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 !که صد گل سرخ. که جالل ملکشاه.... 
 

 !جخ مام جالل ما

  !که مجالی دست داد سری بزنيم به جالل ملکشاه... 

  !خويشتن خويشۀ اينک آب رفته بود به انداززندگی بود و ۀ  که خالص

غدار را بريديم به قامت ۀ و زمان. که گرفتار بوديم زمانی پيش از اين. که قراری گذاشتيم از ميانبر ادبار روزگار تار...

  !بعد از سه دھه و يک پنج. بيدار رگبار  ديوار و بی قرار قراری گذاشتيم

  . که عمر چھان رفته بودپنداری. نه انگار که ھمين دی روز بود

 ۀچندين ھزار چشم" سنندج کوبانی شام مرگزای شاھی را فراپشت نھاده بود و . جخ آن روز نبود که پيش از آن نيز بود

نشسته بود و در دستان مردانش " بھار بلوغ پستان ھای زنانش به غنچه"يده بود  در کوچه ھايش و در ئرو"  شاداب

  .شکفته بود

ی خروشان خشم مردم بنکه ھا تکيه داديم به سنگر رفيقی و سراپا گوش و ھلھله شديم به شنيدن شعری که که در دريا... 

  :که برای خودش و رفيق روشنفکرش گلنگدن شعر می کشيد. وليت انسان آن روز را تقسيم می کردؤمس

  ....من با شعرم به ستيزه بر می خيزم

  :تفنگ می کشيدۀ و در ھمان حال برای ھمرزم ستيھنده اش ماش

  تو با تفنگت به ستيزه بر خيز

  .... و راحت شب را چنان شکار کن

  .پيشمرگ چونان گريالی امروز به سان صد گل سرخ شکفته بود در قلب کردستان سرخۀ که آن روز واژ... 

  !خميده بود مام جالل ما. نه که ايستاده بود. ايستاده بود سر چار راه! به ھنگام نرسيديم سر قرار

 .و عابران گنگ و گيج از کنارش رد می شدند بی که به ديد آيد و از ديده بگذرد

تکرار ۀ از ذرو. از روزگار سياھی که بر ما رفته است و می رود ھمچنان. از کارھای کرده و نکرده گفتيم و شنيديم

  ....ھای ئاز اخراج توده . ناپذير کانون نويسندگان دوران شاملو و سعيد سلطانپور و ساعدی

  !گيرم کمی بيمار. که شعر خواند با ھمان لحن استوار... 
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  رويد می خون از تفنگم و کردم پيشمرگ من

 وزم می سرد فصل انجماد به آتشين و گرم من

 نشانم می گرسنه کودکان گيسوان بر را خونم ھای گل مھربان من

 زنم می فواره سرزمينم ناسور زخم ۀدھان از نفرت خيزاب چونان تلخ تلخ تلخ من

 کردم پيشمرگ من

 شناسی می مرا تو

 شناسی می مرا تو

 کھکشانم ھای ستاره سالله از من جھانم رنجبران خشم عصارۀ من

 کردم پيشمرگ من

 زمين ديدۀ رنج انسان دورترين ای تپد می تو برای قلبم

 است ايران خونين قلب اينک حماسه و خون سرزمين اين کردستان

 زند می فرياد خروشان و شجو پر را آزادی که

 کردم پيشمرگ من

 کرد خواھد گذر آسمان پيشانی از وتفنگم

 زمين ديدۀ رنج انسان دورترين ای تپد می تو برای قلبم

 تپد می تو برای قلبم

 سرايم می تو برای خويش خون با را آزادی بزرگ شعر و

 

داالھو و بلندای آبيدر ۀ يان انديشه ات شيھھنوز در صدايت خروش سيروان جاری ست و از جر! مام جالل: " گفتم

  : که بی تاب در آمد ." روان و بلند است آوازت. ھويداست

  !"ی نداشت وگرنه نمی کشم در بلندائشعر سرباال" 

کوبانی را ۀ در کنار ما نيست تا با شعرش وسيع ترين ھستی اجتماعی گريالھای رزمندشير کو بی که س امروز اگر 

. ٩٣ ميانبری بزنيم به کوبانی ۵٨و ما می توانيم با او و شعرش از سنندج . اک که جالل ملکشاه ھستفرياد کشيم چه ب

  .ی است که بر ما رفتهئرنج ھاۀ که جالل و زندگی اش خود تاريخ نوشت

  .شھری که بيش از کوبانی تنھاستۀ بر دروازھ. که مانده و پای آبله تنھا مانده مرد با درد

  .اه تنھا مانده با مادر نازنينشکه دريغا جالل ملکش

  . و چه لکاته است اين روزگار ما که جالل را اين گونه فشرده است و فسرده است

  .جالل ملکشاه را دريابيم که وجدان روزگار ماست

  ٢٠١۴مبر نو ١۴

 

  


