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 29/12/2016                  م. اسحاق نگارگر

 استبداد جنگ و هنوز
 

 کوبند یم تیانسان شه  یبر ر شهیدو ت هر
 

بر  شهیدو ت استبداد هر جنگ و هنوز ینوشته بودم ول 201۳ یعنی شیسه سال پ ردسامب 29 را من در ادداشتی نیا

 یقدرت کنار نم از بازند یانتخابات م در یوقت یحت یاستبداد یها میژهم ر هنوز و کوبند یما م تیانسان شه  یر

 آن مرا در و دیکن برگزار سر از باخته ام انتخابات را حاال که قدرت را» :دهند یم دستور ییدرا دهیبا د روند و

 لکامت برابر است در یواریحال استبداد د هر به اما ؛«میآ یقدرت فرود نم تگاور من از که رایز دیاعالم کن روزیپ

 برمنگهم نگارگر 201۶دسمبر 29 .برداشت دیبا را وارید نیا جامعه و ییفرهنگ و یاسیس ؛یاقتصاد

 

** * ** 
 

 یقربان تیانسان انسان و از یاستبداد یها میرژ نیا آزموده اند و را یاستبداد یها میرژ گوناگون مردم جهان انواع

 و تازشیپ تایاستبداد ادب نگوناگو مبارزه با انواع در  دراز دارد. رشته سر نیهنوز هم ا یفراوان گرفته اند ول یها

 تون وکار ،ینقاش شعر، کوتاه، نداستا طنز، لباس در ای راحتص با سندگانینو مبارزه بوده است و نیا شقراول  یپ

 نیتربد دیاش یاستبداد یها میرژ نیا انیم در گفته است.  شکوهمند ارینه بس کی ینه ول کی یادب یژانر ها گرید

 :لیبوده است به چند دل یستیکمون استبداد ای یدسته جمع استبداد بر یمبتن یها میشان رژ

تواند از  یاست م یسازمان ده و لیتشک یچون حزب دارا است و یحزب و یدسته جمع استبداد، استبداد نیا -1

 .شود یجامعه مستول یپا منظم بر سرا یینیچ خبر و یجاسوس ستمیس کی قیطر

است  ینمبت رمتحج شده و فسیل ایدئولوژی کی اما چون بر کند یم در بر یشرویپ و ییچپ گرا ۀاستبداد جام نیا -2

 لیدل نیبه هم پندارد و یم یطبقات نرا دشم خود مخالفان، زند یتحول طلب جا م و یانقالب یروین گانهیرا  خود و

 کیکه اگر کارل مارکس خودش در  دیکن لحظه تصور کی ی. براردیگ یخود باز م حق زنده ماندن را از مخالفان

 ات مخالفیادب و ردیگ یخود م انحصار را در زیجامعه همه چ نیچون ا گشود، یبه جهان م دهید یستیکمون ۀجامع

 مزیموناست که ک لیدل نیبه هم افتی یاصوالً مجال نشر نم تالیمعروف کاپ کتاب نیا بر بنا کند یم سرکوبرا  خود

 .شود یدر برابر  رشد جامعه بدل م یخود به سد

را که سال ها همراهش کنده به  خود آن دوستان یدست دارد حت آماده در حاضر و ۀاستبداد چون بهان ۀویش نیا -۳

 نیبه هم سازد. یدشمن م یمتعلق به اردو انیم شب در کند و یمخالفت از خود طرد م نیدوزخ برده اند با کمتر
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 2از 2

ه انتساب ب نه رهروان که خطر شوند و یم تیشخص شیمتهم به ک وستهیرند که پدا تینه رهبران خود مصون لیدل

شاعر  کیامروز را وقف  ادداشتیبه هر صورت  است.  ختهیشان آو سر   دوموکلس بر ریشمش همانند یبورژواز

 دیگو یم بایز یبس یادب از منتقدان یکی. داد یژده مارزش ها م یاز بقا نیستال یها ُکشتار کنم که در اوج یم یروس

 یکدام جا ایآ شوند. یشعر ُکشته م جا مردم به خاطر نیا گزارند. یکه به شعر احترام م ستا هیتنها در روس» که:

 یان شوروکه بدبختانه دست نشاندگ مییبگو دمنتق نیبه ا میتوان یما م و «قتل شود؟ ۀزیانگ شعر که دیغ دارارا سر گرید

 .قتل شد ۀزیشعر انگ زیجا ن نیا در کردند و یکاپ زیما ن کشور را در مونینا م رسم نیا

در  1891سال  یشاعر در پانزدهم جنور نیاستم بود. ا "مندل پیاوس" که صحبت بر سر فتمیاز مقصود دور ب مبادا

محکوم به  و یزندان نیستال ۀلیبه وس 19۳0اختناق  نخست در بار چشم به جهان گشود. یپولند یهودی ۀخانواد کی

انتقال به  کمپ در 19۳8 ردسامب 27در  شد و کوممح سایبریادر  دیبه تبع و یبار دوم باز زندان شد و یداخل دیتبع

 .چشم از جهان بست ایبریسا یسو

 یم از بر خود را یهنگام قدم زدن شعر ها او نوشت. یکاغذ م را بر به ندرت آثار خود نیستالاستبداد  در شاعر نیا

 .کرد

 2005سال  یهشتم جنور و ستیاز مردگان( که من آنرا در ب یغامیپ) ر عنوانیدارد ز یاستم شعر "مندل پیاوس"

م نقد ما متأسفانه دکنم ا یم میتان تقد خدمت یاستبداد یها میتمام رژ نایقربان بود ادیآن را به  برگردانده ام و یبه در

 .کنم دایشعر را پ یسیانگل نتوانستم متن
 

 از مردگان یغامیپ

 برپاست، نوایب کشتگان از یتپه ا جا، نیا در

 گردم، یدم به دم کوچک هم ماز غمن 

 د؛نیب یمن را نم یکس گرید یچنان کز کوچک

 نوازش تو، دست یچون کش یر کتاببر ه یول

 ،یفردا نظر دوز کودک جوش در جنب و ای و

 مردگان سر مست؛ خیل ز زمیکه برخ ینیمرا ب

 ،یآزاد عشق و کشتگان یها کا ادیکنم فر

 !دیگه خورش چیه ردینم

 .رخشان است آخر صبح کیتار شب پایان و
 

 یم دهیما برچ ناز جها زورگوییو  یاستبداد یها میرژ میچه وقت گل رسد و یصبح رخشان فرا م نیچه وقت ا حاال

 ناگورست بر رویاز ن سرشار که گرم و یدیطلوع خورش دی. به اممیدار آن قرار ما در صبح صادق نکهیشود مثل ا

 .بتابد یآزاد ۀسلب کنند و یاستبداد یها میرژ

 رسپارم. نگارگ یم )ج(دوستان ارجمند را به خدا رسانم و یم انیبه پا امروز را ادداشتی 

 


