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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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 Political سياسی

  

 از شماره ويژه پيشرو

  ٢٠١١ اگست ٠٨

 

  ديوار سکوت شب پرستان«

 »با ضربۀ شعر من شکستنيست
  

 » ساطوری از خشم« از مقدمۀ مجموعۀ ئیقسمت ھا

  

زورمداران  شعر شان اشک و فرياد انسانی راه می يابد و شاعرانی که به عکس شمشيرھستند شاعرانی که در ... 

 تر فرود آيد و يا از کنار تمام پلشتيھا چون کور و کر می زنند تا بر اشکھا برنده ھای شان صيقل می را با مصراع

 شاعرانی مدعی  شعر ھرچند.  داردئیھای شعری حکمروا  شاعر در سرتاسر سرايشۀبه اين خاطر انديش. گذرند

کنند، اما اين  انکار می» خاصی«و در زمان » خاصی« داليل بر، بنا»خاصی «یاز داشتن جھانبينانديشه اند و  بی

را با ھزار شيوه و شگرد به کتمان و انکار آن  خورد که شاعر انکار نيز بی ترديد از جھانبينی مشخصی آب می

 .برد که جز خيانت به خود و به شعرش چيزديگری نيست نانی فرو میسازد و به نرخ روز در حلقومش  مجبور می

کنند، اما در برابر جنايات و  ھستند شاعرانی که مدعی شعر غير سياسی اند و از ھيچ خوکی تعريف و تمجيد نمی

 ھای خوکان سکوت نموده و به اين صورت در ميان دو کرسی ظالم و مظلوم بيطرف، ساکت و آرام می وطنفروشی

 به ديوار جسم شان چسبيده و بعضی از آنان سوزھای عشق ؛ به ھيچ چيزی درين دنيا کاری ندارندشينند، ظاھراً ن

چشم و آبروی فالن کمر باريک و شکن در شکن زلفان و انار پستان را برای آرامش روحی خود و يا درد چنينی از 

سازند و آنسو تََرک به ھيچ  ه خود و معشوق میکشند و اينگونه دنيای شان را فقط محدود ب ديگران را زوزه می

به سر برسانند، از باد و نسيم، » ای شايسته«به خاطريکه بتوانند اين راز و نياز را به نحو . گذارند خونی ارج نمی

شوند و با کرم و قانغوزک حرف  گيرند، باديه نشين می آب و درخت، از مار و شتر، از قاطر و اسب کمک می از

 اند ئینصايح آنان پر از صبر و شکيبا. فرستند و از انسانھا نفرت دارند گويند، پيام و پيغام می  راز دل میزنند، می

کنند و به اين صورت برای زورمندان و  گری، جلمبری و پريشان فکری را تبليغ می و بيشترعزلت نشينی، ژوليده

 شده، بدترين خيانتی را برای بشر دربند انجام میمقاومتی مردم  مستبدان زمينه ساز بيحرکتی، بی اعتراضی و بی
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گريزند و با ھيچ  ھا نمی رزمند و از برابر دشواری ھای شان برای انسانيت می سروده اما شاعرانی که در. دھند

  آموزانند سازند، درس قدم گذاردن بر راه را می خونريزی نمی

  ايد رفت وز پای فتاده سرنگون ب- گر مرد رھی ميان خون بايد رفت «

  » خود راه بگويدت که چون بايد رفت- تو پا به راه در نه و ھيچ مپرس 

 زرد شاعران ۀگردند و درس بزرگ تاريخ را به يادگار گذاشته، نفرت تاريخ را بر چھر  و به اينگونه شھيد می

يشابوری ماند و به اين خاطر ن علو ھمت چنين شاعرانی، صرف در حرف باقی نمی. کنند نثار می» راه بی«

 ۀ چنگيز قصيدۀ نداده و به ھيچ فرزند و نوادحگردد، اما فرار را بر قرار ترجي پذيرای شمشير قساوت چنگيزيان می

    ...سرايد مدحيه نمی

 کوچک، زمخت و ؛شاعران بی جبھه و بيطرف که برايشان سوختن، فرزند فروشی و خوردن برگ درخت ملتش

تصوير  گنجد، چون انسانھای بيروحی از کنار اين ھمه گذشته و ی نم»بزرگشان« شعر  و دراستغير احساسی 

دانند، البد در ارزيابی و بررسی شعر ديگران نيز  مقدس شعر می» وظيفه« را مغاير ئیھا ھا و ماتمکده چنين ماتم

ھای ناپسند وغيره را بر آنھا  ترکيب آنرا نقص و عيب بزرگی دانسته و با تمسخر و تبختر مھر شعار، زبان کھنه،

  نيز از ھمين جا آغاز مین نقد آنا.انديشند می کوبند و چون به پوست شعر چسبيده اند، فقط به تکنيکھای شعر می

گلسرخی شاعر شھيد راه آزادی خلق ايران زمانی گفته بود که اگر شعر چيزی . شود گردد و به ھمين جا ختم می

تھران  سلطانپور وقتی در شبھای شعر سعيد. ستاده بميردي و اين رسم او بود که ا،گرددبرای گفتن دارد، بگذار شعار 

خزيدند، چون لحظات بعد خون  کشيد، شاعران بسياری ترسيده و به کنجی می ھای روزگار را به تصوير می پلشتی

را به سازش دعوت  »سعيد«اين شاعران پيوسته . کردند رسيدند و بساط را لگدکوب می می خوردگان ساواک سر

پسنديدند،  بندی با شمع و پروانه که شاه و ساواک و شھربانی نيز آنرا می کردند و فضای شاعرانه را آذين می

سر » فضای شاعرانه«دادند تا از انسانيت بگذرد و به پای اين دو، سه سمبول ارتجاعی  دانسته، به او اندرز می

افتد و  د مقامات میئيأشود و از ت  راه ندھد که سخت غيرشاعرانه می در شعرشای هبگذارد و از فقر و جنايت کلم

به اينگونه در دشمنی با قباديانی، شاملو، عماد، درويش، قبانی، طوغان، !! رسند مھميز به دستان ساواک سر می

 ارتجاعی وان، سخندان، آزاد و دھھا پيشقراول ديگر شعر که سرايندگانگلسرخی، سلطانپور، نرودا، رستاخيز، اخَ 

اما آوای بيرنگ و بی ھيچ اينان در برابر چنان شاعرانی . گرفتند کردند، قرار می را بر دار شعر شان آونگ می

وقتی فدوا طوغان شعری به پاس قھرمانان ملت بزرگ . شود ای سبک و بی ارزش نمايانده می چون بال پشه

 چريک ٢٠ ۀاين شعر به انداز«: ه انداخت و گفت وقت اسرائيل را به لرزوزير دفاعفلسطين سرود، موشی ديان 

 پس چنين شعری که از احساس واقعی مردمی بر آتش .»ج ملت فلسطين نقش داردييمسلح در نابودی اسرائيل و تھ

گردد، تاج تارک ملتش  تجاوز نشسته سر برآرد و بر چنان بستری سروده شود، بی مکثی به نيروی مادی مبدل می

ترين نقاط جھان ورد  که در دور دستبلکند  دگی آن نه تنھا در مرزھای ھمان ملت اتراق نمیگردد و پيام آزا می

  .اندازد گردد و قصابان ملتی را به لرزه می گردد، به نيروی مادی متحرکی مبدل می زبان آزاديخواھان می

انديشۀ خود را به عالی ترين و روم و شعر را ابزاری که بايد با آن  من با انديشه و باورھايم در شعرم راه می... 

توانم درينجا از  که به خطا رفتم، نمی) بودا، خليلی و مخملباف(دانم و در سه شعر  ای بيان دارم، می بھترين گونه

  ...خود انتقاد نکنم

 داد نورانی

        به مناسبت سالگرد شھادت رھبر و ھمرزم کبيرش
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  سرخيده شعر کھکشان
  

  بآتش فرزانه کيِش آفتا! آی

  تا تاللوی سحرگاھان بتاب

  آتش سوزندۀ نور اميد

  مقدمت يال افق ھای سپيد

  تندر فرزانگان آوای تو

  قبه ای آزادگان ماوای تو

  آتِش خاکی پران نامت شده

  وسعت سرِخ افق جامت شده

  ساربان کاروان سرکشی

  عرشۀ نور و شقايق، آتشی

  تاق فرداھای تو آباد باد

  روحت از عطر ظفر دلشاد باد

  وغ سرخين سحر ماوای توق

  شاخ نيلوفر فدای پای تو

  تا نھم گلبوسه بر پاھای نور

  عشق و پيمانم سجوِد نور تور

  شعله ھايت بر فراز آسمان

  جاودان، ای قوغ ھستی، جاودان

  مشعلت بر شعر من تابنده باد

  روح تو در مصرع ھايم زنده باد

  حک نمودم قصۀ آتشگران

  بر بلنِد شاِخ سدِر بيکران

  ھۀ آشتگران آوای توشي

  مظھر پرواز نای آسای تو

  من ندانم سال ديگر زنده ام؟

  ھمچنان بر تار شب تابنده ام؟

  گر بودم فرياد آتشگون زنم

  آه دل در انفجار خون زنم

  گر نبودم عھد من تکرار باد

  روح من در عرصۀ پيکار باد

  


