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  آنھا ھنوز جوانند
د جانباختگان کشتار سراسری  نوشته ای از نويسنده گرانقدر علی اشرف درويشيان که دلنوشته ای است برای يادبو

  ١٣۶٧زندانيان سياسی در تابستان 

  اين نوشته توسط دست اندر کاران راديو دمکراسی شورائی تھيه و اجرا شده است
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 متن کامل نوشتاری در ادامۀ مطلب

  ھا ھنوز جوانند آن

کنار . ھای سرخ و سفيد شان کنار ميخک گذاری می. بابا را، آبجی را و داداش را. آوری ت بيرون میا را از کيفھ آن

مادرھا، ھمه . موھايت سفيد شده است. کنی گوشۀ عکس بابا شکسته؛ اما در زير گاليولی پنھانش می. ھا ھا و شمع الله

اند،  ای پيچيده ی که در دستمال يا پارچهئھا  از توی پاکتھاشان و ھاشان را از کيف بچه. موھاشان سفيد شده است

سبيلش سياه و پرپشت . بابا که به گاليولی تکيه داده، موھايش سياه است. ھا ھا و شمع گذارند کنار گل آورند و می درمی

به ياد آن . ماز آخرين ديدارمان تاکنون، ھميشه به ياد شما ھست«: خورد ھايش تکان می لب. درخشد چشمانش می. است

ما . توجھی به زندگی بشود آور است، اما نبايد باعث بی مان رنج دوری. بغض ترکيده و اشک حلقه بسته در چشمانت

ھايم را به تو  بچه. ھا را نبايد خراب کنيم  بچهۀروحي. ھای زندگی محروم کنيم ھرگز حق نداريم که خود را از خوبی

  ».ھای شريف و دوستدار زندگی خواھند شد ھای تو، انسان دانم که در پرتو خوبی سپارم و می می

  .ای دشت خاوران  الله در الله–

بعد که ناچار شدی مرا به ديدن بابا ببری، به ديدن داداش ببری، به ديدن . اند مسافرت گفتی رفته می. زدی  گولم می–

: بابا مرا بوسيد و گفت. آخرين بار، مرا ببيندخود بابا خواسته بود که برای . آبجی ببری، فھميدم که چه اتفاقی افتاده

! شود، ھا دارد تمام می. ذخيره کن. خواھی ببوس ات خوب ماچم کن، ھر چه می  زندگیۀمرا ببوس عزيزم، برای بقي«

  .و من او را ھزار بار بوسيدم» .تر ماچم نکردی شوی که چرا بيش پشيمان می
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. کند ش و آن را بو میھا را برده توی عکس  شاخه از گلداش مزدک يکدا. ھا تکيه داده است بابای خورشيد به ميخک

  :کشد مادرش دستی روی عکس می

  . ای روشنی صبح به مشرق برگرد–

  :گويد گردد و می کند و دنبال دخترش می ھا، به جمعيت نگاه می بابای خاطره، از پشت ميخک

ھا پيش در ھمان سلول با ھم بوديم، حتی ھنوز  سال. شناختمش. بندم را باز کرد او مرا توی سلول انداخت و چشم«

در را به رويم بست و کلون را . ی را که خودش روی ديوار سلول نوشته بود، برايش بخوانمئتوانستم شعارھا می

. برگشت. با تو حرف دارم. يک لحظه صبر کن: خواست برود که دھانم را روی دريچه سلول گذاشتم و گفتم می. انداخت

ی را که پاھای ھر دوتامان، ئھا يادت ھست شب. من و تو روزگاری با ھم توی ھمين سلول بوديم: گفتم. باز کرددر را 

  ».ين انداخت و رفتئسرش را پا. آش و الش شده بود؟ سرخ شد

ز خواندی، يادت ھست؟ ھر رو ای را که در سلول می آن ترانه«: گويد کند به عکس بابای او و می مامان خاطره، رو می

  ».ماندم تا صدايت را از آن سوی بند بشنوم شد، منتظر می غروب که توی سلول دلم تنگ می

چو کاروان رود، فغانم از زمين به آسمان . تنھا رفتی. چو بوی گل به کجا رفتی؟ تنھا ماندم. بی ما رفتی.  با ما بودی–

  .بارم دور از يارم، خون می. رود

  :کشد زده، جيغ می کند و ذوق ھايش را پاک می اشکيکی از مادرھا، 

  ».ھر پنج تا با ھم. تاشان ھر پنج. ھا با ھم  آنۀھم. ھای من ھستند ھا بچه اين. ھايم بچه«

  ».من سوختن را از تو آموختم. مامان«: کند دخترش از توی عکس به او نگاه می

  ».ام  زندگیۀھم. ج تا بوديدام شما پن  زندگیۀدانی عزيزم، آخر، ھم می«: گويد مادر می

  آشيانم داده بر باد /         ظلم ظالم، جور صياد–

حاال ديگر خوشحال . بينی، ديگر گريه نکن، چشمانت سرخ شده، ورم کرده حاال که داری ما را می«: گويد دخترش می

  ».ای باش که کنار ما نشسته

  »؟کنم؛ اما راستی شوھرت ھم با شماست باشد ديگر گريه نمی«

  ».ھا آن جا نشسته توی ميخک. بينی مگر او را نمی«

  :کند بيند و مويه می دامادش را می. ھا گردد به طرف ميخک مادر برمی

  بر چه خاکی ريخت خون روشنت؟/ يوسف من پس چه شد پيراھنت 

  :کنند اند و با ھم گفت و گو می ھا به دور از ھياھوی جمعيت، دور ھم نشسته عکس

  ».اند  پير شدهمادرھامان ھمه«

  ».وقتی مرا از خانه بردند، موھايش سفيد نبود«

  »او چرا موھايش سفيد شده؟! خواھرم را ببين«

  ».اما موھای من ھيچ تغييری نکرده«

. من اين جا ھستم! مامان جان! داد زدم، مامان. گشتند، يک روز مادرم تا نزديکی من آمده بود ھا که دنبال ما می وقت آن«

ھايش را روی گور ديگری گذاشت و نشست به  ھا و شمع گل. مرا پيدا نکرد. دور شد. صدايم را نشنيد. بنشينبيا کنارم 

  ».درد دل کردن و اشک ريختن

  ».گذارند ھاشان را کنارمان می ھا و شمع کنند و گل يک روز عاقبت پيدامان می«: گويد بابای سپيده می

  »! جوانيد؟ ِا شما ھنوز: زنند و با تعجب فرياد می«: گويد بابای ميھن می
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  :دھد  ميخکی به ھمسرش میۀکند و شاخ ھا دست دراز می يکی از عکس

  .کاھم  گرم ياد آوری يا نه، من از يادت نمی–

  :دھد و ھمسرش به او پاسخ می

  … تو را من چشم در راھم، شباھنگام–

  »گو کجا ھستی؟ تا کی دنبالت بگرديم؟شبی به خوابم بيا و ب«: کند خواھری از دور به عکس برادرش اشاره می

ای به  مادر بوسه. گويد کند و ھيچ نمی برادرش از توی عکس دستش را به سوی شمعی که در حال سوختن است دراز می

  ».نازلی سخن بگو«: زند عکس پسرش می

  .گل داد و مژده داد که زمستان شکست و رفت. نازلی بنفشه بود.  نازلی سخن نگفت–

قربان . اش دوازده سال داشتی تو که ھمه. طفلکم«: کند موھايش را ناز می. بوسد رھا، عکس دخترش را میيکی از ماد

  ».چشمان قشنگت بروم

مان کو؟  پس روله«: پرسد  کرمانشاھی از ھمسرش میۀھا که اشک شمع رويش ريخته، با لھج يکی از عکس

  ».بينمش نمی

. مگر او را نديدی. پارسال آمد پيش خودت«: گويد ا صدای لرزان میکند و ب ھای خود را پاک می ھمسر او تند اشک

  »نکند توی راه گم شده باشد؟

حاال ھم که . دلم برايت يک ذره شده. مامان گريه نکن بيا کنارم بنشين«: زند ھا، لبخند می دختری از کنار يکی از گلدان

  ».ريزی ای ھی اشک می آمده

  .رسيده که از ھم جدا بشوندوقتش . کند ھايش را پاک می زن اشک

ھا بيدارن، تو  زارن، الله ھا الله کوه. گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون.  سر اومد زمستون، شکفته بھارون–

اش  توی سينه. کاره تفنگ و گل و گندم، داره می. دلش بيداره. توی کوھستون. کارن ھا دارن، گل گل گل، آفتابو می کوه

  .يه جنگل ستاره داره.  يه جنگل ستاره داره، جان، جان.جان، جان، جان

توی . پيچند ھا می ھا و پاکت خيلی آرام در دستمال. دارن ھا برمی ھا و کنار شمع ھاشان را از توی گل مادرھا، بچه

  .برند ھاشان می گذارند و با خود به خانه شان می کيف

  علی اشرف درويشيان

  

 فرھنگی و ھنری: به نقل از سايت

  درويشيان  علی اشرف–آنھا ھنوز جوانند : داستان
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