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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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 Political  سياسی

  
 حميد عطا

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠٨

  

  ...يکی بود يکی نبود
  

خاطره ھا ھمچو دانه گھرھائی است که ھرلحظه باديدن و مشاھدۀ آن صاحب گوھر را به ياد لحظه ھای تاريخی 

ن رؤياھای گذشته اش کوچ می دھد، جائی که آن را در ذھنش به سرزمي" کنون" گذشته اش می برد، اورا از چنگ 

 .صيقل داده است

در زمانی دور نسبی ، برای من ھم دانه گوھری از ميان گھر ھای ديگر تالءلوء خاصی داشت و دارد که آن را در 

، ..گرديد دشت ھای سوزان، شوره زار ، و مرگ آفرين دريافتم که به مرور روزگاران جذابيت آن برايم بيشتر 

  :ھمزمان با آن ياد گاره اين شعر نيز در مغزم به رقص در می آيد که می گفت 

 

 ]١![در جادۀ ھموار دويدن ھنرش چيست؟     مردانه دويدن ھنرش در خم و پيچ است 

 :در اوائل عھد کتاب گيری ام جاھائی خواندم که 

 !نسانم آرزوست دی شيخ باچراغ ھمی گشت گرد شھر     کز ديو و دد ملولم و ا

است ، خيلی !" انسان " يا اين که ديوجانس کلبی را ديدند که در روز روشن، چراغ به دست در جست و جوی

تعجب می کردم مگر اين ھمه موجودات دوپا ، سخن گو، متفکر، قامت راست و ھمشکل خودش را چرا به ھيچ می 

در شکل نه، بلکه در درون و نھاد اين " آدميت"م که ، بعدھا دانست!... شمارند و عقب چيزی ديگری می گردند ؟

ھستند کسانی که نفاق را وفاق حيات و ممات شان ساخته اند و نھادشان را با دروغ ، نفاق، . ديده می شود " موجود"

با پاکدالن و روشن ضميران ھمسان دانست و ھردو نھارا آ نميتوان و عقده ھای ناشايست درونی آلوده اند،

 . ماريدرا يکی ش

برايم مدتھا قبل احساسی توليد شد که آن را در قالب کلمات و جمالتی پيچانيدم و کنون خواستم در بازار سرکوچۀ 

 ...؟!شايد احساسم را کسی ھم درک کند... در دو سفرۀ به ديد رھگذران بگذارم " عصر و زمان "
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  يکی بود يکی نبود
  آنجا پلچرخی بود 

- ١ -  

  

  ،يکی بود يکی نبود

    پاِر دور ی سالھا

  سمان کبودآر يز

   که دشت و دمن یجائ

  خانه و شھر و جبل،

  .رفت ی مرگ را حکم م

*  

  در يکی از دخمه ھا، درکنار ديگران

  دوتا انسان جوان

  خالی از غش و دغل

  .درکنار ھم بودند

  ن دو از تن ناتوان آ

  ...چون

  ر چماق ددان،يز

  ھمچو صدھا ھزاران

  ،.... پخش کردند خون جان

  !.پھن کردند پوست جان، تا که در آن از سگان،  جمع دارند استخوان

  

***  

  يکی زان دو نوجوان  

  ن عزم و  روانيآھن

  .نسوی جھانآروح تابانش دوان، تا به 

  ھنرش بود بدست

  .نوشت تابوی ديو می شِکست؛ فکرش از نو می

  ١" قلعۀ نو" و اندر آن 

  او و دوست   و ديگران 

  رغم انف خودشان 

                                                 
  . ساخته شده و برای اولين بار بعد از کودتای ثور مورد استفاده قرار گرفته بود  اشاره به محبس پلچرخی که جديداً -   1
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  حساب  شب و روز بی

  ٢در حصار اندر حصار، در بالک ھای چھار 

  !.ختيار  احشر بودند، بی

  

***  

  شب و روز بيشماری از ورای ھمديگر

  دويدند در فلک می

  ن آسمانيآن دوطفل نازن

   و آفتاب تابناکیمھتاب مھرو

  بيخبر از درد ما، ھم زآه واشک ما

  ناب می فشاندند دانه ھای سيم  

  .اه يبر سر و دامان شبھای س

  

 ***  

  

  زير نور سيمگون و  اشعۀ چون زرکشان

  خ ھای پنجرهياز ورای س

  ديدمش آرام اورا بار بار

  ار خويشيداشت  دائما با  ھمس می

  گفت رازخويش با کسی ديگر نمی

  !تاکه ناگه ديدمش در پيش خود 

  ھم بياورد ھمرھش اندوست خود 

  دا و باوقار وھوشمنيباح

  .با سالم، اندرکنارمن شدند

  تامگر ماھم شويم : گفتندا

  :و شطرنجی زنيم؟ ! باتو ھمبازی

   رنگارنگ داريم ماھمه رنج

   خون غرقه ھمهشطدرميان 

  ما بديديم زجر از دشمن بسی 

  !درد آن، أبرو نميکرد ھيچ خمی

  ، ما کشيديم  درد و رنج!ک دردا يل

  !.ازکف ھم بسته در زنجيِر ھم

                                                 
  .بالک اول ، بالک دوم ، بالک سوم  و زون:   تقسيم بندی محبس سياسی پلچرخی بنام ھای -   2
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  ھای خويش"بی نفاقی" ما بجرم 

  !چه ديديم درد اندر قلب خويش؟! وه 

  اءيچون گريزيم ازنفاق و از ر

   ھا٣"کتره " جرم آن بخورديم ه ھم ب

  پا،ه ا بيدست و ه ا بيھم به چپلک 

  ... ! .، ابله ھا...کرده اند بر ما حواله 

  درد اين، بارھا بَُود دردناکتر

  ٤از شکنجه ھای ساديستان شر،  

  وشيديم از دستان شانزانچه ن

  ره تريھم به خاد يا تھکوان ت

  ن و فانه در کمر؛يا ھمه آن قي 

  درد ھم زندان بَُود برما بسی

  .درد بار و رنج بار و خسته تر

  نانی که ھستند سره در راه نفاق آليک 

  اين تھی مغزان ما باشند باوی در وفاق 

 

  :يادداشت

کسی می باشد، مگر تکرار دايمی آن به وسيلۀ پرچمی ھا به خصوص با آن که نمی دانيم، سرايندۀ آن بيت چه 

جنايتکار، به خودی خود می تواند گواه آن باشد که سرايندۀ آن بيت بايد يک تن از وطنفروشان پرچمی بوده " نجيب"

  .و در ال به الی کلمان آن سياست ھای مزورانه و رياکارانۀ حزب شان را بيان داشته اند

 AA-AAادارۀ پورتال

                                                 
  کنايه گفتن توھين اميز) :  بفتح کاف و  را (   کتره  -   3
  .اعضای خاد غالبا از ساديسم حاد  بھرۀ وافر داشتند -   4


