
 

 در یادمان سعید سلطانپور خواندە شد.

 پژواک فریاد سعید.

من همیشە براین باور بودەام کە برای پاس داشتن یک شآعر یا نویسندە یا هر هنرمند دیگری 

ارزندەترین یادبود این است کە آثارش را بررسی کنیم و جایگاە هنری و اجتماعی او را نشان دهیم. 

خواهم  بە جایگاە سعید در شعر و تئاتر کە هنر او بود بپردازم، اما میخواهم  توانم و نە می من نە می

جایگاە از ارزش دیگری کە سعید در تاریخ مبارزە ما برجای گذاشتە است حرف بزنم. یعنی 

مهری قرار  تر بە کمک خود او. ارزشی کە این روزها بسیار مورد بیمبارزاتی او، کە البتە بیش

 وی دروغ و خودنمائی و تسلیم روی پوشیدە است. چنان کە فردوسی گوید:گرفتە است و در میان هیاه

 پراکندە شد کام دیوانگان  نهان گشت آیین فرزانگان
 نهان راستی آشکار گزند هنر خوار شد، جادوئی ارجمند
 زنیکی نبودی سخن جز بە راز شدە بر بدی دست دیوان دراز

کشند  . خطر را بو میطپد نبضشان با نبض جامعە می های بیدار جامعە بود کە سعید یکی از آن وجدان

بین زحمتکشان جامعە است و زندگیشان  دهند. ذهن فعال و آگاهشان چشم روشن و بە موقع هشدار می

ید الزم باشد بە دورەای اشارە کنند. برای نشان دادن ارزش این مبارزە شا را جز در این را معنا نمی

 ردمداران در او رشد کرد و پایا شد.عشق بە خلق و کینە از سها و کینەهای او،  م کە عشقکن

های سفید دروغین، چراغانی تاج گذاری و کالە برداری، زمان  زمان حکومت نظآمی شاە، زمان رفرم

 بستە شدن نطفە انقالب و بە میدان آمدن فرزندان راستین انقالب.

دانستند کە باید تاوان فریادشان را بدهند و با  زدند و می در این زمان فراوان نبودند کسانی کە فریاد می

 های شیفتە سراپا شور و شوق و عشق بود. ماندند. سعید یکی از این نادر جان این حال ساکت نمی

 زنیم در خیابان فریاد می

 زنیم در کارخانە فریاد می

 نویسیم زنیم در خانە فریاد می پشت میلەها فریاد می

 نویسیم روی دیوار فریاد می

 زنیم فریاد می

 آوریم. و قلب خود را چون لختەای خون باال می

بیت در مدح شاهنشاە بگوید جای  ٠٠٢٢دادند کە  سکە طال بە کسی جایزە می ٠٠٢٢در زمانی کە 

 گفت: هنر و هنرمند راستین جز گوشە زندان نبود، چرا کە می

 رود و ملت گرسنە است دریای سیاە بە غارت می

 روند و ملت گرسنە است. ە بە غارت میمزارع سپید و شکفت

 ماند. روند و او همچنان غارت زدە برجای می ها بە غارت می دریا و درختان و کوە



ود، پس بیهودە نیست کە ترین تحمیل فرهنگی ممکن ش باید عظیم ها، می ترین غارت رای عظیمب

شود  معلم بە هیچ گرفتە می شود. پس بیهودە نیست کە های ملل فقیر غارت زدە، نیمە جان می فرهنگ

تا زیر فشار استراحت و نان و خانوادە، مسئولیت خویش را از یاد ببرد و برای حفظ تعادل مرسوم 

های درسی کودکان نظارتی  زندگی بە مشاغل دیگر نیز بپردازد. پس بیهودە نیست کە بر کتاب

یابد و برای هنر و  سلیحات میآید و بیهودە نیست کە مطبوعات ارزشی برابر ت دیکتاوری بەغمل می

شود و گردن مفاهیم مترقی با  های بسیار برنامەهای دورانی تدارک دیدە می ادبیات با شور و بررسی

 گردد. گیوتین سانسور قطع می

شود فکر کرد این کلمات همین چند روز پیش نوشتە شدەاند. دیکتاتورها همیشە از یک خمیرەاند و  می

زنیم و دل خوش  رند نتیجە همان است. ماییم کە گاهی خودمان را گول میهر شیوەای کە بەکار بب

 گردم. کنیم کە این یکی بهتر است، یا آن یکی بهتر بود. بە این داستان باز می می

گفتند و جوانان  کە انبوە نخبگان فرهنگی و هنری برای معشوق هنر الالئی خواب آلودە می یزماندر 

های هنر برای  کردند و یا در چشن قول سعید "هنر ترسو" دعوت می را بە رخوت هنر ناب و یا بە

اش پیام دیگری دارد. پیام کردند او در نوشتە کردگان درباری خوش رقصی می چکمەپوشان و بزک

 بسیار سادە است:

اکنون کە در جوامع طبقاتی بیش از هر زمان دیگر، هنر و اندیشە، بە مثابە سالحی ارزان و مٶثر، 

وابستە بە امپریالیسم جهانی است و هموارە در ارد و وسیلەای جادویی برای ماندگاری طبقە بازار د

گاە  ی و آنشود، کوشش برای بیدار جهت تحقیر و تحمیق مردمان محروم و عامی بەکار گرفتە می

، برای هشیاری مردم، وظیفە آرمانی هنرمندانی است کە با درک توان و ناگیری سرشار از ایم پی

دست رفتە ایشان، اندیشە مبارز خود را با زاچنین تحلیل و شناخت حقوق قت تاریخی مردم و هملیا

سالح اقدام مجهز کردەاند و برای اکتساب حقوق ربودە شدە کار و تنظیم مردمی آن، بە بهای تحقیر و 

 کوشند. تهدید و زندان و شکنجە و خون و مرگ خویش می

 و ناامیدی بود او گفت: کە شعر موج موج یاس بەهرحال زمانی

 این نعرە من است

 پیچد این نعرە من است کە روی فالت می

 آشوبد های سکوت زمانە تاریک را می و خاک

 و با هزار مشت گران

 کوبد های عمان می بر آب

 روید این نعرە من است کە می

 خاکستر زمان را از خشم روزگار

مردم بودن است. نە از بیروون و از فراسو برای او بر این باور است کە هنرمند مردمی بودن خود 

 مردم دل سوزاندن.

گوید چرا  داند. او نمی او نە تنها بە آزادی و آیندە باور دارد بلکە خود را جزئی از نیروی رهانندە می

 شود. کنند، او خود دست بەکار می این و آن کاری نمی



ندە را آزاد خواهد فهوم آزادی یافتە است، انسان آیچە امروز برای ما م انسان آیندە آزاد خواهد بود. آن

کرد و آزادی ادراکی متغیر و متحول است کە بدون تردید در مرحلەای از رشد و تکامل و تحول 

 انسان و طبیعت، دیگر واجد رنج و محرومیت برای انسان نخواهد بود.

 صدای خستە من زنگ دیگری دارد.

 ستصدای خستە من سرخ و تند و توفانی ا

 صدای خستە من آن عقاب را ماند

 کوبد کە روی قلە شبگیر بال می

 و نیزەهای تفتە فریادش

 چرخد. روی مدار آتیە و انقالب می

خوانند و سعید پاسخ  "شعار" میداران هنر و ادبیات آن زمان  ها آن چیزهایی است کە میدان و این

 دهد: می

گردد... بنابراین برای  اکنون بە شدت تقویت می هنر و ادبیات پر از شعارهای مردە گذشتە است کە

های مقدر، برای اکثریت مستحیل در خدا،  اکثریت پرورش یافتە با رویاهای ناممکن و محرومیت

 شود. های متافیزیکی درک می تر است و رفتاری جادویی دارد و با جذبەی عمیق عادت جالب

کردیم. خانم متجددی کە تحصیل  ما تحصیل میبرای درک این رفتار جادویی مثالی بزنم. زمانی کە 

داد. روزی ما را  یوەای از تئاتر درس میتئاتر دانشگاە، تعذیە را همچون ش کردە فرانسە بود و استاد

هایی کە تعذیە و یا شبیەخوانی را دیدەاند  برای گردش علمی بە دیدن تعذیەای در مازندران برد. آن

ها بە  پوشد و یکی ابولفضل و الی آخر. صحنەهایی کە روضەخوان دانند کە یک نفر لباس یزید می می

دهند. ما در پی دیدن  ها دراماتیزە کردە و بە همدیگر جواب می کنند، آن خوانی اجرا می صورت تک

دیدیم. متوجە شدیم کە  های استاد با اجرا بودیم کە البتە چیزی هم نمی شگردهای هنری و تطبیق درس

بعد از کمی جستجو متوجە شدیم در گوشەای نشستە است و زار زار گریە استاد پیدایش نیست. 

 کند. می

 گوییم جامعە ما اسالمی نیست و آخوندها از عربستان آمدەاند. حاال می

دشمن بە توان و تحرک توفندەی هنر و ادبیات آگاە است. پس با همکاری گروهی از هنرمندان و 

 تواند از هنرمند و اندیشمند سلب اعتماد گسترد و تا می کنترل خود را می روشنفکران دیروز سرحدات

روز، تمهید سازی وابستە، برای سقوط یکند و باید توجە داشت کە روشنفکر سرخوردە و ساقط د می

هنرمند و روشنفکر متزلزل، نیمە مبارز و حتی مبارز امروز است و چنین است کە هنرمند و 

خرد تا از خشاب خلق این گلولەهای  قدیمی را با شگردهای گوناگون میروشنفکر، حتی مبارزان 

 کاری را کە بە تهدید در برابر سیاست و فرهنگ ارتجاع صف بستەاند، ربودە باشد.

مندان هنر بارەدر خواهم موردی اضافە کنم کە  کند، می جا اشارە می بە این مواردی کە سعید در این

مان ابزاری برای سرکوب اندیشە و بە بیراهە بردن هنر بودند کە آن زاست  رژیم پیشین گزار خدمت

و امروز خود را بە لباس مبارزان درآوردەاند، اما اگر درست بە پیامشان دقت کنید، جز بازگشت 

رسد وگرنە اینان  کنند. البتە امروز هم جیرە خشکەای از جائی می زمانشان را آرزو نمی سوروسات آن

 نند.ز سینە مفت برای کسی نمی



کنند و زیر  اندازند، شکنجە می زندان می انستند بخرند و بەزانو درآورند بەکە را کە نتو دانیم آن می

گذارند، شاید کاری را کە شکنجە نتوانستە است انجام دهد افسردگی بە انجام برساند.  فشار روحی می

فشارد، اما بە شیوە  را میهای زندان قلبش  سعید استثنا نیست، او هم تنهایی غم انگیز غروب سلول

 :شود خود با آن روبرو می

 قلبم در این سلول چون پروانەای خونین

 پرد با هر نسیم باد آرام و غمگین می

 نار جویبار اشک پنهان، نشیند در ک و می

 روی جام قرمز آاللە اندوە

 گردد و باز می

 نشیند باز در گهوارەی آاللەهای قرمز انبوە و می

 روید جویبار اشک میناگاە پشت 

 آلود مردادی های خون چون گردباد تفتە آتش، شقایق

 پرد پرشور پروانە با یاد شهیدان می

 کشد در تندباد مرگ و آزادی. پرمی

رسد. انقالب شدە بود اما سهمی از آن بە مردم نرسیدە  ها بە مقطع انقالب می این انسان با این ویژگی

خواند، حاال  ها می تا دیروز گوگوش آن در گردهمایی دانشگاە گفت:بود. یکی از نمایندگان کارگران 

 خواند، پس تکلیف من چیست؟ آری داستان بە همین سادگی بود. هم روضەخوان این یکی می

بایست بین دو نوع زندگی یکی را انتخاب کند. با مردم بودن و  های دیگر می سعید هم مانند همە آن

 جدا کردن و بە امید معجزە لطف حاکمان نشستن.حق طلبیدن و یا کاسە خود را 

شاید کسانی از شما در جریان نمایشنامە "عباس آقا کارگر ایران ناسیونال" بودەاید. برخورد 

آورد کە او و رفقایش  تازەواردها همان برخورد تازە رفتگان بود و سعید شبی را بە یاد میداران  چماق

 گیر کردند.را در پشت صحنە نمایش آموزگاران دست

ژاد، سعادتی و سلطانپور. آن تە شدە قدیم بودند. رحیمی، پاک ناولین قربانیان رزم تازە چهرەهای شناخ

هایی کە خود را سهیم در  دوران را همە ما بەیاد داریم. اوایل دو برخورد با انقالب وجود داشت: آن

روسە هایی کە خواهان ادامە پ آندانستند )همانند طیف جبهە ملی و نیروهای میانە( و  حاکمیت می

بایست  اما پس از اندک زمانی چپ میگرفت.  ها بیشتر نیروهای چپ را دربر می انقالب بودند. کە این

گرفت. یا باید بر تامین و تضمین حقوق طبقات محروم پای فشارد و یا تسلیم شود و  تصمیمش را می

اە بماند. چرا کە حاکمان آشکارا شمشیر را چشم بەر ،های شکست خوردە بە امید درست بودن تئوری

 از رو بستە بودند.

 دانیم کدام در پی تسلیم و تظلم بود و کدام بر ادامە راە انقالب پای فشرد. و می

شود، زمین  خواهد. ترکمن صحرا سرکوب می کردستان غرقە در خون است، خودمختاری می

شود. بلوچستان، بابل، پاوە، قارنا، ایندرقاش  میخواهند. اهواز توسط دریادار اعلیحضرت سربریدە  می

گویند "دار و دستە  های تسلیم شدە می نامند و کهنە چپ ها ضد انقالب می چە آن و ... پرشدە است از آن

 پالیزبان هستند" همە بە یاد داریم.



ضد  شود و از طرف دوستان بە لقب سپاە نیروی سرکوب جدید از اوباش و ساواک قدیم بازسازی می

 گردد. امپریالیست مفتخر می

واقعیت این است کە نیروی چپ تنها چیزی کە در انقالب و پروسە بعدی آن در دست داشت و 

ها این را بە ارزان از دست نهادە بودند.  آبروی انقالبیش بود و آن ،پشتوانەاش در میان مردم بود

گذارند  دارند و نمی بی را پاس میجاست کە سعیدها با شناخت از این وظیفە مهم آبروی انقال این

 مردم در مقابل اتهامات ایدئولوژیک بی سروتە رنگ ببازد و بی اعتبار شود.مبارزات 

دورە بە اهمیت این  خواستم با اشارە بە آن من می، شرح همە ماجرا از حوصلە این مجلس خارج است

 ارزش و بازنگری آن در این مقطع برسم. 

ها از کارهای کردە و ناکردەشان خجلند و علیە خشونت  شرایط دیگری است. خیلیگویند امروز  می

کە بگویند ضد انقالب هستند مفتخرند. ببینیم  کنند و از این )تو بگو مبارزە( و انقالب قلم فرسائی می

 واقعا چە اتفاقی افتادە است؟

کنید چە تغییری روی  گشت میآن روزی کە ناچار شدید خاکتان را ترک کنید تا امروز کە تبلیغ باز

کشان بهتر شدە است؟ آیا از تعداد ملیاردرها و  دادە است؟ آیا وضع اقتصادی کارگران و زحمت

شدە است؟ آیا اعدام، شکنجە و  اشت و درمان و سوادآموزی بهترملیونرها کم شدە است؟ آیا وضع بهد

اهید گفت شرایطی پیش آمدە است کە امید بە زندان از بین رفتە است؟ یا شما تغییر کردەاید. البد خو

 گفتید. تغییر بەوجود آمدە است. البتە بەدست خود حاکمان موجود. این را آن زمان هم می

 بگذارید برای ترسیم چگونگی وضع و خالصە کردن مطلب از یک داستان کمک بگیرم. 

بسیار مکدر شد. صبح امر  گویند شبی سلطان محمد خوارزمشاە خواب بدی دید و خاطر مبارکشان می

ها را بیاورند و در مقابل بارگاە گردن بزنند کە حال ملوکانە از تشویش بەدر  فرمود تعدادی از زندانی

آید. مردم هم بە رسم زمانە کە امروز هم بە همان صورت است، بە تماشا گرد آمدند. زندانیان چهاردە 

بە نفر چهاردهم رسید. سلطان بخشندە دادگر فرمودند تا  نفر بودند. یکی بعد از دیگری گردن زدە شدند

این را بخشیدم. مردم بە شادی این بخشندگی تا غروب پای کوبیدند و جشن گرفتند. کسی نپرسید آن 

 سیزدە نفر را چرا گردن زدند؟

های هیئت حاکمە )تو بگو خواب محمد خوارزمشاە( داشتە باشیم، هنوز  با هر تحلیلی کە از جناح

ها سرجایشان هستند  بخشند. بسیار خوب، جناح همان است. سیزدە نفر را کشتەاند و یکی را میشرایط 

دهند. ما در کجا ایستادەایم، ما چە  برند و سینە چاک می و بر اساس منافع خودشان سیاستی را پیش می

این قبیل خواهیم؟ ما کە مدعی جامعە مردم ساالر، سوسیالیزم، دموکراسی، رفاە اجتماعی و از  می

های خالی و  کنیم؟ کدام شعار را در دست هستیم در کجای این بازی قرار داریم. بە کدام نیرو تکیە می

دادید،  دیکتاتوری شاە بە دمکراسی شاە را شعار می گذاریم؟ پریروز تبدیل سنە مردم میهای گر شکم

و حاال خاتمی و دوم خرداد دیروز خط امام و رفسنجانی کە لقب مرد سازگی از جانب شما گرفتە بود 

 و جامعە مدنی. جواب پرسش آن کارگر را هنوز ندادەاید.

گردد تا از مسئولیت  بگذارید تصور کنیم شبی سعید سلطانپور از میان اوراق تاریخ بە محفل ما باز می

 ما در قبال تاریخ گذشتە و آیندە آگاە شود.



 کنید؟ است؟ شما چە می د: خب رفقا در چە حالید؟ اوضاع از چە قرارسپر می

گوییم: از تو چە پنهان رفیق یک آخوندی پیدا شدە کە قرار است دمکراسی و حکومت قانون  می

 گذارند. بیاورد. اما آخوندهای دیگر نمی

 پرسد: کدام قانون؟ می

 دهیم همان قانون جمهوری اسالمی کە تو را با آن اعدام کردند. جواب می

 پرسد: چە نوع دمکراسی؟ می

 گوییم: مردم چهار سال یکبار بروند بە نمایندگانی کە شورای فقها تعین کردەاند رای بدهند. یم

 پرسد: نقش شما چیست؟ می

 البد باید بگوییم دعا بە جان ایشان.

کنید مردم را دست کم گرفتەاید. برای دعا کردن مهر و تسبیح و منبر و کتاب الزم  گوید فکر نمی می

 ک هستید؟است. آیا در فکر تدار

هایشان را بزنند. اگر  ها نگذاشتند همە حرف البد خواهیم گفت: آری در برلین کنفرانس گذاشتیم اما چپ

ها نبودند با دو کنفرانس دیگر بە جامعە مدنی و دموکراسی و همە این چیزها رسیدە بودیم و  این چپ

 گشتیم. در میان ابراز احساسات مردم بە تهران باز می

های گوتە آغاز شد خود  هایی کە بعدها ادعا کردند انقالب از شب نوع استدالل آشناست. آنسعید با این 

خواستند از چهارچوب قانون اساسی شاە تخطی کردە باشند و اجازە بدهند  هایی بودند کە نمی همان

 داند سعید شعرهایش را بخواند. اما او گوش نداد. حتی تهدید بە اخراج از کانونش کردند. او می

از کدام   در کشوری دیکتاتور زدە چە معنا و مابەازایی دارد و شکستن آن حرکت در چهارچوب قانون

 ها پیش گفتە است بە ما یادآوری خواهد کرد: گذرد. او گفتەای را کە سال خط سرخی می

سکوت گوید. ما  گویید. اما عمل چیز دیگری می گویم نباید سکوت کنیم، شاید شما نیز این را می من می

زنیم و  های جستە و گریختە هرگز کافی نیست. باید خطر کنیم. همە از تاکتیک حرف می کردەایم. نفس

 من چنین دریافتەام کە جای کلمە "ترس" را با "تاکتیک" عوض کردەایم.

بگذارید دنبالە داستان نفر چهاردهم را بگویم و سخن کوتاە کنم. او بە بازار آهنگرها رفت. آهنگری 

های فوالدیش را شکافت. او از آهنگر خواست کە از آن فوالدها خنجری بسازد و قسم خورد کە پابند

 از آن خنجر برای نابودی شاە و دودمانش استفادە کند.

 گوید: سعید می

 پتک است خون من در دست کارگر

 داس است خون من در دست برزگر

 خنجر را غالف نکنیم. خون او آن خنجر نفر چهاردهم است در دست ما. باشد کە این
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