
 

 1

  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
یقالبن از جنبش ای شمس ستاره انيافش  

روزمزدوبالگ    هشتاد وهفتتير  يکمسی دوشنبه

            
م      همين يک جمله کافی بود که خاطرات گذشته را در         . ، افشين شمس دستگير شد    کوتاه بود خبر   ذهن مرور کنم؛ شايد او ه

  . شايد زخم معده اش کالفه اش کرده؟نمی دانم .می کند و تنهايی خويش آن خاطرات را مروردی در سلول انفرا

دنی                   خيلی ه          ها وارد زندگی ما می شوند و خيلی سريع می روند اما حضور افشين شمس رد پايی مان دگی من و هم ر زن ب

  .دوستانی که به نوعی با او در ارتباط بودند داشته است

ساهل اش در           گر چه در انديشه با هم     . ات بارز افشين را بتوان پذيرش تفاوتها دانست         يکی از نک   شايد ا ت وديم ام اوت ب متف

  . ساخته بودبر خورد با انديشه مخالف از او شخصيتی دوست داشتنی

ا  ود به جاهای متفاوتی سرک می کشيد      ، در تکاپوی کار ب    هم می خواست زندگی کند    او   ا  ، ام ايد در تن   ! کارکج ای های    ش ه

ا می خورديم     ، ظهر و شب هر، صبح  روز تمام  ١٠دش باشد که تا     زندان يا  ه     . روز ماست و خرم ادم نمی رود ک وز ي هن

ا صميميت              بعد از پيدا کردن کار در يک       ه ب م چگون اق حق رای احق ارزه ب وران مب شان و در ک  پروژه ساختمانی توسط اي

ارش        ه در کن ار  دلداريم می داد و نزد پيمانکاری ک ه می زد      ک رای استخدامم چان رد ب وق     ،می ک ه نتوانست حق  ١٢و البت

فراموش   او حتما. بيشتر کند تومان در روز  ۶٠٠٠ از ساعت کار در پروژه ساختمانی در شرجی های تابستان اهواز را        

ه از  ی مخود را مروربار دوستان وضعيت اسفکار روزانه به همراه يکی ازه ازنخواهد کرد هنگاميکه خست   کرديم چگون

توه      امروز و فردا کردن های پرداخت ا      صاحب خانه از   آتش اضطراب می سوختيم چرا که     صدای دق الباب در    ه س جاره ب

وچ               قولی که به او داده بوديم به سراغمان           طبقهر دم بر  . آمده بود  ولی پ دم و ق د و من می مان م   . می آم رفيق  اگر نمی دان

ا      خرج خانه اش را از    ) پ(عزيزم   ه م ان   نمی داد چه   مادرش قرض نمی گرفت و جهت پرداخت کرايه ب  سرنوشتی برايم

   .به وجود می آمد

شمس مبارزی ازجنبش انقالبی پا در جهادی    افشين ؟ اما همين را می دانم که      !نم چه اعترافی از او خواهند گرفت      دا نمی

ن شي      غير مسلح نهاده بود تا به سان ديگر انسانهای         د     آزاده به اي ه بگوي دگی ن ا     ،وه زن ام تحقيره ه تم ه ب ا  ن ، ، تبعيض ه

ه ايی ک تم ه ا و ديگر س دگی ه ی آين ا و ب د گرسنگی ه شين آزاد . سرمايه داری سلطه خويش را در آن جستجو می کن اف

   .آغوش او را خواهند گرفتمانش عطرتمامی دوستان و هم رز خواهد شد مادرش و همچنين

  :  کهزيرا
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