گزارشی تلخ و اندکی شيرين به ياد قربانيان سال ۶٧
ابوالفضل محققی
• شما رفتهايد ،اما در اين بيست و اندی سال که نبوديد ،زندگی بر مردمان اين سرزمين آسان نگذشته است» .ھر روز
غمی از نو بمبارک بادشان آمده« و ترس و ھراس جزء زندگی گرديده است .مادران و پدران در ھراس از زندگی و آينده
فرزندان ،در ھراس از جامعهای که بشدت آلوده است .در ھراس از حکومت جانی و خونريز و در ھراس از غم نان پير
گشتهاند ...
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زمان ھرچند تلخ ،اما چه با سرعت می گذرد .ھمين ديروز بود انگار ،که در حياط راديو زحمتکشان در کابل نشسته بوديم.
برنامهھای عصر را تنظيم می کرديم .خبر آمد .دارند زندانيان سياسی را دسته دسته اعدام می کنند .از نوجوانان چھارده
ساله تا پيران .يک ھيئت پنج نفری از طرف خمينی مسئوليت اين اعدامھا را بر عھده گرفته است .باورکردنی نبود .اما
واقعيت داشت .روزھای بعد ابعاد فاجعه آشکارتر شد .گورھای دسته جمعی ،چمدانھای بیصاحب ،وصيتنامهھای کوتاه و
قطع مالقاتھا .پدران و مادرانی که در يک شب پير شدند .پير در سرزمينی که مردمش ناسپاس بودند و ندانستند! اما
خاکش گريست به تلخی گريست!
ھنوز جادوی جادوگر پير اثر داشت .جنگ تمامی مسائل را تحتالشعاع خود قرار داده بود .به من مسئوليت دادند که
درباره آنھا که به جوخهھای اعدام سپرده می شدند و خبرشان به راديو می رسيد ،بنويسم .يادنامه آنھائی که می شناختم و
يا بدستمان می رسيد .تمامی آن روزھا و ماھھا در اندرونم گريستم! با آنھا بميدانگاھھای اعدام رفتم و در وجود
تکتکشان کشته شدم.
اکنون سالھا از آن روزھای تلخ می گذرد .درون داالنھای بیپايان خاطره می گردم .می جويم تکتک آن چھرهھای جوان
را که عاشق بودند .می جويم در سرتاسر اين سرزمين .در سرتاسر اين تاريخ خونين که نام آن ايران است .اما نشانی از
ايرانيت بر آن نگذاشتهاند.
اين رضی تابان است که وارد می شود .آه چه چشمان پرشوری دارد .سيمائی استخوانی با چانهای کشيده و خندهای
تمامنشدنی .با پاھائی که ھر زمان می نشيند مفاصلش درد می گيرد .درد شکنجه سالھای زندان شاه .اما ھنوز بشوخی بر
زانوان خود می کوبد و ترانه مشھدی می خواند.
اين انوشيروان لطفی است ،با آن سيمای سبزه و چشمانی سياه که بر در خانه ايستاده است ،می گويد" :شما بايد خارج
شويد من وظيفه دارم که بمانم .من کتک خورم خوب است!" بياد تھرانی شکنجهگر ساواک افتادم در دادگاه بعداز انقالب
که می گويد" :از انوشيروان لطفی بخاطر تمام شکنجهھائی که کردهام عذر می خواھم".
آن پسرک ريزنقش که پای خود را می کشد قھرمان آبرومند آدز است ،اين قزوينی پرشور باقر زرنگار است .اين کريم
جاويدی است از زنجان ،و اين جوان کمرو ،اسماعيل يگانهپرست است از تبريز .آن ديگری يعقوب تقديری است از
مشکين شھر و رضا گلپايگانی ،الدن بيانی از رشت ،رضا غبرائی ،اصغر محبوب ،و نجابت قائمشھر باقر زاده است .آه
اين چه سرزمينی است که زيباترين فرزندان آن چنين بیشرمانه کشته می شوند .زيباترين فرزندان اين آب و خاک که با
حنجرهای زخمی و فريادی در گلو ،در ميدانگاھھای تير عاشقانه چون سرو می ايستند .فرياد نسلھا ،فرياد قرنھا ،فريات
غارتشدگان ،به بردگیگرفتهشدگان؛ فرياد بردار رفتگان ،شمعآجين شدگان .فريادی که ھنوز ادامه دارد .چھرهھايشان در
سايه روشن ذھنم جان می گيرند .از مقابل چشمانم می گذرند ،يکی پس از ديگری ظاھر می شوند" .ھمه چھرهھا يک
چھرهاند؛ ھمه نامھا يک ناماند و ھمه قرنھا يک لحظهاند ...اولين ،ھمان آخرين است که وارد می شود " ...پاز
تمام فريادھا يک فرياد است و تمامی سوالھا يک سوال :به کدامين جرم ،چنين وحشيانه اعدامشان کردند؟
ھنوز ،آنانی که دستور قتل آنھا را دادند ،ھنوز آنھا که اعدامشان کردند ،بر مسند قدرت نشسته و تيغھای آختهشان در
فضا می چرخد و کلمات مرگبارشان فضا را مسموم می کند .ھنوز مادران پيرگشته بر دروازهھای گورستانھا ،نام آنھا را
فرياد می زنند و استمداد می طلبند .خميده پشت در ميان گورھای دستهجمعی می گردند و سنگينی جھان را بردوش می
کشند.
بغض گلويم را می فشارد .صدا در داالن تنگ گلويم گير کرده است .ديگر کلمات با آن ھمه شور از گلويم بيرون نمی آيد.
زمان گذشته و جوانی رنگ باخته است .آن شور ،آن لحظهھای ناب که "پرندگانش به منقار می بردند" کمرنگ گرديدهاند
و اين روی ديگر فاجعه است.

آن زندگی پرشور که با عشق ،اميد ،مبارزه و روياھای انسانی ما در ھم آميخته بود و عظمتشان می داد ،اکنون حقير
گرديده .در روزمرهگیھا دست و پا می زند .به عبث صورت خود را با سيلی سرخ می کنيم ،حال آنکه اين سرخی ديگر آن
سرخی درون شعلهور نيست .شعلهای که زندگی از آن رنگ می يافت و متبرک می شد.
سالھاست که رفتهايد و ھر سال در سالروز رفتنتان می نويسند و می نويسند .از تلخی فاجعه و از شھامت شما ،از
استبداد ،از جنايت ھولناک جانيان» .تا نگويند که از يادفراموشانند «.از درد و رنج آنھا که ماندند و در اين آتش فتنه بدتر
از فتنه مغول سوختند!
امسال می خواھم به گونهای ديگر بنويسم .ميخواھم گزارشی کوتاه از اين زمان که بیحضور شما گذشت بدھم .از حکومت
جباری که ھنوز حکومت می کند ،از يارانی که توده مردم ،ھمانھا که بخاطرشان کشته شديد ،ھمان که بخاطرشان مبارزه
کرديم و جوانی داديم ،درکمان نکردند و حمايتمان نکردند .بسياری آواره غربت و پير گشته در غربت و بسياری ديگر
در سرزمين سوخته از جور در انزوا و گمنامی.
ميخواھم باز از اين نمايندگان خدا ،از اين مناديان دين و شريعت برايتان بگويم؛ از انسانھائی که ھنوز در زندانھا شکنجه
می شوند .تازيانه می خورند و اعدام می گردند .از سرزمينی که ديگر شادی از آن رخت بربسته و صبا از ترس محتسب
"به تھنيت پير می فروش نمی رود".
سايه عسس بر بام ھر خانه گسترده شده »سنگھا بسته و سگھا گشودهاند« قصابان بر سر گذرگاھھا با دشنه و ساطور
مستقر گشته و »ھنوز نرخ گورکن از آزادی آدمی بيشتر است «.قفس قناریھا را از دو سو آئينه بستهاند و به نظاره
پرپرشدنشان نشستهاند .کمتر خانهای است که در آن غم عزيزی فضا را سنگين نکند .و کمتر کوچهای است که نام
شھيدی بر آن نباشد .ھنوز عشق در پستوی خانه نھان است .و خدا شرمسار از خويش به پستوی خانه خليده است.
ميخواھم فرياد بکشم .از درد ،از آنچه که بر اين سرزمين و با مردمان اين سرزمين رفته و می رود .فريادی بسان ھمان
فرياد که زندانی بر تخت آھنی شکنجهگر در زير شالق کابلی می کشد ،فريادی که از استخوان بر ميخيزد.
فرياد بر سر شحنهگان مست قدرت ،که طعم قدرت چشيده و بیمرگ شدهاند؛ بر سر عابدانی که بنام خدا نان تزوير و ريا
می خورند و در ميکدهھا را می بندند .فرياد از قواالن ،چاقوکشان و ھرزهگانی که جندﷲ جمھوری اسالمی را تشکيل می
دھند؛ نعره می کشند ،ھجوم می آورند ،به قداره و ساطور بر ميدانھا نسق می گيرند؛ چونان آدمخواران شاهعباس که سنی
شيعه می کردند و کافر مسلمان!
آه ،شما رفتهايد .ديگر ھيچ چيز نمی تواند جای خالی شما را پر کند .زمانه غريبی است .جوانان جوانی نکرده ،پير می
شوند .ميليونھا معتاد در سر ھر گذر ،برکناره ميدانھا چمباتمه زده و در خماری غوطه می خورند .جنايت ،دزدی ،بيکاری،
فحشاء ،گرانی ،فقر و جھل بيداد می کند .سفرهھا خالیتر و دزدان فربهتر و فربهتر می شوند .تخم و ترکه حکومتيان که
آنھا را آقازادگان می نامند در سرتاسر کشور پخش شده ،بسان دوره فتحعلیشاھی ،تيولی گرفته و تاراج می کنند و در
چشم مردم خاک می پاشند.
اخالق عمومی ،رفتار عمومی ،گفتار عمومی ،به قھقرا رفته و بازار جھل و خرافه ،فالبينی ،رمالی ،دعانويسی سکه
گرديده است» .جای آن است که خون موج زند در دل لعل /زين تغابن که خزف می شکند بازارش«.
ھر روز بر تعداد امامزادهھا افزوده می شود و چاه جمکران ،اين نماد عقبماندگی و جھل عميقتر و عميقتر می گردد.
توده عامی بیسر ،اين سياهلشگر برآمده از اعماق جامعه ھمه چيز را در خود غرق کرده است .بیمايهترين افراد که
سرمايهای بجز دوروئی ،تذبذب ،تملق و چابلوسی ندارند داغ بر پيشانی نھاده و بر صدر نشستهاند» .گرم رو آزادگان در
بند  /روسپی نامردمان در کار« و شھر سيلیخورده ھذيان دارد .با داستانھای پريشانی يک ملت ،آرشھا يا در زندانند و يا
در خيابانھا به گلوله بسته می شوند.
شما رفتهايد ،اما در اين بيست و اندی سال که نبوديد ،زندگی بر مردمان اين سرزمين آسان نگذشته است» .ھر روز غمی
از نو بمبارک بادشان آمده« و ترس و ھراس جزء زندگی گرديده است .مادران و پدران در ھراس از زندگی و آينده
فرزندان ،در ھراس از جامعهای که بشدت آلوده است .در ھراس از حکومت جانی و خونريز و در ھراس از غم نان پير
گشتهاند؛ ھيچ چيز بر جای خود نيست .از امروز به فردا اعتباری نمانده است .سايه شوم يک جنگ ديگر رمق از مردم
گرفته .آنھائی که آبروئی داشتند ،خانهنشيثن گرديدهاند و آنھا که خانهنشينی نپذيرفتند با دستاری در گردن به نمايششان
گذاشتند؛ بیآبشان کردهاند و غل و زنجير بر دست و پايشان نھادند .اينان کمر به نابودی يک ملت ،يک فرھنگ يک تاريخ
و يک سرزمين بستهاند ،ننگشان باد.
چشمانم را می بندم » .تک اتورب سير ادرم اوزمده«  -شھريار – به تنھائی نشسته خود نظاره می کنم .در سکوتی تلخ
راھھا ،کورهراھھای رفته را بارديگر می پيمايم .آيا اين راھھا مرا باز بیباک خواھند يافت؟
چونان زائری که به زيارت می شتابد ،قلبم برای شما می طپد .دريچهھای قلبم باز می شوند .ماغ می کشد ،سنگينی می
کند .من ھنوز مرگ شما را باور نکردهام» .من مرگ ھيچ عزيزی را باور نمی کنم« اطرافم پراز صداست ،پر از رنگ،

شعار ،شور ،تصاوير زيبای انسانھائی که دوستشان داشتم و دارم .ھنوز طنين کلماتشان ،فريادھايشان ،مو بر تنم راست
می کند ،گزگزی دلچسب را بر بازوانم ،بر صورتم احساس می کنم .آی آزادی ،ای کالم مقدس ،رسيدن به تو چه دشوار
بوده است و عقوبتش چه سنگين .عقوبت را تاب آوردهايم و تو ھنوز از خاطرمان نگريختهای! چرا که ھنوز شھيدانمان
زندهاند و مردگانی اين چنين ،زيباترين زندگاناند.
اما راه چه ميزان دشوار بود ،در آسياب زمان بسيار چرخيديم ،صيقل يافتيم ،پوست انداختيم و بسيار مواقع تن به شکست
داديم .بسيار کعبه آمالھا در ھم نورديده شدند .حکمومتھائی که فکر می کرديم ،مھد آزادی ،عدالت و برابری است
يکشبه فرو ريختند و در پس آن جز فرسودگی و پوسيدگی از درون نديديم .کسانی که بر آنھا نماز می کرديم ،رنگ باختند
و چھره عيان کردند .چه غبارآلود چھرهھائی! ھيچ غباری نمی تواند از منظر خورشيد بگريزد! زمان استاد بازکردن
قفلھا ،دروازهھای آھنين و جداکردن سره از ناسره است .و چنين شد که در اين بيست و اندی سال سيمای جھان تغيير
کرد .اما انسانیتر نشد! بسيار باورھا و ايدئولوژیھا فرو ريخت .اما چيزی ،بھتری جایگزين نگرديد .ما نيز از اين گذر
بادخزانی و دم زمستانی در امان نمانديم .بسياری از شاخهھا شکستند .برگھا فرود آمدند و درختان دستخوش طوفان
گشتند .طوفانی چنان سھمگين که ھنوز از ھيبت آن بخود نيامدهايم و ھنوز گيج در خرابهھا و در زمانی که گاه چون خالء
است می گرديم .که ،چه بايد کرد؟
از احساساتمان گفتم .اما واقعيت چيز ديگری است .در روزمرهگی زندگیھايمان و تمايالت جسمھايمان غرق شدهايم.
اگرچه ھر کدام تاج افتخاری بر سر نھادهايم ،بیآنکه افتخاری آفريده باشيم .در آئينهھای خود می نگريم ،چه اندازه پير
شدهايم و چه قدر تنھائيم.
شما بر نمی گرديد ،اما جوان ماندهايد ،شاداب به ھمان سيمائی که بوديد و اين راز مرگ با شھامت در ميدان و در اوج
جوانی است! و ما ،زندهماندگان در بازی مرگ و زندگی در کشاکش رفتن و ماندن در کشاکش مبارزه ،بسياریمان پا پس
نھادهايم .شما رفتهايد اما ما نتوانستيم آنگونه که می بايست بر عھد خود وفا کنيم .بعداز گذشت اين ھمه سال ما ھنوز در
بحثھای بیپايان ،در منيتھای فردی ،در کاستھای گروھی و در کالف پيچيده گذشته گرفتاريم .ھنوز ھيچکداممان
ھمديگر را برنمی تابيم و امر مردم را باالتر از امر خود و گروه خود نمی دانيم .ما روشنفکران به نسبت خود ھمان اندازه
عقبماندهايم که تودهھای مردممان .در اين عرصه ما بسيار شبيه ملت خود ھستيم .مانند آن قوم که مجازاتشان اين بود که
زبان يکديگر را نفھمند .ھنوز در بھمان سياق می چرخد .ھيچکس با ھيچکس توافق ندارد .چيزی فرق نکرده است .ھنوز
احزاب و سازمانھايی که شما به جرم وابستگی به آنھا اعدام شديد ،بھمان سياق سابق به زندگی ،مبارزه ،سياست و
قدرت نگاه می کنند .و خود را محور مبارزه می دانند .ضد استبداد فردی مبارزه می کنند اما ،خود مستبدی را بت ساخته و
سجده می کنند .و انتظار دارند که مبارزه با آنھا معنا پيدا کند .ھنوز در اردوگاهھای آھنی و باورھای سلبگشته خود
گرفتارند .تفسير دين می کنند و اعمال خود را برپايه حديث و آيات توجيه می نمايند .آشفتهبازاری است .بجای وحدت،
ھمه در کمين ھم نشستهاند و تاريخھای کھنه را ورق می زنند .سياست برای بسياری بازاری شده که نان آن روزانه
نرخگذاری می شود .و سياستبازان ،نان به نرخ روز می خورند .پھلوانانی شدهايم که زرهھای بيرونیمان فرسودگی
درون را می پوشاند .گفتارھايمان توجيهگر بیعملی .ھمه درس می دھيم بیآنکه درس بگيريم .قلبم بدرد آمده است .من
خود يکی از بساحل نشستهگانم .اما وظيفه دارم که کرده و ناکرده را بعداز گذشت اينھمه سال برای شما بازگو کنم.
ما ،از جنگيدن برای ھدفھای بزرگمان خسته شدهايم .درونمان غوغائی است .ميخواھيم مانند يک انقالبی تجسم يابيم و
نقش ايفا کنيم ،اما واقعيتھای زندگی ،موقعيتھای مشخص ،کاری ،اقتصادی ما را محکم چسبيدهاند و ما نيز به آنھا .چرا
که فکر می کنيم دير کرديم ،دير شده است .بسياری از چيزھا را از دست دادهايم .حداقل پيری در راه را که ھراسانمان می
کند ،آسان کنيم .ترس از آينده نامشخص ،مقايسهھا ،داشتهھا و نداشتهھا و حسدی که در عمق وجود ،خلجانمان ميدھد .ما
را در چالشی سخت اندوهناک فرو برده است .در رقابتی اعالمنشده ،شھامتمان را گرفته است و فرديتھايمان را افزونتر
کرده .فرديت توأم با منيت که ديوار حفاظتی ما را می سازد .از ما مبارزان قديمی ،پندگويانی ساخته که برای ھمه چيز
نسخه داريم ،جز مبارزه واقعی؛ جز قبول ھر کس با تنوع خود .عطاران سرگذری ھستيم که جعبه عطاريمان پر است از
انواع ادويه ،اما نمی دانيم مجموعه آنھا است که طعم و لذت يک غذا را تشکيل ميدھند .به جريانھای گسسته و بیپايهای
تبديل شدهايم که موردی جمع می شويم ،جدا می شويم ،کم می شويم ،اما زياد نمی شويم .و بزرگترين کارمان برگزاری
بزرگداشتھا ،کنفرانسھا و سخنرانیھاست تا در کنار ھم جمع شويم .پس از اتمام مراسم ،گاه چند نفره و گاه تکتک به
خانهھايمان باز می گرديم ،لباسھای کھنهشده رزم خود را در می آوريم؛ به سيمای خود ،به ماھيچهھای آويزان گشته خود
می نگريم و در انزوائی که بر ما تحميل شده و يا خود تحميل کردهايم به سير گذشته و روياھای دور و درازمان می
پردازيم.
می دانيم که جسم بر روح پيشی گرفته و ديگر آن شور رخت بربسته است .و نسلی که ميخواست جھان را در ھم ريزد،
طرحی نو در اندازد ،دارد پير می شود و توان ساختن با ساقی را ندارد .اما نيک ميدانم جدا از ما ،نفس باد صبا مشک

فشان است و از درون خاکی که شما ،زيباترين فرزندان وطن در آن غنودهايد عطری انبرآلود سرتاسر وطن را پوشانده و
خواھد پوشاند .عطری که از پاکترين تربتھای اين سرزمين بر ميخيزد و ھميشه برخاسته است .عطری از تاريخ تالش
ميليونھا زن و مرد؛ عطری از تربت حافظ ،فردوسی ،بوعلی ،رازی ،شاملو ،فروغ ،قرهالعين ،بابک ،ستارخان ،مصدق و
ھزاران ھزار گوھر يکتا که ديرپائی اين سرزمين را تضمين می کند .ھنوز خون گرم صدھا جوان مبارز که در زمانی نه
چندان دور در جنبشی سبز بر آسفالت خيابانھا ريخته شد ،از خود بوی خوش آزادی را متصاعد می کند .ھنوز اين
سرزمين بسيار سخن برای گفتن و بسيار زن و مرد برای رزميدن دارد.
ما نماد دورهای بوديم و اين زمان با نمادھای پربارتر و عميقتر و پيگيرتر ،آگاھانهتر و با تکيه بر تجربه سالھا ،به پيش
می رود .اميد که ما نيز خود را دريابيم و ھمراه اين کاروان شويم که "در اين راه مردگان بیشمارمان

ما را ياری خواھند داد".

