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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary – Cultural فرھنگی - ادبی

 
جھانگير: فرستنده  

٠۴/١١/١٠  
 

  ھوای آزاد
 ادبيات و ھنر

  ن باژنکيوا/ کوتاه مثل آه

  
  

  ،نوين شکل يابدۀ ھنر و انديشه ای که بر مبنای ايدئولوژی مبارز«
   جھان ،علمیۀ فلسفزيرا . واند باشدھرگز تحميلی و کليشه ای نمی ت

 تغيير و تحولۀ  در پروس، می نگرد و آن چهتغيير و تحولرا از ديدگاه 
  قرار گيرد گوناگون و وسيع است و انسان را به کشف عناصر تازه ای در

  ». رھنمون می شود،طبيعت و انسان
*** 

 
 
چھره ھای شاخص  و از» سبزوار« مردم رخاسته ازب  شاعر،)١٣١٩متولد(-ی خلقئچريک فدا -» سعيد سلطانپور«

ره ای از تنگۀ  چون بسياری از چھره ھای فرھيخت، فرھيخته اشۀکه چھر » ايران«اترئت وم، در داي رز و ب ن م  اي

ا ی دن دور نظری ھ ا گذران ده است، ب ر سياسی مخدوش مان دۀسياسی و غي اا«ۀ  ھنرک ال »ناھيت ا) ١٣٣٩(از س  ت

ين اسکو«با) ١٣۴۴(شد ودرسال» ناھيتاا«اترئبازيگر ت) ١٣۴٩( ايش نام »یئمھ ارگردانی نم ،    »سه خواھر«ۀ درک

  .ھم کاری کرد» آنتون چخوف«اثر

ر را گذراند و در اتئتۀ دور» اترھنرھای زيبا ی دانشگاه تھرانئتۀ دانشکد«ھم چنين در» سعيد سلطانپور«رفيق شھيد 

رمرگ در برا«ی نمايشنامه ھای ئسال ھای دانشجو ر» ب لين ھنچف«اث ستگاه«و» وس ت» اي ارگردانی ۀ نوش خود را ک

  .کرد

الئ انجمن ت،»ناصر رحمانی نژاد«او سپس با ھم کاری ران را در س اد گذاشت) ١٣۴٧(اتر اي شنام. بني ۀ اجرای نماي

ار«و» محسن يلفانی«اثر» آموزگاران« ،»ھنريک ايبسن«اثر» دشمن مردم« ر» چھر ه ھای سيمون ماش برتولت «اث
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ران استئاز فعاليت ھای انجمن ت» رشتب سنده و . اتر اي ارگردان، نوي ه بازداشت ک ا ب ا ي ايش ھ ن نم ام اي اجرای تم

   .ھنرپيشه ھا انجاميد يا قرق و بستن سالن نمايش

شگاه خود ۀ ، با ھم کاری شعبءرا پس از يازده شب اجرا» دشمن مردم«ساواک سالن نمايش         سرپرستی (در دان

ه پشت صحن) یئجوامور دانش اران«ۀ قرق کرد و بست و ب ان » آموزگ ارگردان را در مي سنده و ک رد و نوي ھجوم ب

   .زندان کردۀ  روان،اعتراض تماشاگران دست بند زده

  

  
        

ناختی -»نوعی ازھنر، نوعی از انديشه« کتابۀ پخش گسترد به جرم) ١٣۵١( در سال  که نقدی اجتماعی و جامعه ش

ر ام و ت،از ھن وم ع ه مفھ ه طور خاص استئ ب د -اتر ب رادی مان لول انف ل روز در س د و چھ ال  . بازداشت ش در س

. ر و در سلول ھای انفرادی شکنجه شددست گي» آوازھای بند«نيز به جرم پخش مجموعه شعرش با عنوان) ١٣۵٣(

ای  کنجه ھ اه ش ت م راری«ھف امی«،»اق ره ای«و » انتق ه اش،»جي ت ، نتيج ه روی تخ ک روز معالج ست و ي  بي

اره ،او را با پای جراحی نشده. اما مداوا نيمه تمام ماند.  ساواک بود بيمارستان شھربانی  به سلول باز گرداندند و دوب

   ...!هشکنج... شکنجه... شکنجه

ه سه،در نھايت م او را ب اه ھای رژي ه در   بی دادگ د ک دان محکوم کردن ن«و » قصر«سال زن اشعار  .گذشت» اوي

   .حاصل اين ايام است» از کشتارگاه«دفتر

ارج از   ه خ د از آزادی ب ران«او بع ت و کميت» اي د«ۀ رف ا تبعي دان ت ال » از زن شکيل داد) ١٣۵۶(را در س در . ت

   .به وطن بازگشت ،مردم عليه رژيم شاهۀ پيروزی دليران بعد از) ١٣۵٧(زمستان 

رانجام ی اش  س ب عروس روردين(او را در ش ل[) ١٣۶٠ف ت و در] حم شت ٣١بازداش ور[ اردی بھ ان ]ث ھم

  .تيرباران کردند ،سال
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ايش ئريشه ھای ت«و ھم چنين کتاب» حسنک«ۀ ناممی توان به نمايش» سلطانپور«يگر از آثار د ه نم ر و نگاھی ب ا ت

   .اشاره کرد» در ايران

   : را با ھم می خوانيم-اش» از کشتارگاه«ۀ  مجموع از-» رودخانه« شعر،در اين جا

    

  رود خانه 
   

   رودخانه کاکل افکنده به راه خويش

   پيش می راند

   می خورد سيلی

   می خرد پرخاش

   به راھی اين چنين دشوار

   ش را زدست سنگموج موج

   می رھاند

   يزئباد چنگ افکنده در پادر دو سويش 

    افشاندش میسوگوار برگ در راھکھکشان 

   با چنين دل سردی و سختی

   رودخانه سر به سنگ و صخره می کوبد سرودش را به راه خويش می خواند

   يا او را قراری با عميق آبی درياستئگو

   امواجۀ کاين چنين سر می کشد از قل

   لحظه ای در دوردستان خيره می ماند

  و فرو می ريزد آن گه خنده ھايش 

   موج روی موج                                    

   ش پيداستاز روان خنده ھای روشن

   راه خود را می داند

   قطره می بارد، قطار چشم
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   روی يال موج ھايش می نشاند

   رود سرسختی

   دريا دلی را با لب دريا شکستن، می تواندۀ بوس

    

    

   من نشسته در کنار رود

    روی سنگ                       

   رگ ھای سوخته با باد می چرخندپيش رويم ب

   کار من

   - واگويه دارم-        

   خسته و دل تنگ                            

   رود را ماند

   در کنارم رود

  سر به سنگ و صخره می کوبد 

   !سرودش را به راه خويش می خواند

  
 


