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****** 

 ما غزال سرخ
 !آیتی( غزال)، رفیق پری به یاد گرامی چریک فدائی خلق

 

ی دهم فروردین سالروز جان باختن رفیقی هنرمند و شاعری توانا، چریک فدائ

ای این رفیق  آیتی نام شناسنامه دخت پری .١آیتی است( غزال) دخت پریخلق، 

که از دوره   او .کردند پری صدا میاست که در خانواده به اختصار او را 

توجه  نامی که با ،گفت تخلص خود را غزال انتخاب کرده بود دبیرستان شعر می

به . نامی مناسب برای او بود هموارش، در واقع  به چهره زیبا و چشمان غزال

. و رفقایش به اسم غزال معروف شدهمین دلیل هم بعدها او در میان دوستان 

هم به عنوان یک چریک  آیتی،( پری)امروز در جنبش کمونیستی ایران، غزال 

 نه کههرچند . اعر و هنرمند نامی آشناستفدائی خلق و هم به عنوان یک زن ش

یش کامالً برای همه کارهای ادبی و هنرتمامی های انقالبی او و نه  همه فعالیت

، "افتخار"مفهوم این رفیق با نام رحتی سروده بسیار زیبا و پ  . ستشناخته شده ا

به نام خود او در جنبش پخش " من یک زنم"  و سرود معروف   یا همان شعر 

شرایط زیست و مبارزه زنان زحمتکش در ایران در  این شعر که .نشده است

دهه چهل و پنجاه را به زیباترین شکل به تصویر در آورده است به تنهائی 

های زندگی در  شگرف رفیق غزال در ترسیم واقعیت گویای هنر واال و استعداد

از اجازه دهید بخشی . است ماندنی یاد به  به نحوی دلپذیر، شورانگیز و قالب شعر

 :نقل کنیمدر همینجا که به واقع شاهکار رفیق غزال است را " افتخار"شعر 

 

 من یک زنم"

 هایش کارگری که دست

 کارخانه راماشین عظیم 

 آورد به حرکت درمی

 اش را هر روز توانایی

 کند های چرخ ریزریز می دندانه

 اش پیش چشمان
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 زنی

  جانشی  که از عصاره

 خونخوار ی شود الشه پروارتر می

 خونشاز تباهی 

 "شود سود سرمایه دار افزونتر می

 

 تنها یک زن کارگر نیست بلکه  "افتخار"اما زن مورد نظر غزال در شعر 

های پاک انقالبی در  احساس  ار زیبا و سرشار از درک واین سروده بسی در او

کشد که چه  حال زنی را به تصویر می ، در عینمورد زنان زحمتکش در جامعه

تحت سیطره رژیم  ،سرود و چه امروز ر را میای که وی این شع در دوره

دادند  رائه میفهومی که مرتجعین از زن استیز جمهوری اسالمی هرگز در م زن

 :گوید از زن انقالبی هم سخن می  عر، اودر این ش. گنجد دهند نمی و می

 

 اش زنی که در سینه"

 های چرکین خشم است دلی آکنده از زخم

 چشمانشزنی که در 

 های آزادی رنگ گلوله انعکاس گل

 "زند موج می

 زنی که دستانش را کار"

 ."برای سالح پروده است

  

باشد که به  ، زنی زحمتکش و کوشا در جامعه میغزال از زنتصویر  بدینسان،

 .هرگز در فرهنگ ننگین مرتجعین جای ندارد" مفهومشمرادف "قول خود وی 

آفرینش، به عنوان  اش و با مرگ زندگی زال خود با زندگی سراسر مبارزاتیغ

از  یک کمونیست فدائی همراه دیگر زنان چریک فدائی خلق حقیقتاً چهره نوینی

گیر باقیمانده از وپا های دست ای که نه در سنت زن به جامعه ارائه داد؛ چهره

مرتجعین کنونی  بورژواها وتحمیلی اعصار گذشته جای دارد و نه در فرهنگ 

ست را چهره یک زن کمونی ،غزال با زندگی و مرگ سرخ خود .حاکم بر ایران

او در . بخش یک چریک فدائی خلق را نواخت به تصویر کشید و سرود حیات
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کنار زنان و مردان کمونیست فدائی با رزم دلیرانه خویش به سهم خود واقعیت 

ثمار و یک چریک فدائی خلق، یک انسان کمونیست که دشمن هرگونه ستم و است

سعادت انسانها   برای آزادی و باشد، کسی که جهل و خرافات در جامعه می

ای گرفته تا رزم  جبهه های مبارزه ـ از کارهای پشت ام عرصهجنگد و در تم می

 .حضور فعال دارد را به جامعه شناساند - مسلحانه

 

شانی آمیخته با خون دیگر رفقای فدائی صفحه درخچنین بود که خون غزال در

بیهوده نبود که با رزم چریکهای . ستم ایران گشود در تاریخ مبارزاتی مردم تحت

نام کمونیسم در نزد خلقهای مبارز  ،دغزال آیتی یکی از آنها بو که  فدائی خلق

اما این نام دیگر . ایران با نام فدائی عجین شد و اعتبار سابق خود را کسب نمود

  درخشان مردان کمونیست آگاه وهمچون گذشته صرفاً یادآور چهره 

 یه زناننه، حضور رزمند. گذشته برای تحقق آرمانهای طبقه کارگر نیست ازجان

ترین شکل مبارزه،  در صحنه مبارزه طبقاتی و در عالیفدائی چون غزال 

 .تصور مردانه بودن را از جنبش کمونیستی ایران زدوده است

 

چریک فدائی خلق، الزاماً یک مرد نیست و . تر صحبت کنیم بگذارید واضح

چریک فدائی خلق، کمونیست راستین ایران است، . الزاماً یک زن هم نیست

آن کل   بخش بالفعل از"بخش آگاه طبقه کارگر و جزئی از پرولتاریاست، 

 او؛ (پرویز پویان مطرح شدبار توسط رفیق امیر رتی که اولینعبا)است " بالقوه

دادن به  تعلق دارد که رسالت پایانای "کل بالقوه"آن پرولتاریا یعنی به  به

داری را به عهده  سیستم ظالمانه سرمایهداران و از بین بردن  حاکمیت سرمایه

های  با تالش غزال به سهم خود. داشته و توان انجام این رسالت را نیز داراست

، این چهره از گرطبقه کاراش و با نثار خون خود در راه رهائی  مبارزاتی

های ستمدیده ایران را  در جامعه ترسیم و کارگران و تودهچریک فدائی خلق را 

 .با آن آشنا ساخت

 

پدر او، . در یک خانواده فرهنگی بار آمده بود( آیتی دخت پری)رفیق غزال 

به عنوان  ١٣٢١عبدالمحمد آیتی اهل بروجرد از خطه لرستان بود که در سال 

اولین غزال . بودو در همانجا ازدواج کرده بیات به شهر بابل منتقل شده دبیر اد
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ه دنیا آمد و این در در این شهر ب ١٣٣0ماه سال  در آبانفرزند خانواده بود که 

 حالی بود که پدر وی را به خاطر سرودن شعری به نفع صلح جهانی

آگاه نسبتاً فرد  پدر غزال یک. آباد فرستاده بودند و به خرم خدمت کردهالمنتظر

مند به ادبیات بود که شعر نیز سیاسی و عنصر فرهنگی عالقنسبت به مسایل 

پدر که  سپس. آباد و بروجرد گذشت سال اول زندگی غزال در خرم. سرود می

اش را نیز به تهران  ران رفته بود پس از مدتی خانوادهبرای پیدا کردن شغل به ته

ظ مالی در مضیقه بود و روزگار در تهران به لحا که پدر غزال. منتقل کرد

در ازای  مطلبگذراند به کارهای مختلف از نوشتن  ندان آسانی را از سر میچ نه

، بامشاد، راهنمای رانید ایام مجله جمله ها و از پول برای برخی مجله

دوباره به  این که تا .گرفته تا بلیط فروشی در شرکت اتوبوسرانی دست زد کتاب

عنوان دبیر استخدام شد و کار ادبی و فرهنگی مورد عالقه خود را نیز از سر 

وی به ساوه فرستاده شد و همراه  دبیری، پس از برگشت پدر به کار .گرفت

کالس اول دبستان را در تهران تمام کرده بود   غزال که .خانواده به ساوه رفت

هنگام زایمان جان خود   مادر او در این شهر .کالس دوم را در ساوه شروع کرد

مسلماً . این در حالی بود که غزال دوازده سال بیشتر نداشت  را از دست داد و

اما او . غم از دست رفتن مادر در این سن یکی از غمهای همیشگی غزال بود

خواهر و  مادر به تنهائی سرپرستی غزال و پدر دلسوزی داشت که پس از مرگ

 :گوید ن مورد میدر ای پدر وی. رفتبرادرش را به عهده گ

 

دکتر  .پنج سال خدمت در شهرستانها که جزء تعهد من بود، تمام شده بود"

در ساوه  .کرد خانلری که وزیر فرهنگ بود، با انتقال من موافقت نمی

من هنوز . گذشتم هنگام به دنیا آوردن فرزندی درزن ١٣۴٢ در سال .ماندم

نگهداری دو دختر و  .او هم خیلی جوان بود. به چهل سالگی نرسیده بودم

 ."رفتند پسرم به عهده من قرار گرفت، هر سه به مدرسه می

 (.در شهر معروف شده بودم: گفتگو با عبدالمحمد آیتی)

 

غزال  طور کلیبه  و  مجموع خانواده غزال ده سال در ساوه ساکن بودند در

دوران کودکی و نوجوانی خود را در تهران و ساوه سپری کرد و سپس به 

تردید در  به وی مهر و عالقه شدیدی داشت بیپدر غزال که  .گشتبازتهران 
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غزال . ائی ایفاء کرده استپرورش ذوق ادبی و هنری در دخترش نقش به سز

وره در این د نویسی و سرودن شعر را از دوره دبیرستان شروع کرد و داستان

در مورد این . گذاشت را می" غزال"هایش نام  بود که در زیر شعرها و نوشته

 :گوید می( عبدالمحمد آیتی)دگی وی پدرش دوره از زن

 

ها وای خود انشایپری با قلم ش .گری داشتیسهای انشا حال و هوای دكال"

ها  ش بچهیهایپرداز فهیممكن بود با لط .نوشت یم مقاالت خوب میا بهتر بگوی

مانند . اوردیهای سوزناكش اشك به چشمها بیپرداز ا با صحنهیرا بخنداند 

 ".مادر خود نوشته بودسوگ كه در  یا مقاله

به صورت ضمیمه در  کل این نامه -نقل از نامه پدر غزال به بنفشه حجازی)

هرگز "قطعه کوچکی هم به نام  (.١ضمیمه : نامه خواهد آمد آخر این زندگی

های غزال به جا مانده که در مورد روز اول دبستان  از نوشته "فراموش نمی کنم

سوری  برای چهارشنبه"تحت عنوان نیز از غزال ای  نوشته. (٢ضمیمه ) .اوست

 ١۵همان نوشته ای است که او در سن وجود دارد که " اید؟ چه فکری کرده

سالگی درسوگ مادرش نوشته و آن را در کالس درس برای شاگردها و معلم 

 (٣ضمیمه . )خود خوانده بود

 

او در طول . داد می انجامهم کار ترجمه   غزال به زبان انگلیسی وارد بود و

توان  میها ترجمه نمود که از میان آنها  چند کتاب برای بچه زندگی کوتاهش

"  غ کوچک و آرزوهای بزرگاال"، (داستانهای آفریقاییاز " )گنجشک ناقال"

غزال همچنین  .برد ناماند  ه چاپ شدهکرا ( ای از داستانهای چکسلواکی مجموعه)

خواند و در انجام  های فرهنگی مدرسه خود آواز می الحان بود و در جشن خوش

طوری به  کارهای هنری دیگر نظیر اجرای نمایشنامه نیز در دبیرستان فعال بود

 توجه بهبا . ای از دکتر ساعدی را به صحنه آورده بود که یک بار نمایشنامه

بعضی از شاعران معروف از  ،عالقه غزال به شعر نو و شاعران معاصر

طریق پدر وی با او مالقات کرده بودند و به گفته پدرش مهدی اخوان ثالث، 

مورد او  زال هر یک شعری درمحمد زهری و حمید مصدق پس از شهادت غ

 .اند سروده
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گیری  از شکلزندگی سیاسی خود را بالفاصله پس ( آیتی دخت پری)رفیق غزال 

شرایطی  در .آغاز جنبش مسلحانه در ایران آغاز کرد  چریکهای فدائی خلق و

تأثیر جو  تتسخیر کرده و دانشجویان مبارز تحها را  که جنبش مسلحانه دانشگاه

گوناگون علیه های  به صورت جنبش با شور و عشق تمام انقالبی ناشی از این

در دانشگاه تهران   یق غزال راکردند، در این فضا رف رژیم شاه مبارزه می

اش  او نیز با توجه به آگاهی. کرد که در رشته حقوق سیاسی تحصیل می یابیم می

و  روحیه سرکش معه طبقاتی ایران و برخورداری ازنسبت به مسایل جا

اش یکی از دانشجویان معترض و مبارزی بود که همراه با سایر  جویانه مبارزه

انه جاری در پذیری از جنبش انقالبی مسلحتأثیر دانشجویان مبارز در حین

های مبارزاتی در دانشگاه به نوبه خود به تقویت این  جامعه با انجام حرکت

به  دانشجویان وره وی هر هفته همراه دیگراین د  در  .یاری می رساندندجنبش 

رفت و به عنوان یک دانشجوی مبارز با شور و عشق تمام در مبارزات  می کوه

در همان آغاز مبارزه مسلحانه، از شهر بروجرد، . جست شجوئی شرکت میدان

گل،  همایون کتیرائی، هوشنگ تره رفقای چون شهر خانواده غزال، انقالبیون

کریمی برخاستند که با شهادت  حسین ناصر مدنی، بهرام طاهرزاده و ناصر و

به خصوص در  در ایجاد جو انقالبی در جامعه و قهرمانانه خود تأثیر به سزائی

غزال از مبارزات این انقالبیون که جوانانی چون . شهر بروجرد به جا گذاشتند

او در  .خواندند بسیار تأثیر گرفت ی پیمودن راه انقالبی خود فرا میاو را برا

او که به لری هم صحبت . رفت اش هر تابستان به بروجرد می یزمان زندگی علن

ای با رفقای رزمنده شهر بروجرد  در همین سفرها بود که روابط گستردهکرد  می

ن مبارزین و برقرار نمود و توانست در شناساندن چریکهای فدائی خلق به ای

تا  - برداردگامهای مؤثری هائی در جهت تقویت سازمان  وسعت دادن به فعالیت

که غزال در یک  گفته استآنجا که یکی از همرزمانش در مورد رفیق غزال 

 .شود و آن کالم همانا شجاعت است ه میکالم خالص

 

البته بدون آن که )رفیق غزال در حالی که هوادار چریکهای فدائی خلق بود 

تن به دلیل داش ١٣۵٢اواخر شهریور سال   در( ساواک بوئی از این امر ببرد

  چند اعالمیه در مورد شهادت مجاهدین انقالبی، احمد رضائی و ناصر صادق و

ها را غزال در کوه از طریق یکی  این. شد  از شریعتی دستگیر همچنین کتابهائی
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 مأموران ساواکبرای دستگیری او . از هواداران مجاهدین دریافت کرده بود

مأموران  نای. او را با خود بردند  صبح ساعت هفت به خانه غزال یورش برده و

گران، کتک زدن و شکنجه غزال را از همان دم در خانه  شکنجه یا در واقع

 .شروع کردند

 

با . کرد های رژیم شاه بیداد می شکنجه در زندان ١٣۵٣و  ١٣۵٢های  در سال

های  در به حرکت در آوردن تودهن جنبش رشد جنبش مسلحانه و تأثیرات ای

گران جدیدی استخدام کرده  ساواک شکنجه. هم زیادتر شده بود خلق، دستگیریها

 موردتمام رحمی  و بیرویه و با شدت  بیزندانها را انقالبیون مبارز در بود که 

ون هائی چ گاه در شکنجه ،ها با توجه به وسعت دستگیری. دادند شکنجه قرار می

رد و ر از دفریادها و صداهای پ  ( خرابکاریکمیته مشترک ضد) اوین و کمیته

د شکنجه وحشتناک و این خو ؛شد ای قطع نمی خشم مبارزین زیرشکنجه لحظه

در چنین  .زای رژیم شاه بود های وحشت ر دخمهشدگان ددیگری برای اسیر

ه شرایطی بود که غزال را در کمیته مشترک به زیر شکنجه بردند تا بتوانند پی ب

او . ها را تحمل کرد و دم بر نیاورد اما غزال شکنجه. ببرند  رزاتی اوروابط مبا

اما نه شکنجه و شرایط دهشتناک . به بند کشیدند "کمیته  "را به مدت یک ماه در 

ای در عزم انقالبی  وعیدهای مزدوران شاه خدشه  عده ونه و  و دخمه مخوفآن 

واقعیت شکنجه در زندانهای رژیم شاه بلکه با دیدن . او به وجود نیاورد

 :فریادهای خشم غزال اینچنین به سرایش در آمد

 

 ،هنگامی که"

 محک عشق، شکنجه است

 و معیار پیروزی

 زندان

 این قفل و بندها،  و

 های آهنین سخت، این میله

 این زخمهای دا غ،

 های گرم، خونابه

 فریادهای خشم،
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 این زجر بیدریغ روز و شب،

 هر لحظه،

 هر زمان،          

 ی پیروز خلق را آینده

 های من، در گوش

 ".کنند فریاد می

  

غزال در زندان عمومی قصر با رفتار و برخوردهای سنجیده خود از یک 

در  قابلیتشاز جمله  - های هنری خویش از طرف دیگر طرف و با قابلیت

 های معروف آن دوره و روی آهنگبر گذاشتن شعرهای جدیدی از خود 

اجرای کارهای   ها و ندن آواز با رعایت زیر و بم آهنگاش در خوا توانائی

های خود  بندی تأثیر عمیقی روی هم - (بازی الل)هنری دیگر از قبیل پانتومیم 

و یا مثالً   ها با استفاده از پانتومیم بندی ن دادن رفتار بعضی از همنشا. گذاشت

بایست  هایش می بندی ل که هممبیلهای مختلف از سوی غزاتقلید صدای اتو

یجاد فضای شاد در باعث ا تنهادادند صدای کدام اتومبیل است نه  تشخیص می

ان نیز شد بلکه به تحکیم رابطه و همبستگی بین زندانی شرایط زندان می

های  گاه که شکنجه در وصف زندانیان مقاوم و مبارز در اینجا نیز او. افزود می

ا تجربه کرده و همچنان سرفراز شوق پرواز برای ر" شاه خونخوار"وحشتناک 

 :این نغمه بر لبانش جاری بود سرود و  اوم مبارزه در سر داشتند، شعر میتد

 

 من مر غ عاشقم،"

 ی وحشتناک، زندانی این قلعه

 های بسته، با بال

 با آرزوی پرواز،

 کنم به بارش باران، نگاه می

 شوید زنگ ظالم شب را که می

  

 کنم و گوش می

 ی دور، به همهمه



11 
 

 و در سرم تنها، هوای آزادی است

 !آزادی

... 

 دشمن

 این بزدل وقیح

 کوشد بیهوده می

 ام را مر غ اندیشه

 دارداز از پرواز ب

 های عشق را و تپش

 ".ام جدا کند از قلب عاشق

 

کماکان شوق پرواز و  ماه او در تمام این شش. ماه بود ت غزال ششمدت محکومی

پس . پیوستن به سازمان چریکهای فدائی خلق را در دل خود زنده نگاه داشته بود

سال سوم  کهدر حالیاو مجبور بود برای حفظ ظاهر  البتهاز آزادی از زندان 

واقعیت آن اما  .ندنویسی ک دوباره در دانشگاه اسم د،یگذران را می یاسیحقوق س

و صرف چریکهای فدائی خلق بود که غزال در اندیشه چیزی جز پیوستن به 

ی ارتباط گیری با و برا همه نیروی خود در خدمت مبارزه علیه رژیم حاکم نبود

زندگی مخفی  ١٣۵۴ماه سال  در فروردینباالخره او . کرد سازمان تالش می

کرد و به عنوان یک وع خود را در درون سازمان چریکهای فدائی خلق شر

در این مورد . ای در درون سازمان به فعالیت انقالبی پرداخت مبارز حرفه

 :گوید پدرش می

 

ده یشنوروز لباس پو ١٣ ن روز بعد ازیماه فرورد از روزهای كییدر "

خت یم چای ریاست به حال من ترحم كند براخو كه مینین آمد مثل اییبود پا

پس از ساعتی تلفن  .رون رفتیكرد و از خانه ب د و خداحافظییو مرا بوس

است بردار و  جا كاغذی در فالن. گردم گر برنمییكرد كه بابا من د

 ٢".كرد ه مییاغذ مفصل بود و رفتنش را توجك .بخوان
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ضربات ساواک به سازمان چریکهای  ١٣۵۵دانیم در سال  همانطور که می

در این دوره برای اینکه . بودگرفته فدائی خلق شدت هرچه بیشتری به خود 

رضا یثربی بتوانند در خانه امنی سکنی گزینند  رفقائی چون رفیق حمید اشرف و

 ولی متأسفانه وی. کرد ای جدید تالش می غزال با همه قوا برای اجاره خانهرفیق 

 ١٣۵۵تیر  ٨موفق شدند که ضربه بزرگ  و رفیق همراهش زمانی در این کار

 .مبرده و تعداد دیگری از رفقای ارزنده سازمان شهید شدندپیش آمد و رفقای نا

وزیری که در آن زمان همراه  است این موضوع را از زبان طهماسب بهتر

 :غزال بود بشنویم

 

در آن شرایط . متم کار خوبی در پارک خرم پیدا کنمن به زودی توانس"

کار و  صاحب خانه باید محل. فشار پلیس برای گرفتن خانه زیاد شده بود

نام مشکلی نبود چون ما مدارک . داد نام مستاجر را به کالنتری محل می

 ....ساختیم، ولی گرفتن شغل به این سادگی نبود جعلی می

 

دیدم و  م بعد از کار او را میرفیق غزال هم روز دنبال خانه بود و من ه

 .کردیم ای امن تالش می تر خانه چه سریعدوتایی برای گرفتن هر

 

. خانه جدید را با غزال گرفته بودیم که به خانه مهرآباد جنوبی حمله شدتازه 

هنگام . ها بود سراسر منطقه تا میدان آزادی در محاصره پلیس و کماندو

ای حمله  راه آذری متوجه شدم که به خانه تیمی رفتن سر کار در حوالی سه

ادرم حدس زدم بر شده است و حتی در نزدیکی خانه وسایل را شناختم و

 .آنجا بوده، ولی حمید را نه

 

. ها و خرابکاران بود باره چریکها در آن روز در محل کارم همه صحبت

اند و حالت سمپاتی به ما  ها به پادگان حمله کرده گفتند چریک اکثرا می

که اشک راه آذری غزال در حالی سه زدیکین ۵۵تیر سال  ٨عصر . داشتند

داده بود، سر قرارم آمد، گفت دیدی در چشمانش بود و صورتش را خراش 

 .و برادرت( یثربی)حمید، مسعود  :چه شد؟ گفت
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خواستم . بار بود که ناامید شدم و نابودی سازمان را لمس کردم برای اولین

ها  کنان در خیابان های مست و شادی خود را و ساواکی با عملیاتی انتحاری

ای کاش  .یه دادمتک هایم سست شد و به دیوار زانو. را به خون بکشم

در آن . نگاه من و غزال همدیگر را قطع کرد. بلند گریه کنم توانستم بلند می

 ".زد نگاه عزم و امید برای ساختن مجدد سازمان برق می

 (سی ویژه سیاهکل بی ؛ بی"توانستم دست برادرم را بفشارم تنها)"

 

ازی رفیق غزال علیرغم سختی شرایط در جهت بازس ،بعد از این ضربه بزرگ

کرد  رفقایش را به ادامه راه تشویق میعزمی که  سازمان تالش کرد و با امید و

ها  ترین دوره سختاین دوره یکی از . از هیچ فعالیت مبارزاتی دریغ نورزید

 تی برای گذرانارتباط بسیاری از رفقا گسسته شده و خیلی از آنها مدتی ح .دبو

چنین   غزال نیز. زدند هائی می ذا به اجبار دست به ریسکل شب جائی نداشتند و

مطمئناً در چنین شرایطی بود که به گفته پدر غزال او چند بار . وضعی داشت

 :سر برده بودبه خانه آن در بار نیز با رفیقی به خانه پدر رفته و یکمخفیانه 

 

را  یگریک شب خانم دی. ا سه بار شب به خانه آمدیدو ( غزال) دخت پری"

را چرا غ روشن یون شام خوردند، زیزیدر نور تلو. هم به همراه داشت

اطاق خود آنها  نان نداشتم از توییه که به او اطمیم مبادا همساینکرده بود

دم یترس می. سخت گذشت یلیآن شب بر من خ. دصبح که شد رفتن. ندیرا بب

شود  یراندازیزند و تیو آن دو که مسلح بودند بخواهند بگر ندیایها ب یساواک

 ٣".رخ نداد یا ین حادثهکه خوشبختانه چن

 

شاهی در نارمک مأمن بزرگی برای رفقای  آن سالها خانه مادر مبارز، پنجه در

 بیش از حدرفت و آمد  اضطراریدر آن شرایط اما . باقیمانده از سازمان بود

در چنین شرایطی بود که . بود گشتهاین خانه امن شدن ، باعث ناجابه آن رفقائی

که مدت کوتاهی تا سرنگونی رژیم شاه فاصله ) ١٣۵۵در دهم فروردین سال 

یکی از رفقای قدیمی )راه رفیق عباس هوشمند که غزال به همهنگامی ،(بود

گیری   برای ارتباط ویهمراه  ١٣۴٨در فروردین سال بار نیز یککه رفیق پویان 

پس از گذراندن سالها  بعد دستگیر شده و رفقای تبریز به آن شهر رفته بود وبا 
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روند، این  شاهی می به خانه مادر پنجه( ن پیوسته بوددر زندان دوباره به سازما

در آنجا رفقا با شجاعت و . گیرد فته بود مورد حمله ساواک قرار میخانه که لو ر

این درگیری فرصتی به مادر . ندشو ت تمام مسلحانه با پلیس درگیر میجسار

موفق به ( خشایار و ناصر)دهد که به همراه دو فرزند کوچکش  میشاهی  پنجه

د و همچنین اما در جریان این درگیری غزال و رفیق عباس هوشمن. فرار شوند

شاهی، سیمین و نسرین که تحت آموزش غزال قرار  دو دختر خانواده پنجه

 !اد همه آنها گرامی بادی -رسند ، به شهادت میداشتند

 

ر خانه شاهی که شاهد درگیری قهرمانانه رفقا با مأموران ساواک د مادر پنجه

 :ه استخود بود بعدها تعریف کرد
 

من شاهد جریان بودم، عدۀ مهاجمان ساواک و شهربانی زیاد بودند، آنها "

یک مسلسل داشتند که  تنهاکردند ولی اینها  از همه نوع اسلحه استفاده می

 ".کرد رفیق غزال با آن تیراندازی می

 (.نامه شهدای جنبش مسلحانه در لرستانیادنقل از )
 

رفیق غزال در این درگیری با جسارت تمام در جهت شکستن حلقه محاصرۀ 

با مسلسل خود چندین مزدور شود که وی  گفته میمزدوران رژیم حرکت نمود و 

هایش فراهم  که فرصتی برای فرار مادر و بچه آوردمی  رژیم را از پای در

  .سال داشت ٢۵ تنهادر این زمان رفیق غزال . گردد می
 

از رفیق غزال شعرهای چندی به جا مانده است که متأسفانه جز معدودی 

( من یک زنم" )افتخار"شعر . اند به نام خود وی در جنبش پخش نشده هیچکدام

در یکی از نشریات کنفدراسیون بدون قید نام شاعرش به چاپ  او اولین بار

 رفقای هوادار چریکهای فدائی خلق)مبارزین آن زمان در کنفدراسیون . رسید

آهنگی با گذاشتن صالبت و ای دلنشین و پ ر این شعر را با دکلمه( در آمریکا

یبائی اجرا کردند که تا به امروز هم همواره رت زبه صوروی دکلمه مناسب 

بخش همه جویندگان راه آزادی و به خصوص زنان مبارز و آزاده بوده  الهام

رفیق های بعد این شعر و بعضی دیگر از شعر به ١٣۵٧البته از سال . است

یه احمدی اسکوئی در جنبش پخش مرض دیگری یعنیغزال با نام رفیق گرانقدر 
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طراتی از رفیق مرضیه تحت خا لیل این امر آن است که در این سالد ۴.اند شده

سازمان چریکهای فدائی خلق "با امضای " خاطراتی از یک رفیق"عنوان 

کنندگان این کتاب که نه متأسفانه منتشر. وسیعی منتشر شد در سطح" ایران

این داشتند بدون اطمینان از ما شناخت و نه اطالعی از رفقای شاعر در سازمان 

یک شاعر در  تنهاگوئی که  - که شاعر اصلی هر کدام از آن شعرها واقعاً کیست

قیمانده از رفقای شعرهای با - وجود داشته است چریکهای فدائی خلقسازمان 

تحت عنوان   و را به اشتباه به رفیق مرضیه نسبت داده چریک در سازمان

به "اب مذکور حتی شعر در کت. در آن کتاب به چاپ رساندند "ای اشعار پاره"

سروده رفیق به نادرست ، "رشکوه رفقا، سنجری، فرشیدی، نمازی، لطفییاد پ  

رفیق مرضیه  باختن جانتاریخ  کهاما واقعیت این است . مرضیه عنوان شده است

سال در حالیکه رفیق خشایار سنجری حدوداً یک باشد  می ١٣۵٣ اردیبهشت سال

در یک درگیری قهرمانانه  ١٣۵۴روردین سال ف ٢٣در  از این تاریخ یعنی بعد

و رفقا فرشیدی و نمازی که در آن تاریخ دستگیر  ؛با مزدوران ساواک شهید شد

به این طریق خون شده بودند توسط دژخیمان شاه در زندان به قتل رسیده و 

برای معرفی کتاب  در مقدمه کوتاهی هم که. پاکشان بر زمین ریخته شد

بعضی تاریخها به اشتباه ذکر شده اند که ات رفیق مرضیه نوشته شده خاطر

رفیق مرضیه آن گویا که  قید شده استآنجا  در مثالً  .مسلماً اشتباه تایپی است

طور نیست و همانطور که نوشته است که این ١٣۵٣خاطرات را در پائیز سال 

که آن خاطرات  در قید حیات نبود ١٣۵٣ در پائیز سالاشاره شد رفیق مرضیه 

 ،طی جنگی مسلحانه با دشمنانرا بنویسد بلکه این رفیق گرامی در بهار آن سال 

و تقدیم راه رهائی زحمتکشان  بستهبه قول خود وی دسته گلی از خون خویش 

دانم که رفیق مرضیه آن  به یقین می( نویسنده این سطور)ن م ۵.نموده بود

در همین رابطه . رفقای سازمان قرار داددر اختیار  ١٣۵٢خاطرات را در سال 

ویسیم کرد که ما نیز خاطرات خود را بن رفقای دیگر اصرار میاو به خود من و 

من خاطرات  !کنید گفت شماها چرا این کار را نمی با ابراز تعجب به ما می  و

در ضمن . خوانده بودم ١٣۵٢رفیق مرضیه را در درون سازمان در همان سال 

ای که خود  به گونه. خواند بعضی از شعرهایش را برای من میه رفیق مرضی

ان بازداشت چندروزه او در گفت بخش بزرگی از شعرهای او در جری وی می

نیز در  ١٣۵٧در سال . اش از بین رفته بود های دانشجوئی رابطه با فعالیت
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رفیق در  مطمئناً همه اشعار این" خاطراتی از یک رفیق"هنگام چاپ کتاب 

تعلق به رفیق در این کتاب تنها بخشی از شعرهای م اند چرا که رس نبودهدست

شده رفیق مرضیه نشان  همانطور که شعرهای چاپ. اند مرضیه به چاپ رسیده

زبان شعری رفیق با ولی  داراستهای او زیبائی خاص خود را د شعرنده می

 ۶.باشد دان را هم به خود دارد متفاوت میکه رنگ زنغزال 

 

ما در سازمان خود، رفقای شاعر مرد نیز داشتیم که رفیق عباس کابلی یکی از 

 مانده از جا به یکی از شعرهای .اند از بین رفتهشعرهای این رفیق نیز . آنها بود

نشریه در خارج از کشور در  بار نام دارد که اولین" بیداری خلق" این رفیق

هم " سه اشرف"او شعر بلندی به نام  .به چاپ رسید ۵شماره  "عصر عمل"

آن را با یاد حمید اشرف، اشرف دهقانی و مادرش که او نیز اشرف نام  داشت که

 .شت سروده بوددا
 

باید بگویم که این شعر همه " من یک زنم"یا " افتخار"اینجا در مورد شعر در 

زنان  درخونهای گرانق  صالبت خود را مدیون رشد جنبش مسلحانه و  زیبائی و

گذشتگی انقالبیون  ازجان باک، مدیون فداکاری و جسور و بی و مردان شجاع،

بدون جنگجویان پاک و صمیمی . است ستمدیدگانفداکار و صادق و صمیمی با 

غزال هرگز  استعداد هنری ،ها سوری چون مرضیهو دالوران شجاع و ج

چنین شکوهمندی  شعریه خالق شکوفائی برسد کاوج توانست به چنان  نمی

همچنانکه شاملو نیز با الهام از مبارزات تا پای جان انقالبیون دهه سی و  .گردد

عاشق زندگی   با الهام از جنبش مسلحانه در دهه پنجاه و جانباختگان مسلحی که

های ستمدیده مردم بودند به سرایش شعرهای زیبا و شکوهمند  و سعادت توده

مردم به دلیل  به این حقیقت آگاه بود کهکه او  مثالً  .ماندگار خود نایل آمد

ن های حزب توده قبل از شروع جنبش مسلحانه، نسبت به روشنفکران بدبی خیانت

در بازستاندن اعتماد  روشنفکران انقالبی که آنآنکه ببیند بدون  اعتماد بودند و بی

را گواه صداقت خود با توده  خون خویشمردم نسبت به عنصر آگاه جامعه 

ت و فروتنی جان شیرین خود را فدای راه رهائی یبا صمیمو  اند دادهخویش قرار 

در مقابل ترس توانست مثالً این نغمه را که  نمی ،کنند میخلقهای ستمدیده ایران 

 توصیفی بسیار رسا و زیبا از وجود پاک آنهای خائن "ای توده"و خفت 

 :انقالبیون است بر زبان راند که
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 ریاد آمدعاشق اعتراف را چنان به ف"

 ".که وجودش همه بانگی شد
 

 های خونین چنگالهای شیفته در زیر  ، بدون مقاومت تا پای جان آن جاننه

بیان غایت وفاداری به کارگران و خود که و مرگ آنان در زیر شکنجه ارتجاع 

 :توانست به فریاد در آید که نمی، شاملو بوددر عمل زحمتکشان 
 

 غریو یک عظمتدانی  تو نمی"

 نالد وقتی در شکنجه یک شکست نمی

 چه کوهی است

... 

 که انسان مرگ را شکست داده است دانی مردن وقتی تو نمی

 "!ست چه زندگی
 

ف انقالبیون مسلح که نشان صشاملو در و ١٣۵0به راستی که شعرهای دهه 

 ندسروده شده ااز طرف او زیباترین شعرهای او را به خود گرفته در شرایطی 

ها،  ، عباس هوشمندها، سنجریها ها، عباس کابلی ها و مرضیه که غزال

باک و  ها انقالبی بی ها و ده زاده ها، صبا بیژن ها، فرشیدی و نمازی شاهی پنجه

 در. سازان صحنه نبرد با دشمن بودند حماسه خویش خلقصادق و صمیمی با 

سرخ و لوند بر خار "آنها که ، از "شیر آهنکوه"مردان و زنان این شعرها او از 

های  که با تنای  های شیفته جانهمان گوید، از  شکفند سخن می می" بوته خون

، در رفتند می های تیر میدان با سرود زندگی بر لب بهسوخته از شکنجه 

گفته و ندا و از رهائی خلق سخن  ایستادند و استوار میمقاوم  ،های مرگ هدادگا

یاد خسرو  ای از زنده جمله." )زنم نه نمیای جانم چامن بر"که  دادند سر می

 ١٣۵0بسیاری از انقالبیون دهه قهرمانانه گلسرخی که به واقع بیان ایستادگی 

گوید که در دستی  می و از انقالبیونی سخن (های رژیم شاه است در بیدادگاه

ابان با نیروهای کتاب، در دستی دیگر سالح و زیر زبان سیانور در خانه و خی

های شعری دهه  نوازی ها دستمایه بدیهه آری غزال .جنگیدند اهریمنی دشمن می

چه فروتنانه برآستانه تو ": دهد که به مردم ندا میوقتی او . شاملو هستند ١٣۵0
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نبرد تصویر  ،"حلقه توانست کرد /دست /مر گاه دریادر ککه آن/ افتد یبر خاك م

ترین شرایط  حتی در سخت کهرا در حافظه خود دارد  ای رزمنده چریک فدائی

کند که مردم ناظر بر صحنه  با نیروهای مسلح دشمن فراموش نمیمواجه 

 شاملو (.یبرمذرفیق کارگر، احمد ) خارج سازددشمن رس را از تیردرگیری 

این کتاب زنان و  نویسد که در می" کاشفان فروتن شوکران" خود در مقدمه کتاب

خون رگان خود را قطره قطره نثار " بخش شعرهای او بودند که مردانی الهام

 ".دشان کجاستینند که خورشیش ببیکردند، تا خلق با دو چشم خو
 

رفقای هنرمند چریک فدائی خلق، چه رفیق مرضیه و چه  باید تأکید کرد که

رفیق غزال و چه رفقای شاعر گمنامی چون رفیق عباس کابلی که حتی 

ر و هنر خود با قریحه شع تنهاشعرهایشان نیز دیگر در دسترس نیستند، همه نه 

دشمن، همواره  با شان زندگی سرشار از پیکار متهورانه  ها و بلکه با تمام قابلیت

های  های راستین، با تالش مونیستاین ک. ها زنده خواهند ماند هیاد تود در

با خون خویش راه مبارزه با دشمن را برای آیندگان هموار   شان و انقالبی

به طبقه کارگر و   "قوهآن کل بال بخش بالفعل از"آنها به مثابه  ر با این کا. کردند

آنها راهی را به مثابه . اند ایران خدمت بزرگی نموده  تحت ستمهای  دیگر توده

ز هم دشمن و کارکنان اند که هنو ی مبارزه به ستمدیدگان نشان دادهراه اصل

شان باز قادر به  های گسترده ار مرتجعین کنونی با همه تالشگزفکری خدمت

 .دار کردن آن در ذهن ستمدیدگان نیستند خدشه
 

نوان یک چریک فدائی خلق جان بر کف برای آیتی که به ع( دخت پری)غزال 

  امپریالیسم و سلطه دیده ایران از قیدهای ستم و رهائی توده آزادی طبقه کارگر

اش در  ت انقالبییرد با همه صداقت و صمیمک نشانده شاه مبارزه می رژیم دست

دل مردم آگاه ایران زنده است و نام گرامی او نگین درخشانی است که امروز بر 

 .فراز جنبش کمونیستی ایران نشسته است
 

 .رهرو بادکهای فدائی خلق جانباخته گرامی و راهشان پ ریاد او و یاد همه چری

****** 

 :ها پانوشت
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( ١٣۵٧ها تا بهمن  چریکهای فدائی خلق از نخستین کنش)در کتاب دشمن  -١

ولی خبر شهادت او در . ذکر شده است ١٣۵۵فروردین  ١0تاریخ شهادت غزال 

 .ها منتشر شد فروردین آن سال در روزنامه ١۵

 

 .فیسبوک بنفشه حجازی –نامه پدر غزال  از برگرفته  - ٣و  ٢

 

به رفیق غزال آیتی تعلق دارد و نه به رفیق " افتخار"این امر که شعر  -۴

ام فدائی، ارگان مرضیه احمدی اسکوئی در چند سال پیش نیز از طریق نشریه پی

بر اساس نیز  دو کلیپدر ضمن . ، به جنبش اعالم شدچریکهای فدائی خلق ایران

از طرف چریکهای فدائی خلق ساخته شده که هم اکنون نیز در سایت این شعر 

 www.siahkal.com :این سازمان موجود است

 

خیلی از کتابها و جزوه های  ١٣۵٧ای شدن مبارزه در سال  در شرایط توده -۵

چریکهای فدائی خلق ایران توسط رفقای هوادار و یا حتی بنگاه های انتشاراتی 

در چنین شرایطی . تجدید چاپ شده و به طور وسیع در میان مردم پخش می شد

یادداشت های چریک فدائی خلق، رفیق  -خاطراتی از یک رفیق"کتابی با عنوان 

با امضای " همراه با چند شعر و یک داستان -یشهید مرضیه احمدی اسکوئ

در صفحه اول این کتاب نوشته  .منتشر شدسازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

چاپ ": آمده استو در پشت صفحه  خورشیدی ١٣۵٣: چاپ اول: شده است

کنندگان این کتاب در روشن است که منتشر. خورشیدی ١٣۵٧فروردین " دوم

طرف شعرهائی که نام شاعرشان برای آنها شناخته شده نبود را از  ١٣۵٧سال 

 .اند خود به کتاب اصلی اضافه کرده

 

خص کردن شعرهای رفیق غزال از این را هم اضافه کنم که من برای مش -۵

 اند به چاپ رسیده" اطراتی از یک رفیقخ"های رفیق مرضیه که در کتاب شعر

امکاناتی هم  به ،اطمینان خاطر هر چه بیشتربرای های خودم  عالوه بر دانسته

نامه از منابع زیر  در ضمن برای نوشتن این زندگی .ام رجوع نمودهام  که داشته

 :استفاده شده استنیز 

 .لرستاندر جنبش مسلحانه شهدای نامه یاد( ١
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 .، عبدالمحمد آیتیوبالگ مشاهیر و مفاخیر بروجرد( ٢

 .عبدالمحمد آیتیگفتگو با دانش و اخالق، ( ٣

 گفتگو با عبدالمحمد آیتی، شهر معروف شده بودمدر ( ۴

 گفتگو با عبدالمحمد آیتیغزل وادی خاموشان، ( ۵

 سی ویژه سیاهکل بی ؛ بی"توانستم دست برادرم را بفشارم تنها( ۵

 

****** 
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 :١ضمیمه 

 پدر غزال به بنفشه حجازیعبدالحمید آیتی، نامه 

 

 :م از غزال نوشته استیبرا یمیصم یا در نامه یتیآ یآقا

 

خود  یرستان نام مستعار غزال را برایاول دب یكه در همان سالها دخت پری"

ل در یمرا پس از فراغت از تحص. بابل متولدشد  در ١٣٣0د در آبان سال یبرگز

من سال بعد در بابل  بابل فرستادند و یرستانهایدب یریبه دب ١٣٢٨مهرماه سال 

كه سروده  یك ماه به تولد فرزندم مانده بود كه مرا به سبب شعری .ازدواج كردم

را كه بعدا  دخت پری بودم كه تولد آباد خرمدر . آباد فرستادند دم از بابل به خرمبو

پدر بزرگش او را در اواخر آذر  .ر دادندم به من خبیكرد یش میصدا یپر

زمستان زود . بردم آباد خرمبه بروجرد آورد و من كودك و مادرش رابه  ١٣٣0

. میاش دلهره داشتم كه نكند در گردنه رازان در برف بمان ده بود و من همهیرس

سال  یپر. بود یم پریبایدن دختر زید ،من ینشدن از لحظات خوش فراموش یكی

اء فرهنگ یدر خرداد همان سال اول. ان آوردیبه پا آباد خرمش را در یاول زندگ

بود  یك منطقه نظامیكه  آباد خرمدند كه من در ین دیصالح خود را در ا آباد خرم

گذاشتند و من با همسرم و  ینیار كارگزیساختند و مرا در اخت یا نمانم و پرونده

آنها را در . آمدم از دانش آموزان به بروجرد یا ان بدرقه عدهیدخترم در م

دمتم چه ب انتقال و انتظار خنم سبیبروجرد گذاشتم و خودم به تهران رفتم تا بب

كار . ا آمدیگرم آذردخت در بروجرد به دنیدختر د ١٣٣١در ماه آذر سال . بوده

و آذر و مادرشان هم به تهران  یبه ناچار پر .شد یها درست نمین زودیمن به ا

وزارت . ش من در تهران ماندیپ یبزرگش به بابل برد و پرپدر آذر را. آمدند

 دخت پری یگذشت ول یم یما به سخت یفرهنگ با من بر سر مهر نبود و زندگ

ف كوچك یكنم كه ك یفراموش نم. سخت آرامش دل من بود یدر آن سالها

ف را یك. را داشته باشدداشت كه آن ده بود و آرزوید یا را در مغازه یرنگ یآب

تومان  ۵ یكردم روز یكه كار م ییحقوق من در جا .تومان بود ۵مت كردم یق

 یزیكه چ یدم وقتیاو خر یف را برایفراهم كردم و ك یخوشبختانه پول. بود

اال غ "كتاب  یوقت. ن عادت او بودیكرد و ا یم یخوشحال یلیدم خیخر یش میبرا

ك اال غ ید من یرا ترجمه كرد و به چاپ رس "بزرگ یكوچك و آرزوها
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 .ه كردیگر یآنقدر خوشحال شد كه از خوشحال. دمیش خریكوچك برا یعروسك

از جمله . دادم یشبانه هم درس م ینوشتم و در كالسها یز میچمن در مطبوعات 

شاملو بود و مشاور آن  یر آن آقایه كتاب هفته شدم كه سردبیریئت تحریعضو ه

هنوز خردسال . او را با خودم به كتاب هفته بردم یروز. یدكتر محسن هشترود

تو عجب  ن دختریا :گفت یدكتر هشترود. ز گذاشته بودیم یاش را رو بود چانه

 او را .شد یك مینزد یسالگ كم به هفت كم. تراود یاز آن م یزندگ. دارد ییچشمها

ر مدرسه یآموزگار و مد. ابان شاپور گذاشتمیبه دبستان شهپرست در آخر خ

خدمت اه شد و پس از چهار سال كه منتظربه ر كارمن هم رو .دوستش داشتند

. و مادرش در تهران ماندند یپر ،من به ساوه رفتم. بودم مرا به ساوه فرستادند

 یمهتاب یبار او را با خود به ساوه بردم موقع خواب روكید كه یآ یادم می

گفتند ساوه عقرب دارد و من از ترس عقرب تا صبح او  یم .میرختخواب انداخت

به كالس دوم  یپر. میسال بعد همه به ساوه رفت. نه خودم خواباندمیس یرا رو

 ،یا بلند قهوه یموها .شكفته شده بود ،دیدر ساوه خوش درخش. رفته بود ییابتدا

بع و محبوب معلمان مدرسه شده مطبوع ط .بایچهره ز ،رایو گ یچشمان عسل

آموزان آواز  با اركستر دانش یفرهنگ یخوش داشت و در جشنها یآواز. بود

از آنها  یكیشنامه كه یكم شعر گفتن را شروع كرد و در دو نما كم. خواند یم

مادرش را از  ١٣۴٢سال  در. كرد یبود باز( یدكتر ساعد)نوشته گوهرمراد 

و  پس از دو سه سال من به گرمسار منتقل شدم و پری و خواهر.دست داد 

 .برادرش را در تهران گذاشتم

 

خواهر را در  دو ،یرستان اسدیس دبیخانم نوآموز رئ ،بزرگوار یفرهنگ

بود كه در رشد او  یات او خانم ماندانا باوندیادبر یدب. رفتیرستان خود پذیدب

 یوایبا قلم ش یپر. داشت یگرید یانشا حال و هوا یكالسها. ار مؤثر بود یبس

ش یهایپرداز فهیممكن بود با لط. نوشت یخوب م م مقاالتیا بهتر بگویها خود انشا

مانند  .اوردیسوزناكش اشك به چشمها ب یهایپرداز ا با صحنهیها را بخنداند  بچه

بار  چند .بال هم عالقه داشتیبه وال .مادر خود نوشته بود گكه در سو یا مقاله

ن سالها هم یا از. رفت جا در ا ازیدستش رگ به رگ شد  ،در اثر ضربه توپ

به شعر معاصر و شاعران . كرد یامضا م "غزال"ش را یها شعرها و نوشته

ن بزرگان یدن ایرا به د كه اوخواست  یاز من م. ار داشتیمعاصر عالقه بس
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در  ین مالقات سبب شد كه اخوان شعریا. میدن اخوان رفتیك روز به دی. ببرم

كه در مرگ او شعر  ید مصدق و محمد زهرین حمیهمچن .دیاو بسرا گسو

ر را غزال در نوار یشعر آرش كمانگ. میرفت ییدن كسرایچند بار هم به د .دان گفته

 .خوانده بود

 

ش آن بود كه به دانشكده یهمه آرزو .گرفت یپلم ادبید یرستان اسدیغزال از دب

ما به یسال مرگ ن شركت در یكه برا یروز. بخواند یاسیحقوق برود و علوم س

خدا ممكن  یا :گفت یم با حسرت میدانشگاه رفته بود یبایز یدانشكده هنرها

در همان . ددر كنكور قبول ش .ن دانشگاه باشمیا یهم من دانشجو یاست كه روز

ن واحدها همراهش به گرفت یبود برا ١٣۵٢سال  .خواست یكه م یا رشته

ن سالها كه غزال یا در. ن كردییتع ش واحدیت براید عنایدكتر حم .دانشكده رفتم

ان رواج و رونق گرفته یان دانشجویدر م یاسیس یتهایرفت فعال یبه دانشگاه م

كامال روشن  بست و هنوز هوا یخود را به پشت م یپشت غزال هر هفته كوله. بود

وندد و همه به كوه یگرش بپیآمد تا به دوستان د یرون مینشده بود از خانه ب

ن بود یا .او هستم یزند و نگران سالمت یش شور میدانست كه دلم برا یم .بروند

ن یا در. الش راحت باشدیكرد تا پدر خ یآمد تلفن م ین مییكه عصرها تا از كوه پا

و دوستان كوه گرفته بودند و ا یبه علت ،از همراهان او را یكیا یها گویكوهنورد

، كار بودم ور بود من سریاواخر شهر یاز روزها یكیدر . خود را لو داده بود

 ،ته مشتركیاو را به كم. خود بردند با ختند و او رایوقت به منزل ر صبح اول

ن فكر كه با او چه یم و در ایخبر بود یماه از او ب كی. گاه مخوف بردند شكنجه

دم كه یسرانجام فهم .ابمیبه نزد او ب ید راهیزدم شا یم یهر در به. كنند یم

در زندان قصر . اند م شده و او را به زندان قصر بردهته تمایدر كم ییبازجو

ش مجروح بود و در راه رفتن یهنوز كف پاها .نان با او مالقات كردمزندان ز

 .دیلنگ یم

  

اسفند بنا  ٢١روز . ماه حبس محكومش كردند ۵ل دادند و به یش تشكیدادگاه برا

آورده بود  ییها سوغات ان خودیدوستان و آشنا یبرا. شد بود آزاد بشود و آزاد

ش را با دانشگاه د وضعیحاال با. ندكن یر نان درست میان از خمیاز آنها كه زندان

. را بگفت فت و شرح حال خودس دانشگاه رینزد رئ. محبوبش روشن كند
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ا در زندان او را به یگو. به كالس رفت . ل بدهدیموافقت كرد كه ادامه تحص

ات حال او آگاه یمن كه از جزئ .ب كرده بودندیترغ یانات مخفیوستن به جریپ

نوروز  ١٣از  ن روز بعدیماه فرورد یاز روزها یكیتا در . برده بودم بو ،بودم

 یم چایخواست به حال من ترحم كند برا یكه منین آمد مثل اییده بود پایلباس پوش

 یپس از ساعت .رون رفتیكرد و از خانه ب ید و خداحافظیخت و مرا بوسیر

. ناست بردار و بخوا یجا كاغذ در فالن .گردم یگر برنمیتلفن كرد كه بابا من د

در زندان بود و بنا بود اول  یوقت .كرد یه میكاغذ مفصل بود و رفتنش را توج

 :وار اتاقش زده بودمین شعر را به دین آزاد شود ایفرورد

 زد یران شده سرخواهین كلبه ویبر ا یك

  ینیآور فرورد امیپرستو كه پ یا

 

و در  كشتند یهر هفته چند نفر را م. نداشت یگر بازگشتیبار د نیا یول

كردم  یرها روزنامه را نگاه ممن هر روز عص.نوشتند  یها خبرش را م روزنامه

عصر خبر دادند كه او با سه نفر  یها كه روزنامه ١٣۵۵ن یفرورد ١۵تا روز 

 .اند ، كشته شدهك مردیزن و  دو ،گرید

 

دو كتاب . كردمی ترجمه  یسینوشت و از انگل یگفت داستان م یغزال شعر م

 .ده استیاز او به چاپ رس

  

 بوک بنفشه حجازی فیس :منبع

 

****** 
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 ٢ضمیمه 

 :آیتی غزال ای از نوشته

 روز اول دبستان
 

و روز اصالً رود، آدم د روز یادم نمی هیچ وقت آن. کنم هرگز فراموش نمی

روزی را که خیلی به او خوش گذشته باشد و دیگر  شود، یک فراموشش نمی

اش شروع شده  ختیروزی که بالهای زیادی سرش آمده باشد یا از اون روز بدب

هشت سال . رود، خوب یادم هست وقت آن دومی از خاطرم نمی من هیچ. باشد

یک روز صبح با خیال . پیش بود که من هم بدبخت شدم مثل بدبختهای دیگر

کشیدم که چطور سه  میراحت از خواب بیدار شدم، توی رختخواب داشتم نقشه 

ه اولین توی این فکرها بودم ک. کشمشی از توی گنجه کش بروم چهار تا نان

 :بابام بود که داد زد. ناقوس خطر به صدا درآمد

خواهیم برویم بگذارمت  ات را بخور، می زود باش بیا صبحانه« فالنی»ـ آهای 

 .مدرسه

 

افتادم  وای، دلم از جا کنده شد، ضربه به قدری شدید بود که داشتم از تخت می

 :دکر یاد حرفهای زهرا افتادم که تعریف می. «مدرسه». پائین

روی سر کالس راست بشینی، نه راه بروی و  گن باید از اول که می ـ به آدم می

همیشه هم باید موهایت بافته . نه دراز بکشی، باید حتماً توی لیوان آب بخوری

 .شده باشد

 

دوخت من که هیچ  یاد اون لباس سیاه افتادم که مادر چند روز پیش برایم می

گرفت یا اصالً دلم  یقه سفیدی که بیخ گلویم را می خوشم نیامد آن را تنم کنم با آن

 .«وای خدایا»خوست کیف دستم بگیرم  نمی

 …کنی ـ د، زود باش دختر چقدر معطل می

 .بابام بود
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باالخره وقتش رسید  .به هر زحمت که بود خودم را از رختخواب بیرون کشیدم

ها، وقتی آمد  دگمهکه لباس را تنم کنم، مادرجون آمد جلو و شروع کرد به بستن 

 :یقه را ببندد گفت

زنم وقتی  ـ ای وای یادم رفته اینجا را دگمه بدوزم عیب نداره، حاال سنجاق می

ام بزنه همچین فرو کرد تو گلویم  اومد سنجاق را به یقه. کنم برگشتی درست می

بابام هم وارد شد و کیف را که . نیومد یک جیغ زدم و صدایم در تنهاکه از درد 

کن و یک لیوان و یک دستمال تازه داخل آن بود  دفتر و یک مداد و مدادپاک یک

 :و نصیحتها شروع شد. به دستم داد

 …خوام برم خونه رفتی اونجا گریه نکنی بگی من می: بابا

 …کاری نکنی های دیگر کتک با بچه: مامان

 …مواظب وسایلت باشی: بابا

 …بشکند ات یک وقت ندویی بخوری زمین سروکله: مامان

 …تا نیومدم دنبالت راه نیفتی بیایی: بابا

 …سرکالس نخوابی: مامان

 …سر صف و کالس حرف نزنی: بابا

 …هر وقت دماغت درآمد بگیر، یادت نرود: مامان

 خوب بریم دیگه: بابا

 

راه . ولی هیچی یادم نماند ،من بیچاره مغزم از شنیدن این همه سفارش باد کرد

ه خودم مغاز هسرکوچه بابا رفت از مغازه یک بیسکویت بگیرد توی شیش .افتادیم

به موهایم نگاه کردم بافته بودند، چه . نفر دیگر بودم را نگاه کردم انگار که یک

به لباسم نگاه کردم، این چی . روبانهای قشنگی، از این یک مورد خوشم اومد

من وقت بیشتری برای بود با اون کمری که رویش بسته بودند، بابا اومد و 

بیشترشان هم یا با پدرشون آمده !! بررسی سر و وضعم پیدا نکردم، آه چقدر بچه

 .بودند یا مادرشان

 

پیچیدیم توی یک کوچه رفتیم پائین توی یک حیاط که باالی درش یک تابلوی 

 :پدر گفت. بزرگ زده بودند

 .«کتایونه»یادت باشه اسم مدرسه  ـ
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د تا خانم نشسته بودند، بابا با یکی از خانمها چند کلمه رفتیم توی یک اطاق چن

 :اون خانم گفت. حرف زد

 ٫ـ شاگرد خودم است بیا ببرمت سرکالس

 

دم در کالس بابا دوباره به  .آن خانم راه افتادیم به طرف کالسبعد من و بابا و 

 :من گفت

 .خداحافظ بـ ظهر تنها راه نیفتی راه را گم کنی صبر کن تا بیایم ببرمت، خ  

 

زدم که  یک جیغهایی می .هنوز بابا حرفش را تمام نکرده بود که شروع کردم

بابا . ام پاره نشد روز حنجره کنم چطور آن آید تعجب می یادم میاالن خودم وقتی 

 :خواست برگردد که خانم نگذاشت و گفت

 .شود ـ شما بروید ساکت می
 

 :گفتخانم . بابام راه افتاد و باز من جیغ زدم

 .ـ هیس صدا نکن
 

 :از حرص فریاد زدم

 …ـ کوفت، درد، بال، خاک
 

هنوز درست حسابی حرف نزده بودم که گوشم را چنان کشید که گریه یادم 

 رفت، مات، نرم و به آرامی دست بردم ببینم گوشم سرجایش هست یا نه؟
 

فرداهای  بگذریم آن روز صبح گذشت و بعدازظهرش هم گذشت، فردا و پس

تایش  ۴۵دیگر هم گذشتند تا امروز که نه تنها من، بلکه هزارها نفر دیگر که 

خورند،  لگی را میسا ٧همین شاگردهای خودمان هستند، حسرت دوران قبل از 

 .کنند میاند و ن یک از اینها آن روز را فراموش نکردهو حتم دارم هیچ

 

  http://www.ettelaat.com/etiran/?p=23505&print=0  :یمنبع اینترنت

****** 



28 
 

 ٣ضمیمه

 :آیتی غزال ای از نوشته

 اید؟ برای چهارشنبه سوری چه فکری کرده
 

زنند و برای  سوری، نه عیدی که آنها این همه از آن حرف می نه چهارشنبه! هیچ

شاید با سه سال پیش خیلی . نیستند خوشکنند برای من  رسیدنش روزشماری می

 …فرق داشت؛ ولی حاال

 

توانم بخندم؟ این اولین سؤالی بود که بعد رفتنت از  آیا پس از تو من بار دیگر می

ام؛ ولی حاال حقیقتاً  دانم چه جوابی به خود داده آن هنگام نمی  در. خودم کردم

خندم، و نه با روحم و  با قلبم می خندم؛ ولی نه من می! توانم نمی. ام که نه دریافته

 .توانم نه با تمام وجودم، چون نمی

 

قلبم از . زند گردند؛ ولی اشک شادی در چشمم حلقه نمی لبهای من به خنده باز می

گذارند  های خاموشت نمی آید، چرا؟ برای اینکه یاد تو و خنده هیجان به تپش نمی

فهمی که چه  دهی؟ تو می تو گوش میزنم  که بخندم، ببینم االن که با تو حرف می

صورتم  هگذارم اشکهایم از ایوان چشمهایم بر صفح گویم؟ ببین من نمی می

شکنند، تو از  چکند و می هایم پایین می ترسم وقتی قطرات آن از گونه می. بلغزند

 .شان بلرزی و بترسی صدای افتادن آنها و شکستن

 

مان است؟  که یادگار روزگار خوشیاز تو چه چیز باقی مانده جز مقداری عکس 

این افکار دیگران . ای ای و به هوا رفته ای و پوچ شده ای، تو هیچ شده تو مرده

 .است

 

شنوم، در طول و عرض اتاقم قدم  برای من تو هستی، صدای پایت را می

 آیی؟ زنی؛ ولی با فاصله زیادی از من؛ چرا جلو نمی می
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ماه به جدایی ما مانده  ع ششآن موق… بلسوری سه سال ق یادت هست چهارشنبه

کدام خبر نداشتیم چه خواهد شد، من هوس کرده بودم مثل دیگران از  هیچ. بود

: روی آتش بپرم و بر حرفم اصرار ورزیدم؛ تو مانع شدی و فریاد زدی

بقیه … بینی کار دارم؟ حاال بیفتی توی آتش و راحتم بگذار مگر نمی… غزال

ه کردی من بمیرم، حتی اجاز مام گذاشتی، تو قبول نمیحرفت را خوردی و نات

دانستم، از فریادی که  را می من این. دادی اره را به خودت نمیب فکر کردن در این

برخاستی در . بر سرم کشیدی، اشک در چشمم حلقه زد و بغض گلویم را گرفت

 غمهای دنیا از یادم رفت، هآغوش تو هم در. آغوشم گرفتی، به خود فشردی

لب بر لبم گذاشتی، چه شیرین بود و هنوز گرمی لبانت را بر لبانم و . سست شدم

اشکهایم را پاک کردی، چشمهای ترم را … کنم و تو هایم حس می بر گونه

خدا به غزال کوچولوی من چقدر نمک داده؟ : بوسیدی و به شوخی گفتی

ن هم با تو م. و با صدای بلند خندیدی… زند اشکهایش از شوری دلم را هم می

خندیدم از ته دل، با تمام وجودم، روحم سرشار از شادی بود، چون هیچ غمی 

. دستم را گرفتی، هر دو با خوشحالی همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم. نداشتم

مرا روی زمین . شاید آن وقت من هم از نزدیک شدن عید خوشحال بودم

دوباره . لویم را مکیدیخواباندی، صورتت را به صورتم نزدیک کردی، زیر گ

 ای به من دادی؟ خندیدیم، آن روز گذشت عید آمد، آیا به یاد داری چه هدیه

 

دیگرش را  های نصف ای و نتوانسته گفتی وقت نداشته. کاردستی خودت بود

درست کنی، به من گفتی آن را نگه دارم و به هیچ کس نشان ندهم تا سال دیگر 

کس جز من و تو  ایم کردم هیچرا ق هم آن من. اش را برایم درست کنی بقیه

بهار . تو قولت را فراموش کردی… فقط من و تو، اما. داند آن چیست نمی

خواستم با  گذشت، تابستان رسید، خواستی مرا به ییالق بفرستی؛ ولی نرفتم، می

گذشت، یادت هست؟ تو  آه که چقدر به ما خوش می. گذشتند روزها می. تو باشم

. گذاشتی به راحتی حرکت کنی، بیمار بودی؛ با وجود این تنهایم نمیتوانستی  نمی

 ها؟ اکنون چه مانده است جز یاد گذشته

 

طلبیدی، بعد از آن  زدی و از خدا کمک می شنیدم، فریاد می صدایت را می

نیم ساعت بعد باز به هوش آمدی، عمل تمام نشده بود، فریاد . بیهوشت کردند
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کرد و دوباره  تر می ای قلبم را ویران و ویران لهزدی، هر فریادت چون زلز

 .بیهوشت کردند

 

آغوشت  چرا آن طور شده بودی؟ خواستم در… به ما اجازه دادند تو را ببینیم آه

خواستی با من حرف بزنی، ولی  دانم تو می می. بگیرم؛ ولی مانع شدند

را به من فروغت  چشمان بی. گیرم توانستی، ناراحت نباش من به دل نمی نمی

 :دوختی و گفتی

 ـ غزال

 

بعد همه چیز درهم ریخت، اتاق شلو غ شد، ما را به اتاق دیگری بردند و در اتاق 

شد، آرام از اتاق  تو را بستند، به ما سفارش کردند که خارج نشویم، ولی مگر می

دکتر آمد وارد اتاق شد، در بسته . فرار کردم که خود را جلوی در اتاقت رساندم

هریک نگاهی  های به چهر شد، دکتر با قیافه درمانده ی کاش هرگز باز نمیا. شد

 :کرد و زیرلب گفت

 .ـ متأسفم

 

 .مثل تمام دکترها برای او و امثال او این امر عادی بود؛ ولی برای ما نه

 

عیدی پارسال را  هرفتی، تو به من قول داده بودی نصف خداحافظی می تو نباید بی

ام و  ی؛ ولی دیگر کجا؟ من همان عیدی نصفه را نگاه داشتههمان سال به من بده

باز هم نگاه خواهم داشت و با تماشای آن دوباره در خیال با تو سر خواهم کرد؛ 

خواهم سالها عوض شوند و  ولی من عید و مقدمات آن را دوست ندارم؛ چون نمی

 .تو و خاطرات تو را از من دور کنند

 

ام،  آید، هیچ فکری نکرده یدی که بعد از آن میمن برای چهارشنبه سوری و ع

 …مادر… جز اشکهای فراوانی که به یاد تو در تنهایی خواهم ریخت

 

***** 
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 برخی از شعرها و

 مانده ازجا های به ترانه

 آیتی غزالرفیق 
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 ی و کاظم سالحیآباد خرمرفقا، احمد  ی به خاطره 
  

 آیم های دا غ خلیج می من از کرانه

 زار تفته از شن

 ام من از سیستان و کردستان برخاسته

 های لرستان در صالبت کوه

 ام اوج سرفرازی را یافته

 ام رارت بادهای کویر را دیدهو ش
  

 های وسیع خراسان من از دشت

 های عمیق آذربایجان و دره

 ام گذشته
  

 از فراز دماوند سرکش

 های البرز تا نشیب دامنه

 رودهای خشک  از کناره

 آلود خزر تا ساحل خون

 ام عبور کرده

 ام و در جالل جنگل داغدار زیسته
  

 های من تاول چرکین دست

 ام بندری کارگر

 ام گیلک من فوران خشم ماهیگیر

 ام من غیرت آزادگی بلوچ

 ام ی ترکمن من عصیان کوبنده

 من

 های سرخ خلق را زمزمه

 ام ی صدیق سالح با حنجره

 در فضای ملتهب میهن

 .کنم فریاد می
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 سرودی برای رفقای دربند

 ١٣۵٢زمستان 
 

 جا این

 شاه،" قصر"در کام 

 رفیقان من همه،

 شان عظیم، با عشق

 شان بلند، اندیشه

 با روح استوار،

- شان، سالح  مشت -

 !را به سر کنند" شب"همواره در نبرد 
  

 جا این

 در چنگ آن پلید،

 همرزم خوب من،

 فرزند پاک خلق،

 به تن،ها  با زخم

 با دردها به جان،

 در پیکر نبرد،

 دمد، هر لحظه می

 .صد جان تازه را
  

 زندانی دلیر،

 هاش بند، بر دست

 ش،یها به پا ا قفلب

 آزاد و پاکباز،

 لند،رشور و سرب  پ  

 هر لحظه در تالش

 ...همواره در نبرد 

****** 
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 زندانی

  

 خودکامگی  " قصر"من زندانی خشمگین 

 شاه خونخوارم

 سردی شب،در 

 ی کوچک، های پنجره از پشت میله

 کنم به تاریکی نگاه می

 اندیشم، به آینده، و می

 !به آزادی

  

 من مر غ عاشقم،

 ی وحشتناک، زندانی این قلعه

 های بسته، با بال

 با آرزوی پرواز،

 کنم به بارش باران، نگاه می

 شوید زنگ ظالم شب را که می

  

 کنم و گوش می

 ی دور، به همهمه

 در سرم تنها، هوای آزادی استو 

 !آزادی

  

 ام ی رزم باز عرصه من جنگاور پاک

 !شاه" قصر"شور رپزندانی  

 این قفل و بندها،

 های آهنین سخت، این میله

 های دا غ، این زخم

 های گرم، آبه خون

 فریادهای خشم،



35 
 

 دریغ روز و شب، این زجر بی

 توانند هرگز نمی

 دارندام را از پرواز باز  مر غ اندیشه

 های عشق را و تپش

 .از قلب عاشقم جدا کنند

  

 ......تاپ، تاپ، تاپ 

 !گوش کن

 آید، می" شهر شب"این صدا از 

 ها، حسرتصدای 

 .صدای رسای حقایق

 سنگین نشسته به روی دژ،

 اما،

 رسد آسان صدای همهمه به گوش می

  

 !گوش کن

 این

 های قلب کارخانه است، صدای ضربه

 کارگر،که خون رفیق 

 حتی به گاه شب،

 های چرخ در تسمه

- های خشک آن  رگ -

 در جستجوی نان،

 دود با شتاب می

 "قصر"نابکار " فاتحان"تا 

 .ها به پا کنند"قصر"همواره 

  

 دشمن

 این بزدل وقیح
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 کوشد بیهوده می

 ام را مر غ اندیشه

 دارداز از پرواز ب

 های عشق را و تپش

 .ام جدا کند از قلب عاشق

 هر روز حال که

 برد به اوج شوق پرواز مرا می

 هایم و مشت

 کوبند، صبرانه به دیوار قفس می بی

  

 هنگامی که

 محک عشق

 شکنجه است

 و معیار پیروزی

 زندان

 و این قفل و بندها،

 های آهنین سخت، این میله

 های دا غ، این زخم

 های گرم، آبه خون

 فریادهای خشم،

 دریغ روز و شب، این زجر بی

 هر لحظه

 هر زمان،

 ی پیروز خلق را آینده

 های من درگوش

 .کنند فریاد می

 

******  
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 رسد از راه بهار می

 

 هان،

 !نهاد ستدیوار س   ای شکسته

 نیست روزی که در جای دور

 .ات کنیم از بن ویران

  

 هان،

 ای زنجیرهای سنگین پوالد،

 تان را دور نیست روزی که هر حلقه

 بر گردن کثیف مزدوران بفشاریم

 شان های حریص تا چشم

 .مان بسته باد بر سرزمین

  

 شما،

 !های پوشالی ای مترسک

 دور نیست روزی که

 تان را های فاسد فربه الشه

 .زارهای خونین خود به آتش کشیمدر کشت

  

 هان،

 ای گرسنگان،

 ای برهنگان،

 !رغرورای خلق پ  

 مان را دور نیست روزی که مزارع مرده

 سرشار سازدهای بلند گندم  ساقه

 هامان را و دشت

 .های سرخ شقایق
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 هان،

 رنگ، های پریده های تکیده با گونه ای چهره

 !ی دردمند های به گودی نشسته ای چشم

 .دور نیست روزی که رنگ زندگی یابید

  

 هان،

 های نمناک کودکان گرسنه، ای چشم

 !های خونین پاهای برهنه ای جراحت

 تان های نحیف دور نیست روزی که تن

 .ی سرما امان یابد از رنج کشنده

  

 اکنون،

 کرده های گره ای مشت

 هنگام فروکوفتن است

  

 هان،

 !ای خلق ستمکش

 برده در سالیان دراز، ای رنج

 های کهنه، ای جوشش کینه

 ای نهایت دردهای نهفته،

 ای طنین سهمناک فریادهای فروخورده،

 !قیام کن

 زمان برخاستن است

 به پا خیز

 .پیکار استگاه 

 های هرزه دور نیست روزی که علف

 های گل را، این با غ

 هاشان با عفونت ریشه

 شان و گند سموم
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 رقدرت خویشهای پ   در زیر گام

 .لگدکوب کنیم

  

 هان،

 های رنج، ای بلور اشک

 های گرسنگی، های سنگین روزها و شب ای بغض

 دور نیست روزی که

 تان نارنجکی باشد ی درخشنده هر قطره

 ".سپید"بر پایان سرخ این ظلم سیاه و 

  

 اینک،

 !کشیده ای تمامی رنجبران ستم

 اینک

 گاه برخاستن است

 گاه برگرفتن سالح

 .و گام نهادن به راه

  

 اند آنها که رفته

 ها که راه را با خون خودآن

 از غبار کهنه ستردند              

 های خار را آنها که نخستین بوته

 از ریشه برکندند              

 و به جای هر یک شقایق کاشتند،

 ها را خشکاندند آنها که مرداب

 ها جاری شد تا چشمه              

 ها که شب را دریدندآن

 و بند از پای خورشید گسستند

 تا سحر به آسمان دوید،

 هاشان آنها که شلیک گلوله
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 کفتارها را از خواب خوش پراند

 .ما گشودندراه را بر 

 اینک

 .راه پیش پاى ماست

  

 

 !اى تمامى زحمتکشان در بند

 !اى خلق رنجبر

 برخیز، برخیز

 هامان، ى سینه باغچه هاى آتش را در تا گل

 .با خون آبیارى کنیم

  

 اینک

 !آه

 !اى شکوه خون سرخ رزمندگان خلق

 تان بر جاى هر قطره از بارش صادقانه

 ها که نرسته است چه شکوفه

 .بهاران که نیایدو چه 

 

****** 
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 شاعرانه

 (چریکی های فعالیت کوراندر  ١٣۵۴سال )

 

 !نگاه کن

 تابش آفتاب

 آلود های بلند برف بر قله

 و نقش سپیدارها

 های کوچک جنگل در برکه

 !چه زیباست

 و پرواز باد

 زارها بر یونجه

 های کنار رودخانه و بوی نمناک علف

 !چه دلنشین

  

 نجوای آب

 های جویبار سنگریزهبا 

 های چنار پچ برگ و پچ

 های دور در سکوت بیشه

 باران پائیز

 های خیس جاده بر

 رنگ گل آخر اسفند

 های گرمسیری در دشت

 رنگ تابستان هرم کوهستان مس

 وعطر مرطوب بهارنارنج

 .آلود نارنجستان فضای مه در

  

 و زیباست

 آخرین ستارگان صبحدم  درخشش قاطعانه

 در سرمای مالیم سحر،گاه که آن
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 ها از دامنه

 .روی به سوی قله می

  

 اما

 آیا

 هیچ چیز زیباتر از پرواز گلوله ها

 از آتشین آشیان سالح

 و نشست آن

 سیاه دشمن در سینه

 وجود دارد؟

 

****** 
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 افتخار

 (چریکیهای در کوران فعالیت  ١٣۵۴سال )

 

 من یک زنم

 های دور شرقم من از ویرانه

 آغاز با پای برهنهزنی که از 

 ای آب درنوردیده است عطش تند زمین را در پی قطره

 زنی که از آغاز با پای برهنه

 گاه همراه با گاو الغرش در خرمن

 از طلوع تا غروب

 از شام تا بام، سنگینی رنج را لمس کرده است

 

 من یک زنم

 من از ویرانه های دور شرقم

 زنی که از آغاز با پای برهنه

 ای آب درنوردیده است زمین را در پی قطرهعطش تند 

 زنی که از آغاز با پای برهنه

 همراه با گاو الغرش در خرمن گاه

 از طلوع تا غروب

 از شام تا بام، سنگینی رنج را لمس کرده است

 

 ممن یک زن

 ها ها و کوه ی دشت از ایالت آواره

 آورد اش را در کوه به دنیا می زنی که کودک

 دهد ی دشت از دست می پهنهو بزش را در 

 نشیند و به عزا می

 من مادرم

 من خواهرم
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 من همسری صادقم

 

 من یک زنم

 ی جنوب ردههای م   کوره زنی از ده

 زنی که از آغاز با پای برهنه

 کرده را سراسر این خاک تب

 درنوردیده است

 من از روستاهای کوچک شمالم

 زنی که از آغاز در شالیزارها و مزارع

 نهایت توان گام زده استتا 

 

 من یک زنم

 هایش کارگری که دست

 ماشین عظیم کارخانه را

 آورد به حرکت درمی

 اش را اییهر روز توان

 کند های چرخ ریزریز می دندانه

 اش پیش چشمان

 زنی

 اش ی جان که از عصاره

 نخواری خو شود الشه پروارتر می

 اش از تباهی خون

 دار شود سود سرمایه افزونتر می

 اش زنی که مترادف مفهوم

 آلود شما جای فرهنگ ننگ در هیچ

 وجود ندارد

 هایش سفید دست

 اش ظریف قامت
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 که پوستش لطیف

 اش عطرآگین باشد و گیسوان

 

 من یک زنم

 ها هایی که از تیغ تیز درد و رنج با دست

 ها دارد زخم

 شرمی شما اش از نهایت بی زنی که قامت

 فرسا در زیر کار توان

 شکسته استآسان 

 اش زنی که در سینه

 های چرکین خشم است دلی آکنده از زخم

 اش زنی که در چشمان

 های آزادی رنگ گلوله انعکاس گل

 زند موج می

 

 ممن یک زن

 اش زنی که مترادف مفهوم

 آلود شما جای فرهنگ ننگ در هیچ

 وجود ندارد

 اش زنی که پوست

 ی آفتاب کویر است آیینه

 دهد و گیسوانش بوی دود می

 تمام قامت من

 نقش رنج و

 پیکرم تجسم کینه است

 زنی که دستانش را کار

 .برای سالح پروده است
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 ام من زنی آزاده

 زنی که از آغاز

 به پای رفیق و برادرم پا

 ها را درنوردیده است دشت

 زنی که پرورده است

 بازوی نیرومند کارگر

 دستان نیرومند برزگر

 !من خود کارگر

 !من خود برزگر

 

****** 
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 میرد چریک نمی

 (سنجری، فرشیدی، نمازی، لطفی رشکوه رفقا،به یاد پ  )

  

 فدائی آن عقاب تیزپرواز

 ستیغ سرفراز عشق

 شکوه صبح دم در سرزمین شب

 های سرخ جالل کینه

 رطنین خشمخروش پ  

 کوبید دیگر بار دشمن را فرو

 باد را اش بر روز هستی حقیر تیره

  

 سحرگاهان

 اش ی سرد سالح لولهدمید از 

 آفتاب دا غ خشم و در فضا پیچید دیگر بار

 نوید صبح روشن

 روز پیروزی

 اش فروغلتید در خون کثیف

 عنصر دشمن

 نه یک تن

 چند تن نامردمی

 مایه از انسان بی

  

 طنین افکند آوای فدائی در سحر

 لرزید ازشوق

 خروش کینه را برخواند

 :سرود عشق را سرداد که

 آن ما استپیروزی از  -

 !زان خلق

 ما اینک سرفراز و سخت خرسندیم
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 که جان خویش را در تیر خواهیم کرد

 .چون آرش

  

 گه آن

 صفیر تیرشان دلکش

 هم بشکافت ز

 لطیف صبح روشن را

- تر از دیروز  شفق خونین -

 وزآنسوی دگر

 تر سر برکشید آتش فزون

 هرچه واالتر

 ی خونین دل توده ز زخم کهنه

 تر آمد تا طلوع نزدیکخورشید گامی 

 اش لرزید آن خونخوار به جان شعله

 آشام خون

 با دندان گزید به خود پیچد و

 :زنجیر قالده

 چه باید کرد با خون چریک -

 اینک که گسترده است بر خاک؟

 شتابی بایدم ورنه هزاران مرد دیگر

 پس،

 ی خون را بشوئید از زمین هر قطره

 !بشوئید از زمین صد مرد دیگر را

 عبث بود این تالش

 داند آخر مگر مردک نمی

 ی خون فدائی را زمین هر قطره

 کشد تا قلب هر ذره؟

 جاو خاک ماست این

 سرزمین ماست
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 این خاک پرورده است

 ساز تاریخ نوین حماسه

 هر گرد رزمنده

 فدائی را

 .های خسته از ظلم وتباهی را چریک خلق

  

 اش ننگ نام مان و آن تهی از شرم خان و

 داند نمی

 گردد و های ما می که خون خلق در رگ

 هرگز نمیرد خلق

 پس هزاران مرد دیگر باز خواهد خاست

 ".پیروزی از آن ماست"

 

****** 
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 ها ترانه

 

الحان بود و  خوشآیتی اشاره شد رفیق غزال نوشته به آن  همانطور که در متن

قادر بود به هنگام خواندن  شناخت که حال موسیقی را تا به آن حد می در عین

هنگامی او . ها را با دقت و به طور صحیح رعایت کند آوازی زیر و بم آهنگ

کرد با صدای خود سرودهائی را در نوار ضبط  که در خانه تیمی زندگی می

امروز " آتش"، و "با ما بیا"، "ای عشق"کرده بود که از آن میان تنها سه سرود 

و  " ای عشق"د مبارزین آزایخواه دو سرو. اند ماندهباقی در جنبش  اوبا صدای 

( آیتی دخت پری)یاد رفیق غزال  های مختلف همواره به را در مراسم" آتش"

 .دارند این رفیق فدائی خلق را گرامی می خوانند و یاد می
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 !ای عشق

 

 قسم خوردم بر تو من ای عشق

 قای عش ،تازم در رهبان کـه ج

 

 رهی واال ارزد جان درنی)

 دو بار (ای عشق ،ای که ناچیز است هدیه

 

 به خون پاک شهیدانت

 ترخون این مللب پ  ه قب

 

 وشیمنگیرد این شعلـه خا)

 دو بار (قای عش ،رانفروزد از هر ک

 

 میرد مـان بردنـد شعله میگ

 ردگی یمبساط ظلم ریشه 

 

 ی سرسبـز نخشکد آن شاخه)

 دو بار (وردکــه آب از خون شهیـدان خ

 

 اش به خاک افتد زهر برگی که

 دهـزاران سرو چمن روی

 

 ی انبــــوهپدید آید جنگل)

 دو بار (قای عش ،قز نیروی قهر خل

 

****** 
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 "آتش"سرود 

 

 دو بار (شدم فرومک ،شعله ،شعله برکش ،آتش)

 چنان بسوزآنچنان بسوز آن

 که بر پا کنی بس

 روشنی در دل ما

  انهای انس روشنی

  

 دو بار (توده برکن رسم بیداد با نیروی)

 اانقـالب خلـق انقـالب م

 ی اهرمن را نگون سازد اندیشه

 بسازد جهانی سراسر صفا را

 

 دو بار (با نیروی توده برکن رسم بیداد)

 ابییکه اندر آن زمان نزد مردمان ن

 نشانی ز فقر و ز حرمان

 دادینباشد دلی رنجه از بحر ب

 

 دو بار (دم فرومکش ،شعله برکش، شعله ،آتش)

 چنان بسوزآن

 چنان بسوزآن

 که بر پا کنی بس روشنی در دل ما 

 .های انسان روشنی

 

****** 
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زمان  های معروف آن هائی که رفیق غزال بر مبنای آهنگبرخی از ترانه سرود

 :خواند و با صدای دلنشین خود میکرده در زندان تنظیم 

 

 در دل صحرا

 دلکشبا صدای  "عاشقم من" ترانهبر وزن 

 

 قرارمیب یعاشق.. عاشقم من

 كس ندارد خبر از شور و حالم

 رآرم-----ب سر.... همچو آتش گرم و سركش

 دمد الله یم.. در دل صحرا

 دمد الله یم.. دمد الله یم.. غرق در ژاله... سرخ یها الله

 ز و با ما از افقها گذر كنیخ

 م سحر كنیچون نس یدلنواز

 سپر كن رااااااااااااا نه خودیس ..در ره خلق ...ییفدا یا

 جان یمن به راه خلق عاشقم ا

 ...سپارم جان یدر ره توده م

 سپارم جان  یم.. سپارم جان یم

 

****** 
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 "عشق"

 :های سیما بینا ترانهبر وزن یکی از ای  سروده
 

 هر آن كس عاشقه از جون نترسه

 كه عشق از كنده و زندون نترسه 

 دل عاشق بود گرگ گرسنه 

 ...چوپون نترسه  یه یكه گرگ از ه 

 

 

 

 !آیتی( غزال)به یاد گرامی چریک فدائی خلق، رفیق پری 
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 آیتی( دخت پری)هائی از رفیق غزال عکس
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 از انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران

www.siahkal.com 

www.ashrafdehgha.comni 
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