
 چهره های ماندگار

 دوم و پایانی در باره صمدبخش  "جهان امروز"ی   شماره اینهای ماندگار  چهره

ها کودک در ایران از  میلیون کهمهرماه و است در حالیکه روز آموزگار را داشتیم 

 .در گرداب مرگدست  اند  و کودکان کار  و تهی محروم شده تحصیل
 

  اش، ای ماندگار که زندگی چهرهبود و  آگاهی شجاع وماهی سیاه   صمد بهرنگی خود

« دانش»و فرارویی « پرورش»که تجسم چگونه بودن را در  حماسی ترین داستان او بود

از « پویانامیر پرویز »او به همان گونه که . ها به دیگران معنا بخشید خویش و انتقال آن

چه گونه »: بیان کرده بود یشروبیات پهای اد و از چهره "چریک های فدایی خلق"بنیانگذاران 

خیزد و آنان که آگاهی خویش را باور دارند  بودن را دانستن از آگاهی به چرا بودن بر می

مان دانندگان راستین چرا باورداران راستین تکامل، بی گ… گونه باید بود دانند که چه می

ل، نقشی خالق و ن تکاموند ایگونه بودن پاسخی نخواهد داشت جز در ر از آن پس چه. اند هبود

 «.بی شایبه داشتن
 

جهان بینی ماهی »نوشتار « علی کبیری»با مرگ صمد،  نوشتاری از امیر پروزیر پویان با  امضا 

و دیگرانی به یاد و  و جالل آل احمد( اوختای)، شعری از علی رضا نابدل «سیاه کوچولو

 .بزرگداشت او منشتر شد
 

 یناخوش»: دیگو سازد و می همانند می زنده ارگانیسمیچون  را  هعجام ،کودکان یبهرنگی برا

، ی، گرسنگییدوا ی، مرض و بیكار ی، بیعدالت یفقر، ب... د در بدن سالم باشدینبا

ده یهستند كه فقط در اجتماع ناسالم د ییها یو جنگ، ناخوش ی، دروغ، دزدیورشكستگ

ضد آن را به ناخوش  یت و دواناخد شیباكروب آن را ی، میطور كه در ناخوش شوند و همان یم

بهرنگی به کودکان پرسیدن « .میرا هم بشناس یاجتماع یها یمارین بید علت همه ایبا. داد

ق همكالسم را به كارخانه ید چرا رفیوال كنئشه از خود سیهم»: آموزد، از حمله  اینکه را می

وجود  یزیا جنگ و خونرج نو آ جا نیكنند؟ چرا ا یم یها دزد یفرستادند؟ چرا بعض یباف یقال

 «...دارد؟
 

 !راهکهبیفتیمترسمانمیریزداشکهنبایدترسید،همه

در   با تصویرگری ، نوشت و ۶۴۳۱را صمد، در زمستان سال  «کوجولو ماهی سیاه»کتاب 

جایزه ششمین کتاب   .اما صمد در جاری ارس راهی دریا شده بود ،ر کردتشمن   سال

اسلواکی برای تصویرگری  چک  ی نمایشگاه کتاب کودک در بلونیای ایتالیا و دیپلم افتخار جایزهه

به فیلم در آمد و در شهرهای این کتاب  . است را دریافت کرده ۶۱۱۱ال ر سکتاب کودک د

شهر مسجد سلیمان که خلخالی جالد آنرا مسکو سلیمان . مختلف ایران، به صحنه تئاتر رفت

ساله در نقش ماهی سیاه کوچلو  ۶۱نامیده بود، با بازی نوجوان کمونیست حمید سلحشور 

که همراه  را درویی که سه سرنشین داشت، حمیدخو با ام،هللا به انتق حزب. روی صحنه رفت

رفته بود زیر « سازمان رزمندگان طبقه کارگر»با موتور سیکلت برای پخش اعالمیه  اش رفیق

 در شهر، خودسرخ کوچولویی بود شناخته شده و  ماهی ،در شهر نفت و کارحمید . گرفت

جان باخت و در بزرگداشت او هزاران  ن تروردر ای او. نقش ماهی سیاه کوچولو را بازی کرده بود

ی صمد  ی گور حمید پیام مشهور و جاودانه نوشته سنگ. نفر در مسجد سلیمان گرد آمدند

توانم زندگی کنم،  اما من تا می .تواند االن به سراغ من بیاید مرگ خیلی آسان می»: است

شوم ـ مهم  که میشوم ـ  رو میالبته یک وقتی ناچار با مرگ روب .نباید به پیشواز مرگ بروم



برادر « .در زندگی دیگران داشته باشدمهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری  .نیست

منوچهر سلحشور از رهبران آگاه و شجاع سازمان رزمندگان آزادی طبقه یق رفدیگر حمید، 

 .در تهران تیرباران شد ۶۴۱۶کارگر در دوم بهمن ماه 

همان زندگی ماهی سیاه کوچکی   زندگی صمد،  ،است مد گر صوایتر  ،«ماهی سیاه کوچولو»

به  به سوی دریا تابید و باید که برای یافتن حقیقت بر نمیرا  خردای  کهچرخیدن در بربود که 

در  وو در جستجوی تجربه  پذیرفت ، پند پرهیزکاران را نمی«سیاه کوچولو ماهی». افتاد راه می

دادند و برخی به نیشخند  میعافیت جویی، اندرزش ن به دیگرا.  جستجوی معنای زندگی بود

اش  گوششبه  یرومندی دشمنانکردند و از ناتوانی او از ن ی خردش اشاره می به جثه

 .خوار و ماهی آور که بی رحم بود و مرگ« مرغ سقا»ازجمله   ،خواندند  می
ول و آخر ندارد، همین که ایبار جو :مادر« :خواند خانه می چارچوب ا به وابستگی بهاو ر در ما 

 «.پاشو بریم گردش .رسد به هیچ جا نمی …است که هست
خواهم بدانم که  من می …ام ها خسته شده نه مادر، من دیگر از این گردش :ماهی سیاه

 «ک تکه جا، هی بروی و برگردی و دیگر هیچ؟راستی راستی زندگی یعنی اینکه تو ی
  :گفتند دیگران به او می .بودگریزان  نداشت،ر بر دشدی ی که رو تکرار مرگی او از روز 

 .ترسیم ما از کیسه مرغ سقا می .آمدیم اگر مرغ سقا نبود با تو می -»
راه که بیفتیم، ترسمان به کلی  .اش که نباید فکر کرد کنید، همه ها زیاد فکر می ـ شما

 «.ریزد می
 :داردرا  سیاههمان پیام ماهی نامه صمد به برادر بزرگترش ـ اسد 

، نباید ایستاد، وقتی هم مردیم، مردیم … دانیم نخواهیم رسید اینکه می … غرض رفتن است»

 «... به درک
یکی بود یکی » :کرد اش قصه تعریف می ماهی پیر برای دوازده هزار تا بچه و نوه ،شب چله

اه در دن مت دیماهی کوچولو حسر.مادرش تنها زندگی می کرد یک ماهی سیاه کوچولو با.نبود

 .انه شان به دلش مانده بودخ
 01111ماهی سیاه از .کردند ویدند و بازی مید ماهی و مادرش از صبح تا شب دنبال هم می

 .تخم مادرش سالم بود و فقط او باقی مانده بود
 .کرد چند روزی ماهی کوچولو کم حرف و ورجه ورجه می

 

بروم و آخر جویبار را و جاهای دیگر را اید من ب»:کرد و گفتیک روز ماهی مادرش را بیدار 

و از اینکه  اما ماهی سیاه شروع کرد به حرف زدن.اما مادرش جلوی او را گرفت .«ببینم

او  .«خواهم همه جا را ببینم من می»: در جوانی کاری بکند  خواهد پیش از آنکه پیر شود، می

این چه » :ه اورا دیدند و گفتندچا کفچند ت .ای افتادراه افتاد و از آبشار گذشت و در برکه 

 « موجود بد ریختی است؟
بخاطر خود نامد  ه خویش را با اصل و نصب میک را های خود پسند کفچه ماهی  ،ماهی سیاه

ماهی سیاه وقت را ارزشمندتر از گفتگو با  .«و از آنجا دور شد ادان خطاب کردن» اشان پسندی

ماهی . به هدر دهدت که سندا میبفهمند، نه  ند وبشنو واهندخ نادانان و کسانی که نمی

بر روی سنگی مارمولکی را دید که در حال حمام آفتاب گرفتن ماهی گذشت و چه از کف ،سیاه

 .نگریست بود و به خرچنگ نگاه می
 .زمینگیر سازداو را ن هراسی که ، اما نه آودگی بترس البته الزمه زند هراسید،ماهی از او 

تر از آن بود  کگیرد، اما ماهی سیاه زیر اشاو را فریب دهد و به چنگ کهبود در تالش  خرچنگ

ماهی سیاه مارمولک را در راه   .خرچنگ پرت کرد وپانی سنگی بر سرپسر چ .که فریب بخورد

باره مرغ سقا و اره  به من در»: دید و او  را دارای خرد و نیکی دانست و از مارمولک پرسید

ر و ماهیت حیوانات خطرناک راه ها گرفت و در باره رفتا  تجربه گاه،لک آاز مارمو« .ماهی بگو



ات زیماهی از  او که که تجربه و تجه. سفر، و تجهیزات و ضرورت راه، بسیار آموخت

ه مرغ سقا  پس، مسلح شد تا در صورت رویارویی با ماهیخواران و به ویژ. خنجری گرفت ت،شاد

اند که اکنون  هایی مثل تو هم بوده و گفت که ماهیبه اد و بتواند کیسه مرغ سقا را پاره کن»

د سازمان یابد و سپاس گفت و یشنود که با ماهی در اینجا می « .دسته ای تشکیل داده اند

ها از او  در راه آهویی را دید که تیر خورده، و بعد از ظهر هم چند ماهی کوچک را دید آن، رفت 

 .ا گفتفر ران سروی و او هم داست  پرسیدند کجا م
یند اما از مرغ سقا های ماهی سیاه خواستند با او بیا ها بعد از شنیدن حرف ماهی

ی شب  شب ماهی سیاه خوابید و نصفه» :و زیبایی است نگاه جا اوج در این .ترسیدند می

ی در نور .کند و به هم سالم دادند او با ماه در شب زمزمه می« بیدار شد و ماه را دید

برای ماه رازدار است که تمامی   ماهی سیاه، .با ماهماهی . مز و راز با ماهپر رویی گفتگ شب،

در آن »تا  خندی بر لب دارد و راهنمای راهکه لب ماهیبه  های سفر خویش را  ماجراها و تجربه

های  و ماهی دوباره خوابید و صبح زود بیدار شد و ماهیهنگام ابر سیاهی جلوی ماه را گرفت 

 « .خواستند با ماهی سیاه بیایند ولی هنوز از مرغ سقا می ترسیدند میکه  دید ریزه را
راه که بیفتیم ترسمان به کلی   اش که نباید فکر کرد، همه  کنید، شماها زیاد فکر می» 

  .این آغاز پیوستن به جنبش چریکی است« .ریزد می

و برخی ترسیده به   سقا،ی مرغ  همه اسیر شده بودند و در قفس کیسه نیدر آن دوره کسا

را  هباید ماهی سیا  ،دمرغ سقا از آنان خواست که برای آزادی خو. نده بودزاری و التماس افتاد

« .زنم که ببینید شما را آزاد نمی کند اما ماهی سیا گفت من خودم را به مردن می».خفه کنند

که او را خفه  دگفتنسقا و به مرغ »پیشنهاد ماهی سیاه را پذیرفتند  اما   اسیده،ماهی هر

همه را خورد ولی ماهی سیاه «  ی فریبکاران حاکم، ماهی سقا همانند همه  «.کرده اند

خنجرش را کشید و کیسه مرغ سقا را پاره کرد و از دست مرغ سقا فرار کرد وبه گله ی ماهی 

ه را یاهی سکه ما در تردیدریز و ترسو برای آزادی خود برآن بودند و  های  ماهی« .ها رسید

اما ترس و تردید آنان هالک جانشان   ماهی سیاه آگاه  تالش ورزید آنان را نجات دهد،. بکشند

 .شد
 .ماهی های دیگر به او گفتند به دریا خوش آمدی

ها  شوم و یکی از آن یم با شما همراهخواهم گشتی بزنم و بعد  می :ماهی کوچولو گفت

بار با خرد و  د و اینافت مرغ ماهیخوار می چنگ ر بهبار دیگ« .مراقب ماهیخوار باش» :گفت

شد پس به ماهیخوار گفت  ماهی سیاه داشت خفه می» دهد آگاهی مرغ قاتل را فریب می

د دید ماهی ماهیخوار باور کرد و تا دهنش را باز کر .شود که او بعد از مردن بدنش پر از زهر می

معده ی ماهیخوار ماهی ریزه ای گریه  رد .دجست زد و ماهیخوار هم دنبالش رفت و او را خور

کرد ماهی سیاه تصمیم گرفت او را نجات دهد پس ماهیخوار را قلقلک داد و ماهی ریزه  می

 ماهی ریز پرسیده بود که خودت چی؟« .بیرون پرید و دید که ماهیخوار افتاد توی آب
وار را از پای در اهیخرغ مو سرانجام م «شم بیرن نمی آیمکن رانس تا این بدج را نکن،فکر م»

 « .دآور

و  صمد بهرنگی قهرمان ساز نیست و نیز بر آن نیست که یک ماهی هرچند خردمند و مسلح

او در میان . از ماهی سیاه کوچولو از این پس خبری نیست. شود ، به تنهایی قهرمانشجاع

به رهبری   ،اساپچیر د  زاپاتیستا  جنبش  ردز نی وسمارک. و  همراه شده استیدا ناپها  ماهی

 مارکوس،. یدی او را زیر نقاب ند که هیچکس چهره (کوماندانب س  )ها  معاون فرمانده مارکوس

این یک  .دیدا شسی او را نشناخت و ناپکرفت و رزمندگان  در میان نیزسال بعد  ۰۵افزون بر 

ودپسندانه هد خخوا نی و منش انسان انقالبی است که نمیرزامبا دویی در پراتیکاجرئالیسم 

 .گان رهبرند همهبینش و منشی،  برای چنین.بماند کاریسما باشد و چهره ،لطه گرانهو س



تواند هر ماهی دیگری باشد که همراه هم جاری و به سوی دریا روان  می سیاه، نیزهی ما

 . اند شده

 

 صمد و ارس 
 

 در راه است که ه نگونبه ای او روایتدوست صمد،  افسر وظیفه و دامپزشک،   حمزه فراهتی،

و دو نفره با  بیند صمد را میریز ر تبد که ی ارس بود تن به پاسگاه محل خدمت خود در  کرانهرف

« های دیگر ها و سال از آن سال»در کتاب خاطرات خود به نام وی،  .شود همراه میاو 

د شدن در میان خنده و شوخی، لخت. شتپاسگاه جریان دا ارس درست در پشت: "نویسد می

!" کمک !کمک" :بود که صدای فریاد صمد را شنید جاه متری شنا نکردهپن. ]...[ به آب زدندو 

هایش توی آب است و هراسان دست و پا  بالفاصله برگشت و دید که صمد تا باالی شانه

صمد بود، با تمام قوا بالفاصله چرخ زد و در خالف جهت جریان آب، رو به سمتی که . زند می

. ]...[ ی کرده بود که صمد برای سومین بار صدایش کردریباً نصف فاصله را طتق. ا زددست و پ

." دید که جهان خاموش شد. دید که صمد ناپدید شد. دید که جریان تند صمد را در خود بلعید

نیز به صورت  گوید و گویی که نفر دومی در اینجا حمزه فراهتی از زبان سوم شخص سخن می

 .می گوید صمد غرق شد گوید، به صورت مبهم،و بی آنکه به روشنی با!  بودهنامریی در میان 
( سالگی ۱۱در سن ) ۶۴۳۱این است که صمد بهرنگی در شهریورماه   ار است،کچه آشنآ

من به »: گوید اسد بهرنگی، برادر صمد می. جان باخت کوانقارس  نزدیک روستای    در

کاظم آن وقت داشت .  رفتم نزد. یش آمدهپ ای دوستی شنیدم برای صمد حادثه از  ی وسیله

قرار … مطمئن شدیم که صمد در آب غرق شده… کارش را رها کرد. کرد اش را درست می خانه

خالصه دو روز آواره و سرگردان ...  تا از شوهرخواهرهایم، خودم و دو. شد چهار نفر بروند

ند کیلومتری محل چ در شهریور در نزدیکی پاسگاه ۶۱)گشتیم تا باالخره جسد را پیدا کردیم 

گفتند با افسری او را  ها می بعضی… توی یک جزیره مانندی در وسط رودخانه بود(. غرق شدن

های آنجا خیلی  دهاتی. کس اطالع دقیقی نداشت که جریان چه طور بود اند؛ ولی هیچ دیده

و ساقش  قط دو سه تا جای زخم، طرف رانف… بامحبت بودند جسد را آوردند بیرون و شستند

   ( برادرم صمد بهرنگی، چاپ سوم .، ۶۴۱، بهرنگی، اسد   )« .د چیزی شبیه فرورفتگیبو
ماجرای از . شد باورکرد باور به مرگ صمد آسان نبود به همان گونه که روایت مرگ نیز نمی 

 .بودزبان حمزه فراهتی و تنها همراه صمد در این ماجرا ضد و نقیض 
 ۶۴۳۵ادبیات فارسی در دهه خوانده بود که به عنوان پدر  احمد نخستین کسی جالل آل

ساعدی را به  یاو حت. و  مرگ صمد را قتل خواند یادداشت صمد و افسانه عوام را نوشت

 .صرورت این شایعه آگاه ساخته بود
با چریکهای فدایی خلق ایران دستگیر و  ی پس از مرگ صمد به اتهام ارتباطراهتفحمزه 

به جناح  ۰۱بهمن  بوی پس از انقال .خود را مبرا دانست باره مرگ صمدزندانی شد و در 

  .وستپی پشتیبان حکومت اسالمی شد،که  اییفد اکثریت

برخی همانند . است  به چاپ رسیدهو چندین نوشتار مرگ صمد، دستکم چهار کتاب  ورددر م

ارس را عامل   ی،دانند و برخ ساواک را عامل قتل صمد می  اشرف دهقانی و بسیاری دیگر،

محل، نزدیک  دانست اما در آن بسیاری  بر آن هستند که صمد شنا نمی. دانند مرگ می

 . اسگاه، آب ارس نیز چندان تند و شتابنده و ژرف نبودپ
غالمحسین ساعدی نزدیکترین رفیق صمد در گفتگو با ضیاء صدقی در روز شانزده فروردین 

 ۶۱فرانسه انجام داده برای نخستین بار  پس از  –در شهر پاریس ( ۶۱۱۳آوریل  ۰)  ۶۴۱۴

فتگو بود که هفته نامه آدینه به پی این گدر . سال پس از مرگ صمد روایت دیگری دارد

 . روایت ساعدی را بازگو کردندسردبیری فرج سرکوهی و سپس حمزه فراهتی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/کوانق


چون آل احمد شما با صمد بهرنگی هم آشنایی داشتید؟ «  :ضیاء صدقی از ساعدی می پرسد

ی که رنگی تا آنجایآقا واقعاً صمد به. نویسد که خبر مرگ صمد را هم شما به ایشان دادید می

 کند به دست ساواک کشته شده بود؟ خاطرتان شما را یاری می

آشنایی من با صمد بهرنگی در سطحی است که من او را از . من حقیقت قضیه را بگویم

شناختمش، مثل  رای مقدماتی بود و من اصالً نمیصمد محصل دانشس. شناختم بچگی می

ی جوانی آمد و  من آنجا بودم دیدم یک بچها ترس و لرز، هزاران نفر دیگر، توی کتابخانه آمد ب

 « چه باید کرد»ای تنش است و  لباس ژنده

 …خواهد چرنیشفسکی را می

 در کتابخانه کجا آقا؟ -

 .یک کتابفروشی بود -

 ها؟ نشگاه، یکی از آن کتابفروشیکتابفروشی روبروی دا -

خواهم و یارو  ن را میحتی گفت که ای. بود« معرفت»فروشی  کتاب. گویم نه، تبریز را می -

بعد . خواهد این را جوری می من تعجب کردم که این بچه چه. گفت همچین کتابی نیست

ایم کرده بودم توی مرداد ق ۱۱هایم را از قبل از  من یک مقداری از کتاب. صدایش کردم، ترسید

عنی از وقتی فتاد و آمد، یگفتم من دارم و با من راه ا. صندوق و توی یک باغ چال کرده بودیم

این قضیه اینکه صمد را ساواک کشته به نظر . که محصل بود من او را شناختم تا دم مرگش

مراه بوده و به که با او ه صمد توی رودخانه ارس افتاد و مرد و آدمی. من اصالً واقعیت ندارد

بود که با  آدمی. م دیدمگویند، یک افسر وظیفه بوده که من بعداً او را ه عنوان عامل قتلش می

را تشکیل .... کرد و موقعی که سه نفری آمده بودند در تبریز و کمیته  سعید سلطانپور کار می

د و بعد این شایعه را در صمد آنجا مرده بو. داده بودند، یکی از آنها همان آدم بود که با صمد بود

ل آل احمد، من های عمده جال برای اینکه یکی از خصلت. احمد به دهان همه انداخت واقع آل

( اسطوره) Mythگویم بد است یا خوب است و شاید هم اصالً خوب است، یک حالت  نمی

. اندتواند مثالً دشمن را بیشتر بترس سازد می می Mythپروری است و وقتی  Mythساختن و 

اش و این قضیه یو. یا کشته شده چیزدانم صمد مرده در  ولی نوشته یادم هست، که نمی

گویی، نه در مورد صمد بلکه در مورد خیلی  شد به یک نوع چطور بگویم، اغراق یواش تبدیل

دانم که دقیقاً تهدیدش کرده بودند که به  احمد وقتی مرد، من این را می خوب خود آل. دیگران

خوب توی اسالم سکته کرد و همه جا باز پر شد که او را کشتند و . کنیم یدت میهند تبع

 ...روری درست شدک محیط شهید پآنوقت ی
ن است كه یست، مهم ایمهم ن –شوم  یكه م –ناچار با مرگ رو به رو شدم  یك وقتیاگر »

راه ...ترسید گران داشته باشد؛همه اش که نبایدید یدر زنده گ یا مرگ من چه اثری یزنده گ

مان می ترسِ ... فتیمراه که بی...همه اش که نباید ترسید...!ترسِ مان می ریزد... که بیفتیم

 «...! ریزد
 

 ۶۱۱۱ذربایجان در ایران در سال  عراق برای صمد از آ کس از کردستان در ی شیرکو بی چکامه

است تا قفس ی ی همبستگی و درد مشترک به زبا ن کردی سورانی نشانه( خورشیدی۶۴۰۱)

 . ته شودکسدر هم شهای قومی   تاریک و مرزبندی

 

 داشت داشت؛ هزاران می ز آن گونه سر، هزار میا كاش این هیوال،... كاش
 : نوشت  تیر زاد روز صمد،، ۱ تببه مناس ۶۴۰۶احمد شاملوی همیشه ماندگار در سال 

ی كوتاه و  هفت هشت قصه ی آثارش از یی كه مجموعه فكر آزاده روشن–ی صمد  تجلی چهره»

ل تربیتی، و چند یادداشت از ائی مس ی دراز و كوتاه در زمینه بلند برای كودكان، چند مقاله

چون كاله بوقی بلندی  فكری ما هم ی روشن    باید برای جامعه گذرد می فلكلور آذربایجان بر نمی



گویم برای  می. شتندگذا های تنبل می های قدیم بر سر بچه خانه تلقی شود كه در مكتب

های انكار  ارزش ییی یكی چون صمد، بیش از آن كه به خاطر واال ی چهره كه شعشعه این

 .است“ فكری ما ی روشن جامعه”نوری و خاموشی  ناپذیر شخص او باشد معلول بی
  
رود؛ نخی از یك  بینم كه چون وجود ارزنده و مغتنمی نظیر صمد بهرنگی از دست می می–

به زعم )كه  افتد، بل گسلد و مبارزی بر خاك نمی یی از یك زنجیر نمی برد و حلقه طناب نمی

آورد و خسرانی  جبران ناپذیر برای ما به وجود میفقدان او خالء ”( گان ایران ویسندهنن كانو

نیز، اوج رسوایی ”چنین است، و هم بدین سبب باید افزود كه  –! “ی ما است برای جامعه

چنان از  اما هم. صمد را با صمدی دیگر پر كند نبود ”تواند  ما كه نمی ی است برای جامعه

 !زند یم می ما د جامعه
مرگ بشماریم حتا اگر در گرما گرم جوانی  گان بی حق این است كه او را در شمار وارسته... 

 .گذشت كرد، و به مرگ طبیعی در می    رفت و عمر نوح می به آب سرد ارس نمی
  

ی  یی عظیم پشتوانه چون سرمایه مان در روزگار ما كه دریافتن و دم برنیاوردن همگ چرا كه بی

كنند كه  شود و در سراسر جهان، هنر و دانش را چراغی می فكران می مادی روشن گی زنده

مزدهای  ها دست گری گران ماده و معنای خالیق بگیرند از منافع غارت چون پیش پای غارت

گی صمد،  چون زنده گی سرشار از محرومیتی هم پذیرفتن زندهبرند،  عظیم به نصیب می

شهدایی چون منصور حالج در برابر آن حالوت عروسی با دت پذیرفتن ریاضتی است كه شها

  .دختر زیبای قارون
ترین  یی كه در شهرهای پر ناز و نعمت، فكر و هنر خالقیت را به گران آیا به راستی در زمانه

ها و  ها و قدرت گذر این چنین كسب پر بركتی به نعمت ت و از رهتوان فروخ ها می قیمت

 توان رسید، یم انگیز های حسرت امنیت
دریغ به كوه و صحرا ریختن و بار تعهدی كمرشكن را بر  بازگشت را بی عمر و جوانی بی 

ر، وا های ضعیف خویش كشیدن و با فریب و ریا در افتادن و یك پا چارق یك پا گیوه، كولی شانه

ی دهی كوه و صحرا شدن و به نان خشكی ساختن و خورجینی از كتاب بر دوش از كوره  آواره

( به قول جالل)های دورافتاده كردن و  گی را وقف تعلیم كودكان ده به كوره دهی رفتن و زنده

یی نیست كه از زخم شمشیر و  وجدان بیدار یك فرهنگ تبعیدی شدن، تن دادن به شكنجه

تر  بسی تلخ -اگر به دفاع از حقانیت خویش باشد یحت–و به خاك هالك افتادن  رداشتننیزه ب

 چشاند؟ گی از این دست، هر چند درازتر بگذرد تلخی بیشتری نمی زنده یااست؟ و آ
به میان نیاوریم؛ “ خالء جبران ناپذیر”زنیم سخن از  نزنیم؛ یا اگر می“ ی ما جامعه”پس دم از  

 كرد، وجود داشت مرگ او خلئی ایجاد نمییی “ی ما جامعه”كه اگر 
  

 -:های خوب و بزرگ و بزرگ از خیل انسان وبكه تنها حسرتی و دریغی به مرگ انسانی خ بل

بخش در باغی،  حسرت به فروریختن باور نكردنی بامی بلند در شهری، پرپر شدن گلی جان

 .چراغی، و از پا در آمدن مبارزی در سنگری خاموش شدن شمعی در چل
ت دسكند از  تر می دانیم كه چنین نیست؛ و آنچه مرگ صمد را تلخ همه می( متاسفانه)اما 

 .كند مرگی كه به راستی ایجاد خالء می: رفتن موجودی یگانه است
شود، نه پرپر  شود، نه فرونشستن بامی؛ باغی است كه تاراج می شهری است كه ویران می

ند، نه فرو مردن شمعی؛ و سنگری است كه شك چراغی است كه در هم می شدن گلی؛ چل

 !شود، نه از پا در افتادن مبارزی تسلیم می
باید با مضاف غول و هیوال توصیف  تعهدی كه به حق می -.انگیز تعهد بود ی حیرت چهره مدص

 :شود



 !غول تعهد
 !هیوالی تعهد

“ ندان جامعهفكران و هنرم تعهد روشن”چون  یی هم چرا كه هیچ چیز در هیچ دوره و زمانه

 .ها نیست ها و كاستی كن كژی خراب زن و خانه انگیز و آسایش برهم خوف
گنجی كه نامش آزادی : دارد بهاترین گنج عالم را پاس می كه تعهد، اژدهایی است كه گرانا چر

 !هاست و حق حیات ملت
رس  دستباید از دسترس مرگ دور بماند تا این گنج عظیم را از  و این اژدهای پاسدار، می

ید هزار سر با آشتی، و بدین سبب می مرگ و بی باید اژدهایی باشد بی تارجیان دور بدارد؛ می

داشته باشد و یك سودا؛ اما اگر یك سرش باشد و هزار سودا، چون مرگ بر او بتازد، گنج، 

 .ماند پاسدار می بی
 .صمد سری از این هیوال بود

دوم  -شاملو) «.داشت داشت؛ هزاران می هزار می كاش این هیوال، از آن گونه سر،... و كاش

 (۱۵۳۱تیر 
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