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 به مناسبت سی و هشتمین سالگرد جان باختن رفیق فدایی غزال آیتی

آباد به در شهر خرم 1332رفیق شهید پریدخت )غزال( آیتی )به احتمال زیاد( در زمستان 

دنیا آمد. پدرش، عبدالمحمد آیتی بروجردی؛ پژوهشگر، نویسنده و مترجم معاصر، 

به شهرستان بابل اعزام و در  1328چندین سال پیش از تولد رفیق یعنی در سال 

های این شهر مشغول به تدریس شد. در همین شهر با مادر غزال ازدواج کرد و دبیرستان

 ها و تولد غزال نوشته است:آباد تبعید شد. وی دربارۀ این سالزمان با تولد او، به خرمهم
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 نیخواست اولیها که زنم میکیشدم. در همان نزد یاسیانات سیمن ناخواسته وارد جر»

 ینیار کارگزیا غزال را(، مرا از بابل در اختیدخت یپر یعنیاورد )یا بیفرزندمان را به دن

آباد دخترم متولد شد، من در خرم ید کردند. وقتیا تبعیآباد فرستادند گذاشتند و به خرم

دا آورد و من مضطرب بودم که مبایبودم. آن سال هم زمستان سخت و برف، جاده را بند م

 (1«)خ بزند.یدختر نوزادم در برف 

اش چندی در تهران زندگی و سپس به دلیل های بعد، رفیق غزال به همراه خانوادهدر سال

انتقال پدرش به شهرستان ساوه جهت تدریس در دبیرستان، در این شهر اقامت کردند. 

اش نامهزندگیرفیق غزال، مادرش را در همین دوران از دست داد. عبدالمحمد آیتی در 

 نویسد:می

اش دوقلو بود و هر دو به چاره بچهیا رفت؛ بیسال در ساوه ماندم. زنم در ساوه از دن10»

لی یگفت، در شکم مادر مرده بودند، حاال چرا، برای خود دالیطوری که دکترش م

ن یزارخانه سمارستان ساوه ببرد، در یکه زائو را الاقل به بآوردند. دکتر نادان به جای آنیم

ا غزال، آذردخت ین، سبب مرگ او شد. من ماندم با سه بچۀ خردسال؛ پریدخت یکرد و هم

 (2«)ا مجید که او هم ساکن کانادا است.یکند و انوش یم یکه فعالً در کانادا زندگ
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وانی خرفیق پریدخت )غزال( در دوران نوجوانی عالقمند به ادبیات و مشتاق شعر و داستان

 در گفتگویی، دربارۀ او گفته است: بود. پدرش

چاپ شده بود. هزار و  "کتاب هفته"در  "باتالق"های من، به نام  روزی یکی از ترجمه»

التألیف بر آن تعلق گرفته بود. آن روز پول زیادی در نظرم آمد. برای پانصد تومان حق

 "هکتاب هفت"ن رفتم؛ گرفتن آن، او را هم با خودم از ساوه به تهران آوردم. به مؤسسۀ کیها

دان، بر آن نظارت داشت. نشریۀ کیهان بود. دکتر محسن هشترودی؛ فیلسوف و ریاضی

 "باتالق"وقتی وارد شدیم، استاد پشت یک میز نشسته بود؛ تا جلو رفتیم. استاد داستان 

 درا پسندیده بود؛ مرا مورد تفقد قرار داد. پری در کنار من بود؛ دکتر به چشمانش نگاه کر

 "نگاه عجیبی دارد، هوشمندی از آن هویداست، مواظبش باش."و گفت: 

ها شروع شد. در آن های بچهخواند و کتاب خواندنش از کتاباز همان کودکی کتاب می

های جیبی )وابسته به انتشارات فرانکلین( رواج های جیبی سازمان کتابها، کتابسال

خواندند؛ ها را می. پری و خواهرش آذر این کتابیافته بود، با بهای دو تومان و سه تومان

ها و البته این تا زمانی بود که هنوز ها، توم سایر، عاشق مترسک و امثال اینها و آدمموش

ها رو به افول نهادند؛ تلویزیون به خانۀ ما نیامده بود. تلویزیون که به خانه آمد، کتاب
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 کرد؛ ولی منها را اشباع میهای دیگر، بچهالهای سرکار استوار و مرادبرقی و سریداستان

خواندم؛ مثل رستم و سهراب، بیژن و منیژه؛ های شاهنامه را میخودم برایش داستان

آمد. شعر فریدون مشیری را هم پری مخصوصاً از داستان گردآفرید خیلی خوشش می

و  "پریا"ر را از بر داشت. شع "بازهای نیمهخوش به حال غنچه"دوست داشت؛ قطعۀ 

 خواند.را تقریباً از حفظ می "آرش کمانگیر"داستان 

تر شعرش را برای من خوانده بود. بعد از مرگش، گوید، ولی کمیک روز فهمیدم که شعر می

مقداری از شعرهایش را پیدا کردم، ولی تاکنون چیزی از او چاپ نشده است. او داستان 

د ام. داستانی نوشته بوهایش را نگه داشتهاننویس داستنوشت و من برخی از دستهم می

دربارۀ چگونگی مرگ مادرش؛ روزی که این داستان را در کالس خواند، حتی معلم هم گریه 

 کرد:

 "اید؟سوری چه فکری کردهشنبهبرای چهار"

زنند و برای رسیدنش ها این همه از آن حرف میسوری، نه عیدی که آنشنبههیچ! نه چهار

نیستند. شاید با سه سال پیش خیلی فرق داشت؛ کنند، برای من خوشمی روزشماری

 …ولی حاال
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توانم بخندم؟ این اولین سؤالی بود که بعد رفتنت از خودم آیا پس از تو، من بار دیگر می

 ام که نه،ام؛ ولی حاال حقیقتاً دریافتهدانم چه جوابی به خود دادهآن هنگام نمی کردم. در

خندم و نه با روحم و نه با تمام وجودم، چون خندم؛ ولی نه با قلبم میمن میتوانم! نمی

 توانم.نمی

زند. قلبم از گردند؛ ولی اشک شادی در چشمم حلقه نمیهای من به خنده باز میلب

گذارند که های خاموشت نمیکه یاد تو و خندهآید، چرا؟ برای اینهیجان به تپش نمی

یم؟ گوفهمی که چه میدهی؟ تو میزنم، تو گوش میبا تو حرف می بخندم. ببینم االن که

م وقتی ترسهایم بر صفحۀ صورتم بلغزند. میهایم از ایوان چشمگذارم اشکببین، من نمی

ها و شکنند، تو از صدای افتادن آنچکند و میهایم پایین میقطرات آن از گونه

 شکستنشان بلرزی و بترسی.

 ای،مان است؟ تو مردهمانده، جز مقداری عکس که یادگار روزگار خوشی از تو چه چیز باقی

 ای. این افکار دیگران است.ای و به هوا رفتهای و پوچ شدهتو هیچ شده

زنی؛ ولی با شنوم؛ در طول و عرض اتاقم قدم میبرای من تو هستی، صدای پایت را می

 آیی؟فاصلۀ زیادی از من؛ چرا جلو نمی
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 .بود مانده ما جدایی به ماه شش موقع آن …سوری سه سال قبلشنبهچهاریادت هست 

یچ کدام خبر نداشتیم چه خواهد شد. من هوس کرده بودم مثل دیگران از روی آتش ه

 مگر بگذار راحتم …بپرم و بر حرفم اصرار ورزیدم؛ تو مانع شدی و فریاد زدی: غزال

قیۀ حرفت را خوردی و ناتمام گذاشتی. تو ب …و آتش توی بیفتی حاال دارم؟ کار بینینمی

دادی. من کردی من بمیرم؛ حتی اجازۀ فکر کردن در این باره را به خودت نمیقبول نمی

دانستم، از فریادی که بر سرم کشیدی، اشک در چشمم حلقه زد و بغض گلویم را این را می

 های دنیا از یادمۀ غمآغوش تو هم گرفت. برخاستی؛ در آغوشم گرفتی؛ به خود فشردی؛ در

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

های ترم را بوسیدی و به هایم را پاک کردی، چشماشک …کنم و توهایم حس میگونه

هایش از شوری دلم را شوخی گفتی: خدا به غزال کوچولوی من چقدر نمک داده! اشک

خندیدی. من هم با تو خندیدم از ته دل، با تمام وجودم،  بلند صدای با و …زندهم می

روحم سرشار از شادی بود، چون هیچ غمی نداشتم. دستم را گرفتی؛ هر دو با خوشحالی 

دیگر را بغل کردیم و بوسیدیم. شاید آن وقت من هم از نزدیک شدن عید خوشحال هم
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را به صورتم نزدیک کردی، زیر گلویم را مکیدی؛  بودم. مرا روی زمین خواباندی، صورتت

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

. به ای نصفۀ دیگرش را درست کنیای و نتوانستهدستی خودت بود. گفتی وقت نداشتهکار

 اش را برایم درستدیگر بقیهمن گفتی آن را نگه دارم و به هیچ کس نشان ندهم تا سال 

داند آن چیست، فقط من و تو، کنی. من هم آن را قایم کردم. هیچ کس جز من و تو نمی

قولت را فراموش کردی. بهار گذشت؛ تابستان رسید. خواستی مرا به ییالق  تو …اما

 گذشتند. آه که چقدر به ما خوشخواستم با تو باشم. روزها میبفرستی؛ ولی نرفتم، می

توانستی به راحتی حرکت کنی؛ بیمار بودی؛ با وجود این گذشت، یادت هست؟ تو نمیمی

 ها؟گذاشتی. اکنون چه مانده است جز یاد گذشتهتنهایم نمی

طلبیدی. بعد از آن بیهوشت کردند. زدی و از خدا کمک میشنیدم؛ فریاد میصدایت را می

بود؛ فریاد زدی. هر فریادت چون  نیم ساعت بعد باز به هوش آمدی؛ عمل تمام نشده

 کرد و دوباره بیهوشت کردند.تر میای قلبم را ویران و ویرانزلزله
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 بگیرم؛ آغوشتدر خواستم بودی؟ شده طور آن چرا …به ما اجازه دادند تو را ببینیم. آه

توانستی. ناراحت خواستی با من حرف بزنی؛ ولی نمیمی تو دانممی. شدند مانع ولی

 فروغت را به من دوختی و گفتی: غزال!گیرم. چشمان بیمن به دل نمی نباش،

بعد همه چیز درهم ریخت؛ اتاق شلوغ شد. ما را به اتاق دیگری بردند و در اتاق تو را بستند. 

شد؟ آرام از اتاق فرار کردم که خود را به ما سفارش کردند که خارج نشویم؛ ولی مگر می

شد. ر آمد؛ وارد اتاق شد؛ در بسته شد. ای کاش هرگز باز نمیجلوی در اتاقت رساندم. دکت

 ای به چهرۀ هریک نگاهی کرد و زیر لب گفت: متأسفم!دکتر با قیافۀ درمانده

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

یدی پارسال را همان رفتی. تو به من قول داده بودی نصفۀ عخداحافظی میتو نباید بی

ام و باز هم نگاه سال به من بدهی؛ ولی دیگر کجا؟ من همان عیدی نصفه را نگاه داشته

خواهم داشت و با تماشای آن دوباره در خیال با تو سر خواهم کرد. ولی من عید و مقدمات 

 ها عوض شوند و تو و خاطرات تو را از من دورخواهم سالآن را دوست ندارم؛ چون نمی

 کنند.
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 هایام، جز اشکآید، هیچ فکری نکردهسوری و عیدی که بعد از آن میشنبهمن برای چهار

 (3«)…مادر …فراوانی که به یاد تو در تنهایی خواهم ریخت

 را برای خود انتخاب کرده بود. پدرش گفته است:« غزال»او نام مستعار 

 خواندم؛من گاهی این بیت را برایش می»

غـزل نغز با سواد دو دیده                                        مگر که دام غزل گردی ای غزال نوشتـم این 

 (4«)رمیده
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های دبیرستان به همراه خانواده به دلیل اشتغال پدر در مرکز انتشارات رفیق غزال در سال

 آموزشی، از ساوه به تهران نقل مکان کردند. پدرش نوشته است:

به  ک دبستان پسرانهیرفتند و انوش هم به یرستان اسدی می)غزال( و آذر به دبدخت یپر»

 (5«)طاهر.نام بابا

ل با دوستانش به کوه یرستان که بود روزهای تعطیدخت در دبیپر»به گفتۀ پدرش، 

طلبی در همین خواهی و عدالتهای آزادی( به احتمال زیاد، نخستین جرقه6.)«رفتیم

های زیبای تهران و در جمع رفقا، در وجود رفیق غزال جهیده است؛ لهدوران، بر فراز ق

 های بعد از آن، شعله کشید و به آتشی فروزان تبدیل شد.ای که در سالجرقه
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رفیق پس از پایان دورۀ دبیرستان، در رشتۀ علوم سیاسی در دانشکدۀ حقوق دانشگاه 

های فدایی خلق قرار سازمان چریک در ارتباط با 1350تهران پذیرفته شد. وی از سال 

 گرفت.

وی در حالی که چند » دستگیر شد. 1352رفیق فدایی غزال آیتی یک بار در شهریور سال 

ی هایی از دکتر علبرگ اعالمیه دربارۀ کشته شدن احمد رضایی و اعدام ناصر صادق و کتاب

لینی یری و اعترافات ثقشریعتی را از احمد )بهرام( ثقلینی دریافت کرده بود، در پی دستگ

با مقاومتی که در زندان از خود نشان داد، »ولی ( 7«)و احمدرضا کریمی، دستگیر شد.

های تشکیالتی رفیق پی ببرد و فقط شش ماه در زندان به سر ساواک نتوانست به ارتباط

 ( پدرش، عبدالمحمد آیتی، در شرح این واقعه نوشته است:8«.)دبر

ک ماه یدخت را با خود بردند. مدت یمأمور ساواک به خانه آمدند و پرک روز صبح چند ی»

ته مشترک را گذرانده و او یدم که مرحلۀ زندان کمیچ خبری نداشتم تا باالخره فهمیاز او ه

اش کردند و به شش ماه زندان محکومش نمودند. از اول اند. محاکمهرا به زندان قصر برده

اد د، آزیان رسیتش به پایبود. درست روزی که مدت محکوماسفند در زندان  29ور تا یشهر
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د. پس از آزادی، باز او را در یگذرانیرا م یاسین هنگام سال سوم حقوق سیشد و در ا

گر به خانه یترک کرد و تلفن کرد که د یاندک که ما را به کل یرفتند و بود تا زمانیدانشگاه پذ

 نویسد: چنین میوی هم (9«)گردد.برنمی

سوان ین آمد؛ گییها پاد و از پلهیک روز صبح لباس پوشیشه برود، یکه برای همش از آنیپ»

 یم گذاشت... خداحافظیخت و پهلویم چای ریخته بود. برایها ربلوند و بلندش روی شانه

کرد و رفت. بعد تلفن کرد که بروم کاغذی را که در جایی پنهان کرده بود، بردارم. کاغذ را 

القۀ گردد. برای من با عگر به خانه برنمییکه او دبود؛ حاصلش آن یمقالۀ مفصلدا کردم؛ یپ

 (10«)زم داشتم، فاجعه بود.ین دختر عزیمفرطی که به ا
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های فدایی خلق بدین ترتیب رفیق غزال آیتی پس از آزادی، مجددًا با سازمان چریک

یق غزال دربارۀ دوران زندگی آورد. پدر رفتماس گرفته و این بار به زندگی مخفی روی می

 مخفی دخترش، چنین نوشته است:
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ک شب دو مأمور به خانۀ ما آمدند و سراغ او را گرفتند. یبت کرده بود، یام که غیدر آن ا»

د؛ ید، چطور از دخترتان خبر نداریگفتم که از او خبر ندارم. گفتند؛ شما که مرد مؤمنی هست

ی گریک شب خانم دیا سه بار شب به خانه آمد. یو دخت )غزال( دیواقعاً خبر نداشتم. پر

م، مبادا یرا چراغ روشن نکرده بودیون شام خوردند، زیزیرا هم به همراه داشت. در نور تلو

 ند. صبح که شد، رفتند. آنیها را ببنان نداشتم از توی اتاق خود آنیه که به او اطمیهمسا

ند و آن دو که مسلح بودند، یایبها دم ساواکییترسیلی سخت گذشت؛ میشب بر من خ

 (11«)ای رخ نداد.ن حادثهیراندازی شود که خوشبختانه چنیزند و تیبخواهند بگر

بدین ترتیب رفیق فدایی غزال آیتی با جدایی از خانواده و پشت کردن به زندگی آرام و 

ه ارزای خود را وقف سازمان و مبتوانست داشته باشد، به شکل حرفهای که میدغدغهبی

در راه آرمان کرد و در طی چندین سال زندگی چریکی، مسئولیت چندین تیم را به عهده 

 داشت.
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شک کنار گذاشتن خانواده و همۀ تعلقات عاطفی، و پیوستن به صفوف مبارزۀ مسلحانه بی

برای دختری مانند غزال در آن زمانه، امری بسیار صَعب و دشوار و نیازمند جسارت و 

العاده بود؛ ولی رفیق غزال و بسیاری از رفقای دختر دیگر سازمان، ناممکن شهامتی فوق

 ، چه در عرصۀ وجودی،"زن"سابقه را در مقابل را ممکن کرده و افقی کامال نوین، بدیع و بی

اجتماعی، گشودند: موجودیت زن به مثابه یک -زیستی و اخالقی و چه در عرصۀ سیاسی

دشمنان خلق را، به جای میدان رقابت با دختران دیگر بر سر  انقالبی. آنان عرصۀ مبارزه با

آل و سایر امکانات زندگی برگزیدند. آنان برای نخستین بار، نه در سایۀ تصاحب شوهر ایده

حضور یک مرد و نه در تبعیت و حمایت از او، بلکه از برای باور و آرمانی اجتماعی و انقالبی 
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رسیده بودند، به طور مستقل به صفوف مبارزه پیوسته و  که در سایۀ مطالعه و آگاهی به آن

رزمان و رفقای مرد خویش با تمام وجود جنگیدند و خود و دنیای  پیرامون دوشادوش هم

 خویش را عمیقاً دگرگون ساختند. 

ستیز اسالمی به هیچ وجه خوش این همان چیزی است که به مذاق مزدوران رژیم زن

مستقل، آزاد و در عین حال متعهد و انقالبی زنِ فدایی موجب  آید. این شخصیت آگاه،نمی

 ایای که از هیچ تقالی مذبوحانه و وقیحانهگردد؛ به گونهوحشت و هراس این مزدوران می

کنند. در همین راستا، در جهت مخدوش کردن این حقیقت درخشان، مضایقه نمی

کوشد تا طالعات ابلهانه میوزارت ا« های فدایی خلقِچریک»محمود نادری در کتاب 

)علی  «متکی به یک مرد»پیشه و مبتذل، وابسته و فدایی قهرمان غزال آیتی را زنی عاشق

چه شده در ورطۀ روابط جنسی و تابع معشوق معرفی کند. در حالی که آنفرد(، غرقدبیری

یتی، آ پذیر، غزالناحقیقی است و غیر قابل انکار، این واقعیت است که رفیق خستگی

های های زندگی مبارزاتی، مسئولیتمصممانه قدم در راه مبارزه نهاد و در طی سال

 سازمانی مختلفی به عهده داشت. 
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 نویسد:یکی از افراد تحت مسئولیت غزال می

ها آن بندش را باز کرد و نشانم داد. برایم جالب بود که چگونه چریکروزی غزال کمر»

امل بیند. کمربند شبندند و کسی آن را نمیبند را با آن همه محتویات، به کمرشان میکمر

یک سالح کمری، یک خشاب اضافی، یک و یا گاهی دو نارنجک، یک کیف کمری شامل 

نامه و یک آمپول اضافی سیانور بود؛ برخی رفقا کاردی اهیمقداری پول، شناسنامه، گو

دوخت. وسایل دوختن بند را هر رفیقی، خودش، میهم داشتند، ولی نه همه. این کمر

مان بستند و در زبند را معموالً زیر لباس میشد. کمرمانند چرم، در هر خانۀ تیمی یافت می

و  شد، با حرکتی سریع باز کردهاز جلو بسته میای های قابلمهدرگیری، لباس را که با دکمه
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د و بستنها، آن را روی پیراهن، در قسمت پشت خود میکشیدند. برخی پسراسلحه را می

واند بست که بتبند را طوری میپوشیدند. البته در عمل، هر کسی کمرروی آن حتماً کت می

 بست.ر دست سمت چپش میبندش را زیتر از آن استفاده کند؛ مثالً غزال کمرسریع

بود. وقتی  25فرانسوی کالیبر  "یونیک"غزال کار با اسلحه و نارنجک را نشانم داد. سالح او 

. قدر راحت با آن کنار بیایمکردم که اینآن را در دست گرفتم، کوچک و سبک بود؛ باور نمی

استفاده از آن کرد؛ هنوز احساس ام را تحریک میتر کنجکاویدیدم، بیشچه میهمۀ آن

 (12)«را نداشتم.

تیر و جان باختن رفیق حمید اشرف و  8، پس از ضربۀ 1355رفیق غزال به ویژه در سال 

های فدایی خلق و از بین رفتن بسیاری از امکانات همۀ اعضای مرکزیت سازمان چریک

از  ترای در تجدید سازماندهی سازمان ایفا کرد؛ و چه چیز بیشتشکیالت، نقش برجسته

 کوبدمیگویانی مانند نادری نوع زندگی و نوع مرگ غزال، مشت بر دهان یاوه
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 رعـنـا !

 روز شهادت تو چه روزی بـود؟

 یـا در کــدام سـاعــت آن روز

 توزدست کینهصیاد نابکار سیه

 آن پیکر عزیز تو در خون کشیده است؟

 و انـــدر کـــدام وادی مـــتــروک

 ه خون آرمیده است؟آن جسم پاک غرقه ب
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، رفیق کبیر غزال آیتی که به 1356فروردین  10بعد از ظهر روز  4سرانجام... در ساعت 

شاهی واقع در خیابان مدائن نارمک رفته بود و از لو رفتن این خانۀ علنی خانوادۀ رفقا پنجه

صد ق شاهی و رفیق عباس هوشمندخانه خبر نداشت، همراه با رفقا سیمین و نسرین پنجه

ها پس از خارج شدن از خانه، مورد شناسایی مزدوران کمیته کنند. آنخروج از منزل را می

بینند. در این هنگام، رفیق غزال و سه رفیق مشترک قرار گرفته و خود را در محاصره می

دیگر، به قصد شکستن محاصره و خروج از منطقه، دالورانه بر دژخیمان آتش گشودند. در 

برابر، رفیق غزال آیتی آخرین پیکار خود را به انجام رساند و در کنار سه رفیق این نبرد نا

 همراهش قهرمانانه جان بر سر آرمان و پیمان نهاد. 
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وست دتوان به طبع هنر، که در زندان قصر با رفیق غزال بوده است، می«رقیه»داشت در یاد

 و قریحۀ خوش و طناز رفیق پی برد:

ان جوانان دانشگاهی، یکی بود؛ به خصوص مین دورۀ مبارزۀ چریترشورپر، 54و  53سال »

ن دختر جوان را یز، چندیچهای ناار داشت. روزی نبود که ساواک به بهانهیهواداران بس

سر از بند ما  53ا غزال هم اواسط سال یتی یر و به بند ما منتقل نکند. پریخت آیدستگ

د به یکرد؛ شازی بود که جلب نظر میین چیارش، اولوبا و چشمان غزالیدرآورد. چهرۀ ز

ۀ هنرمندانه یری نگذشت که روحیم. دیکردش میین خاطر بود که در زندان غزال صدایهم
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ا همۀ ق گذاشت. قادر بود بیاش بر فضای بند تأثیری عممییف، رفتار دوستانه و صمیو ظر

ر کند و به فضای بند لطافت می برقرایای صمش، رابطهیها، از هر دسته و گرابندیهم

 "تو هم پری هستی، هم غزال."گفتم: بخشد. به او می

م یدیکوشها مییید فطر بود. ما فدایمدت کوتاهی از آمدن غزال به قصر نگذشته، مراسم ع

م؛ یها کمک کنر مذهبیین و ساید فطر، به مجاهدیدر فراهم آوردن امکانات مراسم ع

 معج مراسم نیا برای قبل مدتی از را …چی ویر و آبنبات قیپنهای بند چون شکرخوراکی

 چون م؛یبود قائل ایژهیو تیاهم مراسم، نیا در بستگیهم دادن نشان برای م؛یکردمی

ها، م. برخی از ما، در رابطه با آنیدانستها را از متحدان خود مییمذهب و نیمجاهد

ن دوستان، به صدای یخواست اگاه به درم و من یاد گرفته بودیر قرآن را یخواندن و تفس

آمد، اش خوشم میش و آهنگ موزون و شعر گونهیای از قرآن را که از معنابلند، سوره

 کییمقدمه شروع کرد به خواندن د فطر، غزال بییخواندم. اما در آن مراسم عشان مییبرا

 نا؛ یما بیاز آوازهای س

از کنده و زندون نترسه / دل عاشق بود گرگه هر آن کس عاشقه از جون نترسه / که عشق "

  "گرسنه / که گرگ از هی هی چوپون نترسه...
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 ییه انداخته بود. صدایدار غزال همه را به گرن صدای زنگیباره بند ساکت شد؛ طنکی

نم. زشنوم، با آن محک میی که میین که تا به امروز در گوشم ضبط است و هر صدایدلنش

 کسان بود.ینا هم عالقمند شدم، چون بافت صدای هر دو یما بیای سق او، به صدیاز طر

، به نایما بیا سوسن و سیه یهایی چون دلکش و مرضق غزال بود که صدای خوانندهیاز طر

کرد؛ همۀ بند با عالقه به گوش د میینه تقلیها را به عافت؛ صدای آنیبند ما راه 

ک یم صدای هریکردم و تالش مییگذاشتیهای معمول را کنار مداوریشیم، پینشستمی

ها را، خود به خود، از او ر و بمیم. هنر آواز خواندن و تفاوت زیص دهیها را تشخاز خواننده

 که ادعایی داشته باشد.آنم؛ بییآموختمی

سروده بود. به احتمال زیاد، پدرش که بایی هم یز عالقمند بود و اشعار زیات نیغزال به ادب

 تنه بهکیت دو فرزند دخترش را یات بود و پس از مرگ زودرس همسرش، تربیادبر یدب

حۀ هنری غزال نقش مؤثری داشت. روزی که قرار بود غزال را یعهده گرفته بود، در رشد قر

نشدنی برای همه اجرا کرد؛ رفتار و بازی ]پانتومیم[ فراموشک برنامۀ اللیآزاد کنند، 

 میزدگذاشت و ما حدس میش یبازی به نماها را با ادا و اللبندیلی از همیحرکات خاص خ

ها را، از بندیگر همیهای خودمان و دبیان قهقهه و شادی، عیچه کسی است؛ در م
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 ن،یآفرم. تا به آن روز، برنامۀ انتقاد و انتقاد از خودِ شادییشناختاداهای غزال باز می

 ( 13)«م.یده بودیری ندیآموزنده و بدون دلگ

 کند:داشتی دیگر اشاره میچنین، فریده الشایی در یادهم

هایمان را درمی آورد، یا بندیبازی، ادای بعضی از همهر وقت غزال )پری آیتی( با الل»

های بزرگ و شیک آمریکایی را های مختلف فولکس واگن، کامیون و ماشینادای اتومبیل

یا چه اتومبیلی است، تأثیر خوشایندی بر  کوشیدیم حدس بزنیم ادای چه کسیو ما می

چه گرفت، گرها را میبندیها و دستهبستگی، جای دلخوریگذاشت و شادی و همفضا می

 (14)«پایدار.نا

دوست و شاعرانۀ خود را صادقانه در خدمت انقالب و مبارزه قرار رفیق غزال این طبع هنر

تباه به نام رفیق شهید مرضیه احمدی اسکویی که به اش« من یک زنم»یا « افتخار»داد. شعر 

 معروف شده است، سرودۀ رفیق غزال آیتی است. 

 من مادرم

 من خواهرم

 من همسری صادقم
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 من یک زنم

 های مردۀ جنوبکورهزنی از ده

 زنی که از آغاز

 با پای برهنه

 ها راکردۀ دشتدویده است سرتاسر خاک تف

 من از روستاهای کوچک شمالم

 از آغاززنی که 

 زار و مزارع چایدر شالی

 تا نهایت توان گام زده است

 های دور شرقممن از ویرانه

 زنی که از آغاز

 با پای برهنه

 عطش تند زمین را

 ای آب درنوردیده استدر پی قطره
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 زنی که از آغاز

 با پای برهنه

 گاههمراه با گاو الغرش در خرمن

 از طلوع تا غروب

 از شام تا بام

 رنج را لمس کرده استسنگینی 

 من یک زنم

 هاها و کوهاز ایالت آوارۀ دشت

 آوردزنی که کودکش را در کوه به دنیا می

 دهدو بزش را در پهنۀ دشت از دست می

 نشیندو به عزا می

 من یک زنم

 هایشکارگری که دست

 آوردماشین عظیم کارخانه را به حرکت در می
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 و هر روز

 رخهای چتواناییش را دندانه

 کنند پیش چشمانشریز ریز می

 زنی که از عصارۀ جانش

 خوارشود الشۀ خونپروارتر می

 و از تباهی خونش

 دارشود سود سرمایهتر میافزون

 زنی که مرادف مفهومش

 آلود شما وجود ندارددر هیچ جای فرهنگ ننگ

 هایش سپیدکه دست

 قامتش ظریف

 که پوستش لطیف

 و گیسوانش عطرآگین باشد
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 یک زنممن 

 هایی کهبا دست

 هااز تیغ برندۀ رنج

 ها داردزخم

 شرمی شمازنی که قامتش از نهایت بی

 فرسایدر زیر کار توان

 آسان شکسته است

 زنی که پوستش آیینۀ آفتاب کویر است

 دهدو گیسوانش بوی دود می

 اممن زنی آزاده

 زنی که از آغاز

 پا به پای رفیق و برادر خود

 درنوردیده استها را دشت
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 زنی که پرورده است

 بازوی نیرومند کارگر

 های پر قدرت دهقان راو دست

 من خود کارگرم

 من خود دهقانم

 تمامی قامت من نقش رنج

 و پیکرم تجسم کینه است

 گوییدشرمانه است که به من میچه بی

 ام خیالرنج گرسنگی

 و عریانی تنم رویا است

 من یک زنم

 زنی که مرادف مفهومش

 آلود شما وجود ندارددر هیچ جای فرهنگ ننگ
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 اش دلیزنی که در سینه

 های چرکین خشم استآکنده از زخم

 زنی که در چشمانش

 زندهای آزادی موج میانعکاس گلرنگ گلوله

 هایش را کارزنی که دست

 برای گرفتن سالح پرورده است

 

 «عاشقم من»وزن آهنگ دلکش نیز از رفیق غزال آیتی است که بر « در دل صحرا»سرودۀ 

 سروده شده است.

 قرارمیعاشقم من، عاشقی ب

 کس ندارد خبر از شور و حالم

 همچو آتش گرم و سرکش سربرآرم

 دمد اللهیدر دل صحرا م

 سرخ، غرق در ژاله  یهاالله
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 دمد اللهیدمد الله، میم

 ها گذر کنز و با ما از افقیخ

 م سحر کنیچون نس یدلنواز

 در ره خلقای فدایی 

 نه خود را سپر کنیس 

 من به راه خلق عاشقم ای جان

 سپارم جاندر ره توده می

 سپارم جانمیسپارم جان، می 

 

نیز کار مشترک رفیق غزال با رفیق صدیقه صرافت است که در زندان قصر و با « قسم»شعر

 اقتباس از سرود پیشاهنگی سروده شده است.

 کـه جـان بــازم در رهت ای عشـــققسم خوردم بر تو من ای عشق/ 

 ای ای عشقنیـــارزد جــــان در رهـــی واال/ که ناچیز است هدیه
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 بــه خـــون پــــاک شهیــدانت/ بــــه قلـــب پـــرخـــون ایــــن ملــــت

 نگیـرد ایــن شعلـه خـامــوشـی/ فــروزد از هــر کــران ای عشــق

 گیــــردمیــرد/ بســــاط ظلــــم ریشــــه مـــیمــیگمـان بـردنـد شعلـه 

 نخشکد آن شاخـۀ سـرسبــز/ کــه آب از خــون شهیـدان خـورد 

 زهر برگی که اش به خاک افتــد/ هــــزاران ســـــرو چمــــــن رویــــــد

 پــدیـــد آیــــد جنگلـــی انبــــوه/ ز نیــروی قهــر خلــق ای عشــق 
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 منابع

معطری، احمد؛ مشاهیر و مفاخر و هنرمندان بروجرد؛ استاد عبدالمحمد آیتی  (1

. 1390خرداد  11بروجردی، 

ht t p://www.mashahi reboruj erd.bl ogf a.com/post -5.aspx 

 احمد معطری، پیشین. (2

دسترنجی، حکیمه؛ غزل وادی خاموشان؛ گفتگو با شادروان عبدالمحمد آیتی،  (3

مهر  15سایت اطالعات، 

1392.ht t p://www.et t el aat .com/et i ran/?p=23772 

 حکیمه دسترنجی، پیشین. (4

 احمد معطری، پیشین. (5

 احمد معطری، پیشین. (6
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، جلد 1357ها تا بهمن های فدایی خلق؛ از نخستین کنشنادری، محمود؛ چریک (7

 .811، ص 1387های سیاسی، بهار اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش

خانۀ کوچک سوسیالیسم، تاز جنبش فدایی، کتابتا؛ زنان پیشاردوان، آناهی (8

، ص 1393

15.ht t ps://dri ve.googl e.com/f i l e/d/0Bwj apR_47C9i d0J mLWVKU

UdYUE0/vi ew?pl i =1 

 احمد معطری، پیشین. (9

 احمد معطری، پیشین.  (10

 احمد معطری، پیشین.  (11

 .1387مرداد  22سطوت، مریم؛ وقتی غزال رفت، عصر نو،   (12

ghazal .html-nou.net /1387/mordad/23/m-ht t p://asre 

 .1384ام، عصر نو، مهر رقیه، من در پناه پنجره  (13

tml15.h-nou.net /1384/mehr/24/m-ht t p://asre 

 رحمانی نژاد، ناصر؛ تئاتر در زندان، سایت انجمن تئاتر ایران.  (14

http://asre-nou.net/1387/mordad/23/m-ghazal.html
http://asre-nou.net/1384/mehr/24/m-15.html
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ht t p://www.i rant heat reassoci at i on.com/i ndex.php?opt i on=co

-28-08-16-04-cont ent&vi ew=art i cl e &ri d=172%3A2014 m
41&cat i d=2%3Aart i cl e-f arsi &I t emi d=81   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

 

http://www.irantheatreassociation.com/index.php?option=com
http://www.irantheatreassociation.com/index.php?option=com
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