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  (E. G. Arutyunov) آروتيونوف .گ .ِا

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٩ سپتمبر ٢٠

  

 کمون مجدد قتل
 .داد تکان را داریسرمايه جھان حتی را، دنيا کمون ۀرحمانبی قتل ،١٩١٨ سال سپتمبر ٢٠

 ٢۶ پيکر و شد ساخته ميدانی آن افتخار به باکو شھر مرکز در شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد حاکميت ۀدور در

 .گرديد دفن آنجا در کميسر

 سرگئی نامدار سازمجسمه توسط که متعدد ھایتنديس بر مشتمل يادواره مجموعۀ ميدان، ھمان در آن، متعاقب

 .گرديد نصب شد، ساخته مرکوراوف

 و يادبود بنای محلی ھایکمونيست خواست رغمه ب جديد حاکميت شوروی، اتحادۀ تجزي از پس ،٩٠ سالھای اوايل در اما

 محل در خودرو گاهتوقف يک اکنون ھم( .نيست معلوم من برای ھاکميسر پيکر دفن محل  .برچيد را ميدان تاريخی

 .)تحريريه ھيئت .کندمی فعاليت باکو کميسر ٢۶ يادبود

 کمون

  پائيزی، روز آن در

 صحرا، در

 فرسنگی ٢٠٧ در یئجا در

 ، گانتنسوخ آتش در

 عمومی، انظار در نشدگان مصلوب

  غروب، ھنگامه در

 .شدند تيرباران مخفيانه

 .برخاست ھوا به قومقره صحرای ھایشن

 .داد سر "وداع" ۀنغم سوزان و خشک باد

  آنھا روح

  زھرآگين، تير به شان ۀپار پاره تن از

  .درآمد پرواز به ھاآسمان در
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  !رسيد قتل به کمون

  آن، ۀدرخشند یھاشراره اام

 روز، آن روشن تاريک ھوای در

  را، برادری و آزادی مشعل

 .برافروخت قفقاز در آنجا، از

 و درآمد اھتزاز به آزادی پرچم دوباره

 .خاست پا به فقير انسان

  رسيد، گوشه ب اسبان پوالدين نعل صدای

 !سالم -آيدمی سرخ ارتش

  !گذشت حقوقیبی زمان

 !فرارسيد قخل حاکميت دورۀ

  گذشتگان، اخالف و

  جديد، حاکميت سايۀ در

  نوشتن، و خواندن

 سازی،راه و شھرسازی

 !آموخت

 دنج، ميدان آن در

 سرو، درختان خنک ۀساي در

 قلعه، يک ھمچو

 سرفراز، کمون افتخار به

 .شد پا بر يادواره

 بود، مقدس مکانی آنجا،

 !روشن آن مقابل در جاويد مشعل و

  عروسی، جشن تانۀآس در جوانان

 .کردندمی نثار آن پای به گل ھایدسته

 نکبت، ۀتير ابر اما

 فراگرفت، را ميھن آسمان

  داخل، از پنج ۀشمار با ستونی و

 .خورد و بست را آن تنفس راه

 کردند، مثله را ميھن که ھنگامی و

  خائنان، انواع ۀھم

 .سپردند آتش کام به را خود عضويت برگۀ

 !گرديد مدفون ھاآرمان تمامی

  .نشست تخت رب ءافترا و تھمت
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  !فروافتاد ھاچھره از نقاب

 .برچيدند را يادواره خرابکاران و

 و کوبيدند ھم در را بتونی ھایمقبره

 .نمودند پاره تکه را اجساد بقايای

  را، ھاکشته آن

  ھا،آن مديونان

 .کشتند باره دگر

  انگيز،غم آھنگ ھمان

 یئصحرا باد که

 پائيزی، روز نآ در

  فرسنگی، ٢٠٧ در آنجا، در

 کرد،می زمزمه

 .رسدمی گوشه ب ھنوز

  .طمطراق پر سخنان از نيازيمبی ما

 .يافت خواھد واقعيت حقيقت

  امروزی، سپاسگزار نسل

 .بود خواھد کمون ياد به ھمواره

 (E. G. Arutyunov) آروتيونوف .گ .ِا
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 کميسر ٢۶ ۀخاطر بزرگداشت منظوره ب ًصرفا پيرايش، و ويرايش بدون سطری، برگردان سبب به ھمه از پوزش با

 .است شدن فراموش حال در که سرمايه، مافيای مکرر ھایجنايت ترينمدھش از ديگر يکی سالگرد يادآوری و باکو

 !آينده شکستھای تضمين يعنی گذشته، یفراموش

 شيری .م .ا

 ١٣٩٨ سنبله -شھريور ٢٨

  
  
  


