ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﭘُﺮﺗﻮان و ﺷﮑﻴﺒﺎ ،ﻣﺎدر ﻟﻄﻔﯽ
اﯼ ﻣﺎدران...
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬـﺒﻬﺎﻧﯽ
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬـﺒﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ :
» دو هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺎدران دﻋـﻮت ﺷﺪم .اﻧﺠﻤﻨﯽ اﺳﺖ از ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓـﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ
اﻋـﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .
ﻣﺎدر اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻟﻄﻔﯽ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ را ادارﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻳﮏ ﺑﺎر ﻣﺎدران اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﺗﻴﺎن را ﮔﺮد هﻢ ﻣﯽ ﺁورد و
ﻳﺎدﯼ و ﺳﺨﻨﯽ از اﻳﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﺁورد .
ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب هﻢ از اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن داﺷﺘﻴﻢ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در دو ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻤﺎر اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺣ ّﺪ وﺣﺸﺖ اﻧﮕﻴﺰﯼ رﺳﻴﺪ:
ﻳﮑﯽ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ١٣۶٠و دﻳﮕﺮﯼ در ﭘﺎﺋﻴﺰ . ١٣۶٧
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ رﻗﻤﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺁﻣﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺁورد ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﭘﻨﺞ هﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .
در دﻋﻮﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﻣﺎدران ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ در ﺑﺎرﻩء اﻧﻔﺠﺎر ﻳﮏ ﺑﻨﺪ از زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و هﻤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺁن ﺷﺐ از ﭘﻨﺠﺮﻩء ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭘﺴﺮم ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪء ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﻮد ﺷﺎهﺪ ﺷﻌﻠﻪ هﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎن را ﻣﯽ
ﻟﻴﺴﻴﺪﻧﺪ ﺑﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﺸﺴﻮزﯼ در ﮐﺠﺎ و ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ هﺎ داﻧﺴﺘﻢ و ﺷﻌﺮﯼ
راﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻢ و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء اﺷﻌﺎرم ﭼﺎپ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺳﺮودم.
اﻳﻦ ﺷﻌﺮ را در ﺟﻠﺴﻪء ﻣﺎدران ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ داﺷﺖ «.ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺧﺮداد ١٣٨۶

ﺁﺗﺶ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد ــ
اﯼ داد از ﺁن ﺷﺐ ،اﯼ داد!
اﺑﻠﻴﺲ ﻣﯽ زد ﻓﺮﻳﺎد:
»هﺎﯼ اﯼ ﻧﺮون ،روﺣﺖ ﺷﺎد! «

ﺻﺪ ﻧﺎرون ،ﻗﻴﺮاﻧﺪود،
از دود ،ﭘﻴﭽﺎن ﻣﻴﺸﺪ؛
ﺻﺪ ﺑﻴﺪ ﺑُﻦ ،ﺧﻮن ﺁﻟﻮد،
از ﺷﻌﻠﻪ  ،رﻗﺼﺎن ،ﻣﯽ زاد

دﻳﻮاﻧﻪ ﺁﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺖ
وان ﺧﻴﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻮﺧﺖ؛
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ از ﺁﻧﺎن ﮐﻮ
ﺗﺎ ﺳﻮﯼ ﻣﺎ ﺁرد ﺑﺎد؟

ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻪ و ﮔﻮرﯼ ﻧﻪ،
اوراق ﻣﺴﻄﻮرﯼ ﻧﻪ،
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن از ﺁﻧﺎن
دﻳﮕﺮ ﮐﻪ دارد در ﻳﺎد؟

ﻧﻪ ،ﻧﻪ! ﮐﻪ ﺁﻧﺎن ﭘﺎﮐﻨﺪ،
روﺷﻨﮕﺮ اﻓﻼﮐﻨﺪ:
هﺮ اﺧﺘﺮﯼ از ﺁﻧﺎن
هﺮ ﺷﺐ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاهﺪ داد .
***
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﺳﺨﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ
داﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدا دﺷﻤﻦ
ﭘﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺳﻮﺧﺖ
در ﺁﺗﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﺪاد.
***
اﯼ ﻣﺎدران! دﺳﺘﺎدﺳﺖ،
ﺷﻮرﻧﺪﻩ ،ﺻﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺖ
ﺗﺎ دل ﺑﺘﺮﮐﺪ از دﻳﻮ،
ﻓﺮﻳﺎد! ﺑﺎهﻢ ﻓﺮﻳﺎد!...

ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬـﺒﻬﺎﻧﯽ
ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣۶٧

ﻣﻨﺒﻊ  :ﻋﺼﺮ ﻧﻮ

