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  ٢٠١۴ فبروری ١٩

  

 سياھکل آمد
  

 بودند که ای که ھمگان گواه آن  آمد، ياد سياھکل، و ياد رفيقان، رفيقانی که برخاسته بودند در دوره]دلو[ بھمن١٩دوباره 

، در وقتی که سکوت بود و خموشی و انتظار تا مگر پژواک گامی شنيده شود و در "ھوا بس ناجوانمردانه سرد است"

ای ، رفيقان دستان خود را گشوده  ، آری در چنين زمانه" *زديم  طاعونی دم میۀما به سختی در ھوای گنديد"زمانی که 

ای که در  تا گلستانی برپا کنند برای بيشمار زنان و مردان سرزمين خود، در دورهھا می کاشتند  ھا در طوفان بودند و الله

آن ھا جھانی می خواستند با ھمه . ھای نوينی آفريده شود برابر تندر ايستادند، خانه را روشن کردند و مردند تا زندگی

  .بار نميرد ی بيش از يکنوع رنگ ھای شاداب زندگی، جھانی که مھربانی به قيمت لبخند باشد و ھيچ انسان

: تا يک مسافت زمانی که اکنون را ھم در بر می گيرد" ميدان ژاله"تصوير آن ھا ھم چنان بر ديوار آويزان است، از 

اين . ھا که بر ساحل ننشسته و خود را به دريا زده است اين رفيق احمدزاده است، با نيمرخی از غرور و عشق به توده

اين رفيق مرضيه اسکوئی است که تفنگ در دست و با .  تفنگۀتانش دو کبوتر بودند بر ماشرفيق پويان است که انگش

جنگيد تا آرزوھای پژمرده جوانه زنند و فرداھا چراغان شوند، اين رفيق شيرين معاضد است  کوله باری از مھربانی که 

 ۀاز ظلم، از سرزمين خون و ستم با انديشی فراھانی است که خشمگين ئی زنده بماند، اين رفيق صفائ شد تا فداءکه فدا

زادی ی که راه دريا را نشان داده بود به شيفتگان راه آئمد بھرنگی است، ماھی سياه کوچولواين رفيق ص. نبرد آمده بود

 اين رفيق نابدل است که ھر زحمتکشی با دستان پينه بسته در اين دنيا برای  .ش سازند"غرق"پيش از آن که در ارس 

يقی بود، اين رفيق بھروز دھقانی است، رھروی راستين که ھرگز از رھروی نماند و مشکالت را تا مرگ زير او رف

اين رفيق ھوشنگ . ت که در طوفان حوادث، ستبر و کبير برجای مانداين رفيق حميد اشرف اس. شکنجه به جان خريد

و اين رفيق غفور حسن ... نيری است، اين رفيق پروين فاطمی است، اين رفيق مھرنوش ابراھيمی است،  اين رفيق 

  رفيقانی . گروه جنگل با تالش ھای بی دريغش که نام و يادش ھميشه بر تارک سياھکل جاويد بادۀپور است، برپا کنند

راه پر صعب زدند، رفيقانی که با شب ه ای از گل و مھربانی ب که بدون غم از سرزنش ھای خار مغيالن، با جامه

جنگيدند تا ھمگان نظاره گر نور آفتاب شوند، رفيقانی که نه تنھا با قلم تباھی دھر را به چشم جھانيان پديدار کردند بلکه 

 باد ۀھا سينه به سين رفيقانی که بر فراز صخره. ح به دست نيز پيکار کردندھم چون زنان و مردانی تيز خشم سال

ھا داشتند صمد بھرنگی را از نو زنده کرد که خون بود و بر خاک نماند، رفيق صمدی  عشقی که آن ھا به توده.  جنگيدند 

ھا توطئه می  ن دم که تودهھا بود آ که چھرۀ حيرت انگيز تعھد بود در مصاف غول و ھيوال، رفيقی که ھمدست توده

  . کردند گسستن زنجير را
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 سرد را بر اين ۀ، آن نوکر دارندگان و مالکان، آنی که ھوای بس ناجوانمردان" ثباتۀجزير"و چگونه شاه، اين امير 

 سکوت و خموشی و انتظار بر جامعه حاکم کرده بود تا مگر پژواک گامی شنيده نشود، سرزمين حاکم کرده بود، آنی که

 قھريه اش ۀ قوۀ، برای کشتن اين انسان ھا ھم"زديم  طاعونی دم میۀما به سختی در ھوای گنديد"و آنی که عاملی بود تا 

را به کار گرفت و گرچه در نھايت او و جانشينان خلفش موفق شدند آزاديخواھانی را بکشند ولی ھرگز نتوانستند 

  .کند ھميشه چشم به ويترين مغازه داشته و مسلسل را آرزو میآزاديخواھی را بکشند، آن انسان آزاده ای را که 

 آمد، و ياد سياھکل، و ياد رفيقان، رفيقانی که برخاسته بودند و در برابر تندر ايستادند، خانه را ]دلو[ بھمن١٩دوباره 

  . روشن کرده و ُمردند

  يادشان گرامی و راھشان پر رھرو باد

  ٢٠١۴ بروریف
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