىنما
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  ي در دادگاه بدويسرو گلسرخ خي هي کامل دفاع متن

  

  

  ن استعمار يا

  اه معلق راي سى ن جامهيا

  ست ىونديچگونه پ

  !ن من؟يبا سرزم

   

  کس که سوگوار کرد خاک مر آن

  ا شکستيآ

  ن همه تاراج؟يدر رفت و آمدِ  حملِ  ا

  

  

  ن مني سرزميا

  غ بوديدر ىنِ  من چه بين سرزميا
  ش ري مطبوع خوى هيکه سا
   ذواالکتاف پهن کردىها بر شانه
  ان عطش سوختيها م و باغ

  ها طناب گذر کرد و از شانه
  غ بوديدر ىنِ  من چه بين سرزميا
   

  ن کجاست؟يثقلِ  زم
  ام؟ ستادهي جهان اىمن در کجا

  -ن ي خفته و خونىادهاي ز فرى بار با-
  !نِ  مني سرزمىا

  !ام؟ ستادهي جهان اىمن در کجا

  

   

□  

   

  )HesseinQuote ...(دة الجهاد ياة و عقيانّما الح

   



org.rouzaneha://httporg.rouzaneha@info514 -       گلسرخیوويژه نامهء خسر            روزانه ها  
  .کنم ىانه آغاز مي خاورمىها د بزرگ خلقين، شهي از موال حسىا سخنم را با گفته

 .دميسم رسياليگاه به سوس  را در مکتب اسالم جستم و آنىن بار عدالت اجتماعي نخستىست هستم، برايني لن-ست يک مارکسيمن که 

  

  زنم ى جانم چانه نمىمن برا

ها،  ارها و بابکيها وماز  که مزدکىخلق. ران هستمي مبارز اىها ز از عظمت و ِحرمان خلقي ناچىا من قطره.  عمرمى براىزنم، و حت ى جانم چانه نمىن دادگاه، برايمن در ا

  .ها داشته است ها و وارطان ها و روزبه ىها، اَران خان رزا کوچکيها و م انيها، پس ىدر عمو اوغليارها و حها، ست ثيعقوب لي

   . مبارز و دالور هستمىزنم، چرا که فرزند خلق ى جانم چانه نمى، من براىآر

خ محمد يش«ها و » ىد عبداله بهبهانيس«. ران پرداخته استيبخش ا يى رهاىها ن خود را به جنبشيران همواره ِدي در اىقياسالم حق. از اسالم سخنم را آغاز کردم

  .کند ىران ادا مي اىبخش مل ى آزادىها ن خود را به جنبشي، ِدىقيز اسالم حقيها هستند، و امروز ن ن جنبشيها ، نمودار صادق ا» ىابانيخ

 ى  که مولّد ثروت، طبقهىگر، در حالي ديى و فالکت در سوىشود و فقر و گرسنگ ى م انباشتهيى، ثروت در سوى طبقاتى ک جامعهيدر «: ديگو ىم» مارکس« که ىهنگام

توان  ىن است که مي چن. وجود داردىاري بسىها ىکينزدن دو گفته ي در ا،»ر گردنديکه هزاران نفر فق شود، مگر آن ى برپا نمىقصر«: ديگو ىم» ىموال عل«، و »محروم است

  .ها» ىاباذر غفار«ها و » ىسلمان پارس«ز از يست جهان نام برد، و نيالين سوسيبه عنوان نخست» ى علموال«خ، از ين لحظه از تاريدر ا

  

  خ تکرار شديچه که در تداوم تار آن

د، بارگاه، يزيت بود و ياو در اقل! ميشو ىن دادگاه محاکمه ميهن خود، در اي محروم مىها  خلقى ماست، که جان بر کف، براى اکنونىگ ، نمودار زند»نيموال حس «ىگ زند

و » نيموال حس«شد، راه خ تکرار يچه که در تداوم تار  آنىخ را اشغال کرد؛ ولي از تارىا د گوشهيزيد شد، هرچند يستاد و شهياو ا. قشون، حکومت و قدرت داشت

 ىقي، اسالم حقىستي مارکسى ک جامعهيگونه است که در  نيبد. »!ن استيموال حس « کنند، راه ىها تکرار کردند و م چه را که خلق آن. ديزي او بود، نه حکومت ىداريپا

   .ميکن ىد ميي، تأ راى و اسالم علىني را، اسالم حسىن اسالميز چني و ما نه استيک روبنا قابل توجيعنوان  به

  .ران هستمي در اىاسيگونه متهم س ني صادق اى خود من نمونه. ستيازمند اسناد و مدارک نيران، ني در اىاسياتهام س

[ رم يگ ى مشوم، تحت شکنجه قرار ىر ميک کتاب نخوانده است، دستگي ى، که حتىستيک گروه کمونيل يفرخواست آمده، به اتهام تشکيکه در ک ن ماه، چنانيدر فرورد

 قرار يىگاه هفت ماه بعد، دوباره تحت بازجو آن. کنند ى منتقل مىگريبعد مرا به زندان د. کنم ىو خون ادرار م] » !دروغه«: زند ىاد ميان جمع فري از مىن لحظه کسيدر ا

  .ن استيران اي در اىاسيشوم؛ اتهام س ىکمه من دادگاه محايگر در ا نک به عنوان توطئهيام و ا ش حرف زدهيدو سال پ! ام رم که توطئه کردهيگ ىم
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  زنم ى جانم چانه نمىمن برا

  .شوند ى مىف و شکنجه و زنداني و کتاب خواندن، توقدن و فکر کردنيشي که به اتهام اندىران پر است از جوانان و نوجواناني اىها زندان
   

  !س دادگاهيي رىآقا
  .رنديگ ىگذارند و مسلسل به دست م ىگر کتاب را کنار ميگردند، د ىروند و برم ىکه به زندان م ىآنان وقت. کند ىها را محکوم به زندان م  شما آنىها ن دادگاهيهم
  .ه استيم، فقط گالينيب ىچه ما در اطراف خود م ن است که آنيچن. کنند ىه ميقط ما را وادار به گالها ف معلول.  گشتىد به دنبال علل اساسيبا

  .کنند ىدن محاکمه ميشيران، انسان را به خاطر داشتن فکر و انديدر ا
د قرون يش عقايون و تفتيسيزيادآور انگيکند،  ىشه مي که اندىک جوان، کسين نوع برخورد با يا.  صادق آن هستمى  نمونهىستم، وليکه گفتم، من از خلقم جدا ن چنان
   . استيىوسطا

 نگارش خوانده ى ک بخش آن فعال است و آن بخش سانسور است که به نام ادارهيوجود دارد که تنها » فرهنگ و هنر« تحت عنوان ىض بوروکراسيک سازمان عري
 شده که برخاسته از يىايگونه است که فرهنگ موم نيست و بدي نىن رسميا چني دنىچ کجايکه در ه ىالشود، درح ى قبل از انتشار به سانسور سپرده مىهر کتاب. شود ىم

  .کند ىد خود خفه ميا را با سانسور شدي و پوى مترقى شهيده است و کتاب و انديران است، در جامعه مستقر گردي کمپرادور در اى بورژوازىديروابط تول
  د؟ي دارىن نموداريخ، شما چنيا در تاريشه را گرفت؟ آين اندي اىتوان جلو ىن خفقان، ميرد، با تمام ايگ ىصورت م که ىن اعماليا با تمام اي آىول

  .مالد ىن ميکا را بر زمي آمر52 - تمدن ب ى جنگد و پوزه ىکند و م ىکار ميپ. ، نمودار صادق آن است»تناميو«خلق قهرمان 
  ميو هستر د روبهيران ما با ترور افکار و عقايدر ا
 ىها د به خلقيچه که با دهند، چرا که واضح است آن ى نمى انتشار به زبان اصلى  بلوچ، ترک و کُرد، اجازهىها  ما، مثل خلقىها  خلقى  بالندهىها  به زبانىران ، حتيدر ا

  .باشد ىشود، م ى مىبند ران بستهي اى کا، که در دستگاه حاکمهيسم آمريالي امپرىل گردد، همانا فرهنگ سوغاتيران تحميا
ر با دشمن يد، خلق الجزايريکردند، آن زمان را در نظر بگ ىر مبارزه ميبخش الجزا ى آزادىروهاي که نىاگر شما زمان. شود ى ظاهر مىا سم هر روز به گونهيالي امپرىها توطئه

المثل  ىست، بلکه في نىران، دشمن مرئير اي نظيى در کشورهاىن است؛ ولين ادانست دشم ىد و ميد ى را مى فرانسوىها ى سرباز، افسر، و گشتىعني. خود رو در رو بود
  .ستيکنند که خلق نداند دشمنش ک ىدشمن را فرو م»  آژدانىاحمد آقا«در لباس 

ک ين يا. ميها را بگذار گر خانيها، بار د ن دهقاىم و به جاييايم بيخواه ىها؛ که ما م  کردند و دهقانان و خانى به رفرم اصالحات ارضىا  دادستان، اشارهىجا آقا نيدر ا
سم به سر ي که عمر فئودالىشود، هنگام ى تمام مىدار  که دوران بردهى هنگامىعني. ر قابل برگشتنديها غ  است که نظامى تکامل اجتماعى ار سادهي و بسىهياصل بد

در گذشته، . سمهياليد بنجل امپري تول  کردن جامعه و آب کردن اضافهى مصرفى برايىگشا  راه که کرده،ىران، تنها کارياصالحات در ا. رسد ى در مىرسد، نظام بورژواز ىم
  .ى تعاونىها  و شرکتى زراعىها شرکت: اگر دهقان تنها با خان طرف بود، حاال با چند خان طرفه

  ! دست بزنديىها  که به رفرمر استي بشود، ناگزىا که جلودار انقالبات توده ني اىران، براي مثل اىسم در جوامعياليامپر
  !س دادگاهيي رىآقا

ر سر ي که دستمال زىدان شوش، مثل دروازه غار، برود و با کسانيزاده معصوم، مثل م  است که در گوشه و کنار تهران، مثل نظام آباد، مثل پل امامىمند کدام شرافت
م يتوانست ىم و نميا  که داشتهىاز قرض! م از چه؟يا ند ما فرار کردهيگو ىم. ميا ند ما فرار کردهيوگ ىم! د؟يکن ىچه م! د؟يا دارند، صحبت کند و بپرسد شما از کجا آمده

  .ميبپرداز
سازد،  ى مى که با مأموران دولتىخرده مالک: ستي نىن ماندني، اىر حرکت طبقاتي در سىآورد، ول ى درست است که قشر خرده مالک را به وجود مىاصالحات ارض

 ى وهيدرست است که ش! ن رفتهيران از بيسم در ايم که فئودالييم بگويتوان ىجه ما نميدر نت! خورد ىگر را مي دىها  ثروتمندتر است و آرام آرام مالکتر است، کينزد
 ىحاال برا.  سابق هستندىاه همان فئودال! کنند؟ ىستند که اآلن دارند بر ما حکومت ميها ن مگر همان فئودال! ن نرفتهي از بى دگرگون شده، ولى مقدارىديتول
  !ران به کار گرفته شده تا کدخداهايزه کردن ايتاريليشتر به خاطر مي، که بى تعاونىها  و شرکتى زراعى سهامىها بورژوا کمپرادور شرکت: کنند ى مىسم داللياليامپر

   
  : ]ديگو ىادداشت ميس دادگاه بعد از خواندن ييشود و ر ىس دادگاه داده ميي به رىادداشتين لحظه، يدر ا[ 
  »!ديکنم از خودتان دفاع کن ىاز شما خواهش م« : ) ىس دادگاه نظاميير ( -
  »!کنم ىمن دارم از خلقم دفاع م«: ) ىخسرو گلسرخ ( -
چه به نفع   در آن– ىطار شد که مطالبن دفاع اخيبه عنوان آخر. دي هم از من نپرسىزيد و چين دفاع، از خودتان دفاع بکنيشما به عنوان آخر«: ) ىس دادگاه نظاميير ( -

  »!ديي در مورد اتهام بفرما-د يدان ىخودتان م
  »!نميتوانم بروم بنش ى وجود ندارد که من حرف بزنم، مىن آزادي؛ اگر ا! زنم ى؛ من فقط به نفع خلقم حرف م!  ندارم بگمىچيمن به نفع خودم ه«: ) ىخسرو گلسرخ ( -
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  ».دين دفاع، دفاع کنيد که از خودتان، به عنوان آخري دارىقدر آزاد ما همانش« : ) ىس دادگاه نظاميير ( -
  »!کنم ىمن صحبت نم. نمينش ىمن م«]: ) با خشم و غرور  [ ىخسرو گلسرخ ( -
  »!دييبفرما« : ) ىس دادگاه نظاميير ( -
  ].ندينش ىرود و م ىاش آشکار است، م  که در چهرهىگ ، با غرور و خروشندىخسرو گلسرخ[ 

 دهان به ى جذاب ملىها ان مانند داستاني و دانشىن دو دادگاه نام گلسرخي اى  بود، اما در فاصلهىدادگاه بدو ى نظامى آور معرکه  تکرار مالل ىد نظرنظاميدادگاه تجد
ان خود در ي پاىکه قهرمانان ما به سفر ب ىدر حال. و رفت از نور و افتخار فرىا هاله شتر دريها ب  آنىر ذهنيها تصو ن تکرار شدنيک از ايدهان گشت و تکرارشد و در هر

 را به صحن ىآموز مطبوعات وطن ون و خبرنگاران دستيزي تلوىها نيو، دوربي رادىها بلندگوها آن.  مرتکب شدندىم خبط بزرگي رژىها دادند، دستگاه ىقلب توده ادامه م
 خود را ىن آمد که دهان آشپز باشييقدر گرم از اجاق پا ن آش آنيپختند، اما ا ى مىغات دربارياد تبل دهان گشى براىذيال خود آش چرب و لذيبه خ. دادگاه بردند

  .سوزاند

هاى ديكتاتور  ها به سجده در آمدند، به دست جالد بوسه زدند، چكمه آن.  عفو کردندى تقاضاىد نظر، هشت نفرشان با اشک و البه و زارياز دوازده نفر متهم دادگاه تجد

  .ى كردنديليسيدند و آزادى جسم كرم زده و حقيرشان را گدارا 

  ». وجودم را دربرگرفته استى  همهىسار  و شرمىمانيموج پش«: شکوه فرهنگ گفت

  ».دانم ىگران انجام دهم، با تمام وجود خود را گناهکار م د توطئهي کردن افکار پلى در جهت خنث ىکه نتوانستم اقدام نياز ا«:  گفتىم فرهنگ رازيابراه

  ». مطرح استىر افکار انسانيجا موضوع تخد ني باشد، اىرانگري وى براى خوبى لهيتواند وس ىها تنها م ستي مارکسىولوژيديا«:  گفتىديرحمت اله جمش

  ».رفتم ى مىاه خطرناکدم که کورکورانه به ري ذهنم آب شدند و فهمىها خي. بود که چشمانم را باز کرد ى محکمىلي من سىريدستگ«: ه گفتيم اتحاديمر

   به حبس ابد محکوم شديىفور بطحايط

   سمکار به حبس ابد محکوم شدىعل عباس

 د محکوم شديرضا عالمه زاده به حبس ا

  

   مردمىبه نام نام

  د نظري در دادگاه تجدي خسرو گلسرخي هي دفاعمتن

  
  مردم ىبه نام نام«

شتر يهر چه شما بر من ب. خ استيست خطابم با خلق و تاريک مارکسيبه عنوان . کنم ىرا قبول دارم، از خودم دفاع نم ت آني بودن و نه صالحى که نه قانونىمن در دادگاه
ت توده از من يدتر باشد لطف و حمايام شد دهي شما به من و عقى نهيهر چه ک. ترم  کي چه از شما دورتر باشم به مردم نزدبالم، چرا که هر ىشتر بر خودم ميد، من بيبتاز
  ».سازند ى مردم از جسدم پرچم و سرود م-د سپرد ي که خواه-د ي اگر مرا به گور بسپارىحت. تر است ىقو
  

 باشد گفت ىک دستور خشک و جديکرد مثل  ى مى که سعيىسرهنگ غفارزاده با صدا.  را قطع کردىعات گلسرخ مدافى س دادگاه با به صدا در آوردن زنگ، دنبالهيير[
[:  

  .ديرا کنار بگذار ىغات مراميه رفتن و تبليحاش. ديـ فقط از خودتان دفاع کن
  .]فر ارتش استناد کردي و کى قانون دادرس١١۴ ى و به ماده[

  د؟يترس ىن م مىها از حرف]  پوزخند زدىگلسرخ[ ـ 
  !دينيبنش. ديدهم که ساکت شو ىبه شما دستور م] اد زديت فريس دادگاه با عصبانيير[ـ 



org.rouzaneha://httporg.rouzaneha@info514 -       گلسرخیوويژه نامهء خسر            روزانه ها  
دار ي را بىا قدر بلند باشد که بتواند وجدان خفته  من آنىکنم صدا ىال نميخ. ديتان دستور بدهيها ها و گروهبان د به سرجوخهيبرو. ديبه من دستور نده] جانيبا ه[ـ 

  .کنند ىت ميها از شما حما زهيد که در دادگاه به اصطالح محترم هم سرنينيب ىم. ديخوف نکن. کند
  .]ستاده بودند اشاره کردي که دور تا دور دادگاه اىف سربازان مسلحينشست با سر به رد ىکه م ىو در حال[

  
د من يجرم من نه توطئه و سوءقصد، بلکه عقا. شوم ىمه و محکوم به مرگ م محاکىستيجا صرفا به خاطر داشتن افکار مارکس نيد بداند که من در ايران باي اى   جامعه
 ىت رأي مسئولىه صادر کنندگان بين پرونده و عليه سازندگان اين دادگاه، عليه اي هم در آن حضور دارند، علىس خارجيان روزنامه نوين محکمه که آقايمن در ا. است

 که در شرف ىت دولتين جنايها، به ا ىن صحنه سازي جهان را به بذل توجه به ايى و قضاى حقوقىها ها و سازمان تهيع و کممن تمام مراج. کنم ى اعالم جرم مىدادگاه عاد
ک يمن که .  مرا بخواندى ن زحمت را به خود نداده که پروندهي اى حتىدادگاه نظام. د به آن توجه شودي است که در واقع باىا ن مسألهيا. کنم ىوقوع است دعوت م

  : زنم که ىاد مي بلند فرىرم با صدايم ى آن مىام را که برا دهيگذارم و عق ىعت اسالم ارج ميست هستم، به شريني لن-ست يمارکس
 ىربنايک زيکه نخست  تواند وجود داشته باشد، مگر آن ى نمى استعمار چون کشور ما، حکومت واقعا ملى  وابسته و تحت سلطهىا، در کشورهاي دنىچ کجايدر ه

  .دي در جامعه به وجود آىستيمارکس
  . د و پس از او در دادگاه همهمه شديچيان در دادگاه پياله دانش تزلزل کرامت ى بى صداىپس از گلسرخ

  
  .رفتندفشردند و در آغوش هم   ىگر را به گرميکديان را خواند، آن دو تنها لبخند زدند، بعد دست ي و دانشىحکم اعدام گلسرخ ى دادگاه نظامى منشىوقت

  !قي رف]: گفتىگلسرخ-[
  !قمين رفي بهتر]:ان تکرار کرديدانش-[

  .د شدييان تاي و دانشىحکم اعدام گلسرخ

چاپ کرده بودند، به » دامون« مستعار ىا با امضاي ىک اشعار و مقاالت وانتقادات او را با نام واقعي دور و نزدىها  که در گذشتهىاتي مجالت و نشرىدر ظرف چند روز تمام
  . دندي جلد به فروش رسىمت رويچند برابر ق

  . چاپ شد و به فروش رفتىا مخفي و ىمه علني، به صورت ن»است شعرياست هنر، سيس« هزار نسخه از کتاب او به نام ۵٠ چند ماه در حدود ىدر ط
 ىشنهاد داد که از شاه تقاضاي خود را گم کرده بود، پىها دست و پا ن آىان و رشد روزافزون اشباح انقالبي و دانشى نام گلسرخى ساواک که از بازتاب گسترده و پرولوله

  .رفتي نپذىشود، که گلسرخ ىشان منظور م ژه در مجازاتي وىها في تخفيىن تقاضايها قول داد که در صورت چن ساواک به آن. عفو کنند
  . دادىشنهاد هم پاسخ منفين پي به اىاما گلسرخ. ردي بپذىقات خصوصک ماليشنهاد شد که دامون پسرش را در ي پى وارد شد؛ به گلسرخىگريساواک از در د

 را ىن کاريتوانست چن ىکه به خاطر بودن در زندان ساواک هرگز نم نيرغم اي عل-ى رضا پهلوىري به جرم شرکت در طرح گروگانگ١٣۵٢ بهمن ٢٩او در سحرگاه روز 
 به ىمش در دادگاه نظاميدش و محکوم کردن شاه و اعمال رژي و دفاع از عقاىستيد مارکسيو به خاطر عقاان ياله دانش  به همراه دوست همرزمش کرامت-انجام دهد 

   .رباران شدنديتگر تهران تيدان چي بهمن در م٢٩دم سحرگاه  دهياعدام محکوم و سپ

 ى به زردى را که از چرک و کهنگىديحاال دارند دستمال سف. اند ان را زودتر از او به چوبه بستهيقش دانشيرف. زند ىهنوز لبخند م. بندند ى اعدام مى خسرو را به چوبه
  .بندند ىش ميزند به چشمها ىم

  
  :زند ىخسرو است که حرف م

   ؟ىترس ى م-
  :اندازد  ىش را باال ميها ان شانهيدانش

  . وقت فکر کردن به ترس را ندارم-
  

بست از کار خود فارغ شده و به طرف خسرو  ىان را مي دانشىها  که چشمىسرباز. بلعد ى مىا صانهي تازه و شاداب سحر را با عطش حرىق هوايک نفس عميخسرو با 
  .ديآ ىم

  
  :زند ىن خسرو است که حرف ميا
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  .د را تماشا کنميخواهم طلوع خورش ىم. نبند مرا ىها  داداش، چشم-

  .کند ى شده، اشاره مى گرم آفتاب برافروخته و نارنجىها ن نفسي آسمان باز که از نخستى و با نگاهش به گوشه

اصغر  ىد محسن، عليف نژاد، سعيحمد حن م- دوست و همرزمش که با او اعدام شد -ان ياله دانش گر مبارزان زمان شاه مانند کرامتي چند از دىاو هم اکنون به همراه تن
گر از ي نفر د8 که به همراه - ىژن جزني و گروه ب-ن ي سازمان مجاهدى کادر مرکزى از اعضا-هن دوست ي مىن ـ و عليگذاران سازمان مجاهد هي از پا-زادگان  عيبد

  .اند  به خاک سپرده شده بهشت زهرا٣٣ ى  در قطعه-شدند ن کشتهي اوىها  در تپه۵۴ن ي فرورد٣٠همراهانش در 

  

  .ستيگر ني دىزي من جز عشق به مردم چى نامه ران هستم و شناسي خلق ايىک فدايمن «
د که يمان داشته باشيد ايفرست ىگاه م  به قتلىچ مدرکي هىران را بيها که خلق ا ستيان فاشيکنم و شما آقا ىم ميران تقدي اىها هنه گرسنه و پابرىها من خونم را به توده

ما را خواهد  شى  قلب همهىزد و روزيخ ى برميى خون ما صدها فداى د از هر قطرهيمان داشته باشيشما ا. ران انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفتيخلق محروم ا
ا زود با انقالب ير يل شده در حال احتضار است و ديکا تحميران توسط آمرياه مرداد به خلق اي س٢٨ران که در ي اىر قانونيد که حکومت غيمان داشته باشيشما ا. شکافت
  .ران درو و واژگون خواهد شدي اى دهي ستم کشىها ز تودهيقهرآم

  
  .ا همسرم بدهنديام  ال وجه نقد به خانوادهي ر١٢٠٠ن و مبلغ ي پالتى ک حلقهيو ضمناً 
  ».رهن سربازان؛ خون ما پرچم خاک ماستيرهن دهقانان؛ خون ما پيرهن کارگران؛ خون ما پيخون ما پ

  
  راني خلق اى سندهيشاعر و نو

  >امضا <ىخسرو گلسرخ
  
  .ىائي ارتش سرگرد قى دادستانى ندهينما

  .زاده  گردان زندان سروان حسنى فرمانده
  .د نسبيافسر اطالعات سروان جاو

  ى شهربانى ندهي، نماى عسگر صادق متقىقاض

  :م يخوان ى از آن را مىا ش و سوگش سروده شد که نمونهي در ستاىجاد کرد و اشعار فراواني اىاسي در شعر سىمي موج عظىقتل گلسرخ
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 احمد شاملو: شعر از» شکاف«

  

  احمد شاملو

  
  

  زاده شدن
  کي تارى زهيبرن
  .ى زخمى الِد گشادهيهمچون م
   فرصت راى گانهيِسفِْر 

  سراسر
  .مودنيدر سلسله پ

  شي خوى برشعله
  سوختن

  
  ن،ي واپسى تاجرقه
  ى حرمتى برشعله

  که درخاک راهش
  اند افتهي

  
  بردگان

  .اند نين چنيا
  

  ن سرخ و لوندين چنيا
   خونى برخار بوته

  شکفتن
  

  ن گردن فرازينچنيو
  ريانه زاِر تحقيبرتاز

  گذشتن
  
  ِت نفرتيو راه را تاغا

  
  .دنيبر

  
  م؟يگو ىازکه سخن م آه، 

  مي چرا زندگانىما ب
  .اند هان  خود آگاه آنان به چرا مرِگ
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  چاپ سال چاپ-انتشارات دآورندهينام پد عنوان

  انيخسرو کاتوز فرانتس فانون اثر / ن دم استعماريواپس

 ١٣۵٢    چاپ اول -توس  ىخسرو گلسرخ

 ١٣۶٩  چاپ دوم -توس   

 ١٣۵٧ کتاب نمونه ى گلسرخ-خ  اسِت شعرياسِت هنر، سيس

 ١٣۵٧   يىبزرگ خضرا     از شعر و نقد و ترجمه و مصاحبهىا مجموعه

 ١٣۵٧ ليمالو »امکيس» «در مهرگانيح «ىهاتفرحمان ى    خسرو گلسرخى حماسه

 ١٣۵٨ دي مروار -چاپ اول  گر د روشنيبه کوشش مج  اشعارى دهيگز

   دي مروار-چاپ سوم   » ها   شعرها و مقالهى مجموعه« دار ي بى شهيب

 ١٣۵٨   ىخسرو تهران ىقت خاکيو حق) ماين (يىنوگرا

 ١٣۵٨   ىخسرو تهران ات تودهيادب

 ١٣۵٨ ديمروار نيبه کوشش عاطفه گرگ ىسرخ خسرو گلىشعرها

   پراکندهىها مجموعه نوشته: ان دشنه و دلي مىدست

   نيبه کوشش کاوه گوهر »دفتر اول از مقاالت«

   فرهنگ کاوش

١٣٧۵  

  ام ستادهي جهان اىمن در کجا

 ١٣٧۶ فرهنگ کاوش نيبه کوشش کاوه گوهر »دفتر دوم از مقاالت«

   چاپ اول -  نگاه نيبه کوشش کاوه گوهر »رهادفتر اول از شع«ن من ي سرزمىا

 ١٣٧٣  چاپ چهارم-نگاه 

 ١٣٧۴ فرهنگ کاوش نيبه کوشش کاوه گوهر »دفتر دوم از شعرها«س ي خى پرنده

     ىخسرو گلسرخ ىريستاده بمين رسم توست که ايا
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  ؛ ان  آرم ى ه ت وش  ن ى خر س ل رو گ س  خ ى ه اس م  ح راه م  ه ه  ب اب ت  ک ن يا  بلندى ک منظومهي: دامون

  ى رخ س ل رو گ س ار خ ع  اش ى ده يز رگ ؛ ب ى رخ س ل رو گ س  خ ى ه ت وش  ن اک  خ ت ق ي ق  و ح ى يرا وگ ن

 .ت  اس ده  ش ى اف ح ر ص گ ن د روش ي ج  م اب خ ت  و ان ش وش  ک ه ب

 ١٣٧٩ ه ن ير آف    ان ي ن ي ار ام ير ه رش ي ام  ام م ت اه ه ب ران ي ا ى اس ي  س ان گ ب خ  ن ات ي اع  دف ن ت م:  ران وک  ش ردان م

 ١٣٨٠  چاپ اول–ج  يآرو  ن يبه کوشش کاوه گوهر  »ا ه روده  س ل ام  ک ى ه وع م ج م « ه ش ي م ر از ه ت ه ت س خ

 ١٣٨٣  چاپ دوم–ج  يآرو  

  ١٣٨١ ش يد ران ه م عباس سماکار    دان  زن اطرات  خ م ت س  ه ى ورش  ش ک ي  ن م

   ى جدول- ى خسرو گلسرخىفهرست شعرها •
   ى آبشار- ى خسرو گلسرخىفهرست شعرها •
   ستاده مردي که اىمرد •
 ، نه حرکتشعر نوازش •

 :منابع  •
 ج ي آرو-ن ي به کوشش کاوه گوهر– چاپ دوم –ها   کامل سرودهى مجموعه» شهيتر از هم خسته«کتاب  •

  » ويديپارس و« شرکت يىويدينوار و •
  » يىبزرگ خضرا« تقد و شعر و مصاحبه ى ن دفاع و مجموعهيکتاب آخر •
  از عباس سماکار »  هستمىک شورشيمن «کتاب  •
  ١١ ى  صفحه١٣۵٢ بهمن ٣چهارشنبه، » اطالعات «ى روزنامه •
  ١٣٧٨-١٣٢٣کم ي اشعار دفتر ى مجموعه» احمد شاملو«کتاب  •
    آزادى نامه ا، فرهنگيپد ىکي از وىخسرو گلسرخ •
   ىات گلسرخيلم دفاعيف •
   س از پايگاه ادبكدهي خى پرنده •
   ى مالو-» امکيس» «در مهرگانيح «ى رحمان هاتف- ى خسرو گلسرخى حماسه •
   ى خسرو گلسرخى حماسه •
   ى گلسرخ خسروىشعرها •
   ى خسرو گلسرخىها و شعرها نوشته •
   ى خسرو گلسرخىها و شعرها نوشته •
   ىقي شفى انجمن ادبىنامه خسرو گلسرخيزندگ •

  : با سپاس فراوان از

  ان يه اصفهانينام  •
  بابک افشار •

  ن مقالهيش ايراي کمک به وىبرا
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  org.wikipedia.fa://http    . آزادٔا، دانشنامهيپد يکيو:  از 
  

  . چپگرا بودىاسي و از فعاالن سىراني استيمارکس سندهينو و شاعر) ١٣۵٢ بهمن ٢٩ درگذشته - ١٣٢٢  بهمن٢زاده  (ىرخخسرو گلس

حاکمه در همان زمان به طور ن مي افشاگرانه او در اىمحاکمه و سخنران.  محاکمه و اعدام شدانياهللا دانش کرامتراه  به همىمحمدرضا پهلو در دوران حکومت ىگلسرخ
 از ىگلسرخ. افتي ىاريبه طور کامل پخش شد و شهرت بس, در سالگرد اعدام او و تنها چند روز پس از وقوع انقالب, ١٣۵٧ بهمن ٢٩ون پخش شد و در يزيناقص از تلو

  . دارندى مىادش را گرامي ىاري شناخته شده چپ بوده و بسىآن پس از چهره ها

  
  

  ىم پهلوي در دادگاه رژىخسرو گلسرخ

  .دندين کتاب مختلف در بزرگداشت او و از جمله مجموعه اشعار او به چاپ رسيپس از مرگ چند, به صورت کتاب چاپ نشدندگرچه در زمان خود او اشعارش 

  يزندگ

 در ىزندگ.  به نام دامون بودىسنده ازدواج کرد که حاصل آن فرزند پسري شاعر و نونيعاطفه گرگ با ١٣۴٨در سال .  زاده شدرشت در شهر ١٣٢٢ در روز دوم بهمن ىو
 از ىچ اثريالبته ه. دانند  ى م۵٢ تا ۴٨ ىت او را در سالهاي و خالقى فکريىفا که دوران شکوىر گذاشت، طوري تأثى او بر آثار گلسرخى با وىشياند کنار عاطفه و هم
  .افت به صورت کتاب چاپ نشديها انتشار  اتش، به جز آنچه در مطبوعات و جنگيخسرو در زمان ح

توانست در طرح گروگان  در زنداِن ساواك هرگز نمى و عليرغم آن كه به خاطر بودن ى رضا پهلوىري به جرم شرکت در طرح گروگانگ١٣۵٢ بهمن ٢٩او در سحرگاه روز 
مش يدش و محکوم کردن شاه و اعمال رژي و دفاع از عقاىستيد مارکسيان به خاطر عقاياهللا دانش گيرى رضا پهلوى شركت داشته باشد، به همراه دوست همرزمش کرامت

  .درباران شدنيتگر تهران تيدان چي به اعدام محکوم و در مىدر دادگاه نظام

اصغر  ىعل, د محسنيسع, ف نژاديمحمد حن, )دوست و همرزمش که با او اعدام شد(انياهللا دانش کرامتگر مبارزان زمان شاه مانند ي چند از دىاو هم اکنون به همراه تن
گر از همراهانش ي نفر د8 که به همراه ىژن جزنيبو گروه ) ني سازمان مجاهدى کادر مرکزىاز اعضا (هن دوستي مىعل، و )نيسازمان مجاهدگذاران  هياز پا(زادگان عيبد

  .اند  به خاک سپرده شدهبهشت زهرا و سه ىدر قطعه س,  شدند  کشتهنياو ىها  در تپه۵۴ن ي فرورد٣٠در 

  هدادگا

 سقوط شاه در ىن روزهايلتر در اولگر به صورت کامي بار دىون پخش شد وليزي از تلوم شاهيرژه با سانسور در همان زمان ين دفاعيا. ه او در دادگاه مشهور شديدفاع
 سخن گفت اسالماز اش  ىرير پذي خود و تأثىستيد مارکسياو در دادگاه از عقا. ران پخش شدي اىون سراسريزي از تلو١٣۵٧  بهمن٢٩ن سالگرد اعدام او در شب يپنجم
  »ده و جهادياه عقيان الح«: هين دفاعي از ايىها بخش. م شاه را به شدت محکوم کرديو رژ

  .کنمي آغاز مانهيخاورم ىها د بزرگ خلقي شهنيموال حس از ىا سخنم را با گفته
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  .دم يسم رسيالي جستم و آنگاه به سوساسالم را در مکتب ىن بار عدالت اجتماعينخست ى هستم براستينيلن-ستيمارکسک يمن که 

که مولد ثروت طبقه محروم يگر در حالي ديى و فالکت در سوىشود و فقر و گرسنگ ى انباشته ميى ثروت در سوىک جامعه طبقاتيدر «: ديگوي ممارکس که ىهنگام
 به ىتوان از موال عل ىخ مين تاري وجود دارد و در اىاري بسىکين دو گفته نزديدر ا» .ر گردنديشود مگر آنکه هزاران نفر فق ى بر پا نمىقصر«: ديگو ى مىموال علو » .است

ن نوع برخورد با يا. کنند ىدن محاکمه ميشيران انسان را به خاطر داشتن فکر و انديدر ا. ها ىاباذر غفار و ها ىسلمان پارس جهان نام برد و از ستياليسوسن يعنوان نخست
  ». استيىقرون وسطاد يش عقاي و تفتونيسيزيانکادآور يک جوان ي

 يىها با حذف بخش» العاده فوق« به نام ىا  در برنامهىلم دادگاه خسرو گلسرخي فراني اى اسالمى جمهورىمايس ٣ ى شبکه از ١١:١۵ساعت ١٨/١١/١٣٨۵خ يدر تار
  . شدپخش 

  يشناس کتاب

  : اشاره شده استى آثار وىر به برخيدر ز. کرد ى عمده آثار خود را با نام مستعار منتشر مىگلسرخ

   نيکاوه گوهر مجموعه اشعار به کوشش ن مني سرزمىا •
  ) ىگلسرخ. با نام خ (است شعرياست هنر، سيس •
  ) ىخسرو تهرانبا نام  (ىقت خاکيما و حقين •
ي  ) ىبا نام خسرو تهران (ات تودهادب •
 )انيخسرو کاتوزترجمه با نام  (فرانتس فانون نوشته ن دم استعماريواپس •

  

  )ديل را دانلود کنيک کرده، فاي کلdownload fileنه ي گزى صفحه سمت چپ روىدر باال(: ى در حال دفاع در دادگاه نظامى خسرو گلسرخىصدا •

   ىات گلسرخيلم دفاعيف •
    در دادگاهىات گلسرخيمتن کامل دفاع •
   ىاشعار گلسرخ •
   ى خسرو گلسرخى  احمد شاملو دربارهى با صداىشعر» شکاف« •
   ىگر درباره وي به همراه مطالب فراوان دى خسرو گلسرخىشناس کتاب •
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  حماسه بزرگ عشق

  عاطفه گرگين

  

  

  

  
راه دانه هاى درشت برف يک روياى انسانى را در دلم بيدار مى کند راديو دارد قطعه اى از شوپن ساعت سه نيمه شب است برف دارد مى بارد سکوت و زيبائى هم

پخش مى کند و من شبى را مى گذرانم با سرى بزرگ تر از شب هاى ديگر، سرم به کوهى مى ماند، احساس مى کنم بايد چيزى بنويسم و چيزى بشنوم ، نوشته ام 
يک احساس و سيع و تنگ که در اين نيمه شب فکرم را به دل تنگى هاى ديروز مشغول نموده . م بايد مطيع خاطره هايش شود بايد يک استثناء باشد و ذهنم ه

 بتهوون را به دستگاه مى سپارم و به کنار پنجره برمى گردم برف هم چنان آرام مى بارد ، آن ٩و طبق عادت ديرين سمفونى شماره    راديو را خاموش مى کنم. است
  . پناه مى برديم و نرودا مى خوانديم    ببتهوون   در چنين شبهاى فکرى, خيلى قبل ها که نو جوانى بوديم زيبا و تازه شور زيبا زيستن هم داشتيم    بل هاق

  و با يک شکوفه ، , ر ميشدآن شب هم برف مى باريد ، برفى پاک و درشت، بزمى بود دوستانه؛ عشق به خويشتن خويش و به يار و ياور هاى خيشتن دا ر نثا
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  ما 

  با هم آغاز مى کرديم 
  حماسه بزرگ عشق را 

در آن دوره , مشتاقانى که اشتياق ديگرى را در جان داشتند   نيامده بود ، جمعى بود مشتاق ديگرى ،   درآن شب کسى براى وقت گذرانى و صرفا نوشيدن جام لعل
اگر چه .  اما ما آنقدر جوان بوديم که تنها از هياهو هاى اديبانه پيروى مى کرديم و اصال نمى دانستيم خشم چيستهنوز از خشم و هياهو خبرى نبود و يا شايد بود

کجا و اين بوى    اما آن خشم و هياهوى فالکنرى, خيلى دوست مى داشتيم   و خشم و هياهوى ويليام فا لکنررا   خوشه هاى خشم جان اشتاين بک را خوانده بوديم
و کاست امروزى کجا؛ اين انسان سوزان مدرن که امروزه از خرابه هاى فکرى ديروز سر بر آورده در واقع مشتاقان تکرار ابدى وقايع اجحافيه اند نه وقايعه تعفن هل
  . تکرارى که ما جوانان دهه شصت از آن گريزان بوديم و با يوتوپياى حاکم بر تفکرمان مقابل آن مى ايستاديم . اتفاقيه
اخوان ثالث هم بود چرا که قليان منبت کارى را بياد مى     کسرائى احمد شاملو و تنى چند از جوانان اهل قلم آن دوران هم در آن شب بودند، فکر مى کنمسياوش

آن    ى آمد سکوت نسبىآورم که در سر آن يک گل آتش بشاش نفسى به حاضران مى بخشيد غلغل آب سماور همراه باغلغل پوک هايى که به دهانه قليان وارد م
نيمه شب را برمى داشت و بجاى آن شور و شعف جوانانه مى نشاند؛ در بين اين سکوت عارفانه و آن هياهوى به حصار نشسته،خسرو گلسرخى ترجمه اى از شعر 

   . پابلو نرودا را که در رثاى دوست شاعر خود فدريکو کارسيا لورکا سروده بود همراه آورده بود و آنرا خواند
  

  البد از من خواهيد پرسيد کجايند گلهاى سوسن 
  و وراى طبيعت پوشيده از شقايق 

  و بارانى که آن همه مى باريد 
  

  و حرف هاى آنان را 
  از شکاف و پرنده پر مى کرد 
  من آنچه را که بر سرم آمده 

  برايتان بازگو مى کنم 
  » مادريد«من ، در يکى از محله هاى 

  عت ديوارى و درخت بود سا, که پر از کليسا 
  زندگى مى کردم 

  خانه من 
  . خانه ى گل خوانده مى شد زيرا دور و برش پر از گلهاى شمعدانى بود 

  خانه ى زيبائى بود و سگ هائى داشت و کودکانى 
  إ به ياد مى آورى ؟ » رائول « 

  إ » رافائل « به ياد مى آورى 
  إ به ياد مى آورى ؟ » فدريکو« 

  به زير خاک 
  به ياد دارى خانه ام را ؛ و بالکن هايى را 

  گل ها را در دهانت غرق مى کرد ؟ , که آفتاب تيرماه 
  برادر برادر إ 

  
  همه چيز 

  فريادها سخت بود ؛ نمک کاالها 
  تراکم نان پرتپش 

  نام داشت » آراگوئل « بازارهاى محله من که 
  
  

  و يک روز صبح تل هاى هيزم 
  از زمين به در آمدند 

  وجودات زنده را بلعيدند م
  و از همان دم آتش در گرفت 

  و خاکستر بود و خون 
  
  

  راهزنان با هواپيما و مزدورن غرب 
  اينان از آسمان فرود آمدند تا کودکان را بکشند 

  و خون کودکان در خيابان ها 
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  روان بود و به سادگى خون کودکان 

  شغال چه شغالهايى را به عقب خواهد راند إ 
  گهايى را ؛ که خار خسک سخت ؛ ضمن تراوش چه سن

  ساييده خواهد کرد 
  . چه افعى هائى که افعى هاى ديگر از آن ها بيزار خواهند بود 

  من در برابر شما 
  خون اسپانيا را ديدم که برخاست 

  تا ما را عرق کند 
  در موجى از غرور و دشنه 

  ژنرال هاى خيانت إ 
  به خانه مردم نگاه کنيد 

  نياى درهم سوخته نگاه کنيد به اسپا
  از هر خانه مرده اى 

  به جاى گل 
  مثل يک فلز سوزان سر مى زند 

  از هر ماهى اسپانيا 
  اسپانيا متولد مى شود 

  از هر کودک شهيد 
  تفنگى سر مى زند که چشم دارد 

  از هر جنايتى گلوله اى متولد مى شود 
  که يک روز قلب شما را خواهد دريد 

  چرا که دم نمى زند شعرم ؟ , هيد پرسيد شما از من خوا
  رويا ؛ از جنگل 

  و از آتشفشان هاى بزرگ سرزمين مادرى ام 
  بياييد جوى خون را در خيابان به بينيد 

  بيائيد 
  جوى خون را 

  در خيابان ببينيد 
  
  

 را براى ما آفريدند که سالهاى سال و تا کنون و هم اکنون نيز و اين چنين بود که بتهوون، نرودا، احمد شاملو سياوش کسرايى اخوان ثالث و خسرو گلسرخى شبى
 بدست ديکتاتورهاى ١٣۵٢ بهمن ماه ٢٩اما اگر پابلو نرودا بدست ديکتاتور هاى اسپانيا تير باران شد خسرو گلسرخى نيز در سحرگاه , مورد تقليد قرار مى گيرد

 بهمن ماه ٢٩اکنون بياد مى آورم غروب ارغوانى . اد حاکم بر ايران را يکى پس از ديگرى فرو ريخترژيم شاه تيرباران شد و قطرهاى خون پاکش ديوارهاى استبد
 را که زير برفى سنگين يخ بسته بود، در زندان قصر در بند زندانيان سياسى زنان، خشم در چهر ه زندانيان و خجالت در زير چشمان زندانبانان موج مى زد؛ ١٣۵٢

ى نگريست و من محبوس شده در آن چهار ديوارى بدون ياورى با مشتى ياد و خاطره دور از فرزند دو ساله ام نزديک به چهار سال از هيچ کس به چشمان من نم
 يافت؛ و زندگيم را در دود ووهم گذراندم و تا امروز که ساليانى از آن روز مى گذرد هرگز ندانستم حکم تير باران آن دو جوان بر اساس کدام قانون مستند سنديت

 صبح بود زندان بانى آمد و مرا به دادستانى ارتش برد ساعتى همراه زندان بان در کريدور هاى دادستانى ٩ را، ساعت حدود هاى ١٣۵٢ بهمن ماه ٢٩بياد دارم صبح 
او با چهره اى رنگ پريده , دفتر رئيس زندان زنان بردندمنتظر مانديم اما کسى نه با ما مالقات کرد و نه گفتگويى، مرا مجددا به زندان قصر برگردانند و يک راست به 

گفت متاسفم که من بايد اولين نفرى باشم , و سرى به زير پرسيد در دادستانى بشما گفتند؟ گفتتم چه بايد بمن ميگفتند؟ من کسى را نديدم که چيزى را بمن بگويد
اما احساس کردم که دردى مى خواهد ,امات باال بعهده من گذاشته اند که اين خبر را بشما بدهم که بشما تسليت بگويم همسر شما را امروز تير باران کردند و مق

به ميان کالمش رفتم بله چه بهتر که ---صداى رئيس زندان بخودم آورد؛ بقول خودتان هرکس بشکلى ميميرد چه بهتر که , سينه ام را بشکافد دقايقى خشکم زد 
اين چند کالم را شب قبل از آن روز؛ وقتى روزنامه کيهان را نگهبان زندان به بند آورده بود و تائيد حکم ابرام دانشيان و گلسرخى را , انسان اين گونه سر فراز بميرد

ر منتظر ورود من بودند را هيچ يک از زندانيانى ا که دم د. به بند باز گشتم. تيتر زده بود، در بند گفته بودم و گزارش آن توسط زندانبان به رئيس زندان داده شده بود
نمى ديدم، تنها چهره فرزند دو ساله ام جلوى چشمم بود به او چه بگويم بگويم پدرش را تنها بخاطر دفاع از خلقش تير باران کرده اند؛ خسرو که شاعر بود و منتقد، 

تا کمر ديوار حيات کوچک بند نشسته بود، من هرگز نه قبل و نه بعد از آن او را بجرم خواندن و نوشتن و انديشيدن امروز تير باران کرده اند، مگر ممکن است، برف 
سربازى درحياط زندان قدم مى زد و به پنجره هاى سلول و يا اطاق ما زندانيان مى نگريست ، چشم از پنجره بر نمى داشت نگاه . روز بارش چنين برفى را نديدم

دم مى خواهد چيزى بمن بگويد و بهمين رو از آن روز تا امروز هر کس که به بمن مى نگرد به پشت آن نگاه مى پرسشگر او را هر گز فراموش نکرده ام، فکر مى کر
  ..... ؟ آيا .انديشم آيا خبرى است؟ آيا چيزى مى خواهد بمن بگويد

  
  : برو بچه هاى چپ در بند زنان به سرود خوانى پرداختند
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  يد بى محابا اى رفيقان قهرمانان جان در ره ميهن خود بده

  
  . مذهبى به تالوت آيات قرانو برو بچه هاى 

  

   – تصوير ها و تصورها -قسمتي از کتاب خاطرات 

  
  

  com.rahetudeh.www/:/http   تودهراه 

  ي گلسرخي حماسه

  )سيامک(رحمان هاتفى 

 از ىريفصل فاصله گ. ران بودي در جنبش چپ اىديک حادثه نبود، سرآغاز فصل جدي" رانيک ايپ"و ي از رادىپخش دو نوبته حماسه گلسرخ
.  در راه بودندىانيز هنوز قرباني خود نىانيمه پايبه ن ىدن آن، حتيفصل آغاز شده بود، اما تا رس. شيدن خوي و به آتش کشى انقالبى هاىماجراجوئ

 کرد و به ىت ميفعال" گروه آذرخش"اعالم حضور نکرده بود و با همان نام " دينو" نوشت که هنوز سازمان ىزمان" ىرحمان هاتف" را ىحماسه گلسرخ
 و 52 آغاز شده بود، اما از سال 50ران از سال يک ايو پيبه رادرجعت . اعالم شد" آذرخش"از گروه " امکيس"ن نوشته يل هم ارسال کننده اين دليهم
ک يپ" را به گوش دهندگان هر شب ىاريو که شنوندگان بسين رادي اىدني شنى از مطالب و گزارش هاىکي شک ىب. ن رجعت شتاب گرفتي ا53
 .بود" ىگلسرخ"ل کرد، حماسه يتبد" رانيا
 ى کاهد و نه بر اعتبار او افزوده و مى کاسته و مى بود، نه از ارزش و اعتبار گلسرخىر فدائيا غي بود و ى شد، فدائى بود، توده اىن که او توده ايا

  ! کندى وسوسه مى آن در سر عده اىده بود، گرچه هنوز سودايان رسيش از انقالب به پاي پىن نوع مصادره ها، در همان سال هايزمان ا. ديافزا
ن اسالم يعت و آئيست هستم و به شريمن مارکس: د نظر، با بانگ رسا گفتيهمان که در دادگاه تجد. دي خوانىته من نوشي همان بود، که در اىگلسرخ

  ! گذارمىن احترام ميو امام حس
  .ن جمله خفته استيز درست در همي نى گلسرخىاسي و سىک چپ رو نبود و شناسنامه واقعيان يشه و بيان، انديشه و بين انديا

ش و ي بود که او سرود، گرچه در زمانه خود در شمار گروه دوم شاعران نواندىده اين قصي ترى و حماسىن غزليگاه شاه، عاشقانه ترجسارت او در داد
  .ران بوديندگان شعر شکسته ايسرا
 نامنظم در خانه ىدارهاي د ازىاورده بود، گلسرخي سر از زندان در نىستيک گروه مطالعات مارکسي و در ارتباط با 50 خود در سال ىد، اگر هاتفيشا

 در عشرت آباد، ى را که هاتفىکساليآن . ن نشدي شد، اما چنىده اعدامش ختم نميق او به قصي طرى گرفته و طى فرسنگىفاصله ا" شکوه فرهنگ"
 خوش ىکان داد، تا برادارها و ارتباط ها را گسست و به ساواک امي د-سدي نوى همانگونه که خودش در حماسه م- کردىن طيقزل قلعه و سپس او

ک ي که در حد ىترور.  به مسلخ بردىان و گلسرخي را همراه با دانشىونيزيلمبرداران تلويم في نزد شاه، باصطالح طرح ترور او را کشف کند و تىرقص
شه ي بلکه از دروازه هم بود که نه از سوراخ،ى همان موشى خانه شکوه فرهنگ طرح شده بود و شوهر وى در محافل روشنفکرىادگوئيه و زيفرض

  .گشوده خانه به درون آمده و ساواک را با خبر کرده بود
 که درباره لغو سانسور در روزنامه ى سرخورده از وعده هائى آغاز شد که گلسرخى کند، از زمانىاد مين نوشته از آن ي در اى که هاتفىدارهائيد
شد همکار .  مراجعه کردىهان به هاتفي روزنامه کى با صفحات ادبى همکارىروزنامه بست و بران يه ايريندگان داده بودند، بار و بنه خود را در تحريآ

 زاده، و باالخره ى تا منشىل خوئياز اسماع.  داشتندى با هاتفىن رابطه اي از روشنفکران و هنرمندان چنىاريو در آن سال ها بس. هانيآزاد روزنامه ک
. رد تا محتاج دستگاه نشوديز بگي نىد و معاشيات شعر مجله زن روز بند کرده بود تا بلکه به نظم آ دستش را در صفحى که هاتفىنصرت رحمان

در .  کردىه ميز مطلب تهيهان ني کتاب سال کى کرد و براىشگاه را گزارش ميشگاه و آن نماين نماي نوشت، اى بر شعر مىن دوران نقدي در اىگلسرخ
ن رابطه ي همى در جستجوىگلسرخ. د شکل گرفتي کشى، که گاه به مشاجره مىاسي سى بود که بحث هاىار روزنامه نگ-ىن ارتباط هنريه هميحاش

  !ابان بزنندي به کوچه و خى کرد تا همراه هاتفى رساند و آنقدر دست دست مىهان ميه روزنامه کيري خود را به تحر12 ساعت ىو ادامه بحث ها، حوال
  . شدى زمزمه مىر گوشيرها و بحث هاست، که در آن سال ها ممنوعه بود و زد، حاصل همان انتظاي خوانىآنچه را م

 همه ىشگيدان آمده، قصه هميان مردم به مي و کم بهاء دادن به ضرورت حرکت در مى انقالبىاليروز است، اما خام خيآن سرگذشت، متعلق به د
دن ها و با سر بر يک ها متفاوت است، اما جلو دويشعارها و تاکت. رانيا مردم ى کنونىخواهي امروز و در جنبش آزادىحت.  استى اجتماعىجنبش ها

ش از انقالب يروز پي که دى قرارىن بي کند؟ اىچه فرق م. دي آىرون مي بى قرارى و بىدي از دل ناامىچپ رو.  تواند متفاوت نباشدىن آمدن ها ميزم
ن است، که حماسه و سرگذشت يهم.  را ببلعدىخواهي جنبش آزادى، امروز کادرها تواندىد، ميران را بلعي با تجربه جنبش چپ جوان اى کادرها57

ن ي خواست که ا- آنىژه نسل جوان دانشجوئيران ـ بوي اى و اصالح طلبىخواهيد خواند و از همه فعاالن جنبش آزاديگر بايکبار دي را امروز، ىگلسرخ
  !رامون آن بحث کننديع بخوانند و حداقل، پ، که در جمىکبار، که چند بار، نه در تنهائيگذشته را نه 

   
  

  قي رفىها دار با خاطرهيد دين تنها تجديا« 

   را طلبىتر  است که جهان بزرگىديشه
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  چي خودش هى جهان براى کرد اما از همه ىم

  »خواست  ىنم

  .اند  تر شده يران گلگون سرخ اىها گل... 

ن انتخاب عالوه بر يا. اند ران شناختهيخواند؟ گل سرخ را هموطنان ما سمبل انقالب ا ى سرخ ما سرود مىها  گلد است که درين کدام شهيخ، اين فصل تاريتر ميدر عق

  .يز هم دارد پرشور و خاطره انگى ک بهانهيعت گل سرخ، ي طبيىايگو

ران را پر ي اىت فضاي وجود او، مثل بهار و ابدىماني اى حهيراستاد، يتگر تهران در برابر جوخه اعدام ايدان چي ـ در مى ـ شاعر انقالبىکه خسرو گلسرخ ىده دميدر سپ

  .ن و پرتپش شکفتيک گل سرخ ، خوني ىرانيهن پرست ايدر قلب هر م» ستاد و مرد يا«  آزادگان ى سرافراز ملت ما، به رسم همه» سرو« کرد و در آندم که 

  : پسر بچه شروع به خواندن کرد.ندسيخ بنوي قهرمان تارى ها خواسته بود درباره معلم انشا از بچه

  ...ى باشد د مثل خسرو گلسرخيقهرمان با. از مرگ و خطر نترسد. د مردم را دوست داشته باشدي قهرمان با-

خون و لباس پر  ى بىطاني قىها  گود افتاده ، لبىها رنگ، چشم ى بىها ده که گونهي و تکىن شاخه شکستنيکه زل زل به ا ىدر حال. دي کالم شاگرد را برىمعلم با دستپاچگ

  :يدن حال کنجکاو پرسيکرد، ترسنده و مضطرب و در ع ى او بود نگاه مىاينامه گو وصله و مندرسش شناس

   باشد؟ىد مثل گلسرخيخ باي به تو گفته که قهرمان تارى ک--

  :ن گفت يال و مطميخ ىشاگرد ب

  .»! ني اىعني« :  روزنامه به من نشان داد و گفتى را توىو عکس گلسرخ؟ اى کىعنيخ يدم قهرمان تاريمن از او پرس...  پدرم گفت آقا --

  : ختير و سوت مانندش را در فضا ري زىاش را بلند کرد و صدا  از ته کالس انگشت سبابهىگريد، شاگرد ديش از آنکه معلم به خود آيپ

  ...يم ا  انشا نوشتهى گلسرخى  آقا ما هم درباره--

اد ي، که فرى دادگاه نظامىاو از فردا. ندياش را بب ىن و مردميري شىروزياش، پ ىش از مرگ پهلواني بود که پىن حق گلسرخيتر ن کمي، ا نبودى شگرفىک بختين نيا

ها و به   و خاطرهها  شاگردان مدارس، به ترانهىد، به انشايها به گوش مردم رس ق روزنامهيون و از طريزي از تلوىز انقالبيانگ جانيک مارش هياش چون  محکوم کننده

  .يافت کوچه وبازار راه ىوگوها گفت

 بود که اگر ىپروا و شورش ىقدر ب دش آنيدر ابراز عقا. نمود ى مىاغيتا حد اغراق و گزافه پرشور و . شد باورش کرد ى نمىبه آسان. ن و سوزان بوديک شعار خشمگيمانند 

  .کند  ى تظاهر مىکرد ىال مي، خى از او نداشتىقيشناخت عم

 بود که بر سنگر ىن حال حرف او پرچم سرخيخت و در اير ى در صدا و نگاه او مىن انفجار درونيا. شد ىنه در وجودش منفجر ميآمد ک ىان مياست به مي حرف سىوقت

  .د زنده در اهتزاز است يک شهي

  :گفت  ىم

ک حکم ين يا. مخالفم» وار موش دارد و موش گوش يد« ن ضرب المثل که يمن اصال با ا. ديد جنگي باىن سانسور روانيبا ا. آور است ن شرميا. ستمي سکوت؟ نه موافق ن-

  .کند  ىها را از هم دور م دزدد و آن ىان مردم ميکارانه و خشک است که اعتماد را از م محافظه

گران بپوشاند؟ چرا يش را در گلو خفه کند و زخمش را از ديرسد، صدا خودش بتى هيد از ساي باىچرا هر کس« .اند ن وضع را به وجود آوردهي اىبه عمد و با تردست» ها آن« 

  .» کند؟ىچيک مامور سانسور نشسته باشد و افکارمان را قيک از ما ي هر ى   جمجمهىد تويبا

  :گفت ىم. برد ىک کالفه بود و رنج ميمکراتط ديفکر دمکرات بود که از فقدان شرا ک روشني. کرد ى نمى و سازمانىزد که هنوز کار مخف ى مىها را موقع ن حرفي اىگلسرخ

  .ديآ ى بوجود مى بازترىرون از ما هم فضاهايزد، در بيوار سانسور اگر در درون ما فرو بريد. ميکن ىم، ساواک را مستاصل ميز حرف بزني همه چى  ما دربارهى اگر همه

  .دار شدي باروت بىد از بويد ىنده را مي سرخ آىها  که در وجود او خفته بود و خوابىري و دلديک شهيچر.  داشتىا ن پردامنهياهکل در وجود او طنيها در س غرش گلوله

  : به وجد آمده بودىگلسرخ

  .ىد لباس رزم بپوشيشعر من با« 

  »ر ي ات را به دوش بگىکيتفنگ چر
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  .وشعر او قدم در سنگر گذاشت

   ناشناسىها بر بام« 

   نامىدر معابر ب

  رفقاست و جوان ىن خون متالشيا

  ن آفتابي گرمترىا

  هامان بتاب بر شانه

  ن آغازيتر ىمي صمىا

  .ار باش ي وفادار ، ى تفنگ ، اىا

  ». م فردا را يم که فتح کنيرويم

  

 قطره قطره در شعرش قلب او. مان او بوديشعر ا. ديفکرانه شعر بگو  روشنىها ىا دلتنگي، ىدرد ى و بىريند و از سر سي نبود که در برج عاج بنشى هنرمندىاما گلسرخ

. ديورز ى عشق مىداد و حت ىبرد، دشنام م ىکرد، در شعرش رنج م ىک مياو در شعرش شل. کرد ى محزونش با مردم درد دل مى بار شعر او در زمزمهيشد و جو ىآب م

  : سرمشق شعرش بودى گلسرخىزندگ

  

  ميکن ىما فتح م« 

  ميکن ىما فتح م

   بزرگ بشارت راىها باغ

  .» نجر خفته در خونمان با خون و خ

  

  .رفت  ىش ميثار خود پي شهادت و اى تا مرزهاى پهلوانىن سوداهايور بودند و او با ا  او زنده و شعلهىکي چرىاهاي با او آشنا شدم ، هنوز روىوقت

امبر ين پي به اىونيلي مىها  بود؛ اما تودهىروزينجات و پها قهرمان  الت جوانيها و تخ ک در قصهيچر. ابان را پر کرده بوديک کوچه و خي نام چرى در آن روزها جاذبه

  .يک بودک چري خود تجسم ى ال و کوپال مردانهي با ىگلسرخ. ستندينگر ى مىد و ناباوري، با تردىتفنگ بدوش و طاغ

 ىش آن به سستيشد رو ىتر م کيش نزدينشاي داشت که هر قدر به پى کم پشتىموها. خته به سحر بوديز و آمي تى رنگ روشنش، مثل نگاه افعىشي مىها چشم

 او ىماي وارش بود که به سىل پرپشت و گورکيکرد سب ىن نگاه جلب نظر ميچه در نخست  او آنىدر سراپا. نمود ىچه بود بلندتر م  بلند، او را از آنىشانيد و پييگرا ىم

د، يدرخش ىم ىمي لبخند مالى حهي و طراوت در راىک جور مهرباني با صورت او که به  خشن و مهاجمشىها ليسب. کرد ىاش را برمال م ىداد و صالبت درون ىت ميقاطع

از سال  ىميک به ني که نزدىاهي سىراهن مخملي با پىآمد، در هماهنگ ىرون نمي، که سه فصل از سال از تن او بيىکاي آمرىفرنج مستمعل و نخ نما. داشتىتضاد آشکار

 ى برايى متالطمش جاىدادند، که در زندگ ى را مىک انقالبي ى و برازندگىازين ىکردند، در عوض به او حالت ب ىنهان او را افشاء مکرد، اگر چه فقر پ ى مىاو را همراه

  .نه وجود نداردييستن در آي نگرى براى و زمانيىظاهرآرا

ش را با يها انداخت، دست ى باال مىاپيش را پيها ها شانه ن لحظهيدر ا. شد ىان و فاش مي عرىا هنري ى و اجتماعىاسي سىها  در موقع بحث و مجادلهىقي حقىگلسرخ

ش مثل يها فک. ديجنب ىز و تند بود، مي که تا حد نا مشخص رىفي خفىها ش با لرزهيها گشود و لب ىکرد و م ىش را گره ميداد، ابروها ىسو تکان م سو و آن نيجان به ايه

 ى الىگارين دم سياگر در ا. شد ىخت و دوباره محو مير ىش ميشاني پىها را رو ني گوشتالودش، چىها باض گونهآوردند و با هرانق ىاب بهم فشار مي آسىها سنگ

  :شد ىدار و منقطع م ش رگهيصدا. فرستاد ىاش م هيد و دودش را تا عمق ريمک ى بلند آن را مىها ش بود، با نفسيها انگشت

 شعر ىن کفر است که برايا.  به خود نداردىن شباهتيتر  کمى که زندگيىد شعار باشد در جايچرا شعر نبا. ديزي ما نرىفکرانه را مثل کاه و علف جلو  روشنىها هي لطفا آ-

ب و زهر باشد، گلوله و مشت ن توقع را دارم که اگر الزم باشد نه فقط شعار، بلکه خنجر و طناي، از شعر اىمن به نفع زندگ. مينه چاک بدهي سىال شعريناب و جوهر س
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  »باشد

ن برخوردها ينخست.  داشتى در پىدي توفان شديىن آشنايا. آشنا شد» دي نسل جوان جدىا ه تود«ا به قول خسرو ي - جوانىا ها بود که با توده ن بحثي از همىکيو در 

  :خسرو گفته بود. يده و کالم بوددوئل عق

  .گرفت ى ما بود تفنگ به دست مى ن امروز در جامعهياگر لن. سم استيني خالق لنى کنند ادامه ىها م کي که امروز چرىـ کار

  .ميد متهم نکنيپسند ىچه که هرگز نم ن را به آني لن-

  :ن آورده بود کهي از لنىو نقل قول

م از ي مستقىباني به پشت انبوهىها که هنوز تمام طبقه و توده ى، هنگامىکار قطعيشاهنگ تنها به پيکشاندن پ. دي رسىروزيتوان به پ ىشاهنگ نمي پىروي تنها با ن-

  .ى تبهکارانهاست نه تنها نا بخردانه، بلکه، حت ىش نگرفته اند، اقداميها پ  در برابر آنىرخواهانه اي خى طرفىا دست کم بياند، و  شاهنگ بر نخاستهيپ

  ؟ىکن ىه مي را تخطى انقالبىها ىباز  تو جان-

گرا  ذهن.  استيىکند، ذهن گرا ىد مين مبارزان را تهدي که پرشورترىن پرتگاهيتر خطرناک.  استىسم انقالبي آلدهيست، اي نى انقالبىباز ه شود جانيد تخطيچه با  آن-

ار و محور يتنها مع. شمارد ىعت مقدم ميات جامعه و طبي و محدود خود را بر واقعى ات پراکندهيها و تجرب آل دهيها، ا  است که خواستىشي و خشک اندىک بعديموجود 

عت ين طبي عام قوانى  منظرهىک بعدين موجود يا. اند اثر شده ىده و بياند و پالس  خارج از دست دادهىاي زنده و فعال خود را با دنى  است که رابطهى جامدىم ذهناو احکا

که ممکن است خودش را  ا آنيدهد و  ى مىفتون، يکند، ذهنش مستقل ازع ى مىنيت عين واقعي ذهنش را جانشى فهمد، ساخته ىند نميب ىا اگر ميند و يب ىو جامعه را نم

 ى ن در ورطهياو با مقدم شمردن ذهن بر ع. کند ىرا لگدمال م ستد و احکام آنيا ىن داشته باشد، درعمل در برابر آن ميقي يىاي پرولتارىنيب ست بداند و به جهانياليماتر

گونه کج  ني خود را فعاالنه عهده دار نشده، اىولوژيديذاشته و درفش نبرد را بدوش نگرفته و دفاع از ادان نگيمأ قدم در ميا مستقي پرولتارىتا وقت. غلتد ىسم ميآل دهيا

ن يکروب اي نشود ميىاي پرولتارىفکر تا وقت فکرانه است و روشن  و روشنيى خرده بورژواىماريک بيشتر ي بيىافت، چرا که ذهن گرايها و انحرافات مجال خواهند  ىفکر

در . ننديب ى مىعيدان وسي ما در برابر خود مى و خرده بورژوازى ملى بورژوازىنيي پاىقشرها. مي تدارک انقالبى نک در مرحلهيما ا. کند ىرا با خود حمل م ى مسرىماريب

  .هاست ين شکل از اىکيک يچر. کند ى به اشکال متنوع و متفاوت ظهور مىسم انقالبيد آلين مرحله ايا

  : پاسخ داده بودىگلسرخ. داشت ىرحم ى لحن بىا ق تودهيرف.  برافروخته شده بودىگلسرخ

او . جان و خون او گواه صداقت اوست.  ماستى خ جامعهين عنصر تمام تاريتر ىک، انقالبيت باشد که چرين واقعيتواند منکر ا ى مىچه کس.  استىن اتهام بزرگي ا-

بافند  ىخوانند و فلسفه م ىاند و کتاب م  آفتاب لم دادهى را که توىسازان طلبان و حزب  فرصتى او همه. ت اسىري ناپذىاب او در آشتيلت نايخودش را نثار خلق کرده، فض

  .اند بر را انتخاب کرده يان ما راه مىها کيچر! قيرف. د، رسوا کرده استيايها ب  آنى خود بسوىط پخته شود و انقالب با پايو منتظرند تا به اصطالح شرا

 صف ى، رشد تناقضات و چگونگىات اجتماعيد با توجه به مقتضين تنها راه، باين راه است و انتخاِب ايتر گانهين راه يتر کينزد.  وجود نداردىبر انياه م اما در انقالب ر-

ع کننده يا تسريمل ترمز کننده  به عنوان عاى خارجىروهايز نقش نين اتحاد، نيعت اي به حد و طبى و آگاهىانتخاب متحدان طبقات. ردي طبقات جامعه صورت بگيىآرا

ها که  آن. دا کرديان بر زدن در آن بتوان پي مى براى تصادف و راهى برايىتر از آن است که جا ىتر و علم  که مساله بغرنجىنيب ىم.  استى و جهانىتحوالت اجتماع

ده ي را ندىن قانونمنديم کنند عمال اي آن را تنظى درونىها  هل بدهند و حرکت و با دادن خون و جان، جامعه را به دلخواه به جلوىخواهند به همت جسارت و پهلوان ىم

  .يخند درخت تارىها وهي جاذبه و عظمت خود مى ها با همه  آنکه بدانند قهرمانىسپارند، ب ىها م خ را به قهرمانيها تار آن. رنديگ ىم

  : گفته بود ىگلسرخ

ر يروح ما را اس ى بىها ن فرموليا. رديگ ىتر از او م ىتر و انسان  مهربانيىايع دني انسان را در تحول جامعه و تسرقدر خشک و جامد است که نقش اخالق  حکم تو آن-

حبس  با فرمول ىوريک تي کند انسان را در ى که سعىنييمن با هر حزب و آ. آورند ىخ در ميم تارين عظي ماشى براىا اراده ى بىها چ و مهرهيکنند و به صورت پ ىر ميتقد

  .توانم موافق باشم ىاورد نميگر دربي دىروهايکند و او را تا حد برده ن

مان و از مقصد شهر و جهاد خود دفاع يانداخت، از ا ىن ميها طن اش در آن ى باطنى نداهاى ن کلمات که همهياو با ا.  بودىانسان محراب و مسجد و سجده گاه گلسرخ

  .کرد ىم

  : گفته بودىا ق تودهيرف
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 ىن حصار براياما در ا. طش محصور استي زمانه و محىط جبري معجزاتش در شراى انسان با همه. قت استياز حق ىمين فقط ني انسان موافقم، اما اى  معجزه من با-

 ى و نظام اجتماعىط اقتصاديم و بر شراي آن را بزرگ نکنىول.  انسان را پر تحرکت کندىخي تارىها ت، عرصهين خالقينست که ايمهم ا. ستي نىت او حد و مرزيخالق

خ يخ شود و با تاريتواند وارد تار ى است که مىن قانونمنديانسان با درک ا. م يندازين دو حرکت را از نظر ني اىکيالکتي و دى نامتناهى ن حال رابطهيم و در عيمقدم نشمر

  . خود را فتح کند ىزد و زندگياميب

  : ادامه داه بود ىا ق تودهيرف

 مناسبات ى و فرهنگى و اجتماعىاسي، نظم سىديمناسبات تول.  مستقل از ما و اراده وخواست ماستىنيط عين اصل است که شراي اىکيالکتيز ما درک د مساله امرو-

ط ي شراى  را بر شالودهىط ذهنياما شرا.  نداردىري و ساده تاثىکيط بطور مکانين شراير ايين و تغيي ما در تعىا نفرت و دشمنياق يکنند و عالقه و اشت ىل ميخود را تحم

ابد و ي باز ى ک طبقهيم تا خود را به مثابه ي دهىاريم، به او ينيا را تدارک ببي پرولتارىد سنگرهايبا. دان استين ميست در ايرسالت ما به عنوان مارکس. ميساز ى مىنيع

  . » بنا نهندى انقالبىوري از تيى خود را بر سنگ خاراىحزب طبقات« ن يبه قول لن

 انقالب، ىط ذهنيما با شرکت در آماده کردن شرا. ردي خود بگىها نده را در مشتيداند چگونه حق و سهم خود را مطالبه کند و آ ىاو م. ه کارها به خود او مربوط استيبق

ک ي اگر ىن راه، حتي جز اىدر هر راه. رساند ىرا به ظهور م ى انسانى  که معجزهىن است تنها راهيا. گانه راه يبر و  انين است راه ميا. ميزن ى را دامن مىنيتحوالت ع

تازه بر  ىها زخم ىن قربانيک از ايخلق ما با هر .  شوندىن فرزندان خلق قربانيرتريکه دل نين خون قصور ماست، چه رسد به ايک مبارز بچکد، اي ىني خون از بى قطره

  ... است ى گزافىن بهايا. کند ىکر خود احساس ميپ

  : خود حجت آورده بود ىها  حرفىن براي درخشان لنى هين توصي با اىا تودهق يرف

  .يسترد عاقالنه ني او را بگى جاىگري برود تا پست فطرت دىکه پست فطرت ني اى براىک انقالبي کردن ى قربان-

ن يتر ت مناسبي مسؤولىشد و با نوع ى در برابر هر سوال مرتعش مى گلسرخىوجدان انقالب. ر کردي درگىديل جدين گفتگوها ذهن او را با مساي قانع نشد، اما اىگلسرخ

کرد،  ى مىروي پىباطن ى از الهاميىز که گوي تى زهين غرياو به مدد ا. رفت ىش آن ميشاپيتر بود و پ  اش چابکىزه او چه بسا که از آگاهيغر. کرد ىپاسخ را جستجو م

 کشور ى ک گوشهي در ىا هر بار که گلوله. دار بوديک در وجودش بياما هنوز چر. خواند ى مىا ق تودهي رفىر او را بسوايزه هشين غريا. افته بودي ىا ت فوق العادهيحساس

  .کرد ىها خود را گرم م ن گلولهي تاب او از آتش و باروت اىروح شاعرانه وب. کرد ى مى تابىن بچه بيد، ايکش ىر ميصف

  .ه محتاط و شکاک را به خود گرفت ک پرسندي و مجادله دور شد و حالت ىج از موضع دوئل لفظي به تدرىا ق تودهي پراکنده با رفىها در بحث

  :ده بودي پرسىق توده ايک بار از رفي

  ک مبارز خلق کدام است ؟ي ىفه براين وظيتر ط ما مبرمي در شرا-

  : قاطع ادا شد ىک جمله کوتاه بود که با لحنيجواب 

   .ىاسي سى افشاگر-

باره هم  نيدر ا. ا داشتيگر مرشدان و رهبران پرولتارين و دي مارکس، انگلس و لنىح و رهنمودهاي از نصاىني آهنى  خود پشتوانهىها  از حرفىاري بسى براىق توده ايرف

  :ح داده بودين توضيبا کالم لن

  .يست نىاسي سى و افشاگرىغاتيمهمتر از کار تبل ىچ امري آن و تدارک انقالب، هىم مبانيا، تحکيل حزب پرولتاريشبرد کار مبارزه، تشکي پى برا-

  :و افزوده بود 

مشت .  دارندى واحدىاسي که هدف سىا  پراکندهىروهاي نى  اتحاد همهىجد و جهد برا. ز افزوده شودي نىاتيژه، اما حي وى فهيک وظيد يبا  ىک عمومين تاکتي به ا-

 را از هم بدرد و ى خصم طبقاتىست که گلوي نىقدر برنده و قو ن، چنگ و دندان ما آنيجز ا. ميه دهي به هم تکديبا. شود ىتر م ىتر و کار نين وحدت سنگي ما با اىخلق

ن وجدان يا. مير کنير و تفسي خود به طور خالق تعبى  جامعهى طهياضداد را در عمل و درح» وحدت و مبارزه « م قانون يد بتوانيبا.  او را در هم بشکندىها استخوان

  .ى ماستتسيمارکس

 ى ک مرحلهياش  شهي که در اندىگلسرخ. بش زدي غىا ق تودهيرف. ها و مباحث قطع شد ن مالقاتيد آمده بود، ناگهان اي پدى در گلسرخىا  تازهىها که کششيدر حال

  .يل تکان نخورددل ىبت ظاهرا بين غيکرد، از ا ى مى را طى و انتقالىبرزخ
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  :کرد  ىشعر به او اشاره م

  ؟ ى افشاگر-

  .داد ي مىن کلمه در دهانش مزه تازه ايا

  .رحم باش  ىشعر من ب

  ،ىد رسوا کنيتو با

   !ىت به لرزه در آوريها ر قدمين را در زيد زميبا

  روها ؟ي وحدت ن-

  ميبا شعرها

  .دهم ى را پرواز مىکبوتران آشت

  قانيوند رفيبگذار در صلح و پ

  .گور دشمن حفر شود

  ستي ما اگر چه رسا نىادهايفر

  ى شودکيد يبا

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

  ده البرزيد در هر سپيبا

  ميتر شو کينزد

  مي شوىکيد يبا

   ماستىگانگينان هراسشان زيا

   خاورى عهيد که سر زند طليبا

  نما ىاز چشمها

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

. داشت ىک نگاه دوباره به دور و برش گام برمي و ى درونىابي راه کنکاش و بازى مهي او در ن.رکننده بوديش از همه نامنتظره و غافلگي خودش بى براى گلسرخىريدستگ

 و ى پر از تامل و کنجکاوىده بود و زندگي بود، برىالبافيش حرف و خي، که بقول خودش تنها نشخوار انقالبىستيک محفل کوچک مارکسيشد که از  ىکسال ميک ينزد

  .گذراند ى را مىا جستجو کننده

  :آورد  ى بر لب ميىها خته حرفيست نما، گاه جسته گري محفل مارکسى درباره

 و ىباز ال خودشان با آتشيبگذارند و به خ» چه گوارا  « ىخواهند پا جا ىفکر م  روشنى انقالبى ک مشت جوجهي. کنند، کمتر اهل قلم اند ى مىشتر وراجيها که ب  آن-

  .يدار کنند ترقه مردم را بىصدا

  :داد  ىده ادامه ميده جويشناک و ناباور، حرفش را جوي اندى افهيو با ق. کرد  ىمکث م

  .يدارشان کند بىکياج دارند که يشتر احتينها خودشان بي اما ا-

 پر افاده با ىها نيفه نشن کاينه اش را از ايخشم و ک. کرد، کالفه و سرخورده بود ىاد مين ينش  کافهىها کنگ تي از آن محفل، که از آن به عنوان محفل وىگلسرخ

  :کرد ى ابراز مىر لبي زىغرولندها

دان زبان ببند و بازو بگشا، ين مي و اىن گويده، ايق وقتش رسيگر رفيخوب د: يىها بگو ترند، اما اگر به آن کين هم بلشويان است، از لني شعار و ادعا در مى پاى وقت-

  .يه کنندکنند تا جازدن خودشان را توج ى جور مىک دوز وکلک لفظير وهزا. افتند ىن ميي خود پاى ادعاهاى ناگهان از قله

، صداها و ىگاه دادگاه نظام  و آنيى و بازجوىريان دستگياهو در جري پر هىها ن قارقارکيا.  محک زده بودى را به درستى انقالبىها او پهلوان پنبه.  حق داشتىگلسرخ
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م و جالد باهم به رقابت غم ي دژخيىزگوي و مجيىسرا حهي دست آموز ساواک بر سر مدىها ىادند و به صورت طوطآور خود را نشان د خراش و چندش  گوشىها زوزه

  .ى پرداختندزيانگ

  :ين انداخت دوباره در وجود او طنىا ق تودهي رفىها زمزمه. شدينديتر ب ىشتر و جدي به خود مجال داد تا بى انقالبىها ن مترسکيدن از محفل اي با برىگلسرخ

زنند و  ىها که امروز به نام مارکس دست به ترور م آن. دين خط قرمز کشين سخنان مارکس و انگلس و لنيتر  تابناکىست بودن را داشت، اما روي مارکسىتوان ادعا ى نم-

  ...دانند و تبهکارند  ىا نمي دانند و ىسم را نمي لنن–سم يا مارکسيفروشند،  ى را به دهقان مردد مى انقالبىاين، پرولتارير پرچم لنيا در زي

  : گفته بود ىق توده ايرف

  . استتر از ندانستن ها کم دانستن خطرناک  وقتىلي خ-

  . نهفته بودىات تلخين جمالت تجربيپشت ا

ق يرف. شد ىافت به زندان ختم مي او  که ازيى پرداخت، اما رد پاىا ق تودهي رفى به جستجوىاق نوظهوريبا اشت. کرد ىن منطق احساس انس و الفت مي حاال با اىگلسرخ

  ...در شکنجه گاه بود 

 ىگلسرخ. ر او شد ي عنکبوت دست و پاگى به آن پشت کرد، مانند تارهاى تلخىها  آورد و با آزمونى به آن روى با انتظارات پرشورى که گلسرخى کوچکىاسيمحفل س

  :ده داشتيعق

  .توان تجربه کرد ىطناب دار را دوبار نم.  حکم طناب دار را داردى مبارز انقالبىط ما براين اشتباه در شرايتر  کم-

ز يخ. د بسته بودي به آن اميىدر آغاز ورود به آن محفل کذا. شناخت پرداخت ى را که ميىن بهايتر ن اهمال گراني اى نکرد و براىروي پىاتين سرمشق حياما خود او ازا

با . دي آن دور کند، ظاهرا از خانواده خود برى احتمالىها ن گرداب و تالطميکه همسر و تنها پسرش را از ا ني اىبرا. ندازديب پر حادثه ىها برداشت تا خود را به قعر گرداب

انواده خود طور جلوه دهد که به علت اختالف و عدم تفاهم جدا از خ نيد تا در انظار اين محفل ارتباط داشت، کوشي با اىز به نحويکه او ن) 1( با همسرش عاطفه ىتبان

انا چپ ي و احىالبافيداد، اما در آن محفل جز حرف و خ ى مىاري او را ى مصلحتىن ظاهرسازيعاطفه در ا.  در حال گسستن استىن رشته خانوادگيکند و ا ى مىزندگ

 در ىک انقالبي ىآن قطع رابطه کرده بود، اما خطا با ىشد که گلسرخ ىک سال ميک به يافت نزدين محفل راه ي ساواک به اىوقت. چ نبودي و خطرناک هىشي نماىها ىرو

 را به ى مبارز انقالبىکند و مثل باتالق ى رشد مىماند و گاه حت ى مىن خطا ترو تازه و شاداب باقيا. شود ىط خفقان و شکنجه جامعه ما هرگز مشمول مرور زمان نميشرا

  .کشد ىدرون خود م

  .مان ساواک به سراغ او آمدندير شدند، دژخي محفل دستگى اعضاىوقت. افتي نيىن باتالق رهاي هم از اىگلسرخ

 ىرو. کند ى خود را برانداز مىرحم سراپا ىبه، اما موشکاف و بي غرىستد و با نگاهيا ى در برابر خود مىمبارز انقالب. نگرد ى تازه به خود مىدر شکنجه، گاه انسان با نگاه

  .کند ىره و مرموز وحشت مين چاه تي خود در اى افهيدن قيپردازد و گاه از د ىشود و به جستجو م ىک و ناشناخته وجود خود خم ميمه تارياعماق ن

 ىها کند، غول ىتر به آن رجوع م  و روزمره کمىط عادياو در آن بخش پنهان خود که در شرا. شود ىشروع م ى و دردناک آدمىدر شکنجه، گاه کشف و شهوِد درون

ها با شبح  ها و حماسه ن افسانهي اى و گاه به جا–زند  ى پوزخند مىم و زبونيها به شکست و تسل  آنى ابدىرويکند که ن ى را کشف ميىامه خدي و موجودات نىرياساط

 شدن و ىل متالشاس در حاي و اندوه و ى که از شدت ناتوانىشود، شبح عاجز ىرو م اطالع بود روبه ىر پوست خود بيش که تاکنون از وجود آن در زيترسنده و لرزان خو

تر و  شيعمق ب» انسان « آورند و به نام  ىم را به زانو در ميکنند، دژخ ىگاه را فتح م ابند، شکنجهي ى خود را باز ميى و خداىري اساطى افهيها که ق آن. ختن استيفرو ر

  .دهند ى مىِن پر غرورتريطن

دا يرون درز پي که بطور خالصه و پراکنده از زندان به بيىخبرها. ه داشتيت خود تکياومت و حقانمثل شعرش از خلق بود و مثل خلق به مق. ن قماش بودي از اىگلسرخ

  : نقل کردىران او پس از آزادي از هم زنجىکي. کرد ىت مي حکاى گلسرخىجو و شورش  مبارزهى هيکرد، از روح ىم

ر بغلش را يگذاشت نگهبانان ز ىنم. ستديانه را تحمل کرده بود بايش صدها تازيه ن مجروح خود کى پاهاىکرد رو ى مىبردند سع ى شکنجه مى خسرو را براىوقت« -

ده، لنگ لنگان، اما ي باشکوه وشکنجه دى افهيداد و با آن ق ىاش را جلو م نهيزد، س ىش را بهم گره ميفشرد، ابروها ى هم مىش را رويها دندان. رند و کمکش کننديبگ

  .»داشت  ىمحکم قدم بر م

  :اد داشت ي از او به ىا  تکان دهندهى ماجراى گلسرخىريهم زنج
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  .»کرد  ى رفقا استفاده مى هيت روحي تقوى براىد، از هر فرصتيکش ىدک مي را ىبار ن و مرگي سالم در بدنش نبود و اتهام سنگىک جايبا آنکه « -

  :کرد يد ميق تاکين رفيا

  .»جرمش ، بخاطر شهامتش اعدام شد خسرو نه بخاطر « -

  :ادگار دارد ي از او به ى تابناکى  خاطرهى گلسرخىها ىگر از هم سلولي دىکي

  :گفت  ىداد و م ىگذراندند نشان م ى را ميى دشوار شکنجه و بازجوى که روزهايىاش را به رفقا  گره کردهىها مشت« -

  .» مياموزي و روزبه بيىراياز کت« -

ها  ىا  با تودهى خوشى انهياش م ىکي چرىها شي گراى به اقتضاى در آن موقع که گلسرخى حت-شه يا روزبه هم شاه است، امىها دار شکنجه گاه  قهرمان ناميىرايکت

 پا يىو سرانجام وفادارانه همان جا. » است ىک حزب کافي و اشتباهات ىها ىه تمام ندانم کاري تبرىک روزبه براي« بارها گفته بود . نداشت ـ قهرمان محبوب او بود

  .يش از او گذاشته بود وزبه بزرگ پگذاشت که ر

م در ي دژخىکي و شوک الکترىانه، اجاق برقي تازىوقت. صادر شد»  ساواک –شاه « گاه  حکم اعدام او در شکنجه. که به دادگاه برود محکوم شده بود  ش از آني پىگلسرخ

گر يمان راسخ او باطل شد، زنده ماندن او دي ، چون سحر و افسون در برابر اىروان ىرهايز و تحقيانگ د رعبين و تهديري شىها فتاد و وعدهيش کارگر نيکر پهلوانيپ

  .خطرناک بود 

ورش با شب  شد و فطرت شعله ىق سرکش مهار نمين حرين بود که ايتواند شامل اوبشود چقدر است؟ مهم ا ى که مىست و حداکثر مجازات قانونيمهم نبود که اتهام او چ

  .ى نداشتسازگارمن يو ظلمت و کفر و اهر

س دادگاه مرعوب برق يير. نمود ىل مدافع و دادستان مشکل مي وکى واقعىن جايي، تع هيما ى بىمه شب بازين خيدر ا.  بودى مضحکىمه شب بازي خى صحنه ىدادگاه نظام

 و حس و  از فکرىن نشانيتر  مسخ شده شان کمىها  و چهره و نگاه ماتىا شهي شىها ماندند که چشم ى ميىها دادرسان به عروسک.  بود که بر دوش داشتيىها شوم قپه

  .طراوت زنده بودن نداشت 

چ مرجع يها در ه  را که هنوز مجرم بودن آنىورش به متهماني ى دستورىها روزنامه.  کرديىآرا  را صحنهىحي وقىل محکمه ، ساوک شعبده بازيش از تشکياز چند روز پ

ها را از متهمان و مقاصد و   راه انداخت تا به اصطالح خشم و انزجار تودهىوار  و دلقکىساوک اجتماعات و تظاهرات تصنع. وع کردند محرز نشده بود ، شرى و قانونيىقضا

 ى گروهىده شاه از سو ترور انجام نشىشکرگزار. (گذشتند ىا با پوزخند ميتفاوت و  ىرونق ب ى کهنه و بىها نامه شين نماياما مردم از کنار ا. ش دهديها نما  آنىها آرمان

  !) بودندن ترور صحبت کردهي با محفل آنان در ارتباط بود و در باره اىکه گلسرخ

  .دفن بود  ىن دادگاه قانون کش تنها صدور جواز رسمي اى فهيوظ.  بودىنيش بي قابل پىش از شروع دادرسين جو خفقان آور حکم دادگاه پيدر ا

  .ى ساوک کامال مشخص بود افهيز وکلک ق پردوى بازىن شامورتي اى در پشت صحنه

  .غات يتبل: کردند  ىک کاال را عرضه مي ى و دالل بازىگري و هوچيى شباهت داشت که همه فروشندگان آن با عربده جوىز به بازار مکاره يش از هر چيب ىدادگاه نظام

  .شاه: يک نفر بود  فقط ىغات بازارين تبليو هدف ا

 ىزي صحنه آمدند و کلمات جنون آمى روىگري پس از دىکي ى کوکىها اکثر متهمان مانند عروسک.  خود متهمان را به کار گرفتىه عروسک رونق بازار مکارىساوک برا

کلمات ن يتر ن جمالت تملق ساوک را گفتند، با چرکيتر با نچسب.  کردندىبه به گفتند، چه چه زدند، خوش رقص. را که ساوک دردهانشان گذاشته بود تکرار کردند

 ىند، صدايم و شاه بنشيه دژخي بر صورت کرىروزيت و پيرفت تا لبخند رضا ى که مىا و سرانجام در لحظه. اصالحات شاهانه را ستودند و از بت اعظم طلب توبه کردند

  :ر کشان فرود آمد ي چون شالق صفى گلسرخىرعد آسا

  مردم ىبه نام نام

  .ک نارنجک تواناتر بوديش از انفجار يصدا

هر چه شما بر من . خ استيست خطابم با خلق و تاريک مارکسيبه عنوان . کنم ىرا قبول دارم ، از خودم دفاع نم ت آني بودن و نه صالحى که نه قانونىمن در دادگاه----

ت توده يدتر باشد لطف و حمايام شد دهيا به من و عق شمى نهيهر چه ک. ترم  کيبالم، چرا که هر چه از شما دورتر باشم به مردم نزد ىشتر بر خودم ميد، من بيشتر بتازيب

  .سازند ى مردم از جسدم پرچم و سرود م-د سپرد ي که خواه-د ي اگر مرا به گور بسپارىحت. تر استياز من قو
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  : باشد گفت ىک دستور خشک و جديثل کرد م ى مى که سعيىسرهنگ غفارزاده با صدا.  را قطع کردى مدافعات گلسرخى س دادگاه با به صدا در آوردن زنگ دنبالهيير

  .ديرا کنار بگذار ىغات مراميه رفتن و تبليحاش. د يفقط از خودتان دفاع کن

  .فر ارتش استناد کردي و کى قانون دادرس114و به ماده 

  : پوزخند زد ىگلسرخ

  د؟يترس ى من مىها از حرف--

  :اد زديت فريس دادگاه با عصبانيير

  !دينيبنش. د ياکت شودهم که س ىبه شما دستور م

  :اش بلندتر شد جان زدهي هىصدا. ق افتادي حرى گلسرخىها در چشم

خوف . دار کندي را بىا  من آنقدربلند باشد که بتواند وجدان خفتهىکنم صدا ىال نميخ. ديتان دستور بدهيها ها و گروهبان د به سرجوخهيبرو. دي به من دستور نده-

  .کنند ىت ميها از شما حما زهيبه اصطالح محترم هم سرند که در دادگاه ينيب ىم. دينکن

  .ستاده بودند اشاره کردي که دور تا دور دادگاه اىف سربازان مسلحينشست با سر به رد ىکه ميودر حال

 کننده  کرىها  و عوعو و زوزهى و هوى، با ه ىاسين سيها، معلول ها، وازده د و پس از او جغدها، شغاليچيان در دادگاه پياله دانش تزلزل کرامت ى بى صداىپس از گلسرخ

  ...خود دوباره شروع کردند

 ىگلسرخ. فشردند و در آغوش هم رفتند  ىگر را به گرميکديان را خواند، آن دو تنها لبخند زدند، بعد دست ي و دانشىحکم اعدام گلسرخ ى دادگاه نظامى منشىوقت

  :گفت 

  !ق يرف-

  :ان تکرار کرد يو دانش

  !قم ين رفيبهتر-

  

 دهان به دهان ى جذاب ملىها ان مانند داستاني و دانشىن دو دادگاه نام گلسرخي اى  بود، اما در فاصلهىدادگاه بدو ىآور معرکه نظام تکرار مالل ىد نظرنظاميدادگاه تجد

ان خود در قلب ي پاىکه قهرمانان ما به سفر ب ىدر حال. فرو رفت از نور و افتخار ىا هاله شتر دريها ب  آنىر ذهنيها تصو ن تکرار شدنيک از ايگشت و تکرارشد و در هر

 را به صحن ىآموز مطبوعات وطن ون و خبرنگاران دستيزي تلوىها نيو، دوربي رادىها بلندگوها آن.  مرتکب شدندىم خبط بزرگي رژىها دادند، دستگاه ىتوده ادامه م

 خود را ىن آمد که دهان آشپز باشييقدر گرم از اجاق پا ن آش آنيپختند، اما ا ى مىغات درباريگشاد تبل دهان ى براىذيال خود آش چرب و لذيبه خ. دادگاه بردند

  .سوزاند

کتاتور ي دىها به سجده در آمدند، به دست جالد بوسه زدند، چکمه ها آن.  عفو کردندى تقاضاىد نظر ،هشت نفرشان با اشک و البه و زارياز دوازده نفر متهم دادگاه تجد

  . کردنديىرشان را گداي جسم کرم زده و حقىدند و آزاديسيا لر

  .» همه وجودم را در بر گرفته است ى و شرمسارىمانيموج پش« : شکوه فرهنگ گفت

  .»دانم ىد توطئه گران انجام دهم، با تمام وجود خود را گناهکار مي کردن افکار پلىدر جهت خنث ىنکه نتوانستم اقدامياز «:  گفتىم فرهنگ رازيابراه

  .» مطرح استىر افکار انسانيجا موضوع تخد نيا... باشدىرانگري وى براى خوبى لهيتواند وس ىها تنها م ستي مارکسىولوژيديا«:  گفتىديرحمت اهللا جمش

  .»رفتم ى مىبه راه خطرناکدم که کورکورانه ي ذهنم آب شدند و فهمىها خي. بود که چشمانم را باز کرد ى محکمىلي من سىريدستگ« : ه گفت يم اتحاديمر

  .هم به وجدان خود گوش دادند  ى سمکار کمىعل  و عباسيىفور بطحايتنها ط

 ى رويى را که گوىزيماند ، تماشاگران لبخند تمسخرآم ىان ثابت مي و دانشى مردانه گلسرخىها افهي قىون رويزين ، هر بار که تلويز و ننگيآم  حقارتىن بازيدر خالل ا

   .کردند ىمزه و مبتذل را افشا م ى بىن فکاهيزدند و ا ى با سکوت خود حرف مىها حت آن. دنديد ى شده بود ، مىکوب  خالها  آنىها لب

  .دن است ي غرى دانستند که رعد آماده ىهمه م. ه انداختي بر محکمه ساىن و سرديد ناگهان سکوت سنگي رسىن دفاع به گلسرخي نوبت آخرىوقت
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رد و از ي او اوج بگىگذارد صدا ى بسته نمى در آن فضاىحت ى نظامى افته بود که محکمهي درى دادگاه بدوى او با اتکاء به تجربه.  مختصر بود ن باري اىه گلسرخيدفاع

 ىن همان کاريداد و ا ىن کلمات جا مي وجودش را در محدودترى د عصارهيبا. فشرد  ىن کالم ميها را در مختصرتر ن حرفيتر د مفصليپس با. د و افکارش دفاع کنديعقا

  . کرد ىبود که گلسرخ

  :روز بودينده روشن و پيش مثل آيصدا

 من ى دهيجرم من نه توطئه و سوءقصد، بلکه عق. شوم ى محاکمه و محکوم به مرگ مىستيجا صرفا به خاطر داشتن افکار مارکس نيد بداند که من در ايران باي اى  جامعه-

 ىت راي مسؤولىه صادر کنندگان بين پرونده و عليه سازندگان اين دادگاه، عليه اي هم در آن حضور دارند، علىس خارجين روزنامه نواين محاکمه که آقايمن در ا. است

 که در شرف ىولتت دين جنايها، به ا ىن صحنه سازي جهان را به بذل توجه به ايى و قضاى حقوقىها ها و سازمان تهيمن تمام مراجع و کم. کنم ى اعالم جرم مىدادگاه عاد

ک يمن که .  مرا بخواندى ن زحمت را به خود نداده که پروندهي اىحت ىدادگاه نظام. د به آن توجه شودي است که در واقع باىا ن مسألهيا. کنم ىوقوع است دعوت م

  :زنم که ىاد ميند فر بلىرم با صديم ى آن مىده ام را که برايگذارم و عق ىعت اسالم ارج ميست هستم، به شري لنن--ست يمارکس

 ىربنايک زيکه نخست  تواند وجود داشته باشد، مگر آن ى نمى استثمار چون کشور ما، حکومت واقعا ملى  وابسته و تحت سلطهىا، در کشورهاي دنىچ کجايدر ه

  .دي در جامعه به وجود آىستيمارکس

گر و استثمار   طبقات غارتى براىا چ روزنهيخ سخن گفت که هي تارى او از تجربه. ف گرفته بودم را هدي کرد که قلب رژىا ل به دشنهيه اش را تبدين دفاعيان آخريدانش

  . و چکمه پوش سراغ نداردشهير ى قلدر بى  حاکمهىها أتيکننده و ه

شان  فهي که تنها وظى مزدورىتباط جمعل اري و وساىغاتي تبلىپورهاي شىاريان به ي و دانشىگلسرخ. ن نامنتظره نبوديا. د شدييان تاي و دانشىحکم اعدام گلسرخ

ها را   آنىب و پهلواني نجىها افهيان مردم رفتند، مردم قي به مىعيها بسته بودند، بطور وس فه کمر به قتل آنين وظير افکار است و به حکم ايات و تخديف واقعيتحر

  .گون نشان دادند ها به اشکال و طرق گونه ق خود را با آني عمى و همدردىدند و همدليها را شن  آنىمانيدند، سخنان ايد

ک اشعار و مقاالت ي دور و نزدىها  که در گذشتهىاتي مجالت و نشرىدر ظرف چند روز تمام.  شروع شدى آثار گلسرخى بود که بسوىا سابقه ىن طرق هجوم بي از اىکي

  )2. (يدند جلد به فروش رسىمت رويبه چند برابر قچاپ کرده بودند، » دامون « مستعارىا با امضاي ىوانتقادات او را با نام واقع

غ ير تي که زىدر کشور.  چاپ شد و به فروش رفت ىا مخفي و ىمه علنيبه طور ن» است شعرياست هنر ، سيس« هزار نسخه از کتاب او به نام 50 چند ماه در حدود ىدر ط

ا يها خاک بخورد  ى کتابفروشىها  دکهىد رويها با ها و سال  گذشته ماهى نسخه هم که از چند صافن هزاريد و ايرس ى به هزار نسخه مىراژ کتاب به سختي تىسانسور دولت

 بود که مردم از شاعر ىلين تجليبهتر)  است ىا  رکورد تازهىکه بعد از آثار صمد بهرنگ(  سابقهىآور و ب راژ سرسامين تي انتظار بکشد، اى انتشاراتىها ن بنگاهيتريپشت و

  . کردندت خود را نثار فرزندان خلف خودين و حمايرغضب و اعوان و انصارش حرمت و تحسي کردن به مىله با دهن کجين وسي به عمل آوردند و بد خودىانقالب

  :ى چه به جا گفته بود که گلسرخ. م فرود آمدين رژي خونى بود که به پوزه  ىان مشت محکمي و دانشى گلسرخىت بالنده و کم همتايمحبوب

  .»تر است  ىها از من قو ت تودهيدتر باشد ، لطف و حمايدم شدي شما به من و عقاى نهيکهرچه « 

ن يد در آخري خود را گم کرده بود ، به تکاپو افتاد تا شاىها دست و پا  آنىان و رشد روزافزون اشباح انقالبي و دانشى نام گلسرخى ساواک که از بازتاب گسترده و پرولوله

 عفو ىشنهاد شد که از شاه تقاضايرباران بودند، پيده دم تي در انتظار سپى پر آرامشىنک با صبوريبه قهرمانان که ا. ر رسوخ کنديرناپذي تسخى لعهن دو قيها در ا لحظه

ک يگاه   قهرمان در شکنجه.ها فقط پوزخند زدند اما آن. شود ىشان منظور م ژه در مجازاتي وىها في تخفيىن تقاضايها قول داد که در صورت چن ساواک به آن. کنند

  :داند  ىشتر نميکلمه ب

  !»نه « -

  .گاه تداوم سنگر است  در زندان و شکنجه» نه  « ى کلمه.  اوستى ن حربهين آخريو ا

 ىاما گلسرخ. ردي بپذىک مالقات خصوصيشنهاد شد که دامون پسرش را در ي پىبه گلسرخ.  وارد شدىگريفتاد، ساواک از در دي به تن مبارزان کارگر نىچ وردي هىوقت

  !»نه « : ى با سماجت گفتساواک اصرار کرد، گلسرخ.  دادىشنهاد هم جواب منفين پيبه ا

اما شاعر . کردند ىاد زنان نام دامون را تکرار مي وجودش فرىها همه سلول. سوزاند ىدن دامون تا مغز استخوانش را مياق دي گفت که اشتىا ىط روحيرا در شرا» نه « ن يوا

 را بشکند و ى گلسرخىتوانست حصار سرسخت ى بود که مىتنها موجود.  ضعف او بودى دامون تنها نقطه. ک دام بسازدي او ىخواهد از دامون برا ىدانست که ساواک م ىم
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فه قبول کرده بود، دامون يک وظيگ را به عنوان  که او مرىتيدر موقع. دار کنديز از مرگ را در او بي زنده ماندن و گرى توانست وسوسه ىدامون م. او را به لرزه درآورد

  .ى بود  زندگى شور و وعده

  !»نه « : ى گفت  بغض آلودى با تلخىگلسرخ

د نظر يحکم دادگاه تجد: ها تنها نوشتند روزنامه. ها اعالم نشد  خبر مرگ آنىاما حت .  تيرباران شدند1352 در سحر گاه بيست و هشتم بهمن ماه اني و دانشىگلسرخ

  .يان ابرام شد و دانشى گلسرخى درباره

رفت وقوف  ى که مى به حکم راهى گلسرخى خلق را از او پنهان کنند ولىتوانند جسد شهدا ىکردند م ىال ميها خ آن. امديان ني به مىآبرو حرف ىن حکم بي اىاز اجرا

  :ش از مرگش سرود يکامل داشت که پ

  

  ىتو رفت

  شهر در تو سوخت

  باغ در تو سوخت

  ا دو دست جوانتام

  --- بشارت فردا --

  شود ىهر سال سبز م

   زمزمه گر در تمام خاکىها و با شاخه

  دهد ىگل م

   خونى به سرخىگل

  

ند ويز با دامون پي و جنون آمىک عشق عصبيدانستم که خسرو با  ىمن م. م او، فرزند مردم، دامون بوديتيدار از ي ، دىق گلسرخيفه من پس از شهادت رفين وظينخست

 را داشت که در يىن توانايخت، اير ى صورتش مى ملوس توى ک بچه گربهي که مثل ى صافىزده و موها  درشت و غمىها دانستم که دامون کوچولو با آن چشم ىم. داشت

  .ه و لبخندش او را به معراج ببردک بوسي ما را غرق کند و با ى اشک خود قهرمان خلقى ک قطرهي

 اگر آه ،.  از دست رفتهىدانست چه جواهر ىنم.  افتاده استىدانست که چه اتفاق ىاو نم... دانست ى کوچولو نمىن گلسرخيا. ختي قلبم فرو رچشمم که به دامون افتاد

  ...اگر بتواند بفهمد. بفهمد

سوزاند، طرح کمرنگ خسرو ظاهر  ىم را ميها که چشم ى مه خشکىدر ورا.  به راه انداختندىها ناگهان زنده شدند، منفجر شدند و در ذهنم آتش باز خاطره...ها  خاطره

  .ى و دوست داشتن بود بال  از تمسخر و غرور و سبکىر بغرنجي که تفسى شده، لبخندى او ابدىها  که انگار بر لبىشد، با لبخند

  ...ى  زمانىب... حال ... گذشته ... خسرو ... دامون 

  :ش و سرسام گرفته بودا ذهنم مغشوها به تالطم افتاده بودند، ام خاطره

   ؟ىا  نگفتهى شعرى خسرو تازگ-

  ...کد و خالصم کند کاش زودتر بتر...نه ام هست که اگر بترکدي سىک بغض توي -

 ى به زردى و کهنگ را که از چرکىديحاال دارند دستمال سف. اند ان را زودتر از او به چوبه بستهيقش دانشيرف. زند ىهنوز لبخند م. بندند ىخسرو را به چوبه اعدام م

  .بندند ىش ميزند به چشمها ىم

  :زند ىخسرو است که حرف م

   ؟ىترس ى م-

  :اندازد  ىش را باال ميها ان شانهيدانش
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  . وقت فکر کردن به ترس را ندارم -

بست از کار خود فارغ شده و به طرف خسرو  ىان را مي دانشىها  که چشمىسرباز. بلعد  ى مىا صانهي تازه و شاداب سحر را با عطش حرىق هوايک نفس عميخسرو با 

  .يد آ ىم

  :زند  ىن خسرو است که حرف ميا

  .د را تماشا کنم يخواهم طلوع خورش ىم.  مرا نبندىها  داداش ، چشم-

  .کند  ى شده ، اشاره مى گرم آفتاب برافروخته و نارنجىها ن نفسي آسمان باز که از نخستى و با نگاهش به گوشه

  .شوند  ىشوند و دوباره ظاهر م ىشکنند، محو م ىشوند، م ىر و رو ميز. نديآ ى مىگري پس از دىکياطره  خىها موج... 

  :زند  ىخسرو است که حرف م

 ى و کورى و کرىزنم، احساس گنگ ىه سر نمي آباد و جوادى کوران ، نازى  ، قلعهىک هفته که به گود باغ چالي.  جنوب شهر لک زده ىها  کوچه پس کوچهى دلم برا-

  .کنم  ىم

  :زد  ىلش را شانه ميش سبيها با ناخن.  سبز را به تن داردىهمان فرنج نخ نما

  .يدان غار است  آباد و شوش و مى خانىها ني زمى من توىها شهير. زنم ى در شمال شهر پرسه مىکنم الک ىال مي من خ--

  ...ال ي نرم و غبار آلود ذهن و وهم و خىرها شدن ، رها شدن در فضا... د منطق زمان رهاندن يود را از قخ... ن يک زمي تارى مهيفرو رفتن در اعماق ن... ها  فوران گذشته

  .ى خود ساخته است  براىاند، ابهت مضحک ستادهي که دور تادور اىزه سربازنياز برق سرن  ىدادگاه نظام. ن است يخسرو خشمگ

  ...يد من در خاک پنهان کنى ن صدا را مثل جسد سوراخ سوراخ شدهيد ايوانت ىشما نم. وارها را خواهد شکافتين دي من اى صدا-

  .زند  ى موج مىتگر از باد صبحگاهير چيدان تيسوان بلند عاطفه در ميگ. پوشاند ىک شبح دادگاه را مي دامون مثل ى افهيق

  ... آتش -

  ..اند   خسرو شکفتهى نهي سى سرخ روىها قيند، شقايآ ىن به پرواز در ميآتش ىها ها مانند پرنده گلوله. رند يگ ى تفنگ قلب خسرو را نشانه مىها لوله

 چرب و ىها ابان قدم بزنند و سر سفره لقمهي خىطور آرام و خونسرد تو نيتوانند ا ىن مردم ميافتد، چطور ا ىک مجاهد به خاک مي، ىا ک تودهيک، يک چري ى وقت-

  بزرگ بردارند ؟

  .ماند  ى مىا وسانهيش به آه مايصدا

  .ها هم مسؤولند زد، آني که برى هر قطره خونىآورند که برا ى خودشان نمىگزد؟ چرا به رو ىست؟ چرا ککشان نميها مربوط ن  مگر به آن-

  ستد يا ىوقت از پرواز نم چين حرف شعار اوست که هيا. شود ى خسرو حس مى در صداىدي ن اامىتر بو کم

  . کردهى بسپارد سنگرش را خالىدير خودش را به نوممبارز اگ. ک شکست استي ىدي هر نوم-

  .يره شده اند نه خسرو خيب شان به سي مهىها  تفنگ با چشمىها لوله

  ...آتش -

  .کند  ىدان پخش ميسوان بلند عاطفه را در سراسر ميباد گ. کند  ىه ميدامون دارد گر

  خورد؟ ىه تکان ميش از هق هق گري استخوانىها و شانهاش پنهان کرده  دهي چروکى دستهاىست که صورتش را تويرزن کين پيا

  ست؟ي قهقهه خسرو نىن صدايا

  ...گل داده اند ... گل داده اند نه خسروي سىها قيشقا... پاشد  ى از خون به صورت خسرو مىموج

  . من نشسته ى زانوهاىامون است که رون ديا.  تمام شده استىان فکريهذ. تارند ىشان را مي پرىها  نرم و کودکانه دامون اشباح و خاطرهىصدا

  

  .را ببوسد ىشمي گوشتالود و ابرىها ن گونهيند و اين دهنده را ببيافه تسکين قين بار اي آخرىخواست برا ىخسرو چقدر دلش م

  .فهمم ىحاال م... فهمم  ىنکار را مي اىحاال معن. ند يش از اعدام هر چه اصرار کردند حاضر نشد دامون را ببيچرا در شب پ
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  امکيس

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

  . سرشناس جامعه ماست ىها عاطفه از شاعره. به چهار سال زندان محکوم شد ى بازداشت و در دادگاه نظامى همسرش گلسرخىريپس از دستگ» نيعاطفه گرگ« ) 1(

  . داشتىران همکاري اىات ادبيها و نشر  از جنگىاريهان ، با بسي روزنامه کىس هنريندگان و بعد در سروي در روزنامه آ عالوه بر کار مستمرىگلسرخ) 2(

  

  /com.persianblog.golsorkhi://http يخسروگلسرخ :از سايِت 

 مرگ شاعر

  ايد  را کشتهىخسرو گلسرخشما 
  کشد ىچه مطبوعات فقط افتخارات شما را به رخ مگر

   ژرژ پمپيدو هم شاعر استىگرچه آقا
  ى آکادمى ايران هم به عضويت افتخارى استخوانىو گرچه شهبانو

   خرگوشان پير فرانسه انتخاب شده
  ايد  را کشتهى بنام خسرو گلسرخىدانيم که شما شاعر ى ما مىول

   داريمىو ماموران سازمان امنيت جاسوسانآخر ما هم بين آجانها ، گروهبانها 
  ايد ـ  را کشتهىـ شما خسرو گلسرخ

  اين به افتخارات شما در مطبوعات مربوط نيست
  به نفت ، به پول
  کند ى که بر دوش جالدان سازمان امنيت حرکت مىبه موکب همايون

  ىها پوشاندن استخوانى بلوچ براى  که کارگران گرسنهى جديدىبه طرح ابريشم کالغ
  اند موزون شهبانو بافته

  هيچ چيز به هيچ چيز مربوط نيست
  و تازه ، خبر تيرباران همه جا هست

  باشد  درج شدهىآنکه واقعا خبر تيرباران درجاي ىب
  ايد  را کشتهىو همين عالمت آن است که شما خسرو گلسرخ

 کند، به ىقيقه در برابر شاه در برابر شاه در فرودگاه مهرآباد نقش عالم روحانيت ايران را باز ارتش که سه ماه ريش گذاشت تا ده دىگروهانها  ازى از افراد يکىشايد يک(
. شايد. زده به همه گفته  که دربدر بدنبال چريک است به زنش گفته ، زن او به زن من گفته ، زن من هم رفته در ميدان مجسمه ، جيغىيا يک رئيس کالنتر. ما خبر داده 

  ! ) شخصا به خود من گفته ى دکتر عضدىشايد آقا. شايد

  ايد   را کشتهىشما خسرو گلسرخ
  ايد  پيش از آنکه بکشيد ، کشتهىحت

  شما دوهزاروپانصد سال پيش از اين
    .ايد  را کشتهىخسرو گلسرخ

  » زنداني ـ شعرها يرضا براهن: سروده«

  

 /com.sharghian.www.  

  ينامه خسرو گلسرخيزندگ
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ه گاه را از دست ين تكي اى سالگ5/1ر سن  دىر بود كه گلسرخي در شهر رشت متولد شد نام پدرش قد1322 در روز دوم بهمن ىسنده مردمي شاعر و نوىسرو گلسرخخ
. ست بردي زىد كه در قم ميخ محمد وحيد نام داشت كه بعد از مرگ همسرش، خسرو و برادر دو ساله اش فرهاد را نزد پدرش حاج شيعه وحيداد مادرش بانو شمس الشر

ن يه مبارزه در وجودش بود خسرو توسط چنيد و بالطبع هنوز هم همان روحده بوي در نهضت جنگل جنگىرزا كوچك خان جنگلي بود كه در كنار مىد مرد مبارزيوح
).  جنگل استىاهي سى پناهگاه و انبوهىدامون به معن(ن رابطه گفت ي ها و دامون در اى به نام جنگليى شعرهاىر نظرات او قرار گرفت حتيد و تحت تاثيم دي تعلىمبارز

ان رسانده بود و بعد از فوت ي به پاىم نظامي و حكيىم سناي و متوسطه را در مدارس حكيىل ابتدايو دوران تحص پدر بزرگش فوت كرد آن زمان خسر1341در سال 
دند او روزها كار ي گزىن حضور سكني كوچك در محله امىمت كردند و در خانه ايست چرخ معاش خانواده را بگرداند او و برادرش فرهاد به تهران عزي باىپدربزرگش م

ر ي غى او با نام هاى از سوىار بر آثار ادبي بسىن سالها اشعار و مقاالت و نقدهاي اىز غافل نبود در طيات نين سالها از ادبيخسرو در ا.  خواندىب ها درس م كرد و شىم
آموختن زبان فرانسه به طور كامل و زبان ، با ىن زمان گلسرخيد در ايان به چاپ رسي خسرو كاتوز–ن راد ي افش– بابك رستگار – خ ، گ – چون دامون ى و مستعارىواقع
  . زدىز مي نى ادبى، دست به ترجمه هاى در دوره دانشگاهىسيانگل

 از افكار او آثار ىرير پذي در كنار عاطفه و تاثىسنده همفكرش ازدواج كرد زندگين شاعر و نوي با عاطفه گرگ48در سال .  شروع شد45 او در شعر از سال ىكار جد
اتش، به جز ي از خسرو در زمان حىچ اثري باشد البته هى م52 تا 48 ىت او در مطبوعات در سالهاي و خالقى فكريى كه دوران شكوفاى تر كرد بطورى را غنىگلسرخ

 ست ى گرفت، مقاله ا او سراغىان نوشته هايتوان به عنوان كتاب چاپ شده در مي كه مىزيتنها چ. افت به صورت كتاب چاپ نشديآنچه در مطبوعات و جنگ ها انتشار 
كاوه ” اما بعدا.  پور انجام گرفتىژن اسديت بيريبه مد) كتاب نمونه( انتشارات ىن بار به صورت جزوه از سوي اولىن مقاله برايا” اسِت شعرياسِت هنر، سيس” با عنوان 

خسرو . ز در آن استين دفتر نيچاپ كرد كه ا” ستاده امي جهان اىجامن در ك” و ” ان دشنه و دلي مىدست ”ىن مجموعه آثار خسرو را در دو مجموعه به نام هايگوهر
. چاپ شد“ ن مني سرزمىا “ ى خود گلسرخىن دو مجموعه، با نام انتخابي از اىكيد و بعدها يقرارداد بسته بود كه به انجام نرس) كتاب نمونه(ش با ي چاپ كتابهاىبرا

د كرده اند كه ي بودند تأكى پور كه از دوستان گلسرخىژن اسدي وبىعمران صالح.  انجام شده استىه عمران صالحي مجموعه دوم به توصىبرا” سيپرنده خ“انتخاب نام 
  .ش بگذاردي از شعرهاىن نام را بر مجموعه ايخسرو قصد داشت ا

 ىر شد و در دادگاه نظاميز دستگين ني عاطفه گرگىلسرخ گىري بعد از دستگى به نام دامون بود مدتىن ازدواج فرزندي كرد و ثمره اىاو چهار سال در كنار همسرش زندگ
  ). كندى مىس زندگيهم اكنون دامون همراه مادرش در پار. ( دامون به برادرش سپرده شدىبه چهار سال زندان محكوم شد با به زندان افتادن او سرپرست

ده بود در اوائل ورود به آن محفل او متوجه شد كه ين محفل بري بود كه از اكسالي مدت ىري بود كه موقع دستگىت در محفلي عضوى گلسرخىرين علت دستگيشتريب
ن گرداب دور ينكه همسر و تنها پسرش را از اي اى برايىت كذايدر آغاز ورود به آن جمع. ست يچ ني و خطرناك هىشي نماىها ىرو چپ” اناي و احىباف اليجز حرف و خ

كند  ى مىن طور جلوه دهد كه به علت اختالف و عدم تفاهم جدا از خانواده خود زندگيد تا در انظار اي كرد و كوشىن تبانيفه گرگو با عاط. ديكند، ظاهرا از خانواده خود بر
  داد،  ى مىاري او را ى مصلحتىن ظاهرسازيعاطفه در ا.  در حال گسستن استىن رشته خانوادگيو ا

 را ىن كاري توانست چنىنكه به خاطر بودن در زندان ساواك هرگز نميرغم اي على رضا پهلوىرينگ به جرم شركت در طرح گروگا1352 بهمن 29 در ىخسرو گلسرخ
  ..ر باران شد يت گر تيدان چي به اعدام محكوم و در مىدش در دادگاه نظاميبه خاطر دفاع از عقا” انجام دهد و صرفا

 باشكوه ى از صحنه هاىكي درخشد و ىران ميخ ايكره تاري كرد هنوز در پى كه خسرو گلسرخىه ايان و دفاعي و دوست همرزمش كرامت اهللا دانشى گلسرخىدادگاه نظام
  :ن آغاز كردي جان است او دفاع خود را چنى بر سر آرمان تا پاىستادگيا

  : مردمىبه نام نام
شتر يخ است هر چه شما بر من بيت خطابم با خلق و تارييركسك ماي كنم بعنوان ىت آنرا قبول داردم از خود دفاع نمي بودن و نه صالحى كه نه قانونىمن در دادگاه

ت توده مردم از من يدتر باشد لطف و حمايدم شدينه شما به من و عقايكترم و هر چه كي بالم چرا كه هر چه از شما دورتر باشم به مردم نزدىشتر بر خود ميد من بيبتاز
  . سازندىد مردم از جسدم پرچم و سرود مد سپريد كه خواهي اگر مرا به گور بسپارى تر است حتىقو

د يزيت بود و يم او در اقلي شوىن دادگاه محاكمه ميهن خود در اي محروم مى خلقهاى ماست كه جان بر كف براى كنونىن نمودار زندگي امام حسىاو در ادامه گفت زندگ
ن و يخ تكرار شد راه حسي آن چه كه در تداوم تارىخ را اشغال كرد ولي از تاىشه اد گويزيد شد هر چند كه يستاد و شهيبارگاه و قشون و حكومت و قدرت داشت او ا

  .ن استي كنند راه حسىد آن چه را كه خلقها تكرار كردند و ميزي او بود نه حكومت ىداريپا
   فشردند و در آغوش هم فرو رفتند ى به گرمگر رايكديان را قرائت كرد آن دو فقط لبخند زدند و بعد دست ي و دانشى حكم اعدام گلسرخى دادگاه نظامىوقت

رباران بودند ي منتظر تيىباين لحظات در آنها رسوخ كنند به آنها كه با شكيد در آخريخت آنها به تكاپو افتادند تا شايان ترس ساواك را برانگي و دانشىت گلسرخيمحبوب
شنهاد داد كه دامون ي پىست به گلسرخيب آنها ني قادر به فرىچ حربه ايد با هي دىاواك وقت عفو كنند اما آنها فقط پوزخند زدند سىشنهاد شد كه از شاه تقاضايپ

 ىد او مي كشىاد مي بدنش نام دامون را فرى بود كه همه سلولهاىطين در شراي داد و اىشنهاد هم جواب منفين پي به اىند اما گلسرخيرباران ببيپسرش را قبل از ت
ك ي او مرگ ى براىفه اش عمل كند آري خواست از دست بدهد تا به وظى كه او مىدوار كند زندگي امى تواند او را به زندگىت و دامون مدانست كه دامون نقطه ضعف اوس

 ىمن مثل هر انسانست يزان ني در كنار زن و فرزند گرىچ كس از زندگيد هي گوىف دهند او ميجه دادگاه تخفي كنند تا در نتى ندامت نامه مى از او تقاضاىفه بود وقتيوظ
م ي روى است ما مىات ابديم مرگ ما حيان ببريد به پايم باي را كه انتخاب كرده اىنم اما راهي رنگ چشمان فرزندم را ببى را دوست دارم و دوست دارم مثل هر پدرىزندگ
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  سم كمر مبارزان را خرد نكرده ام ؟؟؟يتا راه و رسم مبارزه بماند اگر من ندامت نامه بنو

  .. بشتابد ى باقىد به سرايدن خورشي خواست با دى خواهد كه چشمانش را نبندند چون مى زند و مى او را به چوبه اعدام بستند هنوز لبخند مى بهمن وقت29حرگاه در س
  :سد ي نوىت نامه اش مياو در وص

ان يو شما آقا. كنميم ميران تقدي گرسنه و پابرهنه اى به توده هاست من خونم راي نىگريز ديران هستم و شناسنامه من جز عشق به مردم چي خلق اىك فدائيمن 
. ران انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفتيد كه خلق محروم ايمان داشته باشيد، ايفرستي به قتلگاه مىچگونه مدركيران را بدون هيست ها كه فرزندان خلق ايفاش

 28ران كه در ي اىرقانونيد كه حكومت غيمان داشته باشيشما ا.  قلب شما را خواهد شكافتىزد و روزيخي برميىاد از هر قطره خون ما صدها فديمان داشته باشيشما ا
  ران واژگون خواهد شديده اي ستم كشىز توده هايا زود با انقالب قهرآمير يل شده در حال احتضار است و ديكا تحميران توسط آمرياه به خلق ايمرداد س

  .ا به زنم بدهنديال وجه نقد را به خانواده و يست ريك هزار و دويو مبلغ ) دي سفىطال(نيتك عدد حلقه پالي“ ضمنا

   نوشته آرمان – يكتاب حماسه خسرو گلسرخ: منبع

  

http://pz.rawa.org  

 

  مان يدژخى  بر حنجرهى  خنجر

 

 

   بيكران ها و كينه  توده  به  آتشين  مملو از عشق  و تحقيق  از شعر و مقاله  آثارش  كليه  شرايط  ترين در اختناقى.  متولد شد  در شهر رشت١٣٢٢ دلو ٢ در خسرو گلسرخى

   نظارت  او را تحت  هميشه ساواك.   نداشت  دريغ  هم  از نثار خونش  آرمان  اين  به  نيل رزميد و براى  مى  پهلوى  رژيم  سرنگونى  در راه گلسرخى.  بود  آنان  دشمنان  به نسبت

   دستگير و روانه  شاه  قصد اعدام  اتهام  به  از روشنفكران  ديگرى ى  او با عده١٣۵٢   در حمل باالخره.  بود  مردم  راستين  صداى  اين  كردن ه خف  براى  و مترصد فرصتى داشت

   و همرزمش  عفو كردند اما گلسرخى تقاضاى   را بوسيده  خونالود جالدان هاى  و مرتد، چكمه  روشنفكر بزدل  چندين  اگر چه  محاكمات در جريان.  شدند  اوين هاى سياهچال

 آشكار   رودررويى  صحنه شد به  مى  پخش  رژيم  تلويزيون  از طريق  را كه  نمايشى  دادگاه  وفادار ماندند و صحنه  شان  آرمانهاى  نظير، به  كم  با استوارى  دانشيان اله كرامت

   چانه  جانم  براى من«:  خروشيد كه  مى  دشمن  به خسرو خطاب.  پرداختند  رژيم  ضد مردمى  ماهيت  افشاى  به از فرصت   كردند و با استفاده  تبديل  و ضد انقالب انقالب

 » .  مبارز و دالور هستم  فرزند خلقى ، چرا كه زنم نمى

  .  مشهور شدند  خلق  راستين  فرزندان  مثابه و به جاگرفتند   مردم  هردو در قلب  ستمشاهى  در سالهاى  و دانشيان  گلسرخى  حماسه  وسيع با بازتاب

  :  بود  سروده او زمانى

    نشست ات برسينه

    دشمن  كارى  عميق زخم

  اما

http://pz.rawa.org/
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    نيفتادى  سرو ايستاده اى

     بميرى  ايستاده  كه  توست  رسم اين

 خبر را   نكرد اين  جرئت  حتى رژيم.   نشست  خسرو و كرامت  برسينه  شاه  دژخيمان اىه  گلوله١٣۵٢ دلو ٢٨   نداد و در سحرگاه  ذلت  به  سرو ايستاد و تن  چون و خود هم

  اگر امروز رژيم.   است  آزادى  راه  مبارزان كليه»  محراب «  گلسرخى  خون  اكنون هم. شود  نمى  خاموش  با گلوله  يابد هيچگاه ها راه  در توده  كه  كالمى ولى.  كند اعالم

 آواز  اش در هر سرود ميهنى«ها را   گلسرخى  نام  گردند بيگمان  حاكم  خويش  بر سرنوشت  ايران  خلق ، فردا كه  سپرده  خاموشى  او را به  بزرگ  نام مينى خ فاشيستى

  . »دهد مى

    سرود پيوستن

  !  ياران  بداريم  دوست بايد كه

  .  خزر بخروشيم  چون بايد كه

   ت رسانيس  ما اگر چه فريادهاى

   شود  بايد يكى                            

   سرود،  اينك  هر قلب بايد تپيدن

  ،  پرچم  اينك  هر خون بايد سرخى

   ما  قلب بايد كه

   ما باشد  سرود ما و پرچم             

   البرز بايد در هر سپيده

    نزديكتر شويم                 

    شويم  بايد يكى                 

  ...  ماست  زيگانگى  هراسشان ينانا

   سرزند بايد كه

   خاور  طليعه            

   ما هاى  از چشم                         

    تشنه  لوت بايد كه

   خزر باشد  ميزبان                 

  بايد كوير فقير

   نماند نصيب  بى  شمالى هاى  از چشمه             

  بياسايند   خسته  دستهاى بايد كه

   بگيرد  اشك ، جاى  و آينده  خنده بايد كه

  بايد بهار

  ، رى  جادهء   كودكان  در چشم             

    و شاداب  سبز و شكفته              

  بايد بهار را بشناسند
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   بناشود بر پل»  جواديه«بايد 

   پل

  . ما هاى  شانه اين

    را بشناسيم  رنج بايد كه

    دختر رحمان وقتيكه

  ميرد،  مى  دوساعته  تب  با يك               

  ،  ياران  بداريم  دوست بايد كه

   ما  قلب بايد كه

 . ما باشد  سرود و پرچم                 

 هزار حرف نگفته

   ناميشعر ب
  

  نه ات نشستيبر س
   دشمنىق کاريزخم عم

  اما،
  ىفتاديستاده ني ا سروىا

  ىريستاده بمين رسم توست که ايا
   خنجر و خونىدر تو ترانه ها

  در تو پرندگان مهاجر
  در تو سرود فتح

   تو روشن ىن گونه چشمهايا
  هرگز نبوده است

  
 ىخسرو گلسرخ

 

_________________________________ 
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  . اين دفتر از سروده هاى خسرو گلسرخى را به بانو شمس الشريعه وحيد، عاطفه گرگين و فرهاد گلسرخى اهدا مى كنم

  كاوه گوهرين 

  

  قلب بزرگ ما ... « 

  پرنده ى خيسى ست 

  »  ... بنشسته بر درخت كنار خيابان

 پرنده خيس

  آغاز   •

  پيش سخن  •

  پرنده خيس  •

  پرنده و طناب  •

  ...من شكستم در خود   •

  سفر  •

  ...در خيابان   •

  …خون الله ها   •

  .هستى  •

  ...روا مدار   •

  در سنگر  •

  !سرختر، سرختر از بابك باش  •

  دشمن و خلق  •

  نمايش ناتمام  •

  ...تلخ ماندم، تلخ   •

  در دست هاى خالى  •

  تكه اى از يك شعر  •

  پاره اى از يك شعر  •

  ...خسته تر از هميشه   •

  تكه اى از يك شعر  •

  فصل انفجار خاك  •

  ...جنگلى ها   •

  »جنگلى ها « افزوده اى بر   •

  )1 (1دامون •  

  2دامون •  
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  درباره ى تصاوير  •
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 صبح 

  ان شب تار است يدگر صبح اسن و پا

   سزاوار است ىداريدگر صبح است و ب

   ها نمودار است ىد از پشت بلنديدگر خورش

  دگر صبح است 

   لرزد ى نمک ، تن هاماني شب تارىدگر از سوز و سرما

   ترسد ىدگر افسرده طفل پابرهنه ، از زبان ما در شب ها نم

  ان است ي نماىديد ما چو خورشيدگر شمع ام 

  دگر صبح است 

  ده يکنون شب زنده داران صبح گرد 

  ش است يد ، جنگ در پينخواب

  ک معدوم است ي رهروان حق ، شب تارىکنون ا 

   محکوم است  خرد وىاهي حاکم و در دادگاهش هر سىديسف

  م يزي جان رىم و خون دشمنان تا پايزيد که برخيکنون با 

  ه دشمنان است ي بر علىاميام است و قيدگر وقت ق
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   دار است ى حق کشان در چوبه ىسزا 

  م يزيد که برخيو ما با

  دگر صبح است 

  م ي دوش اندازى را به روىانيچنان کاوه درفش کاو

  م ي سازىگريان دشه سوزانده ، جهيجهان ظلم را از ر

  دگر صبح است 

  د يدگر صبح است و مردم را کنون برخاستن شا

  د يغ ها باينهال دشمنان را ت

  که از بن بشکند ، نابودشان سازد 

  ازارد ي را بىشي نظر دارد که مىاگر گرگ

  ش او ببندد يد ني چوپان بباىقو

  اگر غفلت کند او خود گنه کار است 

  دگر صبح است 

   ما خوار است ىاين دني در اىکاريدگر هر شخص ب

   ، عار است ى ، ناراحتىن افسردگيو ا

  م آتش را يد برافروزيدگر صبح است و ما با

  م دشمن را يبسوزان

  طان يد همره دودش رود بر آسمان شيکه شا

  ن ها ي او شود دور از زمىا همراه باديو 

  دگر صح است 

  مه شب تار است يدگر روز تبه کاران به مثل ن

 گر ي ديتا آفتاب
  رهروان خسته را احساس خواهم داد 

   در آسمان کهنه خواهم کاشت ىگري دىماه ها 

  خت ي مات خواهم رى در چشم هاى تازه اىنورها 

   خواهم داد ىلحظه ها را در دو دستم جا 

  سهره ها را از قفس پرواز خواهم داد 

  چشم ها را باز خواهم کرد 

  اهم داد قت روح خويخواب ها را در حق

   ماه خواهم خواند ىده ها را از پس ظلمت به سويد

  نغمه ها را در زبان چشم خواهم کاشت 

  گوش ها را باز خواهم کرد 

   در آسمان لحظه خواهم کاشت ىگريآفتاب د

   خواهم داد ىلحظه ها را در دو دستم جا

   دگر پرواز خواهم کرد ىدي خورشىسو
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  يتساو

   زد ى تخته داد مىمعلم پا

  صورتش از خشم گلگون بود  

ششيو دستانش به ز     از گردپنهان بود ىر پ

   ها ىآخر کالس  ىول

دند ىم مين خود تقسيلواشک ب    

شه اىکيوان     زد ىگر جوانان را ورق مي دى در 

  ان ي پاى کرد و با آن شور بى و هو مى خود هاى آنکه بىبرا

   داد ى رانشان مى جبرى هاىتساو

  ک ي تارى کز ظلمتى تخته اى رو خوانا بهىخط

  ن بود يغمگ

  ن بنوشت ي را چنىتساو

  ک برابر هست يک با ي

   برخاست ىکيان جمع شاگردان ياز م 

  زد يد به پا خيک نفر بايشه يهم

   سخن سر داد ىه آرام

   فاحش و محض است ى اشتباهىتساو

  معلم

  مات بر جا ماند 

  د يو او پرس

  ا بازيآک بود يک فرد انسان واحد يگر 

  ک برابر بود يک با ي

   سخت ى بود و سئوالىسکوت مدهوش 

  اد زد ين فريمعلم خشمگ

   برابر بود ىآر

زخند    گفت ىو او با پ

  ک بود يک فرد انسان واحد ياگر 

ور و زر به دامن داشت باال بود    آن که 

   فاقد زر داشت ى پاک و دستىوانکه قلب

  ن بود ييپا

   بود کيک فرد انسان واحد ياگر 

و

کر

گو

ب

و

ز
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  آن که صورت نقره گون

   داشت ىچون قرص مه م

  باال بود 

  د ي نالىه چرده که ميوان س

  ن بود ييپا

  ک بود يک فرد انسان واحد ياگر

   شد ىر و رو مي زىن تساويا

  ک برابر بود يک اگر با ي پرسم ىحال م

  نان و مال مفت خواران 

  د ي گردىز کجا آماده م

   کرد ؟ىا من ها را بنيوار چيا چه کس ي

  ک برابر بود يک اگر با ي

   شد ؟ىر بار فقر خم ميپس که پشتش ز

شت ؟ىر صربت شالق له ميا که زي     

  ک برابر بود يک اگر با ي

گان را در قفس م    کرد ؟ىپس چه کس آزا

  معلم ناله آسا گفت 

  د سيش بنوي خوىبچه ها در جزوه ها

  ستيک برابر نيک با ي 

ا

د

گ

د

ي

  

  .aspx.8503/com.blogfa.62mobina  موج آزاد

  پرنده ي خيس 

                         ىخسرو گلسرخ
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  مى دانى

  پرنده را بى دليل اعدام مى كنى 
  در ژرف تو 
  آينه ايست  
  كه قفس ها را انعكاس مى دهد  

  و دستان تو محلولى ست 
  كه انجماد روز را  
  در حوضچه ى شب غرق مى كند  
  اى صميمى  
  ديگر زندگى را نمى توان 

  در فرو مردن يك برگ 
  با شكفتن يك گل 

  يد يا پريدن يك پرنده د
  ما در حجم كوچك خود رسوب مى كنيم 

  آيا شود كه باز درختان جوانى را 
  در راستاى خيابان 

  پرورش دهيم 
  و صندوق هاى زرد پست 

  سنگين 
  ز غمنامه هاى زمانه نباشند ؟

  در سرزمينى كه عشق آهنى ست 
  انتظار معجزه را بعيد مى دانم 

  باغبان مفلوك چه هديه اى دارد ؟ 
  پرندگان 

   شاخه هاى خشك پرواز مى كنند از 
  آن مرد زردپوش  
  كه تنها و بى وقفه گام مى زند  

  با كوچه هاى ورود ممنوع 
  با خانه هاى به اجاره داده مى شود  

  چه خواهد كرد 
  سرزمينى را كه دوستش مى داريم ؟

  پرندگان همه خيس اند  
  و گفتگويى از پريدن نيست 

  در سرزمين ما  
  س اند پرندگان همه خي

  در سرزمينى كه عشق كاغذى است 
  انتظار معجزه را بعيد مى دانم  

  com.persianblog.toloue ييکاکو

  :شعر امروز

  کوبد پشت در را ىآيد و م ىشب که م
  :به خودم ميگويم

   خواهم کردىمن همين فردا کار
   کارستانىکار

   خواهم زدىو به انبار کتان فقر کبريت

  ىخسرو گلسرخ: از

  

http://toloue.persianblog.com/
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ن سرخ گونهيا  

  هرگز سخن از دزد 
  ....نرانده ست

  دي زىدرون آتش م
  و هراس را با او

  ...ستي نى برابرىاراي
  زخم را

   داردىو گلوله را پاس م
  تا آن روز

  شين خويکز جراحت سهمگ
  ... برافرازدى پرچم

  
 *****  

  ش نشسته به انتظار ن سرخ گونه خامويا
   تن من ىتمام
  ....ن من استيسرزم

  )ىشعر از خسرو گلسرخ( 

 
  

  روح بابک در تو
  در من هست

  ارانت ، زرد مشويمهراس از خون 
  !پنجه در خون زن و بر چهر بکش

  مثل بابک باش
  نه

  !سرخ تر ، سرخ تر از بابک باش
  دشمن 

  زدي رىگرچه خون م
   ترسدى از جوشش خون مىول

  ون باشمثل خ
  !بجوش
  کسريد يشهر با

  بابکستان گردد
  تا که دشمن در خون غرق شود

  ن خراب آباديو
  از جغد شود پاک و

  .گلستان گردد
  
  )  ىسروده خسرو گلسرخ( 

 
  
  ى دانىم

   ى کنىل اعدام مي دلىپرنده را ب
  ق تويدر عم

  ست ينه ايآ
   دهدىکه قفس ها را انعکاس م

   ستىو دستان تو محلول
   روز راکه انجماد
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  ... کندىدر حوضچه شب غرق م

 ىمي صمىا
   توان ى را نمىگر زندگيد

  ک برگيدر فرو مردن 
  ديک پرنده ديا شکفتن ي

  مي کنىما در حجم کوچک خود رسوب م
   راىا شود که باز درختان جوانيآ

  اباني خىدر راستا
  ميپرورش ده

   پستىو صندوق ها
  ن يسنگ

   زمانه نباشند؟ىز غمنامه ها
   ستى که عشق آهنىنيدر سرزم

   دانمىد ميانتظار معجزه را بع
   دارد؟ىه ايباغبان مفلوک چه هد

  پرندگان
   کنندى خشک پرواز مىاز شاخه ها

  آن مرد زرد پوش
   زندى وقفه گام مىکه تنها و ب
  »ورود ممنوع « ىبا کوچه ها
  » شوندىبه اجاره داده م « ى با خانه ها

  چه خواهد کرد
  م؟ي دارى م را که دوستشىنيسرزم

  س انديپرندگان همه خ
  ستيدن ني از پريىو گفتگو
  ن مايدر سرزم

  س انديپرندگان همه خ
   استى که عشق کاغذىنيدر سرزم

  ......... دانمىد ميانتظار معجزه را بع

  )ىخسرو گلسرخ(

  

 تلخ ماندم ، تلخ
  شهرى که چکيده از شب ظلمانىمثل زهر

 مثل اندوه تو
 سرخ مثل گل

 فانکه بدست طو
 ...پرپر شد

 تلخ ماندم ، تلخ
  غمگينىمثل عصر

 اش که ترا بر حاشيه
 پيدا کردم
 و زمين را

 توپ گردان
 ...پرت کردم به دل ظلمت

 ماندم،تلخ تلخ
 ديو از پنجره سر بيرون کرد

 از دهانش 
 ....آمد ى خون مىبو

  )ىسروده خسرو گلسرخ ( 
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   تخته داد ميزدىمعلم پا

  صورتش از خشم گلگون بود
   از گرد پنهان بودىو دستانش به زير پوشش

   آخر کالسيهاىول
   کردندىلواشک بين خود تقسيم م

  . زدىرا ورق م» جوانان« ديگر ىا  در گوشهىوآن يک
  پايان  ى کرد و با آن شور بىو هو م ى اينکه بيخود هاىبرا

  داد ى را نشان مى جبرىتساويها
  ک تاريى کز ظلمتىا  تختهى ناخوانا بروىبا خط

  غمگين بود 
  يک با يک برابر است:  را چنين بنوشت ىتساو

  برخاست ىاز ميان جمع شاگردان يک
  ...هميشه يک نفر بايد بپاخيزد

  : سخن سر داد ىبه آرام
   فاحش و محض استى اشتباهىتساو

  ها ناگه به يک سو خيره گشت و  نگاه بچه
  معلم مات بر جا ماند 

  واحد يک بوداگر يک فرد انسان ، : و او پرسيد 
  آيا يک با يک برابر بود؟

   سختى بود و سوالىسکوت مدهش
   برابر بودىمعلم خشمگين فرياد زد آر

  : گفتىو او با پوزخند
  اگر يک فرد انسان واحد يک بود

  آنکه زور و زر به دامن داشت باال بود و آنکه
   فاقد زر داشت پايين بود؟ى پاک و دستىقلب

  بوداگر يک فرد انسان واحد يک 
  داشت باال بود ىآنکه صورت نقره گون ، چون قرص مه م

   ناليد پايين بود؟ىوآن سيه چرده که م
  اگر يک فرد انسان واحد يک بود

   شدى زير و رو مىاين تساو
  پرسم يک اگر با يک برابر بود ىحال م

  گرديد؟ ىنان و مال مفتخواران از کجا آماده م
  د؟کر ىها را بنا م  ديوار چين کس يا چه

  يک اگر با يک برابر بود
  گشت؟ ىپس که پشتش زير بار فقر خم م

  گشت؟ ىيا که زير ضربه شالق له م
  يک اگر با يک برابر بود

  
  کرد؟ ىکس آزادگان را در قفس م پس چه

  :آسا گفت  معلم ناله

  : خويش بنويسيدىها ها در جزوه بچه
  .......يک با يک برابر نيست

 »خسرو گلسرخى: سروده«

 از نگاِه ديگران...         عکسها        کتاب و نشريه                 ايل بيگي.) م (از نگاهِ آراد                         فريدون ايل بيگي نگاهِ  از                 ...  روزانه ها              و امروز ...روزانه هايِ ديروز  گاه       
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