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  نوشتاری از  نرگس عاملی
   در چهارمين سالگرد دشنه آجين شدن فروهرها١٣٨١دوم آذرماه   -در تهران برگزيده از روزنامه اعتماد 

  
  تا ابديت.... با تو 

  
 روزنامه ها از تو نوشته زيرا که...  و آغاز کردم تبود که صبح را با خبری از  ٧٧دومين سپيده دم پاييز سياه 

و بعد با خيل عظيم دوستان و ... داريوش فروهر و همسرش در تهران به قتل رسيدند: بودند هر چند کوتاه 
آن خانه قديمی که با وجود تو و همسرت به اندازه يک باغ بهشت لطف و .... همرزمانت به خانه سوگوار تو آمدم

آن روز همه آمده بودند خشمگين و عزادار با ....  گشته بودتا نهاينک قتلگاه خونين تو و پرواصفا داشت، 
؛ از تو و بالهای سوخته ات  و از قساوت همه از تو و پروانه ات می گفتند... چشمانی تر و قلبهايی شکسته 

رده بودند، از شقاوتی دژخيمانی که قلب عاشق تو و همسفر مظلومت را به پاس عشق جاودانه ات دشنه آجين ک
براستی تو چه کرده . دن و پاره کردن بدن مطهرت عطش کينه بی پايان جالد را تسکين می بخشيد دري تنهاکه

چه کسی می داند که در آن قربانگاه به تو چه گذشته است؟ گويی اين . که اينچنين ات به مذبح بردند.... بودی 
امين گناه کشته شد؟ براستی تو و ديگر همرزمانت بای ذنب قتلت آيا به کد: بود کهکالم الهی فرياد حلقوم دريده تو 

به کدامين گناه کشته شديد؟ پروانه فروهر به چه جرمی قصابی شده بود؟ محمد مختاری ، جعفر پوينده و مجيد 
اما در کنار خانه غمزده ات همهمه ... در آن روز شوم ... شريف به کدامين گناه ناکرده به قربانگاه برده شدند؟ 

همه آمده بودند تا در آخرين وداع همقدم تو باشند نه تنها ياران و دوستدارانت که سوگوارانی از ..... ودای برپا ب
همان مردمی که تو به آنها عشق می ورزيدی، دوستشان می داشتی و برای احقاق حقوق ... اقشار مردم همه 
تصوير تو در دست ..... ت را حالج وار به آنها هديه کردیال شده شان همه عمر عزيز و جان شريفپايم

فروهر .... عزادارانت گويی بغض فروخورده يی را فرياد می کرد و آن چهره شکسته از تلخی روزگار چه بگويم 
عزيز اينک همان مردم آمده بودند تا پيکر قطعه قطعه و خونين تو و يار با وفايت را برای هميشه به خانه ابدی 

ببرند، زيرا که در پناه خاک مهربان ميهن ديگر خبری از دژخيم نبود، خبری از تيغ جالد و دشنه خصم خون ات 
خانه هميشگی ات در آغوش رحمت پروردگارت بودی و خشنود و رستگار از  آشام نبود، تو در پناه خاک سرد

ئنه ارجعی الی ربک راضيه مرضيه و النفس المطمايتها : حيات طيبه يی که از روز ازل بشارتت داده بودند که 
ادخلی عبادی وادخلی جنتی و من به يقين رسيده بودم که روی سخن کالم وحی تو بودی و همراه و همرزمت که 

قدسی باز گرد بسوی پروردگارت خشنود و راضی و وارد شو در بندگان خاص من و وارد شو ای نفس مطمئنه (
شکسته ميهن خميده اما مغرور که چه نيکو امانتی را به پروردگارش باز و مردم داغدارو دل) به بهشت جاويد من
برای من و نسلی چون من که از تو و همرزمانت چيز زيادی نمی داند و يا حداقل آنچه را که . پس فرستاده است

 آن سپيده با جمعيت همراه می شوم و اينک پنجمين خزان پس از.... بايد بداند نمی داند تو تنها يک نام نيستی 
 نهال کوچک آزادی انديشه انسانی را ای بلند تو و صدای حق طلبانه تو ، اما انديشه ه... خونين فرا رسيده است 

  ....بيش از هر زمان ديگر آبياری کرده است
آن : ( فروهر عزيز تو زنده خواهی ماند تا تاريخ زنده است زيرا که به گفته پيامبر رحمت حضرت عيسی بن مريم

  .) که عشق می ورزد جهان را فتح کرده است هر چند در رنج و ناکامی زيرا که عشق حقيقی ايثار کامل استکسی
  
  

  **پايگاه اينترنتی دادنامه**
  دی ماه، زاد روز داريوش فروهر٧ويژه 


