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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

 
  جيالنی لبيب

  ٢٠١۴ فبروری ١٠

  

 شعر و ادب چپ گرا

  نيم نگرشی کوتاه در عصر قحطی و آشفته حالی

١ 
 

رس و تعليم از نزديك  يكماه بدينسو برای مدتی نامعلوم جاده ھای  نيمه جای ده در يكی از نيمروز ھای تموز داغ، كه ب

 از شاگردان مكتب ھا شده بود، درپايان  پارك ه ایخلوت شھرجامی و انصاری ميدان تظاھرات گرم و پرجوش عد

د دستبرد روی كتابخانۀ عمومی پيرمردی را با رنگی پريده كه فكر می كرد، بھره اش توسط ميراب دھكده موره روب

 را به ئیجانب دھگان  روستاه ،  باالی شانۀ خود سوار نمود تا خواستۀ حق بئیقرار گرفته است، نوجوانی شعله 

 .برساند“ ستمگران“آوازھرچه بلندتر به گوش

گاھی تجربه ننموده بود، آنچنان زير تأثير قرار گرفت كه به جای  دادن  پيرمرد كه چنين حالتی را در زندگيش ھيچ

 !!!ار ھای معمولی انقالبی ھمچون مرده باد فالنی و زنده باد بھمانی يكباره نعره برکشيد يا هللاشع

 !!!سكوت ھمۀ دور و بر پارك  شھر نو مقابل رستوارن بازك را فراگرفت، ھمه سراپا گوش شدند و ھوش

 تجسس و تفحِص ه ای لحظ عميق از دل و جگرش مبھوت پس ازئیو پيرمرد با بانگی پرآشوب، طنينی لرزان و صدا

 :سرگردان اينگونه  فريا دسر داد

 گيرد!!! بازار بتان شكست      ت گيردـدسه ـو قدح بــيارم چ

پسر  گرفت و پير مرد ھم به سانی راحِت آفت  از شانۀه ای  روح و روان مظاھره چيان دم تاز با شنيدن كلمۀ شكست،

ن پريد و فرار را بر قرار چنان ترجيح داد كه ديگر ھيچ ئيه بود به پابچۀ مكتبی كه ھنوز به سن قانونی ھيژده نرسيد

   . نديدئیو ھرگزسراغی در جااكسی از

سايۀ ديوار ھای بلند گلی خانه ھا در ... صحبت از دورانيست كه حقيقت مرگ در ھر گوشه و كنار شھر رخنه نموده بود

 ...را به ھوا می پراگنيدچاشتگاه سوزان دوزخ وش، بوی جسد انسان و نابودی تعفن 
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برای گوسپندان بيشتر الشه مانند، خريداری پيدا نمی گرديد، شبدرزار و سبستان ھای پيرامون ھريوا، نشيمنگاه مردمی 

نا آشنا و اطرافی شده بودند كه به جای نان، علف می جستند و می خوردند و پدران، دختران خويش را تنھا به اميد زنده 

  . چ می فروختندماندن شان  به ھي

 و نه یداد كسی نمی رسيد ، نه از دادگاھی خبری بود و نه از دادخواھی، نه از واليه  كه ھيچ كسی به ایدر چنين زمان

از واليتی، گروھی روشنفكر، بيشتر از گذشته ھا، سر از گريبان خويش بيرون كشيدند و كوشيدند فغان و شيون انسان 

  .ا با استوانۀ گلوھای گره گيرفشرده در بغض،  به فريادی مبدل گردانند زندگی سازھای نيمه مرده و سراپا برھنه ر

نام ھای . شعر و ادب مبارزان چپ انديش ميھن، در زمان بروز روزنامه و جريده ھای آنھا، بازتاب روشنتری پيدا نمود

ين گروه  به اشماری از. زمه شدندديگر انديشان بر سر زبان ھا افتادند و شعر ھای چپ گرايان در كوچه و بازار زم

 .راديو كابل وقت راه يافتند و اشعار و تصنيف ھای آنھا ورد زبانھا گرديدند

يده دمان از طريق امواج راديو كابل  و صدای يم برادران و خواھران، توانست سپيق با  آھنگ يكی شوسليمان ال

ش سفره ھای رنگين صبحانۀ دولتمردان زمان الند، زينت بخا گران معروف وقت به رھبری جليل ځگروھی خني

  .خويش، پيش از رفتن به دفتر كاری آنھا شود

يكی می خواست ميزان .  خود را پاسدار حق خداوندی قلمداد می كردنده ایگروھی از شعلۀ جاويد سخن می راندند و عد

را برداشته نتواند آزمايش بنمايد و دانش يزدان دوستان را در ساختن سنگ چنان بزرگی كه هللاِ آفريدگارش ھم  وی 

ھای ه ئی  به رخ شعلبه نام دفاع از کارگران زير پای خرد شده بود،ديگری جمجمه ھای ھزاران انسان بی گناه را كه 

 ه ئیسال از درس و تعليم محروم گشتند، شعل ھا را ھمه می شناختند، ھمۀ شاگردانی كه يكه ئی  شعل.انقالبی می كشيد

  . بودنده ئیمتعلمينی كه بايد برای ادامۀ دانش آموزی، مكتب  خود را عوض می نمودند، نيز شعل بودند و ھمۀ

از خلقی ھا و پرچمی ھا كه اغلب آنھا  در ليليه يا خوابگاه دارالمعلمين می زيستند، ، بيشتر به خاطر درودی كه به لنين 

  .  شد ده میدر يكی از روزنامه ھا به نشر رسيده بود ، نيز گھی نامی بر

 نظر می رسيد، شايد ھم ساختار سازماندھی ايشان،  با دستوره روی ھم رفته از خلقی ھا و پرچمی  ھا كمتر اثری ب

 به آنھا  نمی ئیزيكی را  در مكتب و مدرسه ھای ديگر مرز و بوم موفق و نوارای روش پنھانكاری، اجازۀ حضور فاج

   .داد

. ای مدت ھای متفاوتی در جريدۀ نشراتی خود، مبلغ انديشه و مرام  خويشتن بودندين گروه ھای سياسی  براھر يكی از

 داشتند و به نشر رسيده ھا، به زودی ورد زبان ه ایشعر  و ادب در  نشريه ھای شعلۀ جاويد، خلق ، پرچم جايگاه ويژ

  .سخنرانان شان در تظاھرات مربوط  می شدند

 در نشريۀ شعلۀ جاويد، بيشترين - اسحق نگارگر-تری و مضطرب باختری ھاشم زمانی، سيدال سخندان ، واصف باخ

دست می ه حيدر لھيب دست ب  و د سرمدووبھره را دارا گشته بودند افزون بر آنھا از جمله اشعار  عبداال رستاخيز، دا

   .گشتند و تكثير می گرديدند

 كه برای ھمرزم و ھم زنجير و ھمسنگر سروده شده شعله ھا  و رقص آتش  بيشتر اخوانياتی ھستندۀ شعر ھای حماس

سبك، وزن و قافيۀ ھمان چكامۀ حماسۀ شعله ھا  اثر واصف باختری در شمارۀدوم  شعلۀ جاويد  را می توان  به  . اند

يكی از شاه بيت ھای مضطرب . ين جريده  قلمداد نمودا گونۀ الھامبخش بيشترين شعرھای نشر شده دريازده شمارۀ

 ھا برای ساليان متمادی در ميان ئی ھا  و گردھم آئیباختری در شعری با عنوان پرواز شاھين،  نقل مجلس ھمۀ راھپيما

  : و غير آنھا گرديده بوده ئیروشنفكران شعل

  استخت ننگينـارت سـر آزادگان داغ اسـه بـك     تو شاھينی قفس بشكن به پرواز آی و مستی كن
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 . نشر می رسانيدنده به ھمين ترتيب از جمله سليمان اليق و بارق شفيعی در جريده ھای خلق و پرچم اشعار خويش را ب

نام بادبان، ه سليمان اليق شاعريست با دستگاه واژگانی فشرده و از بين مردم برگرفته، در اشعار دفتر شعری اش ب 

وی در بند . ر و زمانی بيشتر،  اما  ھميشه محسوس به چشم می خوردبازگشت و تبليغ  به حزب و سازمانش گھی كمت

  .نيز وفاداری به حزب و سازمانش را از ياد نبرده است“  دوست دارم اين وطن را“ اخير شعر

 نام ستاك، شعر بر مزار تمنای وی پس از آھنگ ای کاش با تو ھيچ مقابل نمیه از  مجموعۀ اول شعری بارق شفيعی ب

   .ناس،  ورد زبان جوانان و نو شيفتگان غم اندود، ناكام عشق و دلدادۀ سر راه ليسه ھای دخترانه گرديدشدِم ناش

نام شھر حماسه، انديشۀ سازمانی اش بيشتر ھويدا ه  در چكامه ھای ھمچون پيمان و اخطاِر دفتر دوم شعر بارق شفيعی ب

 کابل و مسکو، اخطار !، زنده  باد! ب، ھمچون ، به پيشنام شيپور انقاله بيشتر شعر ھای دفتر سوم وی ب. می گردد

گويا قتل ھمۀ نا فرمانان، دستور نابودی ديگر نگران، خدمت به  ين انديشهادر .بازتابگر انديشۀ سازمانی وی ھستند...و

 . دارنده ایحزب و اتحاد جماھير سوسيالسيتی شوروی مقام ويژ

 توان تنھا  چنين می. ۀ جاويد، خلق و پرچم شعار گونه سروده شده اندلب اشعار به نشر رسيده در جريده ھای شعلغا

 .ی مدتی كوتاه برانگيختاحساس گروھی و فردی را برا

مشخصی مخاطب قرار می گيرد، تو ای ھمرزم وھم زنجير و ھمسنگر، تو  ين گونه چكامه ھا خواننده و يا شنوندۀادر

! مرده باد. ھی  دستور صادر می گردد كه وی چه بكند يا انجام ندھدای فرزند رنج ، ای كار گر ، ای خفاش كور و گا

اسطوره ھا و حماسه ھای مردمی گھگھی ...و ازين قبيل!  ز انقالب من بترس! پا برخيزه ب! پذيرا شو! به پيش! زنده باد

شعر و ادب .  می گيرندبرای اھداف مبارزاتی سازمان ھای وابسته به شاعران و بسيج كردن توده ھا مورد استفاده  قرار

 .ديگر  می شود ابزار انتقال و برانگيختن بدون وسيلۀ احساسات  انسان  ھا  با يک

******* 

  :واصف باختری

   

  شعله ھا حماسۀ

   ر و ھمسنگريتو ای ھمرزم ھمزنج

   شتن بردارياه خويسر از دامان پندار س

   مانيز دژخيخونر مگر از دشنۀ

   گوھران بد ين روسپی خويمگرز

   شتن داریيھراسی در نھانگاه روان خو

   ز است؟ينای روحت از شرنگ ترس لبريمگر م

   ئیگو یکه م نيگناه است ا

   افق تار است و شب تاراست و ره تارست و ناھموار

   ن راه ظلمت باريست درايشتازی نيپ ديام

 

   دانی یر و ھمسنگر نميتو ای ھمرزم و ھمزنج

   ن فسونکاریياھی وين سيدان نباشد ايکه جاو

   منيرندگی اورنگ اھريد ۀيندارد پا

   ک و غمگسترين شب تاريد ايسرا
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   ن شب خاموش ھستی سوزين شب، ايان اياپو در 

   کی تلخ روان فرساين تاريو درفرجام ا

   د آفتاب سرخ از خاوريآبر

   کاريستی در سنگر پيتو تنھا ن

   دم خوارو مريستی رزم آزما با ديتو تنھا ن

   تیي گ که از ھرگوشۀ

   که ازھر کارگاه وروستا و شھر

   دي آیز مينوای کارزارو بانگ رستاخ

 

   را شوين را پذيکار خونيزو با رزمندگی پيتوھم برخ

   ا شويسوی مرگ ھستی ساز و دشمن سوز پوه ب

 

   دانی یروھمسنگر نميمگر ای ھمره و ھمرزم و ھمزنج

   ران صحين دشت وايکه درا

   ه گستردهين ساين وادی که برآن بالھای مرگ خونيدرا

   ن پھنايدرا

   خوانند یش سرود رنج مکه مرغان بر فراز شاخساران

   گستران فسونيرا ناخدا ن کشتی که آنيدر ا

   رانند یداد ميسوی ساحل به ب

   ن و طوفانزای غم ھای توان فرسايای موج آگين دريدرا

   که اندر کارگاھانش

 سوزد یداد مي بۀروان رنجبر در کور

   که اندر روستاھای تھی از سبزه و آبش 

   که اندر دشتھای خشک وسوزانش

    صحراۀگران چون نخلھای تشنيزردل ب

   ره گون ابریيبود در آرزوی ق

   ديکه از آن بردرخشد آتشی و تند بارانی فرود آ

   رمردانیيسوی توست چشم روستائی په ب

   نيو چ اريانه پشت شان را کرده ھمچون کشتزاران پر شيزکه زخم تا

   نوا کاندر دل شبھايو چشم مادران ب

   شتنيبرای کودکان خو

   نديگو ین سبزه ھای باغ رنج افسانه ميا

   رنجھا بردوش و دل پرجوش ولب خاموش و چشم رھنوردانی که بار

   ندين دشت و دامان راه می پويدرا

   مانانی که اندر گوشه ھای تار زندانھان قھريو چشم ژرف ب
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   ن بردست عمری زنده در گورانديره ھا و بندھای آھنيبه پا زنج

   ره ھا را بشکنی و برفرازیيزی و زنجيبرخ که تا

   پرچم آزادگی و برفروزی آتش

 ن ناکسان در آن بسوزندين خسان ايتا ا

******* 

*******  

  
  :يادداشت

ار گرامی در اين بازنگری به مطالب ۀ ھمک ه گفت ا  ب بم ی لبي ای جيالن را «آق ين اشعار و » ...شعر و ادب چپ گ ه يق ب

ا مواضع فکری و نويسنده ھا و يا شاعران آند که سندگان و شعرائی نيز مطرح می گردنوشته ھای برخی از نوي  نه تنھ

دل شده ننمی نمايگی  را نمايندانشسياسی ديروز ی مب دد، بلکه بدون مبالغه به لجن ه ان د  ک روز می توانن انننگ دي ه ش  ب

  .؛ لذا از قبل پيداست که نشر اشعار چنان افرادی، به معنای تأئيد شخصيت کنونی آنھا نمی باشدشمار آيند

 AA-AA ادارۀ پورتال


