
  د گریستنخواھ ان ھمس�خ

  رحمان اسدیان

  

  

    س�خی         

  می گریست         

  برقناری کوچکی        

  .دل باخته بود        

  

در باره شما  پيش ی ، سه دھه ، زنده یاد احمد شاملو ما ی شاعر پر آوازه  !آقایان س�خ      
نخست داستان س�خی است که  دل ی قطعه . دو قطعه شعر کوتاه نوشته است س�خان ، 

شاعر بزرگ ما ، . خویش است و بر مرگش می گرید ی قناری کوچک  از دست رفته ی باخته 
نشان می دھد  که شما ھم انسانيد ، دل نازکيد ، عاشق می شوید ، دوست می دارید و در  

شوید  و می باشد ، منقلب می کوچک تان ، حتا اگر یک قناری  عزیزانغم از دست دادن 
   :شاعر بزرگ ما ، نشان شما را در جای دیگری ھم داده است ، اما این بار  .گریيد 

  ،آنك قصابانند بر گذرگاه ھا مستقر...     

  با كنده و ساتوری خون آلود     

  و تبسم را بر لب ھا جراحی می كنند و ترانه را بر دھان     

  كباب قناری بر آتش سوسن و یاس     

  ...شوق را در پستوی خانه نھان باید كرد     

بر مرگ قناری اش می به مردم ما توضيح داد، قصابی که   بودسه دھه پيش دشوار می     
تا  شده است کنده و ساتور در دست، بر گذر گاه ھا مستقر است که س�خی گرید ھمان 

به کشتن  و در می کوبدشبا ھنگام بر که  یآندشوار بود تصویر . بکشد یک جا عشق و نور را 
د تا مبادا يمی بوی ھا را  دھان ان کهس�خنشان دادن شما  دشوار بود . چراغ آمده است 

  م یدوست می دار :يمگفته باش



از کوچک و بزرگ ، قصابان و س�خانی را می  ميھن ما اینک  چند ماھی است که مردم     
بر ھر کوی و برزن مستقر شده  ،مھيبو ھيبت ھای ی کریه در ھيات ھا روز و شب بينند که 

، نه تنھا نور وعشق را از اند و با کارد ، تبر و گلوله ،نه تنھا تبسم را برلب ھا جراحی می کنند 
جان عزیز ترین فرزندان این آب و خاک : به آسانی جان آدمی را می گيرند که  ربایندخانه می 

  .را 

، به جان "ابليس مست "  به فرمان  ببينند که س�خان را میشما مردم ایران این روز ھا    
و  س�خانآزادی را سر می دھند و شما   ندای تنھا  که فتاده اید مردم بی گناه و بی دفاعی ا

در  کشنان که حکومت آزادی یی از پی لقمه کنده و ساتور و اسلحه به دست ،  ،قصابان
خيابان . به خاک و خون می کشيد  طن رادُردانه ھای و وفرزندان ایران   ،می اندازدان تجلوی 

 ھر که بخواھيد،د و  عربده کشان به یھا و محله ھای گوناگون شھر ھای ایران را قرق کرده ا
می  مردم از روی با اتومبيل  .می گيرید ، می برید ، می درید و می کشيد د، يحمله می کن

  . د یمی گریزشان و سپس از روی نعش گذرید 

کرده تان اجير . د یوظيفه یی به جز کشتن و خون ریختن ندار  ،انس�خشما ،این درست که   
ھم تان تا خون جاری است ، نان . ید آاز ریختن خون به دست می تان نان . د یاند تا خون بریز

د ، به يرا بزرگ می کنتان  فرزندانبه خون آغشته مردم کشورتان ،می رسد و با این نان 
، د تا چرخ خون روان باشد يمی کششما . د يسپس دانشگاه می فرستمدرسه و دبيرستان و 

   :اما 

د ، یدر خانه زن و فرزندانی دار شما نيز بدون ھيچ تردید ، شاعر بزرگ ما می گوید که  اما   
د  و خ�صه عشق و دل یدوستان و آشنایانی دار. د ید ، پدر و مادری داریبرادر و خواھرانی دار

که با کارد ، شما . کند و بگریاند تان  که مرگ یک قناری می تواند منقلب دیبستگی ھایی دار
که با گلوله خون نداھا و شما د ، يکه با تبر ، گردن می زنشما د ، يقلب جوانی را می شکاف

 .ایدد ، در واقع کارد، تبر و گلوله بر روی دل بستگان خود کشيده یسھراب ھا را برزمين می ریز
به یاد بياورید ، شباھنگام که خسته از کشتن و خون ریختن به خانه باز می گردید و  کودک 
تان را در آغوش می گيرید، گل سرخی را از خانه ھمسایه تان دزدیده اید ، گل عمر دختر یا 

به خاک نشانده  یی را برای ھمه عمر در ماتم عزیزی پسر جوانی را پر پر کرده اید ، خانواده
آن س�خی که  در ماموریتی کور ،جوان مردم را با اتومبيل زیر می گيرد و سپس از روی .  اید 

  . د ، در واقع از روی نعش فرزندش گذشته است ریزنعش او می گ

می توانيد دوست داشته باشيد و دوست . قلب داریدشاعر بزرگ ما گفته است که شما ھم   
و  اچيز اجير کرده اند تا به جای عشق، در دل ھا گلاما شما را به مزدی ن. تان داشته باشند 

می  بگيرید،جان مردم را به پاداشی ناچيز  ،شما می توانيد ھم چنان. بنشانيدعزا گلوله ی 
در کوچه و و بگذارید   و در کنار مادر، ھمسر و فرزند خود خانه و دوستی را در احساس  يد توان

و در درنده خویی گوی سبقت را از دیگر آدم کشان  بيفتيدبا کارد و گلوله به جان مردم خيابان ،
در سرباز خانه ھا و پادگان ھا مسخ شوید ،  وجدان و شرف شما ھم چنان می توانيد . بربایيد

و روان تان را به بھای نازلی بفروشيد و فراموش کنيد که یک انسان ھستيد و انسان بدی 
، بگيرید انسان ھا را و کارد و قمه جان و ھستی  با تبرشما می توانيد . انسان را نمی خواھد

شما ھم مانند آن مادران  .آن گاه که نوبت  شما برسد ، به یقين  سخت خواھيد گریست اما 
و پدران  داغ دیده ، خواھران وبرادران به عزا نشانده ، فرزندان و کودکان پدر یا مادر از دست 

  . ن بر قناری کو چک تان داده سخت خواھيد گریست ، سخت تر از گریست

  . به یاد بياورید

 


