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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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د -! چه ھا که نوشتيم....  د و لقب ھای اکاديمسين و کاندي ان خوش آم ذاق جالدان زم ه م ه ب  ھر آن چيزی نوشتيد ک

  . کرديداکاديمسين کمايی

تيم...  اب است! چه ھا که نوش ورد زري ائی از رھن ياه نوشته ھ دار . س ه دي ا ب د ت ه سراغ آم بانه امشب ذوقی ب در ش

شانده * ناميمون سياه نگارھای زرياب بروم؛ پرچمی ای که پايش در شصت سالگی به سفارت رژيم آخوندی ايران ک

سنده، ر ذھبی اش شد، رژيمی که لکه ھای خون ھزاران مبارز، نوي ياه فاشيزم م ر دامن س نفکر و آزاديخواه را ب وش

  .حمل می کند و آخرين نمونه آن کشتار ده ھا مبارز خيابانی در خيزش ھای پايان نيافته ای کنونی است

ا  اميمون ب دار ن ا ذوق دي د ت تيم... اما چه سبب ش ه نوش ا ک د! چه ھ ه سراغ آم ورد . ب اليزم جادويی رھن م ري ايد ھ ش

  ! زرياب

ادو شده !! ائيد اول يک نمونه از رياليزم جادوئیبي رھنورد را با ھم بخوانيم، البته فراموش نکنيم که رياليست ھای ج

  :در خواب ديدن ھای شان نيز جادوگر اند

م" دم می زن ر از اشک ھستند. پسانتر، می بينم که کنار رودخانه يی، با واصف باختری، ق ان واصف پ ده گ او . دي
ه وجود :"را نشانم می دھد و خيلی جدی می گويد)  لمبه–دريای کابل  شايد (رودخانه  اين رودخانه از اشک من ب
  !"آمده است

  !)خواب ھای شاعرانه و مھندسی شده. (باورش کار شماست، حتی اگر ديدن يک خواب نيز باشد

دد آخ و اما وقتيکه واصف می بيند که رھنوردش دريائی را از اشک او مواج ساخته است،  بر خود ر او می خن  و ب

  :اوف کرده، ھم خود او ھم او را در دريا نه که در باديه، در رودخانه نه که در چاله و چاه گمراه می بيند

  قصــــه بوديم و کــنون، قصه کوتاه شديم

  کاستــــــيم از خود و کوتاه تر از آه شديم

  در سرآغاز، که برخاست به ھمراھی ما
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  ن باديه گمراه شديم؟که سرانـــجام، در اي

  يار دوشـــينه، چه نوشينه نواھايی داشت

  !ليـــــک ای وای، که ما ديرتر آگاه شديم

  آتش عشــــــــــق ز خاکستر پيری نفسرد

  گل سرخــــــيم که بشکفته، به ديماه شديم

  کودکانيــــــــم در اين کوی، مپندار که ما

  !شديمپختــــه در کوره تابنــــــــده پنجاه 

  به که پيـــــــــرانه سر آيين گدايان گيريم

  !گر چه در بــازی طفالنه گھی شاه شديم

  رھنوردانـــه نگاھی به عقب کن، ای يار

  !که به ھر چاله فتاديم و به ھر چاه شديم

  خوانديم" ھدايت"ــه کوتاه ـاولين قصـــــ

  !ه کوتاه شديمـقصــه کوتاه، که خود قص

  .**می شود" غرقه دريای خجلت و شرمندگی" رھنورد و 

ا سندگان م نفکران و نوي سخره روش ی است از وضعيت م شب، درد و دريغ بانه ام ی در. ش انی از صمد بھرنگ  زم

  :خوانده بودم" نظری بر ادبيات امروز"

وی دود گا" ل و اين جماعت شاعران و نويسندگان شھری و پايتخت نشين شعر شان را که می خوانی ب و " ھر"زوئي

د : ھمه شعر و حرفشان اينست. می دھد" تر" ائيم و فراموش شده، دگر شمعدانی گل نخواھ آخ و اوف، ما چقدر تنھ

  ."را ھم گاھی چاشنی شعر می کنند" شيرمستی ھا"شرح دوست بازيھا و می خوارگيھا و . داد

اب آيا منظور  صمد بھرنگی  از اين نوع شاعران؛ دو سرشناس، شاعر و ن ورد زري اختری و رھن ويسنده، واصف ب

  است؟؟

و"صمد جاودانه شد و علی اشرف درويشيان در سوگ او يادواره ای نوشت که در يکی از شماره ھای  ان ن در " جھ

ال  يد١٣۴٨س شر رس ه ن دان .  ب ماری از ھنرمن ورد ش ارزه صمد بھرنگی در م ار و مب ت ک شيان ضمن اھمي دروي

  :نوشت
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ی چپ و وقتی که " شانی و ابروئ ر پي عکس اين ھنرمندان را در اينجا و آنجا می بينم با سيگاری گوشه لب و چينی ب

  :راست کرده، دلم می خواھد با قلم زيرش بنويسم

  ."روغن نباتی قو طعم کره دارد"

ن١٣٨١و رھنورد رزياب در سال    ھجری خورشيدی به مناسب شصت سالگی واصف باختری در مورد يکی از اي
خ و االشه گذاشته :  عکس ھا نوشته است ر زن ه دست چپش را زي يم ک ه، واصف را می بين يم تن در اين عکس ن

ه سپيد شدن دارد-ريشش.... است و سگرتی ھم در بين انگشت ميانه و انگشت اشاره او ديده می شود ه رو ب  - ک
دوھگينی دارددر اين عکس، او چھ. رسيده است و آژنگ ھای پيشانيش بيخی نمايان ھستند ... ره بسيار نوميد و ان

ه  د- انگار–و چشم ھايش نيز، در اين عکس، حالتی دارند ک ده می گوين ه بينن ا :  ب ا من چه ھ ار ب ه روزگ دی ک دي
  "کرد؟
  ...و

  .تا يک شبانه ديگر

-----------  

ن ھمه "  * ا اي سته گی نداشتم، ب روه سياسی واب ه ھيچ گ اح ً- عمال–ھر چند من، از رھگذر سازمانی، ب  ھواخواه يک جن

بودم، بسياری از رھبران اين جريان را از نزديک می شناختم و از شيوه ھا و شگردھای سياسی " جريان دموکراتيک خلق"

   رھنورد زرياب، اوصافی از واصف و وصف او در صف اصحاب فلسفه–"اين جريان پشتيبانی می کردم 

  

ه فرارسيد، م١٣٧٣سال "**  اه ساله شدم ھجری خورشيدی ک اختری. ن پنج ی .... در آن سال، واصف ب ه غزل دين بھان ب

اب، اوصافی از ."و مرا غرقه دريای خجلت و شرمنده گی ساخت... به من اھداء کرد.... سرود و آن غزل را ورد زري  رھن

  واصف و وصف او در صف اصحاب فلسفه

   

  

  
  
   
 


