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 رودی برای مادر وطنس
 

ان فی زنداینجا میگذارم که یادگاری تلخ ولی خوشایند از روزهای کوته قل را یک باِر دیگر در خود این شعر
ه ــدعیان یک دولت بــداد مــه اسیران استبــتشناب یاد داشت شده بود زیرا ک ذاغک است که با چوب گوگرد بر

 .کاغذ نیز محروم بودند برد قلم ورکا از ،اصطالح دموکراتیک
 مبرمنگه 2020اپریل  ۵نگارگر 

مبتنی بر مدح ارباِب قدرت باشد وبا شعارهای حاکم بر جامعه هماهنگی داشته باشد که  شعر باید ستایشگرانه و
ان بی ارباِب قدرت با نیشی گزنده باید بدوِن رعایِت خاطرِ  یا حقیقت را و جالل برساند را به جاه و شاعِر خود

کند که در این صورت برای شاعر درِد سِر فراوان ایجاد می کند به همین دلیل در یک مرحلۀ زندگی من بدین 
وِن در بنابراین من این استعداد را در نتیجه رسیده بودم که شعر آن سان که دل میخواهد محیطی آزاد کار دارد و

چیزی از  غیِر رسمیی آن روزگار مطبوعاِت رسمی و به همین دلیل در ی گویم.هرگز شعر نم خود می کشم و
هجری شمسی من در زنداِن  1360اما در یازدهم جدی  یا نگارِش عادی به چاپ نرسید. و من به عنوان شعر

در بیرون از محیِط کوچک کوته قلفیی من جشِن تأسیِس حزب دموکراتیک خلق در  صدارت کوته قلفی بودم و
اگر برایش دردی پیش  همانجا احساس کردم که شعر فریاِد درد یا خوشیی شاعر است و من در و جریان بود

 را سر می دهد. من در هنگاِم شاد مانی هم غریو شادمانیی خود چنانکه در آمده است از این درد فریاد می کشد،
کاِن بسیار ُکشته کود زنان و نتیجۀ بمباران های روسها مردان و دهاِت دوِر کشور در که بالطبع در همان روز

 یدپایان می خوان شعری را که در ،از هفت سال سکوت بعد می شدند آن عهدی را که با خود بسته بودم شکستم و
در پیشانیی آن  با چوِب گوگرد برروی کاغِذ تشناب نوشتم. عنواِن این شعر )سرودی برای مادِر وطن( است و

محیِط متعصِب امروز کسی مرا به ُجرم نقِل قول از  ارم درنقِل قولی از باِب دوم انجیل متی دیده می شود. امیدو
استم که برای اجتناب از ایماِن تقلیدی آدم  هنوز هم بر سِر این اعتقاد انجیل تکفیر نکند که من معتقد بوده ام و

 :کند. بیدل چه زیبا می گوید رد که ادیاِن دیگر را نیز مطالعهوظیفه دا
 درون آینمی دانم چه سان از شرِم نادانی ب

 گشته ایمانی که من دارم آشنا نا ارـــه ُزنـب
 همان طور که سروده شده است با شما در بدبختانه ایمان تقلیدی همیشه آلوده با شرم نادانی است. این شعر را

بُرده می شود ولی  فاقِد ابر های استبداِد فکری آرزو این شعر نیز برای صبح روشن و میان می گذارم. در
 سه سال گرفتارِ  ما پس از سی و تارۀ آن صبح روشن در افق های دوردست می درخشد وبدبختانه هنوز هم س

خونریزی ها استیم که بودیم اما بدوِن شک آن صبحِ روشن فراز می آید و سیالب پیشرفت های  همان جنگها و
 :این هم آن شعر بهروزی را با خود می بََرد. این شما و مسیر بهبودی و خاشاک انباشته در جهان خس و

 تسلی راحیل برای فرزنداِن خود گریه می کند و ماتِم عظیم که زاری و گریه و رامه شنیده شد. آوازی در"
 نمی پذیرد.") انجیِل متی باِب دوم(

 
 استگور ر اندر طلسِم بد سگاالن زنده درُهنــ استفتم که تا اندیشه ها زنجیریی زورهمی گ
 استاز شور ُخمستاِن اََدب تا خالی از مستی و ارردِن دینر گـــــچون بازواِن روسپی بسخن 

****************** 
 بالش قَُوِت پرواز ه زُمرغِ خـــــانگی رفتــ چو که این شاهین گردو تاز پِر خود تاشکسته شهـ

 ذوِق سخن پرداز که خون دردل ُکنـدان بهترهم ۀ طفالِن ابجـــد خوانـبه ساِن لعبتک بازیچـــ
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****************** 
 دهان خویش بگشادی تا"قُدرت"دهـن دوزاست نعِش آزادی ــریۀ بیهوده ام برچه سود از گــ

 ـمه لطِف سخن دادی؟کف نهادی وینهـــ قلم بر مرا چون طبعِ سازش نیست با قدرت خدایا چون
****************** 

 پارم همچو بیماِر جنون آهنگبه خاکش می س  همی گفتم ُگلوی نغمه ام را می فشارم تنگ
 ـان از غیر می جوشم به رنِگ بادۀ گلرنگنهـ  خوانی ـواِن سینۀ خود می ُکشم ذوِق نـــدرو

******************** 
 ــِد صیاد استاز کی ـه تازم بی خبرجنوِن یکــ جوِش فریاد است ولی امشب دِل من سخت توفان

 ـاز اُستاد استنۀ من باِر خویشتن دیــــواــبه ک ان داردم ذوِق فغــــه اسرم صدای خفته اندر
******************** 

 ـزاران نامه می آیدبه خون گشته رقم سویم هــ ه می آیدموش امشب صدای ناله ام از رابه گ
 ـامه می آیدکــ مشتی مردِم خود ـا آخر زچهـــ  حنای خون به پای خویشتن مستانه می بندند

******************* 
 ـادر؟ـچرا مـ چرا از سینۀ تو خون نمی جوشد ادرمآتش غــرق شد ای بینوا  خون و تنت در

 ادرـا مـادران را انتهـــرنجِ مـ ـــاشد درد ونب  رزندـاتم فــر خشکید اشِک تو که اندر ممگـ
******************** 

 لق افسرراخوِن خ "قدرت" رنگ می بخشد ز که را ـادرر تسلی می توانَد داد مــــچه کس آخـ

 ـر راـلشکـــمی بخشــــند تا ساالِر نشاِن فتح  پرـادر می َشَود پرـد بیچاره میِد صـــُِل اُمُگـــ
********************* 

 می سوزد شاخۀ شمشاد اوشه صدهگ هرکه در ـریاد می سوزدـو آتِش فـسینـــــۀ تــــــ درونِ 
 ـورۀ بیداد می سوزددر ک و ــزم شد ـن هیچمـ پای ُکشتگان چیـزی نمی بینی ر از دست وبه غی

********************* 
 ارت شدمه فرهنگ و جوی علم و تهی از ُجست و شد ـارتراج وغــۀ تابازیچـــبهشِت سبِز تو 

 ـوس آزادی به معنـــــای اسارت شددرین قامــ ـند هیهاتدی فریبت می دهرِف مفِت آزاح به
************************ 

 ر را آزاد می گویندـاسیـــِر خسته در زنجــــیــ ن از داد می گویندتو سخــ این حمــاِم خونِ  در
 می گویند به افسوِن طلســـــِم خیره چشمی شاد ــاره را هـــــر سوـدها مادِر بیچخونیِن صـ دلِ 

*********************** 
 رنِگ دوران راوا سازد این نینه مردی تا که رس "اشِک ُخراسان" رادتا که پاک از رخ ُکن نه دستی

 د زاغِ مسِت خانه ویران رانه یاری تا که ران ـان این ُگلشنسنج ــه منقاِر نواتــبه خون آغش
******************* 

 ر گز تیر این ُگلشناک اما نخواهد خوردهبه خ ـاق" است دامنگیر این ُگلشننباِت "ُغـز وقبچ
 ۀ زنجیر این گلشنمی پاشـــد آخـــــر حلقـ روف ـدح پیمارنداِن ق ـــرورنداگرچـــــه مست ومغ

********************* 
 دوزی دد طلوعِ جامه زراِن شب خنــایپ که در  ـا روزیمـی آرد پیـام صبحِ روشن را صبه

 ـر سوزیــاد هم زآهی جگــبسوزد خـــانۀ صی  ـازهر بی کسی امـمـــــاِل سبوی ماست ماال
 

 اشِک خراسان" اشاره است به قصیدۀ معروِف انوری به همین عنوان "
 :اشاره است به شعر حکیم ناصر خسرو قبادیانی که گفت "نباِت ُغز وقبچاق"
 (که ُرستستند بر اطراِف جیحون  اقنباِت پُر بال ُغز است وقبچ)

 جشن تأسیِس حزِب دموکراتیک خلق هج مطابقِ  1360کوته قُلفی صدارت یازدۀ جدی 
 

 رـــنگارگـــــ
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