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 یازدهم ماه جدی -اول جنوری 
 

 خلق است روز تأسیس حزب دموکراتیک
 
 تأسیس حزب دموکراتیک خلق است.  روز امروز اول جنوری مطابق یازدهم ماه جدی   

 

 

، چه ترس دیروز به یادم است که بامانند همین  سالها چه زود میگذرد. میالدی است. 2018اول جنوری سال  روز امروز باز

 النؤوچقدر خدا خدا میگفتم که مس روی کاغذ تشناب می نوشتم و اضطراب این شعر را با چوبک های گوگرد بر هیجان و

مقاومت خود  خودداری و هیجان دیگر وجود ندارد ولی از اضطراب و، امروز آن ترس زندان این شعر را نزد من پیدا نکنند.

ه( ــ)ن نـی مـدم ولـونـویسندگان بپیـهٔ نـاتحادی و "نـدروطــپ"که به جبههٔ  خواستند من می آن روز از لذت می برم.زندان  در

ه دارم کـن زـیـود نـر خـرابـب در دارم وـده نـنـروافگـچ کس سر فـیـر هـرابـب نک درـای ه( ایستادم وــر روی آن )نـب تم وـفـگ

 دانـهٔ زنـوشـگ ه درـود کـا بــوالنــضرت مـن حـای ودم وـا زده بـشت پـردن را پ  ـر کـران فکـدیگرمان ـه فـب ری وـاسارت فک

  ی گفت:ـم مـوشـه گـب

لوح زندگی ام  لقمان را از درس های افالطون و ++ آری او ++ من به یک تعلیم نادانت کنم لقمانی به علم تو افالطون و گر

 جنون بسازد. عشق و ش سته بود تا دلم را سرشار از

را با  201۵این یادداشت اول جنوری سال ( داردـی نـار آسانـم کـون هـنـج ++   چه دانش ها که بربادش ندادیم)قول بیدل به 

 برمنگهم 2018اول جنوری  نگارگر گذارم. برای تان می زندان سروده بودم این جا باز شعری که در

 

هش 1360عرض کنم که در سال  باید شما من خدمت خودت چه ارتباطی دارد ومن می پ رسید که این مسأله به از 

 و از بیرون سر همین یازدهم جدی من در تک سلول زندان خود نشسته بودم و سه سال پیش در ست سی ودر یعنی

فیودالیزم،  شان، جشن پیروزی حزب را بر خود به گفتۀ هوراهای هواداران حزب که جشن تأسیس حزب و صدا و

 ارتجاع منطقه برگزار کرده بودند. برای من تأسیس آن حزب مانند هر امپریالیزم، شوونیزم عظمت طلبانۀ چین و

کنج سلول تنهای خود به در من  اقدامات عملی هویدا می شد ودر یک حادثه بود که خوبی یا بدی آن تنها  دیگر حزب

  .شوروی فکر می کردم اشغالگران بمباران های اشغال کشور و

ه دست ترا ب کشور اختیار مشخص دارد، یعنی وقتی یک نیروی بیگانه می آید و فیک کشور برای من تعری اشغال

تو مجبور می شوی که برای هر اقدام به سوی چشم  هر جا که دلش خواست رحل اقامت می افَگنَد ودر و  گیرد می

می  بالی اختالف خود گرفتار انمیدر تو  رهبران وقتی آنچه که می کنی صحه بگذارد.  بر بیگانه نگاه کنی تا او

الخره با را ماستمالی کند و میانی می کند تا اختالف هادرپا نیروی بیگانه برای رفع اختالِف آنان می آید و شوند و
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سیاست اشغال  فرهنگدر دیگرش را وارد صحنه می کند. این را  د وبر که نیروی خارجی یک رهبر را می هنگامی

بی تعصبی دعوت می کنند اگر خود  خلق که امروز دیگران را به انصاف و کحزب دموکراتی دوستان و می گویند

ا بعد ه و "پوزانوف"بیطرف تماشا کنند می پذیرند که  ناظر یک درا با دی ها آن روز مزدک حوادث نیز همانند آقای

 تسکفش شان پو دست نشاندۀ خود برای مصالحه دوندگی کردند به اصطالح ان رهبرانمیدر از بس که  "کابلوف"

 .را نیز با همین دید مشاهده می کنم "جان کری"من بدبختانه دوندگی های  عصای شان نوِک سوزن شد. سیر و

من در تک سلول یا کوته  ،دموکراتیک خلق بود که غوغای آن جشن را حزب تأسیس صورت قصه از جشن به هر

 اغذک گوگرد بر روی پنداشتند من با چوبک آن دوران قلم را مخوف تر از تفنگ میدر چون  ی خود می شنیدم وقلفی

 باجن پنج سالگی را یک بار من در هفتاد و این شعر وطن( نوشتم. مادر )سرودی برای عنوان تشناب شعری زیر

ً از من خواسته بود برای اینک برای  مجلس اشتراک کنم خواندم وآن در شعر هایش  نقد سلیمان الیق که شخصا

بیچاره چنانکه قبالً گفته ام همان صدیق ها استیم که همیشه  مردم کم بغل و کنم که متأسفانه ما دوستاِن خود تقدیم می

همین تبصرۀ  میان شکسته است. بادر ما  دست و سر یا آنان جنگیده اند و گاوان باخته ایم و جنگدر  زندگانی را

یک نکته را باید  این جا برای تان می گذارم.در هش است 1360 تاه این شعر را که تاریخش یازدهم جدینسبتاً کو

ن نگارِش نخستی این شعر حتی نگارش دست برداشته بودم و شعر سرایی واز تصریح بکنم که من مدتی نسبتاً دراز 

 م2015 اول جنوری - 1393 جدی 11 .است این جا بدان اشاره شدهدر اختیاری بود که  رکود من بعد از آن سکوت و

 

** * ** 

 سرودی برای مادِر وطن

تسلی نمی پذیرد زیرا  عظیم که راحیل برای فرزندان خود می گرید و ماتم آواز گریه و )آوازی در رامه شنیده شد.

 دوم باب که نیستند( انجیل متی

 

 طلسِم بدسگاالن زنده در گور استـر اندر هنـ   همی گفتم که تا اندیشه ها زنجیری زور است

مستان   دینار بر گــردن س خــــن چون بازواِن روسپی  از شور است و از مستیادب تا خالی  خ 
 

*** *** *** 
 

 خانگی رفته زبالش نیروی پرواز چـــو مـــرغ    گردون تاز نکه این شاهی تا خود شهپر شکسته

 سخن پرداز دل ک ند ذوق در بهتر که خونمان ه   خواند ابجــ طفالن به سان لعبتک بازیچـــــۀ
 

*** *** *** 
 

 خویش بگشادی دهن دوز است "قدرت" تا دهان   آزادی ام بر نعش ودههــریۀ بیسود از گــ چه

 ؟سخن دادی همه لطف ادی وینقلم برکف نهـ   چون خدایا "قدرت" با را چون طبع سازش نیستم
 

*** *** *** 
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 ون آهنگجن بیمار به خاکش می سپارم همچو   ود می فشارم تنگخـ ۀنغمـ همی گفتم گلوی

 رنگگ ل بادۀ جوشم به رنگ می غیر نهان از   وانینوا خـ ک شم ذوق سینۀ خـــود می درون
 

*** *** *** 
 

 ولی امشب،
 

 صیاد است در از کیخبـ یـیکه تازم ب جنـــــون   جوش فریاد است من سخت توفان امشب دل ولی

 استاد استۀ من سخت وانـــخویشتن دی به کار   ان داردفغـــــ ه ام ذوقندر سرمــصدای خفته ا

 

*** *** *** 
 زاران نامه می آیده به خون گشته رقم سویم   ه می آیدرام ناله ام از به گوش امشب صدای

 می آیده مردم خود کام مشتی ر زا آخــچهـ   دندبن خویشتن مستانه می حنای خون به پای

 

*** *** *** 

 ادر؟جوشد چرا م خون نمی ۀ تونسی از چرا   ادرم رق ش د ای بینواآتش غ و خونتنت در 

شکیدمگــ  ادر؟ا مان را انتهـــادررنج مــ نباشد درد و   رزندف اشک تو که اندر ماتم ر خ 

 

*** *** *** 

 را خلق افسر زخون بخشدرنگ میدرت" که "ق     ادر راتواند داد م ر تسلی میکس آخـه چـ

 ر راـــد تا ساالر لشکنشان فتح می بخشنـ   رپَرپَ  دشوادر میم صد بیچاره دا می ـلگ ــــ

 

*** *** *** 

 اد می سوزدشمش ۀشاخ درهر گوشه صدهاکه     فریاد می سوزد ۀ تو آتشنـــــــــسی درون

 ورۀ بیداد می سوزددر ک شد و یزمـن هچم   نمی بینی ان چیزیک شتگ پای دست و از به غیر

 

*** *** *** 

 دفرهنگ ومهارت ش لم وع جست وجوی تهی از   دتاراج وغارت ش ۀچتو بازی بهشت سبـز

 داسارت ش ایمعنه ب آزادی وسقام این در   اتهد هیدهنآزادی فریبت می بحرف مفت
 

*** *** *** 

 دنویگ یر را آزاد میـدر زنجه خست ریـسا    دنگوی ون تو سخن از داد میام خدر این حم  

 ویندگ اد میش خیره چشمی طلسم به افسون    ر روزرا ه ارهچبی صد ها مادر خونین دل

 

*** *** *** 
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 دوران را رنگاین نی وا سازدتا که رس ردیم نه   (1)خراسان را تا که پاک از رخ ک ند اشک نه دستی

 انه ویران رامست خ راند زاغ تا که نه یاری   ان این گ لشنبه خون آلوده منقار نوا سنج

 

*** *** *** 

 گز تیراین گ لشنهراما نخواهد خورد اک خ به   (2)گ لشن اینگیر دامنقبچاق است  ژ وات غ ـبن

 ۀ زنجیر این گ لشنخر حلقاشد آپ رو میـف   قدح پیما مغرورند رندان ر چه مست واگ
 
 

*** *** *** 
 

 امه زردوزیج پایان شب خندد طلوع که در   روزیا را صب رد پیام صبح روشنهمی آ

 گر سوزیجوزد خانۀ صیاد هم زآهی بس   اسبــوی ماست ماالمال زهر بیکسی ام

  
 خلق جدی مصادف به روز تأسیس حزب 11 دارتص وته قلفیک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 " اشاره است به قصیدۀ ا ستاد انوری ابیوردی زیِر همین عنوان خراسان اشک (1)
 ونحجی اطراف که رستستند بر ++ قبچاق ز است ونبات پ ر بال غ  :  ادیانیناصر خسرو قب حکیم شعر اشاره است بدین (2)


