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 سرودی برای مادر وطن
 

 

مروز اول جنوری مطابق یازدهم ماه جدی روِز تأسیس حزب دموکراتیک خلق است. ازمن می پُرسید که این مسأله  ا
هش یعنی ُدُرست سی وسه سال پیش   ۱۳۶۰به خودت چه ارتباطی دارد ومن خدمِت شماباید عرض کنم که در سال 

بودم واز بیرون سروصدا وهوراهای هواداران حزب که  درهمین یازدهم جدی من در تک سلول زندان خود نشسته 
جشن تأسیس حزب وبه گفتۀ خوِد شان، جشن پیروزی حزب را برفیودالیزم، امپریالیزم، شوونیزم عظمت طلبانۀ چین 
وارتجاع منطقه برگزار کرده بودند. برای من تأسیس آن حزب مانند هرحزِب دیگریک حادثه بود که خوبی یا بدی 

اقدامات عملی هویدا می شد ومن درکنج سلول تنهای خود به اشغال کشور وبمباران های اشغالگراِن شوروی  آن تنها در
 .فکر می کردم

 
اشغاِل یک کشور برای من تعریِف مشخص دارد، یعنی وقتی یک نیروی بیگانه می آید واختیار کشوِر ترا به دست 

وتو مجبور می شوی که برای هر اقدام به سوی چشم بیگانه میگیردو درهر جا که دلش خواست رحل اقامت می افَگنَد  
نگاه کنی تا اوبرآنچه که می کنی صحه بگذارد. وقتی رهبراِن تو درمیاِن خود گرفتاربالی اختالف می شوند ونیروی 

نیروی بیگانه برای رفع اختالِف آنان می آید وپادرمیانی می کند تا اختالف هارا ماستمالی کند وباالخره هنگامیکه 
خارجی یک رهبر را می بََرد ودیگرش را وارد صحنه می کند. این را درفرهنِگ سیاست اشغال می گویند ودوستاِن 
حزب دموکراتیِک خلق که امروز دیگران را به انصاف وبی تعصبی دعوت می کنند اگر خود نیز همانند آقای مزدک 

می پذیرند که پوزانوف وبعد ها کابلوف از بس که درمیاِن  حوادِث آن روزهارا با دیِد یک ناظِر بیطرف تماشا کنند
رهبراِن دست نشاندۀ خود برای مصالحه دوندگی کردند به اصطالح کفِش شان پوسِت سیر وعصای شان نوِک سوزن 

 شد.من بدبختانه دوندگی های جان کری را نیز با همین دید مشاهده می کنم
. 

راتیک خلق بود که غوغای آن جشن را من در تک سلول یا کوته به هرصورت قصه از جشِن تأسیس حزِب دموک
قلفیی خود می شنیدم وچون درآن دوران قلم را مخوف تر از تفنگ می پنداشتند من با چوبِک گوگرد بر روی کاغِذ  

ان تشناب شعری زیر عنواِن)سرودی برای مادِر وطن( نوشتم.این شعررا یک بار من در هفتاد وپنج سالگی جناِب سلیم
الیق که شخصاً از من خواسته بود برای نقِد شعر هایش درآن مجلس اشتراک کنم خواندم واینک برای دوستاِن خود 
تقدیم میکنم که متأسفانه مامردم کم بغل وبیچاره چنانکه قبالً گفته ام همان صدیق ها استیم که همیشه زندگانی رادرجنِگ 

دسِت ما درمیان شکسته است. باهمین تبصرۀ نسبتاً کوتاه این شعر را که گاوان باخته ایم ویا آنان جنگیده اند وسرو
هش است دراین جا برای تان می گذارم.یک نکته را باید تصریح بکنم که من مدتی  ۱۳۶۰تاریخش یازدهم جدی 

وِد نسبتاً دراز ازشعر سرایی وحتی نگارش دست برداشته بودم واین شعرنخستین نگارِش من بعد از آن سکوت ورک
 .اختیاری بود که دراین جا بدان اشاره شده است

 
 میالدی  ۲۰۱۵برابر با اول جنوری  ۱۳۹۳جدی   ۱۱نگارگـــــر 
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 سرودی برای مادِر وطن

 

)آوازی در رامه شنیده شد.آواز گریه وماتِم عظیم که راحیل برای فرزندان خود می گرید وتسلی نمی  
 پذیرد زیرا که نیستند( 

 انجیل متی باِب دوم 

 می گفتم که تا اندیشه ها زنجیری زور است ه
 هنــــر اندر طلسِم بدسگاالن زنده درگور است 

 ُسخــــن چون بازواِن روسپی بر گـــــردِن دینار 
 ُخمستاِن ادب تا خالی از مستی واز شور است 

******************* 
 شکسته شهپِر خود تاکه این شاهیِن گردون تاز 

 ی رفته زبالش نیروی پرواز چـــو مـــــــــرغِ خانگ
 به سان لعبتک بازیچـــــۀ طفالِن ابجـــــد خوان 
 همان بهتر که خون در دل ُکنـد ذوِق سخن پرداز

******************** 
 چه سود از گـــــریۀ بیهـــــوده ام بر نعِش آزادی 
 دهن دوز است "قدرت" تا دهان خویش بگشادی 

 "خدایاچون مــرا چون طبع سازش نیست با"قدرت 
 قلم برکف نهـــادی وین همـــــه لطِف سخن دادی؟ 

********************** 
 همی گفتم گلوی نغمــــۀ خــــــود می فشارم تنگ 
 به خاکش می سپارم همچو بیماِر جنــــون آهنگ 
 دروِن سینۀ خـــود می ُکشم ذوِق نوا خــــــــوانی 

 لــــــــرنگنهان از غیـــــر می جوشم به رنِگ بادۀ گُ 
********************** 

 ولی امشب، 
 ولی امشب دِل من سخت توفان جوش فریاد است 

 جنــــــوِن یکه تازم بی خبـــــر ازکیــــِد صیاد است 
 صدای خفته اندر سرمــــــه ام ذوِق فغـــــــان دارد 
 به کاِر خویشتن دیوانـــــــۀ من سخت استاد است 

*********************** 
 به گوش امشب صدای ناله ام از رامـــــه می آیـــــد
 به خون گشته رقم سویم هـــــــزاران نامه می آیـــد 
 حنای خون به پای خویشتن مستانه می بنــــــــدند 
 .چهــــا آخـــر زمشتی مــــــردِم خود کامــــه می آید 
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********************** 
 رق ُشد ای بینوا مـــــادرتنت درخـــــون وآتش غــــــ

 چرا از سینــــــۀ تو خون نمی جوشـــــد چرا مــــادر؟
 مگـــــر ُخشکیـــــد اشِک تو که اندر مـــــاتِم فـــرزند 
 نباشد درد ورنجِ مــــادران را انتهــــــــا مـــــــــــادر؟

*********************** 
 ـد داد مـــادر راچـــــه کس آخـــــر تسلی می توانـــ

 که "قُــــــدرت" رنگ می بخشد زخــوِن خلق افسررا
 ُگــــــــُِل اُمیــــــِد صد بیچاره مــــادرمیَشَود پَرپـــــــــَر

 نشان فتح می بخشنـــــد تـــا ساالِر لشکــــــــــر را
************************ 

 ــــــــاد می سوزد دروِن سینــــــــــــــــــــۀ تو آتِش فری
 که درهـــــر گوشه صــدها شاخـۀ شمشـاد می سوزد 

 به غیــــــــر از دست وپای ُکشتگـــان چیزی نمی بینی 
 چمــــــــن هیـــــزم ُشــــــد ودر کـــورۀ بیداد می سوزد 

************************* 
 ـــــــدبهشِت سبــــــِز تو بازیچــــــــۀ تاراج وغارت ُشــــــ

 تهی از جست وجوی علم وفرهنگ ومهـــــــارت ُشــــــد
 به حرِف مفِت آزادی فریبت می دهنـــــــــــد هیهـــــات 

 در این قامــــــــوس آزادی به معنــــــــــــــای اسارت ُشد 
************************* 

 ینـــددرایـــــــن حّمــــــــاِم خــــون تو سخن از داد می گو 
 ا سیِر خستــــــه در زنجیــــــــر را آزاد می گــــــــــوینــــــد

 دِل خونین صـــــــد هــــــا مــــــادِر بیچــــــاره را هـــــــر روز 
 به افسوِن طلســــــِم خیره چشمی شـــــــاد می گــــویند 

************************** 
 (1)رخ ُکنـــــــــد اشِک خراسان رانه دستی تا کــــــه پاک از  

 نه َمــــــــــردی تا که رســـــــوا سازد این نیـــرنِگ دوران را 
 به خون آ لـــــــوده منقـــــاِر نوا سنجــــــــان ایـــــن گُلشن 

 نه یاری تا کـــــــه رانَـــــــــــــد زاغِ مسِت خــــــانه ویران را 
*********************** 

 (2)نبـــــــاِت ُغــــــژ وقبچـــــــاق است دامنـــــــــــگیر این ُگلشن
 به خـــــــاک اما نخـــــــواهد خورد هــــــر گز تیــــــراین ُگلشن 
 اگـــــر چــــــــه مست ومــــغرورند رنــــــــــداِن قدح پیــــــــــما

 حلقـــــــــــــــــۀ زنجیر این ُگلشن فـــــــرو می پــــــاشد آخـــــــــر 

************************* 
 همی آرد پَیــــــــام صبـــــــــــــــــحِ روشــــــن را صبـــــــــا روزی 
 که در پــــــــــایاِن شب خنــــــــــــــدد طلـــــوع جــــــامه زردوزی 

 ـــِر بیکـــــسی امـــــــــــاسبــــــــوی ماست مــــــــاالماِل زهــــــ
 بســــــــــوزد خانــــــــۀ صیـــــــــــاد هم زآهی جــــــــــــگر سوزی 
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 جدی مصادف به روز تأسیس حزِب خلق  ۱۱کـــــــوته قلفی صـــــدارت 

 
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اشِک خراسان" اشاره است به قصیـــــدۀ اُستاد انوری ابیوردی زیِر همین عنوان " (1)
اشاره است بدین شعِر حکیـــــــــم ناصر خسرو قبـــــادیانی: نباِت پُر بال ُغــــز است وقبچاق++ که رستستند  (2)

 ــــراِف جیحــــــــــــــونبراطــــــــ
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