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سپﺎسنﺎمه
چاپ اول اين مجموعه ،به همت شاعر زﻧدهياد سعيد سﻠﻄاﻧپور و اﻧتشارات صفﯽ عﻠيشاه
در سال  ١٣٤٢در تهران فراهم آمد .چاپ دوم ،پس از مرگ شاعر ،با مقدمه جناب
محمد عﻠﯽ سﻠﻄاﻧﯽ و در ﻧتيجه بزرگواری ايشان و اﻧتشارات سها در سال  ١٣٨٥در
تهران اﻧجام پذيرفت که به دليل شيرينکاريهای وزارت ارشاد شير بﯽ يال و دمﯽ از
کار در آمد
تايپ ،برابرخواﻧﯽ و آرايش صفحات چاپ سوم وچهارم حاصل کوشش دوستان عزيزی
بود که خودداری از ذکر ﻧام آﻧها ،ﻧاسپاسﯽ است :آقايان ﻧادر فتحﯽ ،مسعود رواﻧدوست،
سايت وزين بوکان -رۆژهه ت و ﻧشر روشنگری .طرح روی جﻠد اين چاپ ،کار آقای
ﻧادر فتحﯽ )شواﻧه( است.
زحمات داوطﻠباﻧه همه اين بزرگواران جای قدرداﻧﯽ مااست.
خاﻧوادە وفا

٨
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شعر ﻧو فﺎرسﯽ در کردستﺎن
دکتر محمد عﻠﯽ سﻠﻄاﻧﯽ
سابقه شعر فارسﯽ بعد از اسﻼم در کردستانها که همه در قﻠمروی که بعد بين عثماﻧﯽ
و ايران و پس از اﻧقراض و تجزيه امپراطوری عثماﻧﯽ به عراق و سوريه ﻧيز تقسيم
شدﻧد ،از زماﻧﯽ آغاز گرديد که سخنسرايان خراسان از بيم اشغالگران و متجاوزان
ُ
غز روبه درگاه اميران مستقل ُکرد در کوهپايههای زاگرس گذاشتند .از ميان آﻧان
شاعراﻧﯽ چون اثيرالدين اخسيکتﯽ و سديدالدين اعور کرماﻧج به منصه ظهور رسيدﻧد
و تا قرنها پس از آن شاعران ُکرد پاسداران زبان و ادب فارسﯽ بودﻧد و پس از فترتﯽ
چند صد ساله که ﻧاشﯽ از درگيریهای دولت عباسﯽ و تردد غزﻧويان و سﻼجقه و
صفاريان و ...سپس معارضات دو دولت ايران و عثماﻧﯽ بودُ ،کردها برای مقابﻠه با
تازيان و حفظ آداب و سنن و رسوم و فرهنگ خويش ،بيشتر اعتقادات و حماسه و
تاريخ و افساﻧهها و جنگنامههای خود را به زبان ُکردی مﯽسرودﻧد .تا اين که در دورە
بازگشت و اوايل قاجاريه که اياﻻت ايران توسط اميران محﻠﯽ اداره مﯽشد ،در چهار
بخش کردستان که هر چهار در قﻠمروی ايران دورە قاجاريه متمرکز ،و هر کدام
الگويﯽ از دربار شاهان قاجاريه بودﻧد ،اﻧجمنهای ادبﯽ به منظور احياء زبان فارسﯽ
توسط شاعران مهاجر و بومﯽ تشکيل و برگزار گرديد.
کردستان اردﻻن به مرکزيت سنندج ،کردستان زﻧگنه به مرکزيت کرماﻧشاه و کردستان
بابان به مرکزيت سﻠيماﻧيه و کردستان شمالﯽ و بتﻠيس که تحت تأثير شاعران سبک
خراساﻧﯽ و عراقﯽ در دورە بازگشت ﻧامآوراﻧﯽ در عرصه فرهنگ ايراﻧﯽ و زبان
فارسﯽ پرورش دادﻧد که حديقه امانالﻠهﯽ تذکرە پارسﯽگويان کردستان اردﻻن شناسنامه
فرهنگﯽ ارزشمندی در زمينة مزبور است .از آﻧجا که سخن ما ﻧيز بر سير شعر فارسﯽ
در کردستان اردﻻن که بخش مکريان کردستان مزبور را هم شامل مﯽشود و شعر ﻧو
فارسﯽ و شاعر مورد ﻧظر ما هم در قافﻠه شاعران اين ديار مﯽباشد ،بنابراين از
سرگذشت شعر و زبان فارسﯽ در ساير کردستانهای ﻧامبرده مﯽگذريم و به روﻧد شعر
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فارسﯽ در کردستان اردﻻن مﯽپردازيم که در عهد اﻧتصاب امانﷲ خان والﯽ به سبب
رقابت دستگاه او با تشکيﻼت اداری و فرهنگﯽ محمدعﻠﯽ ميرزای دولتشاه در
کرماﻧشاهان مرکز کردستان زﻧگنه در جﻠب و جذب شاعران سخنور و زبانآور و
احياﻧا ً عزلت گزيده که خواسته يا ﻧاخواسته تهران و ﻧزديکﯽ به دربار شاه قاجار را بر
وفق مراد خود ﻧمﯽديدﻧد ،دستگاه حاکم از يکديگر پيشﯽ گرفته که به گواه حديقه
امانالﻠهﯽ ،مديران فرهنگﯽ اردﻻن در اين زمينه توفيق بيشتری داشتند و در مراحل
ديگر با حضور واليه شاهزاده و شاعرە در صدر حاکمان آن منﻄقه و رأس ﻧسوان
ادبپرور آن سامان و ظهور و رقابت مستوره شاعرە ﻧامبردار عصر قاجاريه در کنار
مردان شاعر ،آتش اين آتشکده شعﻠهور ماﻧد.
با آغاز ﻧهضت مشروطيت و احياء فرهنگ مﻠﯽ و توجه اهالﯽ به زبان و سنن آبايﯽ که
در جنگ جهاﻧگير اول گسترش و رواج بيشتری يافت ،شعر و زبان فارسﯽ در کردستان
اردﻻن دوران فترت خود را طﯽ مﯽکرد و روبه افول ﻧهاد و همگام با اﻧجمنهای
فرهنگﯽ در ساير کردستانهای ديگر شعر و زبان ُکردی ﻧضجﯽ دوباره يافت تا در
اﻧقراض قاجاريه و روی کار آمدن حکومت پهﻠوی که ﻧظام شهروﻧدی و طبقاتﯽ به
تبعيت از اوضاع دوران هخامنشﯽ و ساساﻧﯽ به شيوە فرهنگ تحميﻠﯽ در اياﻻت ايران
اعمال گرديد و بر سر در مدارس ِشعار »فقط فارسﯽ صحبت کنيد« ﻧصب گرديد و
اﻧجمنهای ادبﯽ وابسته به وزارت معارف و حمايت دولت مرکزی در شهرها ايجاد
گرديد .فضﻼ و شعرای کردستان در کنار زبان ُکردی و عربﯽ به سرودن شعر فارسﯽ
پرداختند که در زمينه اخير به ﻧدرت چهرهای شاخص و برگزيده شد و به ثمر رسيد
زيرا شعر و هنر امری تحميﻠﯽ و اجباری ﻧيست که با اصرار و اعمال فشار و
سختگيری بتوان آن را از شاعر و هنرمندی اﻧتظار داشت که به قول خواجه آسماﻧﯽ
سرود:
کﯽ شعر تر اﻧگيزد خاطر که حزين باشد
يک ﻧکته از اين معنﯽ گفتيم و همين باشد
يورشهای ﻧظامﯽ ،تبعيد ،اعدامهای مستمر ،تختهقاپﯽ عشاير ،بوروکراسﯽ بﯽثمر
اداری ،متحدالشکل سازی لباس مردان و زﻧان ،حکومت پﻠيسﯽ و مصادرە امﻼک و
اموال و هزاران ﻧموﻧه ديگر از تعديات ﻧظام سﻠﻄنتﯽ به اهالﯽ ،پردهای سياه و آيندهای
هولناک را در برابر ديدگاه اهل قﻠم و روشنفکران و شاعران و هنرمندان و ...قرار
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داده بود که آﻧچه به روال تأکيد و تحصيل مﯽسرودﻧد يا فرياد رهايﯽ بود که جرأت
بروز ﻧداشت يا مدايح فرمايشﯽ از شاعرﻧمايان قﻠم به مزد بود که راه به جايﯽ ﻧمﯽبرد
و بنابراين در ساختار ادبيات معاصر ايران جايگاهﯽ ﻧيافت .تا اين که دردهای مشترک
جامعه ،قشر مسئول و متعهد اهل اﻧديشه و استعداد را از تمامﯽ اياﻻت ايران به هم
ﻧزديک ساخت و اين سير تﻄور در ديدارها و پاتوقهای فرهنگﯽ بعد از بيست و هشت
مرداد  ١٣٣٢در تهران سر و سيمايﯽ يافت و از هر ﻧقﻄه خاک ايران شاعران و اهل
ﻧظر خويش ،روی به تهران ﻧهادﻧد و بازار سخن
قﻠم برای راهيابﯽ به مجﻠس اُﻧس مورد ِ
و سرودن به زبان فارسﯽ در تمامﯽ اياﻻت ايران که زباﻧﯽ همگاﻧﯽ بود ،روز به روز
داغتر شد و ﻧام و کام جز از اين راه و بدين زبان به جايﯽ ﻧمﯽرسيد .با اين تفاوت که
کامهای روشنفکرمآباﻧه ،گندمﻧما و جوفروش و مستظهر به عنايت هيأت حاکمه ﻧيز در
بين پاتوقها و محافل ادبﯽ تهران کم ﻧبودﻧد .اما شناخت و ژرفبينﯽ چهرههای مبارز
راه از چاه باز مﯽشناخت و با اين که در کردستان بابان ﻧيم قرن پيش از ايران »شعر
ﻧو« ظاهر شده و رواج يافته بود و گوران و عبدالواحد ﻧوری و شيخ ﻧوری شيخ صالح
و ...پيشروان آن بودﻧد ،اما در کردستان اردﻻن با اوضاعﯽ که گذشت با حضور و
ظهور "ﻧيما" ،شيوە ﻧيمايﯽ از سوی شاعراﻧﯽ که به عﻠت آﻧچه گفتيم ،اکثر قريب به
اتفاق فارسﯽسرا بودﻧد ،ﻧضج گرفته و بهترين کاربرد آن راز و رمزهايﯽ بود که
شاعران فريادگر سخن دل خود را در قالب استعاره و کنايه به گوش اهل ﻧظر
مﯽرساﻧدﻧد .از جمﻠه تعدادی ﻧيز از شاعران کردستان روی به محافل تهران ﻧهادﻧد که
يا به چاه افتادﻧد يا با تمام داد و ستدهای فرهنگﯽ و اخواﻧيات و پرداخت عوارض
اخﻼقﯽ در اﻧجمنها و ادای باج در قالب اشعار به پاتوقداران و اﻧجمنخواران به جايﯽ
ﻧرسيده ،دست خالﯽ به وﻻيت بازگشتند و بعضﯽ ﻧيز چون گﻠشن کردستاﻧﯽ که از
ﻧامبرداران عرصه ادبيات و زبان فارسﯽ بود و هيچ از بزرگان طراز اول شعر ايران
کم ﻧداشت و مظﻠوم زيست و مظﻠوم ُمرد ،با اين که خود از وسوسه ﻧوپردازی خالﯽ
ﻧبود اما با ﻧخستين سرودە از اين دست از تکرار مسامحه ﻧموده در کنار همفکران خود
به قصيدهپردازی و غزلسازی روزگار گذراﻧيد و الحق هم در سبک کهن به خوبﯽ از
عهده برآمد .اما دربارە ﻧوپردازی وی شادروان مهرداد اوستا پيشکسوت کمﻧام و
بﯽﻧشان شعر اﻧقﻼب اسﻼمﯽ که خود به طريقة ﻧيمايﯽ بﯽتوجه ﻧبود در مقدمه ديوان
گﻠشن کردستاﻧﯽ به ﻧام گﻠباﻧگ که حاصل اشعار بين  ٢٥تا  ٣٥سالگﯽ اوست ،چگوﻧگﯽ
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امر را آورده است

١.

و با اين وصل و قﻄع ،فاتحه و خاتمه گوﻧههای پيرو ﻧوپردازی در بين شاعران
کردستان اردﻻن خواﻧده شد.
اما در همان سالها شاعری اهل شعور و از تظاهر و خودﻧمايﯽ به دور که مبارزه را
عجين زﻧدگاﻧﯽ ساخته و ﻧان خشک خويش را با روغن عنايت آشکار و پنهان دولت
وقت ﻧپرداخته بود و در ورود به اﻧجمنهای ادبﯽ تهران در راه افتاده و چاه را شناخته
به دور از هر زد و بند و معامﻠه محفﻠﯽ با توشه شعر و استعداد ،به گرمﯽ از سوی
روشنفکران فريادگر پذيرفته و تشويق و ترغيب شده ،بزرگواراﻧه به ﻧيروی طبعﯽ بﻠند
و غرا و زﻻل و مصفا پا در ميدان ﻧهاد و به عنوان پدر شعر ﻧو فارسﯽ در کردستان
اردﻻن ،شناخته شد و او چون آينهای از اﻧديشه ﻧيمايﯽ در بوکان کردستان درخشيدن
گرفت و به زبان سترگ فارسﯽ فرياد مﻠت و مردم را به ايجاز و اختصار سرود .وفا
با غزل ﻧو و همراه با دوبيتﯽ پيوسته که پيشرواﻧﯽ چون فريدون تولﻠﯽ و حميدی
شيرازی داشت ،که به قول اوستا ،شعر خاص آن روزگار بود ،مقدمه سرايش شعر
ﻧيمايﯽ ٢را در کردستان اردﻻن رقم زد .چند سالﯽ پس از چاپ و ﻧشر سرود پرستو در
کردستان زﻧگنه )کرماﻧشاهان( ﻧيز شعر ﻧو طﻠوع کرد و عزتﷲ زﻧگنه با مجموعه
'پشت دروازههای خورشيد' در اين راه گام ﻧهاد ٣.با اين تفاوت که عزتﷲ زﻧگنه
١
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کﻼم »گﻠشن« آراسته و غني است و در هر ميدان شاعري است پيروز و کامياب؛ بخصوص در دوبيتيهاي پيوسته
که شعر خاص روزگار ماست .گﻠشن شاهکارهايي فناﻧاپذير دارد .دوبيتيهاي او جويبار طﻼيي و پرآهنگ احساسي
است اصيل و خروشان ،صاف و بيتعقيد و خوشاسﻠوب .گﻠشن قصايد بسيار سروده است .با بيان احساسي خاصه
زمان در تتبع از شيوە خاقاﻧي ،مسعود ،ﻧاصر خسرو و تواﻧايي خود را ثابت کرده است .در ميان چند مثنوي او ،دو
مثنوي »محمد)ص(« و »شب« از شاهکارهاي شعر معاصر و از امهات مثنويهاي زبان پارسي است .گﻠشن در
يکجا به مناسبت بيمناسبتي قﻄعهاي به گوﻧه شعر سپيد سروده است که هيچ از شاعري چون او سزاوار ﻧيست و
چه خوب عنواﻧي براي آن در ﻧظر گرفته است؛ هذيان و شايد اين طنزي است شاعراﻧه به شعر سپيد و از اين قبيل
اراجيف ← مهرداد اوستا ،مقدمة گﻠباﻧگ )سرودە گﻠشن کردستاﻧي( ،ص .١٤
در مسير شعر ﻧيمايي در سال  ١٣٢٦ﻧخستين مجموعة شعر احمد شامﻠو به ﻧام آهنگهاي فراموش شده به چاپ رسيد.
آهنگهاي فراموش شده مجموعهاي است ﻧاهمگن که از شعرهاي کامﻼً سنتي گرفته تا اشعار ﻧيمايي و حتي ﻧوشتههاي
کامﻼً بيوزن و قافيه و آهنگ که بعدها به شعر سپيد شهرت يافت ،در آن ديده ميشود .اﻧتشار اين مجموعه که خود او
در مقدمه کتاب پيشبيني کرده ،اين ﻧوشتههاي منظوم و منثور آهنگهايي که زود به دست فراموشي سپرده خواهد شد،
بيش ﻧيست ،اما به جهت آن که اين مجموعه حاوي ﻧخستين ﻧموﻧههاي شعر سپيد در زبان فارسي است ،ﻧشر آن در اين
سال سزاوار توجه است] .در آثار بعدي شامﻠو که در  ١٣٣٠منتشر شد[ ﻧشان ميداد شامﻠو با عبور از شيوە ﻧبمايي
براي خود راه تازهاي ميجويد که خود ﻧيما و پيروان راستينش هرگز عﻼقه چنداﻧي به ان ﻧشان ﻧدادﻧد ← .دکتر جعفر
ياحقي ،چون سبوي تشنه ،ص .١١٢
عزتﷲ زﻧگنه از فارغالتحصيﻼن مستعد و زيرک زبان و ادبيات فارسي داﻧشگاه تهران مجموعه اشعار »ﻧو« خود
را با عنوان پشت دروازههاي خورشيد چاپ و منتشر کرد .عزتﷲ زﻧگنه در سال  ١٣٤٧به دريافت جايزه شعر
داﻧشگاه ﻧايل آمد .وي در مقدمه کتاب يادشده در اين باره ميﻧويسد ... :ديگر اشارهاي است به موضوع جايزە شعر ،که

١٣

سرمايهای سترگ و پيشرو چون ﻻهوتﯽ را در موجودی فرهنگﯽ خود پشتواﻧه داشت
و وفا از آن پيشينه بﯽبهره بود.
با اين قرائن چناﻧچه از سرودههای کهن و احياﻧا ً اشعار ﻧو استاد يدﷲ بهزاد بگذريم و
به شعر ﻧو و رواج آن در غرب کشور )کردستان اردﻻن ـ کردستان زﻧگنه( بنگريم،
وفا در تمام کردستان ايران قافﻠه ساﻻر شعر ﻧو فارسﯽ خواهد بود.
حرکت هوشياراﻧه »وفا« از غز ِل ﻧو به دوبيتﯽ پيوسته و شعر ﻧيمايﯽ که سير تﻄور
کار ادبﯽ او را شامل مﯽشود ،ﻧشأت گرفته از ديدگاه مبارزاتﯽ و دقيق او بود ،زيرا
مسير سرودن و شيوە آﻧان در ﻧظارت ﻧيروهای امنيتﯽ رژيم و ساواک بود که صاحبان
غزل ﻧو و دوبيتﯽ پيوسته را رشته اﻧشعاب از اﻧديشة فريادگران رمزگوی ﻧيمايﯽ
مﯽداﻧست که سرودههای آﻧها را چون افعﯽ کوير پنداشته و از هيچ سمت و جهت توان
مواجهه و روبهرويﯽ با آن را ﻧداشتند .بنابراين »وفا« در شعر خود از يادها به فرياد
رسيد؛ به قول شاعری:
تپيدنهﺎی دل در سينه مﺎ يﺎد مﯽگردد
به هم پيوسته شداين يﺎدهﺎ ،فريﺎدمﯽ گردد

در اشعار اﻧدک اما گسترده در تجزيه و تحﻠيل و کالبدشکافﯽ ادبﯽ ،آثار به جا ماﻧده از
»وفا« که به سال  ١٣٤٢با ﻧام »سرود پرستو« چاپ و منتشر شده است ،تمامﯽ
ويژگﯽهای جريان شعر ﻧيمايﯽ ﻧهفته است ،با ابداع و ﻧمودهايﯽ متغير و متفاوت با
ساير شاعران آن عهد ،اين اشعار بيشتر حاصل تراوش اﻧديشه وفا از  ١٣٣٥تا ١٣٤٢
است و با تمام يأس و ﻧااميدی که آميزه و اﻧگيزە تواﻧمند سياسﯽ و اجتماعﯽ دارد ،اما
عﻠﯽرغم اشعار ديگران ،فاقد اﻧديشه فﻠسفﯽ ﻧيست و به همين جهت ﻧمﯽتوان چون شعر
شاعران اﻧديشور و مرتبط با جامعه ادبﯽ غربﯽ آن را تقﻠيدی منبعث از آثار غيرخودی
داﻧست ،بﻠکه اشعارش خودجوش و آيينه تمامﻧمای دردهای زﻧدگﯽ آدمهای اطرافش
هستند ،همه چيز خواب و خيال ،صحنههايﯽ که ساخته و پرداخته مﯽشود و عاقبت با
بيداری از خواب ،به آرزوهای برباد رفته مﯽپيوﻧدد.
او شاعر را هماﻧند همفکران خود قاضﯽ زمان خويش مﯽداﻧد و قضاوت امری احساسﯽ
البته عنواﻧش را به من دادﻧد و بورسش را ﻧور چشمي ديگري به تفرج رفت به »ﻧاپل« و »وﻧيز« که پيشکششان کردم.
شعر را باﻻتر از حد جايزهبازي ميداﻧم ← .عزتﷲ زﻧگنه ،پشت دروازههاي خورشيد ،ص .١٧

١٤

و عاطفﯽ ﻧيست .شنيداری و ديداری و ژرفکاوی و جدايﯽ حق از باطل است .وی در
شعر جستجو مﯽگويد:
ﻧﻄفه اﻧديشه در مغزم به خود جنبد
که
ت من چيست؟
راز خﻠق ِ
ِ
فريا ِد بهشت و کوثری از چيست؟
دوزخ چيست؟
اصﻼً آفرينش چيست؟
خالق کيست؟
وه که لبريزم
از هزاران پرسش خاموش) ...خرداد  ١٣٣٩ـ بوکان(

اين سخن شاعری است که در زمان سرودن آن در سن  ٢١سالگﯽ بوده و ﻧسبت به
محيط و تحصيل و عرصه مﻄالعاتﯽ او در کمال تواﻧايﯽ طبع است و چارچوبه شعر
ﻧو حماسﯽ را که در برابر شعر ﻧو تغزلﯽ مﻄرح بود و عﻠﯽرغم تخيﻼت فردی و
احساسﯽ آن شيوه ،اين گوﻧه که به شعر ﻧو حماسﯽ مشهور شد و سرودن حماسه اﻧسان
محروم و ستمديدە عصر خود بود ،رعايت کرده است و در کنار يأسها و دلمردگﯽها
و فريادهايش ،فضای تغزلﯽ شعر او ﻧيز با شاعران ديگر متفاوت است و ورای آﻧچه
که جامعه عياش معدود و هيأت حاکم مﻄرود مﯽخواهد تا شعر شاعران وسيﻠه فساد
جواﻧان و سستﯽ جامعه خواستار عدالت باشد و در سخن آخر به ايهام و استنباط اين
عمال اعمال مسخرهای
حکايتها را برای جامعه خود خواب و خيال و برای ﻧيرو و ُ
بيش ﻧمﯽداﻧد که در دوبيتﯽ پيوسته شب شاعر مﯽگويد:
 ...خندهای کردم :ﻧمﯽخواهم چراغ
دفتر شعــرم چـراغ کﻠبه است
از شراب و مﯽ چه جای گفتگوست
اشک چشماﻧم شراب کهنه است

و يا در سرود در دل شب : ...

١٥

ز دل راﻧم ﻧياز بوسه گـــرم
مﯽ و معشوق از دفتـر زدايم
به جای صحبت جاﻧان ،کتابﯽ
ز درد و رﻧج اﻧسانها سرايم
بوکان ١٣٣٥ ٥ ٩

هر چند در شعر وفا تمام خصوصيات اجتماعﯽ شعر ﻧو ﻧيمايﯽ و سير تکامل موضوعﯽ
و محتوايﯽ و فنﯽ آن آشکار است و آشنايﯽ با اﻧديشه اﻧساﻧمدار اوماﻧيستﯽ اروپايﯽ که
با ترجمه آثار سارتر در بين ﻧوسرايان رواج يافت و اتکای به خدا جايگزينﯽ دال بر
اصالت اﻧسان يافت و ...ولﯽ وفا با قبول اﻧساﻧمداری ،هيچ گاه خدا را فراموش ﻧمﯽکند.
خدا در جای جای شعر او حضوری فﻠسفﯽ دارد و بياﻧگر فرياد خواجه آسماﻧﯽ سرود،
که:
در اﻧدرون من خسته دل ﻧداﻧم کيست
که من خموشم و او در فغان و در غوغا است

چنان که در شعر کابوس مﯽگويد:
 ...خدايا وحشت تنهاييم ُکشت
ز لبهايم ﻧمﯽخيـــزد ﻧـوايﯽ
لبم تف بسته از اﻧـدوه حسرت
ﻧمﯽبينم وفـــا از آشنـايﯽ ...
يا در شعر هراس مﯽگويد:
 ...ای وفــا ،ای مظهر بيم و اميد
پس چه شد خشم تو و عصيان تو؟
آه مﯽتــرسم ز ابﻠيس هــراس
ای خدا ،دست مــن و دامـان تو
و يا در شعر بوف کور مﯽگويد:
١٦

 ..مکن با خنده تحقيرم خدا را
که من زﻧداﻧﯽ عفريت زورم...
و در دوبيتﯽ بيگاﻧه آورده است:
اميدم را همه افساﻧه خواﻧند
مرا رسوا ،مرا ديواﻧه خــواﻧند
تمـــام آشناهايم ،خـدايا
مرا از خويشتن بيگاﻧه خواﻧند
تهران١٣٣٨ ٧ ٢

صبغه اقﻠيمﯽ که از ديگر مشخصات شعر ﻧو ﻧيمايﯽ است که ﻧيما و اخوان و آتشﯽ و
بعضﯽ شاعران تهران اين مشخصه را رعايت کردﻧد» .وفا« به اين مورد ﻧيز چون
ساير موارد وفادار ماﻧده است و تمام صحنه و گوﻧههای شعر او بوی کردستان دارد و
صور خيال او برای خواﻧندە شعرش طبيعت کردستان را مجسم مﯽکند» .وفا« در
جامعه هولناک آن روزگار پناهﯽ جز دامان خاﻧواده ﻧمﯽبيند و برای همين با مادر و
خواهر و برادر پيوﻧدی ﻧاگسستنﯽ دارد .اطميناﻧش تنها به آﻧهاست ،با آﻧها ﻧجوا و درد
دل و وصيت مﯽکند و از بيگاﻧگان مﯽگريزد و در اين تجربه آثاری زيبا و خواﻧدﻧﯽ
دارد.
وی عﻼوه بر زيباسرايﯽ دست به ابداع مﯽزﻧد و دو رباعﯽ را به طور مکمل يا به
اصﻄﻼح اهل بديع ،موقوفالمعاﻧﯽ قرار مﯽدهد که من در آثار ديگران ﻧديدهام .ﻧموﻧه
بارز اين ابداع شعر جغد کور است و به ﻧظرم تحت تأثير ﻧادر ﻧادرپور سروده است و
ﻧادرپور هم در رباعﯽ خود متأثر از عراقﯽ همداﻧﯽ بوده است .چنان که وفا گويد:
مرا ﻧاکام و تنها آفريدﻧد
مرا بدﻧام و شيدا آفريدﻧد...
و ﻧادرپور مﯽگويد:
١٧

زلــف تـــو را ز عمر دراز آفـريدهاﻧد
روی تـــو را ز مــايه ﻧــاز آفريدهاﻧد

شمعيم و خواﻧدهايم ره سرﻧوشت خويش
ما را بـــرای سوز و گداز آفـــريدهاﻧد

که اين مضمون در شعر عراقﯽ چنين آمده است:
ﻧگارا ،جسمت از جان آفريدﻧد
ز کفر زلفت ايمان آفريدﻧد...

وفا عﻼوه بر غور و بررسﯽ در شعر شاعران ﻧوپرداز ،از مﻄالعه و تأثير از شاعران
غزلسرای متقدم غافل ﻧبوده است .چنان که شعر گل اﻧدوه را به تأثير از غزل معروف
صباحﯽ بيدگﻠﯽ شاعر مشهور متقدم که جايگاهﯽ ويژه دارد ،سروده است.
وفا :گل اﻧدوه:
بگذار در اين گوشه ويراﻧه بميرم...

صباحﯽ بيدگﻠﯽ:
بگذار که دور از رخت ای يار بميرم
يکره بگذر بر من و بگذار بميرم...

در پايان بيان اين ﻧکته ضروری است که »وفا« چون شاعر بود و اين مجموعه شاهد
ادعاست ،تا زمان بدرود زﻧدگﯽ ،شاعر باقﯽ ماﻧد اما اقبال به زبان ُکردی ﻧمود ،گرچه
پدر شعر ﻧو فارسﯽ کردستان بود.
وفا در ساعت  ٧صبح روز سهشنبه اول آذرماه  ١٣٨٤در سن شصت و شش سالگﯽ
در منزل خود ،در شهر بوکان درگذشت و در کنار استاد عباس حقيقﯽ شاعر و مترجم
٤.
ﻧامدار ُکرد به خاک سپرده شد
يادش گرامﯽ باد
 . ٤بخشهائﯽ از اين گفتار در شمارە روز  ١٩تيرماه  ١٣٩٦روزنامه اعﻼعات چاپ تهران درج شدە است:
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=٢٩٤٤٠٠

١٨

١٩

جﺎن شيفته
اﻧور سﻠﻄاﻧﯽ

"شعر من چيست؟ آتش فرياد
شعر من چيست؟ آيه اميد
شعر من چيست؟ سنگر پيکار
شعر من چيست؟ ﻧغمه جاويد
خود چه هستم؟ عصاره اﻧدوه
پيکری سرد و آتشﯽ خاموش
خسته از رﻧج ظﻠمتﯽ جاويد
ماﻧده در راه پرسشﯽ خاموش"

تابستان سال  ١٣٣٢بود .چند روزی از کودتای  ٢٨مرداد ميگذشت .با پدرم به گاراژ
مسافربری شهر بوکان رفته بودم تا برادرم را ببينم که روز پيش دستگير شده اينک
بهمراه دو پاسبان به زﻧدان مهاباد اعزام ميشد .من داﻧشآموز کﻼس چهارم يا پنجم
ابتدائﯽ بودم و در توزيع روزﻧامههائﯽ که برادرم ﻧمايندگﯽ پخش آﻧها در بوکان را
داشت به او کمک ميکردم .دکان کوچک روزﻧامه فروشﯽ او يکﯽ از داغترين ﻧقاط
شهر و محل بحثهای سياسﯽ روز بود و اينک با سقوط دولت مﻠﯽ مصدق وسﻠﻄه مجدد
ارتجاع ،طبيعﯽ بود که يکﯽ از ﻧخستين آماجهای ﻧيروهای دولتﯽ و اربابان محﻠﯽ باشد
و صاحبش دستگير شود -که چنين هم شد.
مادرم با ما به گاراژ ﻧيامده بود .او ﻧاپرهيزی کرده ،در روز دستگيری پسرش به خيابان
آمده بود تا به پاسباﻧان مامور دستگيری او توهين کند و اکنون بايد تاوان جربزهاش را
ميداد و از ﻧعمت "ديدار آخر" محروم ميماﻧد .او را با دستبند آوردﻧد و همراه پاسباﻧان
در قسمت پشت يک جيپ کرايهای ﻧشاﻧدﻧد .ما اجازه صحبت با او را ﻧيافتيم ولﯽ چشمان
گريهبار پدر و ﻧگاه معصوماﻧه او گفتنﯽها را گفتند و اﻧدکﯽ بعد ماشين در غبار خيابان
خاکﯽ شهر گم شد.
تا هنگاميکه التماس وابستگان خاﻧواده بدرگاه مالکان قدرتمند شهر و شهرباﻧﯽ زير ﻧفوذ
آﻧان به آزادی مشروط او بياﻧجامد ،چند ماهﯽ طول کشيد .او اين مدت را در زﻧدان
شهرباﻧﯽ مهاباد ماﻧد و اﻧجا بود که ،به گفته شاعر ،در پائيز سال  ١٣٣٢ﻧخستين
چهارپاره ﻧيمائﯽ در کردستان ايران سرود شد .سراينده شعر ،برادرم عمر سﻠﻄاﻧﯽ بود
که ديرتر تخﻠص "وفا" يافت:
"مرا ای مرد زﻧداﻧبان رها کن
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که زﻧدان تو عمرم را سر آورد
بيا از پای من بردار زﻧجير
٥ ...
که زﻧجير تو جاﻧم را در آورد "
شعر به زبان فارسﯽ سروده شده بود ،چه درکردستان آن سالها ،خواﻧدن و ﻧوشتن به
زبان کردی تنها در حد سيگار کشيدن در اتاق مراقبتهای ويژه بيمارستان آزاد بود.
دسترسﯽ به اشعار کردی و ديوان شاعران کرد در روستاها اﻧدکﯽ آساﻧتر بود و در
شهرها تنها هنگامﯽ ميسر شد که داﻧشجويان کرد به داﻧشگاههای تبريز و تهران رفتند
و در فضای ﻧسبتا آزادتر آﻧجا به مبادله متون چاپﯽ کردستان عراق پرداختند  -کاری
هنوز پر مخاطره ،که تعقيب و آزاربسياری کسان را بدﻧبال داشت.
طﯽ ماههائﯽ که به  ٢٨مرداد  ٣٢اﻧجاميد ،شهر بوکان شاهد يک خيزش قدرتمند
مردمﯽ -طبقاتﯽ بود.جنبش را مرحوم "قاسم کريمﯽ" رهبری ميکرد .او ماه پيش به
تهران رفته از راديوی دولتﯽ پيام اﻧقﻼب و مقاومت در برابر مالکين را به گوش آماده
همشهريان خود خواﻧده بود .برای يک چهره محﻠﯽ مﻼقات با دکتر کريم سنجابﯽ در
تهران و رفتن به ﻧخست وزيری و مجﻠس شورای مﻠﯽ فراتر از اﻧتظار بود و اوبه آن
فراتر دست يافته بود.
ديگر چهرههای سرشناس جنبش را بورژوازی خردهپای شهر و عمدتا دوزﻧدگان لباس
کردی تشکيل ميدادﻧد .٦سنت اين مقاومت و تقابل با رژيم در بين دوزﻧدگان شهر ،به
دوره رضا شاه برميگشت چه فرمان متحدالشکل کردن لباس و کﻼه از سوی پهﻠوی
اول ،موقعيت شغﻠﯽ همه آﻧها را به خﻄر اﻧداخته بود .مرد قزاق وحدت را در بيرون
سر ديده بود ،ﻧه در درون آن -٧آﻧگوﻧه که همپالکيش آتاتورک در ترکيه.
برادرم در آن هنگامه پر تﻼطم ،مغازه کوچک روزﻧامه فروشيش را در بوکان اداره
ميکرد و من کار رساﻧدن ﻧشريات به آبوﻧهها را بعهده داشتم .مغازهاش کاﻧون گرمترين
بحثهای سياسﯽ بود و عمدتا جواﻧان و آموزگاران ،در آن به گفتگو ميپرداختند.
پدرم خياط خرده پائﯽ بود که هميشه هشت در گرو ﻧه داشت و به زحمت اما با غرور
خاﻧواده را اداره ميکرد .تنها وجه مشترک فکری بين او و پسر روزﻧامه فروشش
ضديت با اربابان شهر بود .هردو تا بن استخوان با خاﻧهای قدرتمندی که حاکم بﯽ چون

 ٥ﻧسخه اوليه اين شعر را برادرم در اختيار ﻧداشت و طبيعي بود که از زﻧدان مهاباد هم ﻧتواﻧسته بود خارج ﻧمايد .شعر
با تغييراتي ،که من از چند وچون آن آگاه ﻧيستم ،ديرتر زيرعنوان "بوف کور" در چاپ اول 'سرود پرستو' گنجاﻧدە شد
که در آﻧجا تاريخ سال  ١٣٣٨را دارد.
 ٦حاج قاسم کريمي ،خياط و صاحب کارگاه قند ريزي؛ عﻠي ميره بگ ،قصاب؛ عبدﷲ ايراﻧي ،کنتراتچي قپان؛ محمد
رئوف حافظ القرآن  ،خياط؛ حسين طهائي ،خياط؛ سيد طه ،حﻠبي ساز؛ ابراهيم طنازي ،خياط؛ حسين فاتحي؛ احمد
يدي؛ فتح ﷲ خوش اخﻼق "سنه اي" مغازەدار و چندتن از داﻧش آموزان دبيرستاﻧي از جمﻠه ابراهيم حريری و محمود
رضائﯽ...
٧

گوهرسخن از جواهر لعل ﻧهرو است )ﻧگاهي به تاريخ جهان ،جﻠد سوم(.
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و چرای شهر و منﻄقه بودﻧد ،دشمنﯽ ميورزيدﻧد .داستان پدر ،داستان "ﻧنه کوراژ" بود-
خياط ويژه اربابان ،دشمن ويژه آﻧها هم بود.
بوکان سالهای  ١٣٣١و  ٣٢شهرکﯽ بود با بازاری کوچک برای خريد و فروش
روستائيان اطراف .شهرهم ،ماﻧند روستا ،در مﻠکيت دو خاﻧواده منسوب هم بود و
اربابان بر جان و مال مردم سﻠﻄه مسﻠم داشتند .هيچکس صاحب مﻠک شخصﯽ ،باغ،
خاﻧه يا مغازه ﻧبود و همه چيز به خاﻧها تعﻠق داشت .با عبور آﻧها از تنها خيابان شهر،
صاحبان مغازه و مشترياﻧشان بايد بپا ميخاستند و تنها با اشاره دست ﻧوکران پشت سر
خان اجازه ﻧشستن مﯽيافتند .تقابل اربابان با فعالين سابق دوران جمهوری کردستان
) (١٣٢٤شديدتر هم بود.
در چنان جوی بود که قيام ضد اربابﯽ بوکان بر بستر تما يﻼت مﻠﯽ -طبقاتﯽ مردم و
در فضای آزاد سياسﯽ چند سال و ماه پيش از کودتا شکل گرفت و از شهر به روستا
کشيد .حرکت اﻧقﻼبﯽ مردم روستائﯽ آشکارا از برﻧامه احزاب سياسﯽ پيشﯽ گرفت؛
آﻧها تنها سﻼﻧه سﻼﻧه پشت سر مردم راه ميرفتند .هيچ حزبﯽ ﻧميتواﻧست از اين جنبش
عميقا طبقاتﯽ دور بماﻧد و قافيه را ﻧبازد .شعار محدودکردن بهرهکشﯽ اربابان که از
سوی جبهه مﻠﯽ عﻠم شده بود ،پاسخگوی حداقل خواسته های قياميان هم ﻧبود .آﻧها به
چيزی کمتر از تقسيم اراضﯽ ،خﻠع يد از مالکين ،مصادره اموال و اخراجشان از روستا
راضﯽ ﻧبودﻧد .بهره کشﯽ بﯽ حساب مالکين آﻧها را به مرز اﻧفجار رساﻧده بود.
مالکان روستاهای اطراف در زير فشار اﻧقﻼبﯽ روستائيان و از ترس جان به بوکان
سرازير شدﻧد .اما بوکان برای آﻧها مکان امنﯽ ﻧبود ،قدرتمندترين مالک شهر که حتﯽ
ﻧامش لرزه بر اﻧدام مردم مينداخت مورد حمﻠه سيد طه – يک حﻠبﯽ ساز خرده پا،
قرارگرفت .شاخ ضد اﻧقﻼب با حمﻠه سيد طه شکست ،ترسها فرو ريخت و قيام فراگير
شد .اينک بوکان يکپارچهاتش بود و برادرم با ﻧشريات اﻧقﻼبﯽ مغازهاش در افزايش
دمای اﻧقﻼب ﻧقش چشمگيری داشت .در آن روزها تعداد محدودی راديو در خاﻧههای
مردم بود و روزﻧامه و مجﻼت ﻧقش اصﻠﯽ خبررساﻧﯽ را به عهده داشتند.
روشن است که او خود به هيچوجه دررهبری قيام رلﯽ ﻧداشت و کسﯽ هم دﻧبال ﻧوجواﻧﯽ
چون او براه ﻧميافتاد .ﻧقش او تنها توزيع ﻧشريات اﻧقﻼبﯽ تهران در سﻄح شهر بوکان
بود و برای اين امر خﻄير مغازهاش را در بست در اختيار ﻧيروهای مردمﯽ گذاشته
بود .اربابان مايل به عبور از کنار مغازه اش ﻧبودﻧد – جائﯽ که در آن مورد اهاﻧت و
تحقير قرار ميگرفتند و وادار به خريد ﻧشريات طرفدار تقسيم اراضﯽ ميشدﻧد.
در يک کﻼم هردو زمينه طبقاتﯽ و ﻧاسيوﻧاليستﯽ برای قيام مردم آماده بود و بر بستر
همين آمادگﯽ بود که شعار رفرم ارضﯽ دولت مصدق به گل ﻧشست و بوکان در سرعت
و وسعت قيام و ميزان راديکال بودن خواستهها آشکارا ازديگر ﻧقاط ايران جﻠو افتاد.
آتش اﻧقﻼب در شهر دامن گرفت و به روستاهای اطراف کشيد.
روستائيان مناطق شرقﯽ و شمالﯽ شهر پيام قيام را سريعتر گرفتند و به استقبال آن
رفتند .حساب در اين مناطق با روستاهای غرب و جنوب شهرکه بافت ﻧيرومند
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عشيرهای داشتند ودر تصرف روسای عشاير دهبکری بودﻧد ،تفاوت داشت .آﻧجا ،هيبت
خاﻧها که مالکين شهر هم بودﻧد کار مبارزه را بر روستائيان سختتر ميکرد -گرچه
هماﻧها هم در قدمهای بعدی به قيام پيوستند ٨.در روستاهای شرق بوکان )منﻄقه فيضﷲ
بيگﯽ( ،بافت عشيرهای از مدتها پيش فرو پاشيده بود و رعايا با مالکين پيوﻧد خوﻧﯽ
ﻧداشتند .رابﻄه آﻧها از رابﻄه بهرهکش و بهره ده فراتر ﻧميرفت و اين امر تضادهای
طبقاتﯽ را عرياﻧتر و خواسته های روستائيان راديکالترميکرد.
عامل ديگری که کفه معادله را بنفع قيام سنگين ميکرد ،وجود عنصر روشنگری در
ميان برخﯽ از خواﻧين فيضﷲ بيگﯽ بود .حداقل يکﯽ از آﻧها امﻼک خود را داوطﻠباﻧه
بين روستائيان تقسيم کرده بود ٨ ،تن از آﻧان در زمستان سال  ١٣٢٥به دست دژخيمان
رژيم اعدام شده بودﻧد و اکنون در فجر قيام ،اين عوامل و بسياری عوامل ديگر از
جمﻠه محروميتهای مﻠﯽ ،کشاورزان و خوش ﻧشينهای 'منﻄقه فيضﷲ بيگﯽ' شرق
بوکان را به طﻼيهداران قيام دهقاﻧﯽ تبديل ميکرد.
لوکوموتيو قيام بزودی به ديگر روستاها رسيد و اﻧبوه ستمکشان را با خود همراه کرد.
روستاهای بيشتری به مردم قيام کننده پيوستند .ديو ترس مهار شده بود .اما روستاهای
"گل"" ،يکشوه"" ،جامرد" و "تيکانتپه" در کاﻧون اصﻠﯽ قيام باقﯽ ماﻧدﻧد .مالکين از
خاﻧه هايشان بيرون راﻧده شدﻧد ،امﻼک اربابان مصادره اﻧقﻼبﯽ شد و شوراهای اﻧقﻼب
تشکيل گشت .برخﯽ از مالکين که فرصت فرارﻧيافتند دستگير و زﻧداﻧﯽ و در چند مورد
محاکمه اﻧقﻼبﯽ شدﻧد ،اما دست قيام هرگز به خون کسﯽ آلوده ﻧگشت و اﻧجام اين
"وظيفه مقدس" را ارتجاع در فردای کودتا ،بعهده گرفت.
خبر از حرکات مشابه در روستاهای شهرهای مجاور ميرسيد و ميرفت تا مهاباد ،سقز،
مياﻧدوآب ،تکاب و شاهيندژ صحنه قيام بزرگ دهقاﻧﯽ شوﻧد و به هم زﻧجيران بوکاﻧﯽ
خود بپيوﻧدﻧد .خاﻧها از ترس اﻧتقام قرباﻧيان خود ،امﻼک و مستغﻼت رهاکرده به بوکان
سرازير شدﻧد و بوکان – اين قﻠب تپنده اﻧقﻼب به قﻠعه ارتجاع هم بدل شد .منزل اربابان
شهر مأمن بهره کشان روستا بود .خاﻧها با ارتجاعﯽ ترين جناحهای درون حاکميت ﻧيم
بند مصدق و برخﯽ از فرماﻧدهان منﻄقهای ارتش ،شهرباﻧﯽ و ژاﻧدرمری و همچنين
سفارت کشورهای بيگاﻧه در تماس آشکار و ﻧهان بودﻧد و خود را برای اﻧتقام ضد
اﻧقﻼبﯽ آماده ميکردﻧد -روزی که به دليل ترديد مصدق در سرکوب ارتجاع وابسته،
اشتباهات عمده حزب توده ايران ،دودوزهبازيهای آيتﷲ کاشاﻧﯽ و ديگر روحاﻧيون
صاحب ﻧفوذ و باﻻخره دخالت مستقيم قدرتهای خارجﯽ در بيست و هشتم مرداد همان
سال فرا رسيد.
٨

ﻧگاە:
رحمان محمديان" ،بوکان در سدە بيستم ،جﻠد اول در هردو متن کردي ) (١٣٨٩و ترجمه فارسي )(١٣٩٥؛
هر دو چاپ از سوی ﻧشرکولهپشتﯽ ،تهران
دکتر امير حسنپور ،دو مقاله به زباﻧهاي کردي و اﻧگﻠيسي؛ و کتاب ارزشمندی که بعد از درگذشت ايشان به
همت خاﻧم شهرزاد مجاب در شرف چاپ است.
عمر عصري" ،قيام دهقاﻧان در منﻄقه مکريان" ،مجﻠه گزينگ چاپ سوئد ،شماره  ،٣٧زمستان ٢٠٠٣
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مغازه روزﻧامه فروشﯽ عمرسﻠﻄاﻧﯽ در روزها ی توفاﻧﯽ منتهﯽ به کودتا ،بازار گرمﯽ
داشت .از آﻧجا بود که خبرهای داغ روزﻧامهها به چهارگوشه شهر ميرسيد ،اشعار
ﻻهوتﯽ کرماﻧشاهﯽ ،محمد عﻠﯽ افراشته ،ابوتراب جﻠﯽ و ديگر اﻧقﻼبيون با صدای بﻠند
به گوش عابران خواﻧده ميشد و کاريکاتور "چﻠنگر" که در آن ،شاه شاهان موشﯽ بود
که به دست قدرتمند اﻧقﻼبيون از سوراخ سعد آباد خارج و به ايتاليا پرت شده بود ،بر
ويترين آن ،ﻧمادی از پيروزی قيام و شکست ارتجاع بود و به قﻠب مردم جرأت و
حرکت مﯽبخشيد.
عمر سﻠﻄاﻧﯽ در آن روزها به تقﻠيد از ﻻهوتﯽ و افراشته اشعاری ميسرود که خيﻠﯽ
زود و بدﻧبال کودتا طعمه آتش شدﻧد و اثری از آﻧها باقﯽ ﻧماﻧد زيرا آﻧچه ميشد ﻧشود،
شد و کودتای ارتجاع و حاميان بيگاﻧه آن به اﻧجامﯽ ضدمردمﯽ رسيد ،شاه در ميان
استقبال زاهدیها و شعبان بﯽ مخ ها به ايران بازگشت ،حکومت ﻧظامﯽ بختيار مستقر
و ﻧيروهای اﻧقﻼبﯽ آماج حمﻠه شدﻧد .در بوکان چماق به دستان مالکين در شهر و روستا
به تعقيب ،دستگيری ،شکنجه و اعدام قياميان پرداختند ،تظاهرات فرمايشﯽ براه اﻧداخته
شد  ،خاﻧه رهبران قيام -حاجﯽ قاسم کريمﯽ ،برادرش حسين کريمﯽ و عﻠﯽ ميرهبهگ
در سحرگاه عيد قربان متعاقب کودتا به آتش کشيده ،با خاک يکسان شدﻧد .محمد رئوف
خياط  ،عبدﷲ ايراﻧﯽ و ديگر عناصر اﻧقﻼبﯽ هر يک به گوﻧهای جان از دست
چماقداران مسﻠح خاﻧها بدر بردﻧد و ديگر هرگز به شهر برﻧگشتند .ديگران دستگير ،و
در منازل اربابان يا در زﻧدان شهرباﻧﯽ شکنجه شدﻧد ،معدودی ﻧيز کشته شدﻧد.
مزدوران اربابها در کوچه و خيابان شهر ميگشتند و شعار مستاﻧه "زﻧده باد بر کﻠه
محمد رضا شاه" سرميدادﻧد ٩.پسران مالکين در تظاهرات فرمايشﯽ ،بنفع رژيم کودتا
و عﻠيه مردم سخنراﻧﯽ ميکردﻧد .سايه ترس بر خاﻧهها حکومت ميکرد و خاﻧهای فراری
به روستا برگشته ،ﻧيروهای اﻧقﻼبﯽ را دستگير ،شکنجه و اخراج ميکردﻧد .اﻧبوه
مظﻠومان به شهرهای اطراف سرازير و ارتش بيکاران که کاری در کردستان ﻧمﯽ
يافت کوره پز خاﻧههای آذربايجان را پر کرد .منﻄقه در وحشت غرق و آتش قيام به
سرعت رو به خاموشﯽ گذاشت.
برادرم پس از شکست قيام ،ماﻧند بسياری ديگر ،دستگير و در شهرباﻧﯽ شهر با حضور
فرماﻧده کﻼﻧتری مورد هجوم يکﯽ از مالکين قرار گرفت ،آﻧگاه به زﻧدان مهاباد اعزام
١٠.
شد
آزادی موقت و مشروط پس از چند ماهﯽ فرا رسيد اما برای او آسايشﯽ بهمراه ﻧياورد.
در مدت  ١٥سال پس از کودتا ،وفا تحت تعقيب دادگاه ﻧظامﯽ باقﯽ ماﻧد و کابوس دادگاه
٩

من که در آن هنگام ﻧوجوان کم سالي بودم ،شاهد يورش وحشياﻧه چاقوکشان و چماقداران اربابان به خاﻧه هاي مردم
شهر در غروب روز  ٢٨مرداد بودم .آﻧها به کوچه ها ريختند ،دروازه خاﻧهها را شکستند و هر آﻧکه را خواستند،
دستگير و به طويﻠه منزل اربابها بردﻧد.

 . ١٠زﻧدەياد "محمد رئوف حافظ القرآن )رئوف مﻼحسن(" در خاطرات خود که هنوز روي چاپ به خود ﻧديدە است،
اشارات زيادي به دوران زﻧدان مهاباد و حضور برادرم در آﻧجا دارد.

٢٤

همه گاه بر روحش سنگينﯽ ميکرد .هرساله به دادگاه ﻧظامﯽ اروميه احضارو تحت
بازجوئﯽ دوباره قرار ميگرفت.
زﻧدگﯽ او تحت تأ ثير اين تهديد هميشگﯽ از هم پاشيده بود تا اينکه چاره را در رفتن
داوطﻠباﻧه به سربازی يافت بﻠکه دو سالﯽ از زير تيغ تعقيب رها شود .او در سال
 ١٣٣٩به سربازی رفت.
وفا که تا آﻧدم شاعری شناخته شده و ﻧامﯽ آشنا در شعر منﻄقه بود ،در دوران سربازی
به خدمت در راديوی تازه تأسيس مهاباد فراخواﻧده شد ١١.راديو را پادگان مهاباد ادارە
ميکرد و او مسئوليت بخش شعر و ادب آﻧرا به عهده داشت .کار موقت دو ساله در
راديو به همکاری بعدی وی با راديوی کردی کرماﻧشاه و روزﻧامه "کردستان" چاپ
تهران اﻧجاميد.
سالهای ميان  ٢٨مرداد  ٣٢و اعزام به خدمت سربازی ) ،(١٣٣٩و پيامدهای برگشت
به زﻧدگﯽ عادی بعد از سربازی ،برای وفا سالهای پرباری بودﻧد .او که مجددا به شغل
روزﻧامه فروشﯽ و کتابفروشﯽ برگشته بود ،در اين سالها شعر معاصر ايران را به
خوبﯽ مﻄالعه کرد .من او را در خاﻧه و مغازه مدام در حال مﻄالعه مﯽ ديدم  .اشعار
ﻧيما ،شامﻠو ،فروغ ،ﻧادرپور ،فريدون تولﻠﯽ ،ﻧصرت رحماﻧﯽ و سيمين بهبهاﻧﯽ همدم
هميشگيش بودﻧد.
همکاری او با مجﻼت ادبﯽ تهران از سال  ٣٧به بعد آغاز شد واز سال  ٣٨که اشعارش
روی چاپ بخود ديدﻧد ،کار او جديتر شد .روزاﻧه ميخواﻧد و مينوشت و ميرفت تا راه
خود را بيابد.
شعر فارسﯽ ايران در آن سالها درگير تقابل بين فرم عروضﯽ و آزاد بود و هنوز سﻠﻄه
شعر ﻧو مسﻠم ﻧشده بود .شعر کﻼسيک ﻧمايندگاﻧﯽ چون شهريار را داشت که در اين
عرصه دارای اعتبار و شهرت فراواﻧﯽ بودﻧد .شعر ﻧيمائﯽ از ديگر سو ﻧامهای بﻠند
آوازه ای چون اخوان ثالث ،سياوش کسرائﯽ ،هوشنگ ابتهاج و ديگران را داشت که
تعهد اجتماعﯽ را با شعر درهم آميخته بودﻧد وﻧامشان در ذهن جواﻧان با مفهوم مبارزه
و ايستادگﯽ در برابر سيستم سياسﯽ حاکم همراه بود.
همزمان با رشد شعر ﻧو ﻧيمائﯽ ،جريان ديگری که شامﻠو آﻧرا ﻧمايندگﯽ ميکرد،
طرفداران خود را در ميان جواﻧان داشت ،شعر سفيد اروپائﯽ که به پايمردی ﻻهوتﯽ
کرماﻧشاهﯽ آغاز و در برخﯽ از اشعار ﻧيما ادامه يافته بود ،با کارهای موفق احمد
شامﻠو جای پائﯽ در شعر فارسﯽ پيدا کرده بود.
در ﻧضج شعر ﻧو و پذيرش آن از سوی ﻧسل جوان ،رويدادهای سياسﯽ بويژه کودتای
ضد مردمﯽ  ٢٨مرداد ﻧقش تعيين کننده داشتند .درسالهای متعاقب کودتا ،جبههها
مشخص و سنگرهای سياسﯽ به ﻧحو آشکاری متمايز بودﻧد بگوﻧهای که حضور در
 . ١١در حقيقت ،رژيم کودتا اين راديو را جاﻧشين ايستگاه راديوئي جمهوري کردستان ﻧمود که در سال  ١٣٢٤براي
ﻧخستين بار دائر شدە بود .با اين تفاوت که برﻧامههاي راديوي جمهوري کردستان به زبان کردي و راديوي ارتش شاه
به زبان فارسي بود با چاشنﯽ موسيقﯽ کردی.
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يکﯽ ،معنای صريح ضديت با ديگری را در بر داشت .اين جبهه بندی سياسﯽ در هنر
و بويژه شعر هم مصداق مﯽيافت.
در ذهن بسياری از جواﻧان هواداری از شعر ﻧو ،جاﻧبداری از تفکر ترقيخواه ،مبارز
و اﻧقﻼبﯽ و طرفداری از شعر کﻼسيک -گرچه در بسياری از موارد ﻧاعادﻻﻧه ،اما
هواداری از ارتجاع حاکم و همسنگری با ﻧيروهای واپسگرا تﻠقﯽ ميشد .بندرت افراد
و عناصر مترقﯽ را ميشد يافت که در اﻧتخاب بين شعر ﻧو و کﻼسيک ترديدی در
جاﻧبداری از شعر ﻧو به خود راه دهند.
شايد يکﯽ ازعوامل اين موضعگيری صريح ،جايگاه اجتماعﯽ پيشگامان شعر ﻧو بود.
ﻻهوتﯽ کرماﻧشاهﯽ و ﻧيما -اين مبدعان شعر ﻧو فارسﯽ ،هردو روستازاده و ازمدافعان
جنبش چپ بودﻧد که دل در گرو آن "بهشت" داشتند ١٢.بسياری از شاگردان و پيروان
آﻧان هم در مقﻄعﯽ از حيات هنری خود از فعاﻻن ياحداقل هواداران اين جنبش بودﻧد.
وفا که کار شاعری رابا شعر کﻼسيک آغاز کرده بود ،١٣خيﻠﯽ زود به شعر ﻧو روی
آورد .ﻧو خواهﯽ در کارهای اوبا چهارپاره ﻧيمائﯽ آغاز و به تجربههائﯽ در شعر سفيد
اﻧجاميد ولﯽ تا پايان به "وزن" در شعر وفادار ماﻧد و در ادامه کار ،تجربههای اوليه
خود در شعرغيرموزون را دﻧبال ﻧکرد.
با يک ﻧگاه به تاريخ سرايش اشعار در مجموعه "سرود پرستو" به آساﻧﯽ ميتوان
دريافت که او در مقﻄع تجربهگری دهه سﯽ ،همه فرمهای متداول روز را به خدمت
ميگرفت .اوفرزﻧد زمان خويشتن بود و ﻧبض شعرش با تحوﻻت شعر فارسﯽ ميزد.
اشعار اين دوره او آئينه باﻻ ﻧمای مقﻄعﯽ از تاريخ شعر فارسﯽ هستند که طﯽ آن شعر
ﻧودر زماﻧﯽ ٢١ساله ،تاريخ يکهزار ساله شعر عروضﯽ را ورق زد ١٤و آﻧچه را
ﻧاراضيان دوره بازگشت ﻧتواﻧستند به اﻧجام برساﻧند ،ميسر کرد.
در اين دوره شعر کﻼسيک ،شعر ﻧو ﻧيمائﯽ و شعر سفيد اروپائﯽ عﻠيرغم افراطگرائﯽ
برخﯽ از جواﻧان تازهکار ،شاﻧه به شاﻧه هم ،همزيستﯽ -کم و بيش مسالمتآميزی،
داشتند .شعر آن سالهای وفا ﻧموﻧه خوب اين همزيستﯽ را در کارهای يک فرد ارائه
ميکند:
غزل در قالب کﻼسيک:
کاش ما هم در جهان عشق ،ياری داشتيم
" ١٢کشتگاهم خشک آمد در جوار کشت همسايه" ﻧيمايوشيج
 ١٣مصاحبه روزﻧامه کردي "پيام" چاپ لندن با وفا ،شماره  ،٣٢مارچ . ٢٠٠١
 ١٤اگر بتوان از کارهاي سترگ ﻻهوتي کرماﻧشاهي در زمينه تحول شعر کﻼسيک فارسي به شعر ﻧو چشم پوشيد
)کاري که متأسفاﻧه در ايران شيوه معتاد شده است( ،و اگر بشود ﻧقﻄه آغاز شعر ﻧو را سال چاپ "افساﻧه" ﻧيما در
 ١٣١١گرفت )فرضيهاي که بر کرسي قبول ﻧشسته است( ،آﻧگاه شايد بتوان ٢٨مرداد  ١٣٣٢را مقﻄع پيروزي کامل
شعر ﻧو در يک جدال  ٢١ساله تصور کرد.
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کاش ما هم اختر شبهای تاری داشتيم
کاش عشق روی ياری در دل ما خاﻧه داشت
بر در اين خاﻧه ما هم رهگذاری داشتيم...
شعر "حسرت"

دوبيتﯽ پيوسته يا چهارپاره ﻧيمائﯽ:
صدا آهسته کردم آه 'پرشنگ'
شنيدم عهد و پيماﻧت شکستﯽ
شنيدم از من آشفته خاطر
گسستﯽ رشته الفت ،گسستﯽ

شعر "دروغ"

شعر سفيد:
در ﻧيمروزی داغ
زير سايه بيدی ﻧشسته بود
پرﻧده ﻧگاهش
در افق دور دست سرگردان بود
پهﻠويش ﻧشستم
اعتنائﯽ ﻧکرد......
شعر "ماجرای ﻧيمروز"
!تاريخ سرايش هرسه قﻄعه ،سال  ١٣٣٨شمسﯽ است

به باور من و با شناختﯽ که از روحيه وی داشتم ،وفا بيشترين تأثيرات را بعد از ﻧيما،
ﻧه از شامﻠو ،ﻧه از اخوان ،بﻠکه از ﻧادر پور ،فروغ ،سيمين بهبهاﻧﯽ ،فريدون مشيری
و ﻧصرت رحماﻧﯽ داشت.
او در اين سالها با برخﯽ از چهره های شعر معاصر فارسﯽ مراوده و مکاتبه ميکرد،
از آﻧجمﻠه بود ﻧصرت رحماﻧﯽ .ولﯽ پايدارترين دوستﯽ را با سعيد سﻠﻄاﻧپور بنياد ﻧهاد-
رابﻄه گرم و دوستاﻧه ای که تا هنگام اعدام ﻧاجواﻧمرداﻧه اين شاعر اﻧقﻼبﯽ ،ادامه يافت
و خاطره اين دوستﯽ پر بار برای هميشه در ذهن او عزيز ماﻧد.
سعيد سﻠﻄاﻧپور او را در راهيابﯽ به محافل ادبﯽ و روشنفکری تهران همراهﯽ کرد،
امکان چاپ مجموعه شعری "سرود پرستو" را برايش فراهم ﻧمود و بمنظور ديدارش
چند بار به بوکان آمد .از راه همين آشنائﯽ بود که ﻧامهای کردستان و بوکان به شعر او
راه يافتند.
٢٧

گفتم که وفا در سالهای پيش از سربازی بار ديگر به شغل روزﻧامه فروشﯽ برگشت و
بعدها کتابفروش شد .مغازه کتابفروشﯽ او در بوکان مرکز توجه روشنفکران شهر و
داﻧشجويان کرد شهرهای تبريز و تهران بود که در مسافرت به بوکان به مغازه او
ميامدﻧد و به بحث های ادبﯽ مﯽﻧشستند .مضمون گفتگوها ،به طور طبيعﯽ ،آن ﻧبود که
در مقﻄع قيام سالهای  ٣١و  ٣٢بود ،بﻠکه صحبتها بيشتر بر محور شعر و ادب دور
ميزد.
من بارها زﻧده يادان حقيقﯽ ،امامﯽ )ئاوات( ،افخمﯽ ،وجدی قزلجﯽ ،سواره ايﻠخاﻧﯽزاده
)پ .اهورا( و عﻠﯽ حسنياﻧﯽ )هاوار( را که از سرشناسترين چهرههای سياسﯽ -ادبﯽ
شهر و منﻄقه بودﻧد در مغازه برادرم ميديدم که درگير گفتگوی عمدتا ادبﯽ با همديگر
بودﻧد.
اشعار وفا در آن سالها بياﻧگر تعهد اجتماعﯽ او و اعتقادش به ﻧيروی مردم است گرچه
اين موضع در پوششﯽ از آراستگﯽ کﻼم بيان شده است تا از چشم ساﻧسورچيان دور
بماﻧد:
به آه دختران آرزومند
به درد مادران پير و بيمار
به اشک کودکان پاک و معصوم
به سوز قﻠبهای داغ و تبدار
که ديگر از جفای ماهرويان
زﻧاز و سينه و بازوی دلدار
ز چشم فتنهريز ساقﯽ مست
سخن کوتاه ميسازم به يکبار
ز دل راﻧم ﻧياز بوسه گرم
مﯽ و معشوق از دفتر زدايم
بجای صحبت جاﻧان ،کتابﯽ
١٥
ز درد و رﻧج اﻧساﻧها سرايم
يا:
او مرد ..........
دلقک ﻧبود ،اﻧسان بود ،اﻧسان
اﻧساﻧﯽ که
به خاطر احساسش
١٥

شعر "سرودي در دل شب"
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بر گورآرزوهای تير باران شده اش
اشک ريخت
به خاطر شعر ﻧو ،ﻧسل ﻧو
به خاطر شکوفه های يخ بسته اميد
از سياهﯽ شب ﻧهراسيد
١٦
و پيش رفت
اما اشعار او در کﻠيت خويش "عاشقاﻧه" و شخصﯽ ،با ﻧشاﻧههای صريحﯽ از يک
عشق شکست خورده ايام ﻧوجواﻧﯽ باقﯽ ماﻧدﻧد.
ويژگﯽ ديگر اشعار وفا "صراحت" و کﻼم غير سمبوليک او است .شعرها ساده،
روشن ،و در قياس با کﻼم بسياری از شاعران آن دوره از تاريخ ايران ،بسيار شفافند.
اين شفافيت اگر ميتواﻧست به کار رابﻄهگيری او با خواﻧنده کمک کند -که کرد ،و اگر
توان آﻧرا داشت که تودههای مردم را به خود جذب کند -که کرد ،در شرايط سخت
استبداد حاکم ،ماﻧع از بيان اﻧديشه دروﻧﯽ شاعر بود .شاعران تنها ميتواﻧستند 'اﻧديشه
های مجاز' و'تأييد شده' را بروز دهند يا در ﻻک سمبوليسم فرو بروﻧد.
وفا در آن سالها ،شمشير دادگاه ﻧظامﯽ را هنوز باﻻی سر داشت و کمترين 'اشتباه
محاسبه' ميتواﻧست او را به زﻧدان آماده پذيرائﯽ سال  ٣٢برگرداﻧد و او که از
سال ١٣٤١تشکيل خاﻧواده داده ،مسئوليت اداره زﻧدگﯽ کسان ديگری را ﻧيز عهدهدار
بود ،بيش از پيش از چنان سرﻧوشتﯽ دوری ميکرد .زبان صريح اشعارش در دوران
سﻠﻄه بﯽ چون و چرای ساواک بر منﻄقه کردستان ﻧميتواﻧست جز محور عشق ،دور
مدار ديگری بچرخد ،گرچه عشق 'عرض'ی ﻧبودکه زير فشار يا به خواست کسﯽ
بدرون شعر وفا خزيده باشد ،عشق گوهر ذاتﯽ و مضمون اصﻠﯽ شعر او بود و حضور
عشق است که به کﻼم او جﻼل مﯽبخشيد:
دور آﻧجا که چشمه خورشيد
ﻧور ريزد به دامان صحرا
دور آﻧجا که خنده مهتاب
مﯽ چکد ﻧرم ﻧرم بر دريا
اﻧدر آﻧجا ،در آن شکفته ديار
در جهان فروغ و زيبائﯽ
بر لبت بوسه ميزﻧم از شوق
١٦

شعر آغازين مجموعه "سرود پرستو"

٢٩

و:

ای گل آتشين صحرائﯽ

١٧

در کنارم ﻧشست با گرمﯽ
ﻧاشناسﯽ که مست و زيبا بود
ﻧاشناسﯽ که آشنا مﯽ جست
ﻧازﻧينﯽ که بس فريبا بود
روی تختﯽ که خوابگاهم بود
سر در آغوش هم فرو برديم
هردو مست ،هر دواز جهان غافل
١٨
لذت عشق و آرزو برديم
اما 'عشق' ،اکسيری که او را زﻧده ﻧگاه ميداشت و در او شعر مﯽآفريد ،هرگز وی را
را از تعهد اجتماعﯽ دور ﻧداشت .او وقتﯽ ميديد که کﻼم شفافش به او اجازه بند بازی
و ﻧهاﻧکاری ﻧميدهد ،در مجموعه 'سرود پرستو' گفتنﯽ های خود را به شيوه ای ﻧامستقيم
و با قيد 'حماسه اﻧتخابﯽ' در گوش خواﻧنده ميخواﻧد .کﻼمﯽ که چنان مﯽ ﻧمود که از آن
او ﻧباشد و در ﻧتيجه ،دستگاه جهنمﯽ ساواک ﻧميتواﻧست او را از بابت آن مسئول بداﻧد:
"اينک تو
ای شاعر
ﻧه ،ای قاضﯽ زمان
ای ﻧغمه پرداز بزرگ
وای افساﻧه سرای کهن
قالب محدود اﻧديشه هايت را
در هم شکن
و با اشعارت
از ﻧادرستﯽ ها و شکنجه ها
سخن بميان آر
بدان که
اطفال بﯽ پناه کوچه ها
زﻧان رختشوی خاﻧه ها
ای قاضﯽ زمان،

١٧

شعر" گل آتشين"

١٨

شعر "گناه"

٣٠

درد ميکشند"...

١٩

از ﻧظر فرم ،اشعار اين دوره از کار شاعری وفا عمدتا "چهار پاره"های ﻧيمائﯽ يا
دوبيتيهای پيوسته هستند:

يا:

اميدم را همه افساﻧه خواﻧند
مرا رسوا ،مرا ديواﻧه خواﻧند
تمام آشناهايم خدايا
٢٠
مرا از خويشتن بيگاﻧه خواﻧند
سفره حاضر ،جام مﯽ آماده است
تشنه ام ،جام مرا لبريز کن
دوزخ و قيد و گناه افساﻧه است
٢١
ديدگاﻧت را ﻧياز آميز کن

برخﯽ ديگر از اشعار او،ويژگيهای کامل شعر 'بعد ﻧيمائﯽ' ايران را دارﻧد :گاهﯽ
موزون و گاه مقفﯽ ،اما پيوسته در قالبهای شکسته:
دگر از من چه ميخواهﯽ؟
چه ميگوئﯽ؟
چه ميجوئﯽ؟
زچشماﻧﯽ که غير از اشک ﻧوميدی ﻧمﯽ ريزد،
ز چشماﻧﯽ که از عمقش ﻧوای رﻧج مﯽ خيزد،
چه ميخواهﯽ؟٢٢

يا:
آﻧجا  ...ﻧگاه کن.
آن دوردستها
آن شاخههای سبز
آن دشت با صفا
آﻧجا که عشق هست و صفا هست وﻧغمه هست
١٩

٢٠
٢١

٢٢

متأسفاﻧه ﻧتواﻧستم سراينده قﻄعه را بشناسم .به گمان من چناﻧچه سرودە خود وفا ﻧباشد که در آن سالها ﻧمايندە فروش
مجﻠه آتش در بوکان هم بود ،بايد سرودە کارو ،پرويزکﻼﻧتري ،يا حتي سعيد سﻠﻄاﻧپور باشد که خود ،کتاب وفا را
زير چاپ برد.
شعر" بيگاﻧه"
شعر "تمنا"
شعر "چه ميخواهي؟"

٣١

آﻧجا ﻧگاه کن
آن چشمه سارها
آن ﻻله های سرخ
آن آبشارها
آﻧجا که درد ﻧيست ،ريا ﻧيست ،رﻧج ﻧيست٢٣...

وفا اينک با عشق خﻠوت کرده و از قيد تعﻠقات رسته ،ميرفت تا در حرم عشق احرام
کند و شايد برای هميشه معتکف بنشيند که يک حرکت ،يک زلزله بزرگ او را از
خﻠوت تنهائﯽ به ميان اﻧبوه مردم پرتاب کرد .او که از ترس مالکان شهر ،ساواک و
دادگاه ﻧظامﯽ سر به درون برده بود ،با اعﻼم اصﻼحات ارضﯽ شاه به صحنه برگشت.
خﻠع يد از مالکين و تقسيم اراضﯽ برای بسياری از مردم و احزاب سياسﯽ چيزی بيش
از يک رفرم سﻄحﯽ ،تحولﯽ از باﻻ ،حرکتﯽ برای بقای رژيم شاه و استحکام هرچه
بيشتر ﻧفوذ سرمايه داری غرب در ايران ﻧبود ،ولﯽ برای وفا هم ماﻧند ديگر همشهريان
او ،مضمون ديگری داشت :قدرت مالکين محﻠﯽ -اين خدايان فرماﻧروا ودشمنان ديرينه
او و مردم ،در ﻧتيجه اين اصﻼحات ،خﻠع يد و به آدمهای 'خاکﯽ' بدل ميشدﻧد و اين،
دستاوردی بزرگ برای مردم منﻄقه بود که به آساﻧﯽ ﻧميشد از آن چشم پوشيد يا در پﯽ
اﻧکار آن برآمد.
روزی که آگهﯽ تقسيم اراضﯽ مﻼکين بوکان در صفحه اول روزﻧامه کيهان چاپ شد
بيگمان يکﯽ از روزهای فراموش ﻧشدﻧﯽ برای او و پدرم بود آﻧها را ميديدم که ﻧاباوراﻧه
آگهﯽ را ميخواﻧدﻧد و محتاطاﻧه ،کار'سترگ' دولت را در اين رابﻄه تأييد ميکردﻧد .چه
کسﯽ حتﯽ در خواب و خيال هم فروريختن کاخ اين بتهای بزرگ را ميتواﻧست ببيند؟
اين وضع روحﯽ سريعا در اشعار وفا منعکس شد ولﯽ اين کار 'محﻠﯽ' يعنﯽ تقسيم
اراضﯽ مالکين 'بوکان' به يک زبان 'بوکاﻧﯽ' هم ﻧياز داشت .او ميخواست شادی خود
را با همشهريان و همدردان خود قسمت کند .مخاطب اينبار او ﻧه ﻧخبگان و روشنفکران
عصا قورت داده ،که توده رﻧجديده شهرو روستا بودﻧد و با آﻧان بايد به زباﻧﯽ خودی
تر سخن ميگفت.
او که در اثر آشنائﯽ با 'عﻠﯽ حسنياﻧﯽ' و 'سواره ايﻠخاﻧﯽ زادە' و در مدت کار در
راديوی مهاباد مجذوب شعر کردی شده بود ،در اين زمينه ترديدی به خود راه ﻧداد و
تأييد خود را از اصﻼحات ارضﯽ در قالب زبان کردی بيان کرد:
"ای دهقاﻧان به پيش
جهان به وجود شما متکﯽ است"...

٢٣
٢٤

٢٤

شعر "دوردست"
"بو پيشهوه جووت بهﻧده دﻧيا به تو وه بهﻧده"...

٣٢

شعر ،چندين بار از راديوی کردی کرماﻧشاه پخش و در بسياری از روستاها به ﻧشيد
مبارزه عﻠيه مالکين تبديل شد .وفا با اين شعر سر فرازاﻧه به ساحه شعر کردی قدم
ﻧهاده بود.
ولﯽ از خﻠوت عشق به مﻸ پرآشوب جامعه قدم ﻧهادن ،برای او مشکﻼت زيادی به
همراه داشت :تأييد اصﻼحات و ستايش حرکت دهقاﻧان عﻠيه بهرهکشان روستا ،تيغ
دودمﯽ بود که ميتواﻧست تأييد رژيم و بويژه شخص محمد رضاه شاه را معنﯽ بدهد و
گوينده آن در ﻧظر منتقدين اصﻼحات -يعنﯽ احزاب سياسﯽ اپوزيسيون بعنوان
مجيزگوی رژيمﯽ تﻠقﯽ شود که در گذشته به مبارزهاش بر خاسته بود.
در ارزيابﯽ موضع وفا و ديگر شاعران بوکان در آن برهه از تاريخ ايران و کردستان،
چناﻧچه ويژگيهای اجتماعﯽ -سياسﯽ منﻄقه از محاسبات غايب باشد همه آﻧان يکباره به
جبهه طرفداران رژيم مﯽ غﻠﻄند -حسابﯽ که هرگز با واقعيت سازگار ﻧيست .ﻧه عباس
حقيقﯽ ،ﻧه وفا  ،ﻧه ابراهيم افخمﯽ و ﻧه محمد ﻧوری که هر يک به ﻧوعﯽ در تأييد
اصﻼحات ارضﯽ و محدود شدن اختيار اربابان ،شعر سروده يا سخن گفتهاﻧد ،هيچکدام
مزدور و مجيزگوی رژيم ﻧبودﻧد .آﻧان سخن از حق ،عدالت و ضديت با بهرهکشﯽ و
بيدادگری مالکان ميگفتند و خوشامدگوی دولتﯽ ﻧبودﻧد که تا بن استخوان دشمن
ميداشتند.
شعر سالهای بعد از " ١٣٤١وفا" عمدتا به زبان کردی سروده شدهاﻧد .رويکرد او به
شعر کردی ،چرخشﯽ جدی و ماﻧدگار بود .فرم اشعار کردی او همان فرم اشعار فارسﯽ
يعنﯽ چهار پاره ﻧيمائﯽ و يا اشعار موزون و غير مقفﯽ است ،با اين تفاوت که اشعار
هجائﯽ و مﻄنﻄن اوزان فولکوريک کردی هم به آﻧها اضافه شده است ،اما ردپای
زيادی از شعر سفيد در ميان آﻧها ديده ﻧميشود .وفا که از همان ابتدا به شاعرافساﻧهای
کرد 'گوران' ارادت ميورزيد ،ديرتر 'شيرکو بيکهس' و 'عبدﷲ پهشيو' را هم شناخت
و از آﻧان تأثير پذيرفت.
عامل مهم ديگری که وفا را بسوی شعر کردی کشاﻧد ،روزﻧامه "کردستان" چاپ تهران
بود .روزﻧامه در جهت سياست های رژيم کودتا و با اشاره مستقيم ساواک در تهران
منتشر ميشد و هدف از اﻧتشار آن جذب ﻧيروهای کرد در خارج از مرزهای ايران
بويژه اﻧقﻼبيون کرد عراق و قيام کنندگان "ايﻠول  "١٩٦٢برهبری زﻧده ياد مصﻄفﯽ
بارزاﻧﯽ بود.
در هر حال ،روزﻧامه کردستان بويژه صفحات ادبﯽ و غير سياسﯽ آن ،بمثابه تنها
ﻧشريه کردی زبان ايران ،در ميان روشنفکران کرد ،خواﻧندگان زيادی پيدا کرد و حتﯽ
شاعر بزرگ کرد" ،هيمن" و افراد متعهدی چون سواره ايﻠخاﻧﯽزاده ،فاتح شيخ
اﻻسﻼمﯽ وعﻠﯽ حسنياﻧﯽ آثار خود را برای چاپ به روزﻧامه ميدادﻧد.
وفا هم از قافﻠه عقب ﻧماﻧد و اشعارش در شماره های آن به چاپ رسيد .اﻧعکاس اﻧتشار
اشعار کردی ،برای او که رهرو جديد اين راه بود ،تشويق آميز بود.
٣٣

او ديگر تنفسگاه مﻄمئنﯽ يافته بود و اﻧدک اﻧدک ميرفت تا يکسره شعر فارسﯽ را کنار
بگذارد و اشعار کرديش را ببيند که از راديو کرماﻧشاه پخش ،در روزﻧامه کردستان
چاپ و در جﻠسات شعرخواﻧﯽ دکﻠمه ميشوﻧد.
اما رابﻄه او با شعر فارسﯽ هنوز بﻄور کامل قﻄع ﻧشده بود .او درسال ١٣٤٢مجموعه
"سرود پرستو" را به چاپ رساﻧد اﻧتشار سرود پرستو در منﻄقه با استقبال فراوان
٢٥.
روبرو شد و تنها در بوکان  ٢٠٠ﻧسخه آن بفروش رفت
يک سال بعد در مسابقه شعری بخش فارسﯽ راديو "دهﻠﯽ" ،جايزه اول را به خود
اختصاص داد .او را برای دريافت جايزه به هندوستان دعوت کردﻧد ولﯽ او که هنوز
بيش از يکبار به تهران هم سفر ﻧکرده بود ،دعوت دهﻠﯽ را رد کرد .مراسمﯽ در
سفارت هندوستان در تهران برگزار وجايزه به همراه  ٥جﻠد کتاب امضا شده جواهرلعل
ﻧهرو ،ﻧخست وزير آﻧزمان هندوستان ،توسط دکتر صديق اعﻠم -وزير آموزش و
پرورش وقت ايران بوی اهدا شد.
در مقﻄع سالهای  ١٣٤٢و  ١٣٤٣تحول ديگری در زﻧدگﯽ وفا صورت گرفت .او که
ازدواج کرده صاحب فرزﻧداﻧﯽ شده بود ،بشدت درگير کار و اداره خاﻧواده بود ،مغازه
کتاب فروشيش را به فروشگاه لوازم خاﻧگﯽ تبديل کرد .بيگمان تحوﻻت ايران بعد از
اصﻼحات ارضﯽ و باﻻرفتن قدرت خريد روستائيان ،در اين تغيير موضع او تأثير
مستقيم داشتند .او که بينش تيز و قدرت ﻧوآوری خارق العادەای داشت ،اين تغييرات را
دريافته ،در جهت آن حرکت کردەبود .اﻧدکﯽ بعد ،ديگر از فقر و محروميت اقتصادی
گذشته اثری باقﯽ ﻧماﻧده بود.
فعاليت تجاری ،او را از پرداختن به شعر بازميداشت .اما او در آن سالها و برای هميشه
طرفدار محرومان و عنصری وفادار به عدالت اجتماعﯽ باقﯽ ماﻧد و هرگز فريب زرق
و برق زﻧدگﯽ را ﻧخورد.
در سال  ،١٣٤٤بسياری از معﻠمان کردستان به دستور وزارت آموزش و پرورش و
امضای خاﻧم فرخ روی پارسا معاون وقت وزارتخاﻧه ،به شهرهای استان مرکزی تبعيد
شدﻧد که يکﯽ از آﻧان من بودم .اين تبعيد بﯽ معنای من بيست ساله ،بر روحيه خاﻧواده
ما تأثيرات عميقﯽ ﻧهاد .پدرم بيمار شد وديگر از بستر آن برﻧخاست ،زﻧدگﯽ خواهراﻧم
دچار مشکل شد و برادرم ديگر باره با رژيم چپ افتاد.
گرچه موقعيت شغﻠﯽ او اجازه ﻧميداد ،اما در مسافرتهايش به تهران و هنگامﯽ که من
داﻧشجوی داﻧشکده ادبيات داﻧشگاە تهران بودم ،به محافل روشنفکری سر ميزد ،کتاب
ميخريد ،فيﻠم ميديد و حتﯽ پنهاﻧﯽ با من به اﻧجمن فرهنگﯽ ايران و شوروی ميامد.
او ديرتر و به دﻧبال دستگيری من در سال  ١٣٥١يکبار ديگر دچار مشکل شد و کابوس
دادگاه ﻧظامﯽ که تازه دو سالﯽ بود دست از سرش برداشته بود ،از ﻧو به زﻧدگيش
٢٥

در همان سال ،تيراژ روزﻧامه کيهان در بوکان که خود وفا ﻧمايندگي پخش آﻧرا داشت روزاﻧه  ٢٠ﻧسخه و روزﻧامه
اطﻼعات  ١٥ﻧسخه بود.

٣٤

بازگشت .من در پيوﻧد با مﻄالعه و اﻧتقال اﻧبوهﯽ جزوههای سياسﯽ دستگير شدم که آﻧها
را در زير زمين خاﻧه برادرم چال کرده بودم ،تنها او و مادرم از محل اختفای جزوه
ها اطﻼع داشتند .برادرم پس از دريافت خبر دستگيری من جزوهها را به محل امنتری
اﻧتقال داده بود و هنگامﯽ که مأموران ساواک در اثر اعتراف من ،برای کشف جزوهها
به خاﻧه او ريخته دست خالﯽ برگشته بودﻧد ،او مستقيما در معرض اتهام همکاری با
من قرار گرفت .داستان آن روزهای تاريک و اﻧدوهبار که برادرم را از پا اﻧداخته در
بستر بيماری خواباﻧده بود ،داستان رﻧج عظيمﯽ است که خاﻧوادهای به ﻧاحق بردﻧد و
من بار شرمساری آﻧرا برای هميشه بر دوش خود خواهم کشيد.
مأموران ساواک مهاباد تا هنگام آزادی من از زﻧدان ،دست از سر او برﻧداشتند و مدام
و بﯽ مناسبت به مغازهاش ميرفتند .او از اين امر بشدت رﻧج مﯽ برد و در روز اول
آزاديم ،مسأله را با من در ميان گذاشت تا راه چارهای برای طرد مزدوران از مغازه
اش بيابيم -کاری که آسان هم ﻧبود ،چه او در حقيقت هم پروﻧده من و کسﯽ بود که
جزوهها را از من گرفته ،خواﻧده ،و پس از دستگيری من به محل ديگری منتقل کرده
بود.
مشکل ما را تنها قيام بهمن  ٥٧تواﻧست حل کند.
او در ماههای منتهﯽ به قيام بهمن سال  ١٣٥٧و با اوج گرفتن قيام تودههای مردم،
ﻧيروی تازه ای يافت و درخفا با ﻧيروهای اﻧقﻼبﯽ همکاری کرد - ٢٦کاری که ميتواﻧست
به قيمت آزادی و حتﯽ جاﻧش تمام شود .او با آغوش باز به استقبال اﻧقﻼب رفت.
وفا ،که در سالهای بين  ١٣٥٠تا  ١٣٥٧کمتر به شعر ميپرداخت و کار و فعاليت
تجاری اورا از پرداختن به کار هنری باز ميداشت ،به فاصﻠه کمﯽ پس از اﻧقﻼب ،بار
ديگر به آغوش دلدار شعر بازگشت و کﻼم او از ﻧو بوی خوش عشق گرفت .او که
ديگر شعر فارسﯽ را بکﻠﯽ کنار ﻧهاده به کردی شعر ميگفت ،اشعارش را برای چاپ
به روزﻧامه ومجﻼت "سروه" چاپ اروميه" ،ئاويهر" چاپ سنندج و "مههاباد" چاپ
مهاباد مﯽ سپرد .در اين دوره ،عﻠيرغم سنگينﯽ بار معيشت و مشکﻼت مالﯽ ديگر ،از
عروس شعر کنار ﻧگرفت و تا هنگامﯽ که در سال  ١٣٨٣بدﻧبال عمل جراحﯽ قﻠب در
بستر يک بيماری جاﻧکاه افتاد ،از سرودن باز ﻧايستاد.
در اشعار ساليان اخير خود ،وفا اﻧساﻧﯽ متواضع ،مهربان و از همه مهمتر ،عاشق
است .گذر عمر ،پيری ،بيماری و مشکﻼت جدی زﻧدگﯽ ﻧتواﻧستهاﻧد او را از اکسير
عشق دور بدارﻧد ،ولﯽ جسم او در برابر فشارهای زﻧدگﯽ ،توقع دوستان و طعنه
ﻧادوستان طاقت ﻧياورد ،اﻧسان فرهيخته و شجاعﯽ که در برابر ارزشهای غير اﻧساﻧﯽ
و ﻧيروهای اهريمنﯽ شجاعاﻧه قد عﻠم کرده بود ،در بستر بيماری افتاد و امکان تکﻠم و
ارتباط گيری با اطرافيان را از دست داد .در اين مدت چه در اﻧديشه او گذشته و چه
شعرهائﯽ سروده شدهاﻧد ،کسﯽ ﻧميداﻧد.
٢٦

ابراهيم فرشي" ،اﻧقﻼب خاموش" سايت اينترﻧتي 'ڕۆژهه ت-بۆکان' www.bokan.de

٣٥

در پايان راه ،وفا  -اين زبان رسای عشق و اين دوستدار آزادی و عدالت اجتماعﯽ،
ساعت  ٧صبح روز سه شنبه اول آذر ماه  (٢٠٠٥ ١١ ٢٢) ١٣٨٤در سن  ٦٦سالگﯽ
در منزل خود در بوکان با زﻧدگﯽ و با فرشته شعر بدرود گفت و در زادگاهش به خاک
سپرده شد.
من بخشﯽ از اين ياداشتها را در دوره بيماری برادرم و بدون اطﻼع او ﻧوشتم .او در
همه عمر بزرگمنش باقﯽ ماﻧد ،مناعت طبع از دست ﻧداد و هرگز از من که در راديو
و تﻠويزيون و روزﻧامه های کردی به ﻧقد ادبﯽ سرگرم بودم ﻧخواست سﻄری در باره
او و ارزش اشعارش بنويسم يا بگويم .او عزت ﻧفسﯽ داشت که در کمتر کسﯽ ديدهام.
اينک که من هم به پايان راه ﻧزديک ميشوم ،خواستم وظيفهای را که سالها پيش بايد
بعهده ميگرفتم ،گرچه ﻧارسا و ديرهنگام ،اﻧجام دهم .من اين جان شيفته را به خوبﯽ
مﯽشناختم و به زير و بم روح ﻧازﻧينش آشنا بودم و در اين سﻄور ،ﻧخواستهام سخنﯽ
ﻧادرست بگويم ،حقﯽ را ﻧاحق و باطﻠﯽ را حق کنم ،يا تصويری غﻠط از او و کارهايش
بدست بدهم .آﻧان که از ﻧزديک وفا را ميشناسند ميداﻧند ،که من در ترسيم شخصيت
اوخﻄا ﻧرفتهام.
ﻧسل ما با وفا ﻧامهربان و در مواردی بيرحم بود .باشد که آيندگان چنين ﻧباشند ،باشد که
او جای واقعﯽ خود را در تاريخ شعر ايران و کردستان بيابد.
دکتر شفيعﯽ کدکنﯽ در مورد او گفته است:
"وفا شاعر تواﻧمند امروز است که بمثابه يک شاعر غير فارس در حوزه شعر ﻧو
٢٧
فارسﯽ بخوبﯽ درخشيده است"
يادش جاوداﻧه باد
پائيز سال ١٣٨٤
)بازبينﯽ شده در تابستان سال (١٣٩٥

٢٧

مجﻠه "مههاباد" ،شماره  ،٥٣مرداد ماه ١٣٨٤

٣٦

سرود پرستو

٣٧

او مرد

مرد ،وگورش پشت آن ديوارهای سياه است
و تو ای خواﻧنده،
آﻧچه دراين مجموعه ميخواﻧﯽ فريادهای محکوم دلمردهای است که در سردابهای
زمهريری رﻧج زمان زيج ﻧشسته ،حماسههای پنهان ممنوعش از فراز ابرها پرواز
کرده ،همراه ﻧسيم شرح زﻧدگاﻧﯽ توسری خوردهاش را برای تو بارمغان آورده
وسرآﻧجام بر دروازه ابديت در اعماق تيرگيهای متراکم مردد ماﻧده است.
گور "او" آﻧجااست ،پشت آن ديوارهای سياه ،آﻧجا
که حتﯽ ستاره کوچکﯽ در افق کراﻧکورش ﻧميﻠرزد،
آﻧجا که هر غروب کﻼغهای شبرﻧگ ،دسته دسته بسويش پرواز ميکنند و کرکسان
پيردر آسمان مهتاب ﻧديدهاش فرياد ميکشند
آﻧجا که کفتارهای گرسنه کنار سنگهای بﯽ قواره اش ﻧدبه ميکنند و پرﻧدهای
صحرائﯽ بر باﻻيش جيغ ميپاشند.
آﻧجا که رقاصه های هرزه گرد باد از ﻻبﻼی عﻠفهای خودرويش زوزه کشان ميگذرﻧد
و عﻄر بياباﻧﯽ آﻧها را تا جزيره های دور ميبرﻧد.
ﻧگاه کن ...ﻧگاه کن ...گور او آﻧجا است ،آﻧجا
پشت آن ديوارهای سياه.
ديری است مرده است ،ديری است.
دلقک ﻧبود ،اﻧسان بود ،اﻧسان اﻧساﻧﯽ که
٣٨

بخاطر احساسش بر گور آرزوهای تيرباران شده اش اشک ريخت.
بخاطر شعر ﻧو ،ﻧسل ﻧو ،بخاطر شکوفههای يخ بسته اميد از سياهﯽ شب ﻧهراسيد و
پيش رفت ،بخاطر ﻧوابغ وﻧبوغهای ﻧهفته آﻧها يورش طوفان ﻧبوغ ﻧمايان را پذيرفت.
شعر او ،تراﻧه او ،احساس او ،همه و همه ديرﻧشيناﻧﯽ بودﻧد که بدير خود وفادار
ﻧماﻧدﻧد ،رهايش کردﻧد و چون گردبادهای سرگردان صحراها چرخيدﻧد و اوج
گرفتند ،رهايش کردﻧد و شتابان بر برگهای سپيد دفتر ﻧشستند
تا تو ،شعاع ﻧگاهت را بر عمق آﻧها بﻠغزاﻧﯽ
و در زوايای احساس بﻠوريت برايشان گهواره بسازی
چه ،آﻧها ﻧيازمند ﻧوازش ادراک تو هستند.
او مرد و گورش پشت آن ديوارهای سياه است.
هيچ ميداﻧﯽ او که بود؟
دلم بود...دلم
” آشنای دردهای تو ـ وفا“

٣٩

حﻤﺎسه اﻧتخﺎبﯽ من

و ای شاعر،
ای جادوگر مسخ شده،
ای خدای افسوﻧها
تو
گاهﯽ همچون بنده ای اسير در تار و پود زﻧدگﯽ
دست و پا ميزﻧﯽ
گاهﯽ بسان شيری غرﻧده با ﻧيرويت همه چيز را در هم ميکوبﯽ
گاهﯽ خدا و ابﻠيس را همزاد ميخواﻧﯽ
و زماﻧﯽ فرشتگان آسماﻧﯽ را به ميخوارگﯽ ميکشاﻧﯽ
تو
دست آويزهايت جز تارهای لرزان قﻠب مردم چيزی ﻧيست
شاعر،
ای آفريدگار رﻧگها
تو زيستن را بيهوده ميداﻧﯽ و به عبث ميکوشﯽ که خود را با ﻧغماتت بفريبﯽ
تو
تو شاعر
ای ﻧغمه پرداز کهن
بدان که زمان زاريدن و خودفريفتن و پستﯽ
بپايان ميرسد
و فصل جديد بزرگ اﻧساﻧﯽ عﻠيه کهنهبافﯽ و قيد
آغاز ميشود
آگاه باش که بشريت دراﻧتظار جنبش کﻼم و عصيان شگرف تو
ﻧاشکيباﻧه رﻧج ميبرد
و روح بشر به مدد تو ﻧياز دارد
اينک تو،
تو ای شاعر
ﻧه
ای قاضﯽ زمان
ای ﻧغمه پرداز بزرگ
و ای افساﻧه سرای کهن
قالب محدود اﻧديشه هايت را در هم شکن
و با اشعارت
٤٠

از ﻧادرستﯽ ها و شکنجهها
از دردها و لذتها
از پول
اين خدای هزارگوﻧه ابهامها
سخن به ميان آر
و بدان
که صدها هزار قﻠب پرجوش
در اﻧتظار جنبش خدائﯽ تو بسر ميبرﻧد
اوج بگير
و تا قﻠب آسماﻧها پيش برو
رواﻧهای خسته مرده را با ﻧغمات دلپذيرت
آرامش بخش
با اشعارت
خدا را دگرگون ساز وابﻠيس را بزاﻧو درآور
اين جهان دوزخﯽ را در هم بکوب
آوايت را تا آن سوی دﻧيا برسان
واﻧچه بخاطر بشريت در اﻧديشهداری
در فراخنای جهان اشعارت پراکنده کن
وبدان
که اطفال بﯽ پناه کوچهها
زﻧان رخت شوی خاﻧهها
ای قاضﯽ زمان
درد ميشکند
عصيان تو
بايد همچون عصيان طبيعت
بزرگ و کوبنده باشد
وجود تو
بخاطر زيستن اﻧساﻧها
بايد هر لحظه بسوزد و آتش افروزد
جنبش و جهش بوجود بياورد
و سرود خشم بسرايد
به پيش
به پيش ای شاعر
بسوی يک اﻧقﻼب ادبﯽ
برای تحقق بخشيدن
به آرماﻧها و خواسته های بشريت
٤١

برای
گسستن قيدها و پايان اﻧتظارها
به پيش
ای شاعر
ﻧه،
ای قاضﯽ زمان
ﻧقل ازمجﻠه آتش

٤٢

جﺴتجو

ﻧيمه شب تنها و سرگردان
روی فرش جادههای دور
در غبار ﻧرم مهتابﯽ که ميﻠرزد
پيش ميراﻧم
ﻧيمه شب تنها و سرگردان
با دو ساق خسته
در موج غمﯽ پنهان
پيش ميراﻧم
از ﻧگاه خويش ميترسم
از گناه خويش ميﻠرزم
بهر سو ميدوم
شايد
بجويم آشنائﯽ را
به اخترهای غم پرور
به دشت بﯽ در و پيکر
چشم ميدوزم
سرشک بينوايان را
غم و رﻧج يتيمان را
بچشم خويش مﯽ بينم
صدای خنده مستاﻧه
فرياد هزاران روح ديواﻧه
مرا در خويش مﯽ پيچد
خيالم بال ميگيرد
ﻧگاهم اوج ميگيرد
ﻧﻄفه اﻧديشه در مغزم بخود جنبد
که
راز خﻠقت من چيست؟
فرياد بهشت وکوثری ازچيست؟
٤٣

دوزخ چيست؟
اصﻼ آفرينش چيست؟
خالق کيست؟
در برويم بسته ميگردد
صدای سينه ام خاموش ميگردد
پريشان حال و افسرده
از آن راه خموش و تار و بﯽ پايان
با ﻧگاهﯽ خسته و سرگشته و حيران
باز ميگردم
هزاران پرسش مرموز
صدها راز هستﯽ سوز
به قﻠبم داﻧه ميکارد
که:
”ای خدا ای سايه ابهام “
تا به کﯽ ”بر من ﻧميخندد“
اين ”شب تاريک و وحشتبار و بﯽ فرجام؟“
”از چه در آئينه دريا“
”صبحدم تصوير خورشيدت“ ﻧميﻠغزد؟
”از چه شب بر شاﻧه صحرا“
حﻠقه ”گيسوی مهتابت“ ﻧميرقصد؟
” ای خدا“
”ای ظﻠمت جاويد “
”در کدامين گور وحشتناک“
”عاقبت خاموش خواهد شد“
کوره خورشيد؟
”وه  ...که لبريزم “...
٢٨
”از هزاران پرسش خاموش“
..................
بوکان ،بيستم خردادماه ١٣٣٩

 . ٢٨ﻧقل قولها از شعر 'دﻧياي سايهها'ي فروغ فرخزاد

٤٤

تشنه
خستهام ،خستهام خداوﻧدا
خسته از آشنا و بيگاﻧه
خسته از شعر و خسته از اميد
خسته از دام و خسته از داﻧه
تشنهام ،تشنه شرابﯽ تند
تندتر زآﻧچه آرزو دارم
آب لبهای تشنهام خشکيد
شب بسر رفت و باز بيدارم
سوز سينه بجاﻧم آتش زد
بهر من ،آه ،جرعه آبﯽ ﻧيست
هر چه ﻧالم ز خستگﯽ افسوس
به ﻧوای دلم جوابﯽ ﻧيست
آه  ...ای رهگذر ،زراه خدا،
خستهای را تو شادماﻧﯽ بخش
شاعری تشنه آب ميخواهد
بار ديگر به او جواﻧﯽ بخش
بوکان١٣٣٨ ١٢ ١١ ،

٤٥

جﻠوه
به دوست شاعرم پرويز صالحﯽ ) ﻻله(

که

تراﻧههايش شکوفههای افسوس است

در آﻧجائﯽکه صحرا بار ديگر
شود از ﻻلههای سرخ مستور
در آﻧجائﯽکه روی ياسمن ها
پرستو ميسرايد ﻧغمه از دور
در آﻧجائﯽکه باد صبحگاهﯽ
شقايقهای زيبا را ﻧوازد
در آﻧجائﯽکه ﻧور پاک خورشيد
چمنهای فريبا را ﻧوازد
در آﻧجائﯽکه از دلهای پردرد
ﻧوای شادی و اميد خيزد
در آﻧجائﯽکه زهره دختر شب
به ﻧرمﯽ بوسه بر مهتاب ريزد
در آﻧجائﯽکه فروردين زيبا
"بشويد پيکر اﻧدر چشمه ﻧور"
در آﻧجائﯽکه از دل مﯽ تراود
سرودی گرم و آتشزا و پر شور
در آﻧجائﯽکه جز بوی بهاران
اثر از زردی رﻧگ خزان ﻧيست
در آﻧجائﯽکه غيراز پاکبازی
درون سينههای ما ﻧشان ﻧيست
در آﻧجا زﻧدگاﻧﯽ جﻠوه دارد
به هر چه بنگری خوب و فريبا است
پرستو پر گشوده سوی صحرا
سرودش گرم و خوش آهنگ و زيباست
٤٦

بهپايت آشنا ميريزم اين شعر
در آﻧجا در پناه شاخساران
در آﻧجا همنوا با باد سرمست
ترا ميبوسم ای گل از دل و جان
بوکان ١٣٣٨ ١٢ ٢٥

٤٧

شﺐ شﺎﻋر
با صدای ﻧرم خود از پشت در
باﻧگ زد شاعر بيا در باز کن
گفتمش تو کيستﯽ ای ﻧاشناس؟
گفت هستم آشنا ،کم ﻧاز کن
گفتمش ﻧامت بگو ای ﻧازﻧين
گفت شمع خﻠوت شبهای تو
در ميان بوستان دفترت
مرغ زيبا و چمن آرای تو
در برويش باز کردم بيدرﻧگ
پا درون کﻠبه سردم ﻧهاد
بازواﻧش را گشود از روی مهر
لب به روی گوﻧه زردم ﻧهاد
بر در و ديوار لختﯽ خيره شد
گفت شاعر کو چراغ کﻠبهات؟
ديدهاش لغزيد روی سفرهام
آه کو مﯽ؟ ...کو شراب کهنهات؟
خنده ای کردم :ﻧميخواهم چراغ
دفتر شعرم چراغ کﻠبه است
از شراب و مﯽ چه جای گفتگو است
اشک چشماﻧم شراب کهنه است
گفت پس ای شاعر شعر و شراب
پر کن از عﻄر لباﻧت بسترم
ساز کن آهنگ شوراﻧگيز عشق
گرم کن در بازواﻧت پيکرم
٤٨

آﻧشب اﻧدر بازوان من به ﻧاز
کام داد و کام دل بگرفت و خفت
صبحدم چون چشم وا کردم ﻧبود
گرچه شب از رفتنش چيزی ﻧگفت
بوکان١٣٣٨ ١٠ ٦ ،

٤٩

حﺴرت

کاش ما هم در جهان عشق ياری داشتيم
کاش ما هم اختر شبهای تاری داشتيم
کاش عشق روی ياری دردل ما خاﻧه داشت
بر در اين خاﻧه ما هم رهگذاری داشتيم

آتش بﯽ مهری او سينه ما ميگداخت
ب بيقراری داشتيم
در درون سينه قﻠ ِ
کاش ما هم همچو ديگر عاشقان پاکباز
در فراقش ديده شب زﻧدهداری داشتيم
دور از اﻧظار ،زير سايه بيد و چنار
زآن پريرو وعده بوس و کناری داشتيم
ﻧيمه شبها راه مﯽ برديم بر منزلگهش
در جوار منزل او اﻧتظاری داشتيم
لذت آغوش او با جان برابر بود،آه
کاش در آغوش گرمش يادگاری داشتيم
در دل شب پر بسويش ميگشوديم ای "وفا"
٢٩
گر اميدی در دل از عشق ﻧگاری داشتيم
کرماﻧشاه١٣٣٨ ٨ ١٢ ،

 . ٢٩تاثير مستقيم شعر ترانهسرای نامﯽ "رهﯽ معيری" بر اين غزل وفا مشهود است که سرودە است:

"ياد ايامﯽ که در گلشن فغانﯽ داشتم  /در ميان سبزه و گل آشيانﯽ داشتم"...
٥٠

بوف کور
تنها خدا ﻧبود ،تنها ابﻠيس ﻧبود ،هم خدا بود ،هم ابﻠيس
او "پر شنگ" من بود که در جواﻧﯽ مرد

مرا ای مر ِد زﻧداﻧبان ،رها کن
که زﻧدان تو عمرم را سر آورد
بيا از پای من بردار زﻧجير
که زﻧجير تو جاﻧم را در آورد
مده رﻧجم که در زﻧدان هستﯽ
مرا جز رﻧج ،دلداری ﻧدادﻧد
ميان ﻻلههای وحشﯽ سرخ
مرا جز بوته خاری ﻧدادﻧد
مکن با خنده تحقيرم خدا را
که من زﻧداﻧﯽ عفريت زورم
زماﻧﯽ مرغ بزم عشق بودم
اگر در چشمت اکنون بوف کورم
مزن قفل خموشﯽ بر لباﻧم
که درد دوری مادر مرا سوخت
٣٠
غم لبخندهای گرم "روﻧاک"
بجان بيقرارم آتش افروخت
رهايم کن که بيمار است "پرشنگ"
درون خاﻧه غمخواری ﻧدارد
رهايم کن که او در زﻧدگاﻧﯽ
بجز من يار و دلداری ﻧدارد

٣١

 . ٣٠روﻧاک )روشنک( خواهر کوچکم
 . ٣١پرشنگ )جرقه( ،مﻠهم اشعارم

٥١

دريغا جز طنين ﻧاله مرگ
در اين زﻧدان سرود زﻧدگﯽ ﻧيست
دراين گور سياه آرزوها
فروغ اختر فرخندگﯽ ﻧيست
تهران١٣٣٨ ٦ ٢٦ ،

٥٢

بيگﺎﻧه
اميدم را همه افساﻧه خواﻧند
مرا رسوا ،مرا ديواﻧه خواﻧند
تمام آشناهايم ،خدايا
مرا از خويشتن بيگاﻧه خواﻧند

چرا؟
تنم در حسرت آغوشه امشب
تمنا از دلم مﯽ جوشه امشب
ﻧميداﻧم چرا از شور بختﯽ
چراغ آسمان خاموشه امشب
تهران١٣٣٨ ٧ ٢ ،

٥٣

تﻤنﺎ
ای گل ﻧيﻠوفر شبهای من
پرده ها افتاده ،کس هشيار ﻧيست
پا درون کﻠبه سردم بنه
جز من ديواﻧه کس بيدار ﻧيست
ای تمنای دل رسوای من
چشمهايم تشنه ديدار توست
٣٢
"هرچه ميخواهد دل تنگت بگو"
سينه من خاﻧه اسرار توست
سفره حاضر ،جام مﯽ آماده است
تشنهام ،جام مرا لبريز کن
دوزخ و قيد و گناه افساﻧه است
ديدگاﻧت را ﻧيازآميز کن
با لباﻧت بر لباﻧم بوسه ريز
تا اسير پنجه مستﯽ شوم
دستها را حﻠقه کن بر پيکرم
تا دمﯽ دور از غم هستﯽ شوم
آه ای معجون پرهيز و گناه
بستر خاموش من امشب تهيست
پيچک وحشﯽ در آغوشم بگير
حاصل هستﯽ بجز اﻧدوه ﻧيست
بوکان١٣٣٩ ١ ٢،

 . ٣٢مثنوي موﻻﻧا ،دفتر دوم:

هيچ آدابي و ترتيبي مجو هرچه ميخواهد دل تنگت بگو

٥٤

مﺎجرای ﻧيﻤروز

در ﻧيمروزی داغ
زير سايه بيدی ﻧشسته بود
پرﻧده ﻧگاهش در افق دوردست سرگردان بود
پهﻠويش ﻧشستم
اعتنائﯽ ﻧکرد
شعری زير لب زمزمه کردم
همچنان خاموش ماﻧد
بازواﻧش را گرفتم و فرياد زدم
مگر دوستم ﻧداری؟
يکهای خورد و گفت :اوه تو هستﯽ؟
باور کن
وقتﯽ سايه ترا ديدم
خيال کردم سايه شاخههای وحشﯽ بيد است
که از وزش ﻧسيم ميﻠرزد
بوکان١٣٣٩ ٣ ١٨ ،

٥٥

دروغ

صدا آهسته کردم :آه "پرشنگ"
شنيدم عهد و پيماﻧت شکستﯽ
شنيدم از من آشفته خاطر
گسستﯽ رشته الفت ،گسستﯽ
شنيدم پاره کردی ﻧامهام را
که ديگر با منت مهر و وفا ﻧيست
مرا از خويشتن بيگاﻧه خواﻧدی
که با بيگاﻧهات هرگز صفا ﻧيست
به چشماﻧم ﻧگاهش تند لغزيد:
برو ای بيوفای سست پيمان
برو دست از من آزرده بردار
ﻧگه در چشم پر اشکم ﻧﻠغزان
سرشکم ريخت بر رويش :چه گوئﯽ
تو مهرت در دل من جاوداﻧيست
خدا را ،هرچه گفتندت دروغست
مرا عشقت اميد زﻧدگاﻧيست
ترا خواهم که در اﻧدوه شبها
بجاﻧم شعﻠه شادی فروزی
سراپای مرا با بوسه عشق
توای اميد جاويدان ،بسوزی
رضائيه١٣٣٨ ١٠ ١٢ ،

٥٦

سکوت تﻠخ
به دوست طوفان زده ام س -اصﻼن پور "غم"،
که ﻧوول هايش چکيده فريادهاست

روزگاری رفت و ما تنهای تنها ماﻧدهايم
بيکس و کاشاﻧه چون بومﯽ به صحرا ماﻧدهايم
در ميان موج های سرکش طوفان عمر
قايق بﯽ ﻧاخدائيم و به دريا ماﻧدهايم
يکﻄرف با ﻧيشختند دوستان خو کردهايم
يکﻄرف با ﻧاله خوﻧين دل ،واماﻧدهايم
چون ريا و حيﻠه در دامان پاک ما ﻧبود
زين سبب چون دردمندان ،ﻧا شکيبا ماﻧدهايم
جز حقيقت چون ﻧياورديم حرفﯽ بر زبان
چون حقيقت ،در سکوتﯽ تﻠخ ،تنها ماﻧدهايم
آه ،از آغاز هستﯽ تا به اﻧجام وجود
"در فريب وعده امروز و فردا ماﻧدهايم"
بوکان١٣٣٨ ١٢ ١٣ ،

٥٧

سوگند
سوگند به آفتاب زيبا
سوگند به اختران لرزان
سوگند به آسمان کمرﻧگ
سوگند به ماه بامدادان
سوگند به آرزو ،به اميد
سوگند به شاعران گمنام
سوگند به شور و عشق و مستﯽ
سوگند به عاشقان ﻧاکام
سوگند به ﻧغمههای جان بخش
سوگند به شعرهای زيبا
سوگند به ﻻلههای وحشﯽ
سوگند به شبنم فريبا
سوگند به کوه و چشمه و دشت
سوگند به خشم و خون و پيمان
سوگند به قهر و کينه و رﻧج
سوگند به التهاب عصيان
سوگند به سفره و مﯽ و جام
سوگند به ساقﯽ گنهکار
سوگند به قﻠب دردمندان
سوگند به سينههای تبدار
ديگر به خدا چوسالها پيش
از ديده تو صفا ﻧجويم
گرمت ﻧکنم به پيکر خويش
هرگز بتو آشنا ﻧگويم
بوکان ١٣٣٨ ١١ ٧

٥٨

ﻧﺎآشنﺎ
برو ،دست از سرم بردار ای زن
که در من فکر عشق و عاشقﯽ ٌمرد
برو بيهوده بر من ﻧاز مفروش
که شور عشق من افسرد ،افسرد
برو ای زن که از عشقت جز اﻧدوه
ﻧصيب من ﻧشد در زﻧدگاﻧﯽ
به باغ برگ ريزان دلمٌ ،مرد
پرستوی اميد جاوداﻧﯽ
تو با آلودگيهای خود ای زن
بداماﻧم زدی صد لکه ﻧنگ
به پيش ﻧاکسان خوارم ﻧمودی
زدی جام اميدم را تو بر سنگ
برو ای زن مگو کام از تو خواهم
که ديگر با تو من ﻧا آشنايم
برو بگذر که ديگر ﻧيست پيدا
تمنا و ﻧياز از شعرهايم
سبوی عشق من بشکست ،بشکست
درآن ديگر ﻧمﯽ بينم شرابﯽ
خيال عشقت ای هرجائﯽ پست
فريبﯽ بود و افسون و سرابﯽ
بوکان١٣٣٧ ٦ ٨ ،

٥٩

ﻧجوی

ﻧميداﻧم ﻧميداﻧم خدايا
چه ميخواهد دل ديواﻧه من
چرا از آشنايان ميگريزم؟
چه بيند چشم پر افساﻧه من؟
چه ميگويد در اين تاريکﯽ شب
لب گويا بقﻠب رازدارم؟
چه ميجويد درون تيرگيها
ﻧگاه بيگناه بيقرارم؟
چرا افسرده شد در سينهام ،آه
طنين زﻧدگاﻧﯽ بخش اميد؟
چرااز ﻧغمههايم مﯽهراسم؟
چرا آب لبم خشکيد ،خشکيد؟
چرا در دفتر شعرم سرودی
بجز آوای رﻧج زﻧدگﯽ ﻧيست؟
چرا در کﻠبه خاموشم امشب
ز جام ديدهام خوﻧابه جاريست؟
چرا شبها درون بستر سرد
پريشان ﻧاله ميبارد لباﻧم؟
چرا زآشفتگﯽ چون جغد رسوا
سحر ورد زبان اين و آﻧم؟
خدا را آفتابا ،سر بدر کن
زچهر ظﻠمت شب پرده بردار
بدور افکن ﻧقاب مکر و تزوير
ز روی مردمان مردم آزار
دل من ،ای دل ديواﻧه من
٦٠

که آهت در دل کس کارگر ﻧيست
ترا اين افتخار جاودان بس
که اﻧساﻧﯽ ز تو شوريدهتر ﻧيست
کرماﻧشاه١٣٣٩ ١ ١٢ ،

٦١

گل اﻧدوه
به دوست هنرمندم ا .د .آشنا

بگذار در اين گوشه ويراﻧه بميرم
بگذار چو جغد ازهمه بيگاﻧه بميرم
بگذار برويد به لباﻧم گل اﻧدوه
در حسرت يک ﻧغمه مستاﻧه بميرم
بگذار که با سينه آکنده ز فرياد
درپنجه غم دور ز کاشاﻧه بميرم
بگذار چو آن مرغک زيبای گرفتار
در کنج قفس در طﻠب داﻧه بميرم
بگذار ﻧگويم بتو اسرار ﻧهان را
با راز سياه دل ديواﻧه بميرم
بگذار چو خورشيد به خوﻧاب شفقها
در باختر دور ،غريباﻧه بميرم

٦٢

سرود پرستو
به دوست شاعرم سعيد سﻠﻄاﻧپور
که شعرش،عصاره اﻧدوه اﻧسانهاست

هنوزاز کوره جوشان خورشيد
بروی شاخساران خنده ريزد
هنوز آوای گرم مرغ وحشﯽ
ز روی تک درختﯽ دور خيزد
هنوز از لرزش بال کبوتر
دل دلدادهها ميﻠرزد آرام
شراب شبنم صبح بهاری
چکد از شاخههای سبز بادام
هنوز از چشمه پر ﻧور مهتاب
به ﻧرمﯽ بر چمن سيماب ريزد
غرور شعﻠه فاﻧوس پروين
به قﻠب تيره شب ميگريزد
هنوز از ريزش اشک بهاران
شقايقها فريبا و جواﻧند
به روی برکهها خندان و سرمست
پرستوها سرود عشق خواﻧند
هنوز آهوی وحشﯽ ،بامدادان
شتابان سوی کوه و دشت تازد
هنوز از دور بوی ﻧرگس مست
مشام رهگذرها را ﻧوازد
هنوز از مرمر بام سحرگاه
فرو ريزد فروغ صبح زيبا
هنوز از شعرهای دلنشينم
٦٣

به ﻧرمﯽ ميچکد اميد فردا
چمن ﻧوشيده امشب باده عﻄر
ز جام کوچک گﻠهای شب بو
بﻠرزاﻧد حرير گوش شب را
سرود مبهم و گرم پرستو
تبريز١٣٣٨ ١٢ ٢٠ ،

٦٤

جغدکور
مرا ﻧاکام و تنها آفريدﻧد
مرا بدﻧام و شيدا آفريدﻧد
مرا در شامگاهﯽ سرد و خاموش
چو جغدی کور ،رسوا آفريدﻧد

شبنم پﺎک
ترا مست و فريبا آفريدﻧد
ترا ازعﻄر گﻠها آفريدﻧد
ترادر صبحگاهﯽ صاف و روشن
چوشبنم ،پاک وزيبا آفريدﻧد
بوکان ١٣٣٨ ٦ ٢٠

٦٥

اﻧتظﺎر
خود ﻧگفتﯽ ازسر مهر و صفا
موﻧس و يار وفادارت شوم؟
خود ﻧگفتﯽ پا ﻧهم در کﻠبهات
شمع پر ﻧور شب تارت شوم؟
خود ﻧگفتﯽ بوسه ريزم بر لبت
تا دو صد چندان گرفتارت کنم؟
با صدای گرم و شوراﻧگيز خود
صد هزاران فتنه در کارت کنم؟
خود ﻧگفتﯽ شعﻠه بر جاﻧت زﻧم
با ﻧگاه ديده افسوﻧگرم؟
پيکر سرد ترا گرمﯽ دهم
در لهيب پرﻧيان پيکرم؟
خود ﻧگفتﯽ در فروغ ماهتاب
شاعر ﻧاکام ،کامت ميدهم؟
ساغر و پيماﻧه را آماده کن
شب به دست خويش جامت ميدهم؟
ﻧيمه شب ﻧزديک شد اميد من
سوختم در اﻧتظارت ،سوختم
چشمهای بﯽ فروغ و خسته را
حﻠقهسان بر حﻠقه در دوختم
ﻧيمه شب ﻧزديک شد ،اما هنوز
ﻧيست از پيماﻧه و جامت خبر
سوختم دراﻧتظار ،اما ﻧشد
از تو و از وعده کامت خبر
تبريز١٣٣٨ ٩ ٢٦ ،

٦٦

گنﺎه

در کنارم ﻧشست با گرمﯽ
ﻧاشناسﯽ که مست و زيبا بود
ﻧاشناسﯽ که آشنا مﯽجست
ﻧازﻧينﯽ که بس فريبا بود
ﻧگهش خيره شد به چشماﻧم
که" :وفا" مﯽ پرستمت از جان
دوستت دارم ای خدای اميد
دوستت دارم ای صفای ﻧهان
وه چه شبها که در جهان خيال
يادبود تو همدم من بود
وه چه شبها که مرغ لبهايم
در غم دوريت تراﻧه سرود
چين موهای عﻄرآميزش
ﻧرم ﻧرمک بصورتم لغزيد
دستهای لﻄيف و زيبايش
با تمنا بگردﻧم پيچيد
روی من اوفتاد قامت او
با دو گوی قشنگ و لرزاﻧش
حﻠقهای زد به گرد پيکر من
راﻧهای سفيد و لغزاﻧش
روی تختﯽ که خوابگاهم بود
سر در آغوش هم فرو برديم
هردو مست ،هر دو از جهان غافل
لذت عشق و آرزو برديم
٦٧

چون سحر چشم خويش بگشودم
از لب من گناه مﯽ باريد
ليک از چشم ﻧيم باز او
باز ﻧاز ﻧگاه مﯽباريد
تهران١٣٣٨ ٩ ٣٠ ،

٦٨

گريز
باز چشمان ﻧيازآلود او
خيره شد در چهره پژمردهام
بازواﻧش چون بﻠوری ﻧيم رﻧگ
حﻠقه شد بر پيکر افسردهام
چين موهای سياهش بازهم
ﻧرم ﻧرمک بر سر و رويم ﻧشست
بوسههای گرم و آتشبار او
باز بر لبهای سردم ﻧقش بست
اشک گرمش دامنم را خيس کرد
سينهاش لغزيد روی سينهام
عﻄر تند گيسواﻧش زﻧده کرد
التهاب خفته ديرينهام
گفت شاعر جام اميد مرا
از شراب عشق خود لبريز کن
تشنهام من ،تشنة عشق و گناه
وای از وسواس خود پر هيز کن
خندهای کردم :برو ای ﻧازﻧين
ﻧيست مﯽ در ساغر و پيماﻧهام
باز کن از پيکرم زﻧجير دست
آشنايت ﻧيستم ،بيگاﻧهام
راستﯽ حيف است اين لبهای گرم
بوسه ريزد برلب ديواﻧهای
ميگريزم از تو ،ای زيبای مست
گر چه در افسوﻧگری افساﻧهای
بوکان١٣٣٨ ١ ١٢ ،

٦٩

وصيت
به تنها اميد زﻧدگيم
به مادرم

اگر روزی کسﯽ گيرد سراغم
مگو فرزﻧد سرگردان من ٌمرد
مگو جام لبش تف بست از درد
صفای سينهاش افسرد ،افسرد
مگو آزرده خاطر گشت و رﻧجيد
"وفا" از آشنايان گنهکار
مگو خود آرزوی مرگ ميکرد
مگو مادر مگو ،زﻧهار زﻧهار
بگو فرزﻧد من ماﻧند مهتاب
بدامان طبيعت ﻧور ميريخت
بگو با ﻧغمههايش چون پرستو
بروی شاخساران شور ميريخت
بگو او غنچه اميد ما بود
دلﯽ سرشار از مهر و وفا داشت
بگو او در درون قﻠب گرمش
جهاﻧﯽ شور و اميد و صفا داشت
بگو با دست طبع دٌرفشاﻧش
گل مضمون ز شاخ عشق ميچيد
بگو با شعرهای دلنشينش
٧٠

بدلها شور مﯽ بخشيد و اميد
که دشمن روز و شب دراﻧتظاراست
گل روی تو را پژمرده بيند
رقيبم آرزو دارد که هردم
غمﯽ در خاﻧه قﻠبت ﻧشيند
خدا را خنده کن مادر خدا را،
مبادا دشمنم مسرور گردد
بگو "روﻧاک" پوشد جامه سرخ
که چشمان رقيبم کور گردد
بوکان١٣٣٨ ١٠ ١٤ ،

٧١

گﺴﺴته
کيم من؟ قﻄره اشکﯽ به چهر طفل بيماری
کيم من؟ ﻧاله سردی ،درون قﻠب خوﻧباری
کيم من؟ آتشﯽ،آهﯽ ،ﻧگاه ﻧاشکيبائﯽ
گسسته از همه ،پيوسته با افسون دلداری
زسوز و ساز اشعارم ﻧوای درد ميخيزد
بغير از اشک حسرت در کنارم ﻧيست غمخواری
کيم من؟ ﻻله سرخﯽ که در صحرا مکان دارم
جدا از محفل گﻠها ،رفيق بوته خاری
که بودم؟ شاعری خوشگو که جايم بود در دلها
چه بودم؟ شمع پر ﻧوری درون کﻠبه تاری
صفا ميريخت از شعرم ،ﻧمﯽﻧاليدم از مردم
ﻧبودم قصه تﻠخﯽ زسوز قﻠب تبداری
"وفا" بس کن که فريادت اثر در کس ﻧمﯽ بخشد
ﻧمﯽبخشد اثر در کس ﻧوای شاعر زاری
بوکان١٣٣٩ ١ ١٠ ،

٧٢

اﻧدوخته

لبش طعم گس اﻧدوه مﯽداد
آغوشش سرد سرد بود
رقص خندهاش بر بستر لبا ﻧش مرده بود
پرﻧده ﻧگاهش در ﻧقﻄهای دور سير مﯽکرد
در فضای مرطوب ديدهاش دﻧيايﯽ رﻧج و ﻧوميدی موج ميزد
پرسيدم :اسمت چيست؟
گفت :گناه
گفتم:هدف؟
گفت :ﻧگاه
گفتم :شغﻠت؟
گفت :هرجائﯽ
گفتم :همدمت؟
گفت :تنهائﯽ
گفتم :به چه مﯽ بالﯽ؟
گفت :به زيبائﯽ
گفتم:از چه مﯽ ﻧالﯽ؟
گفت :از رسوائﯽ
گفتم :اﻧدوختهات چيست؟
در حاليکه داﻧههای سرشک
گوﻧههای سرخاب زدهاش را ﻧوازش ميداد
گفت:
پ...ش...يما.....ﻧﯽ
بوکان١٣٣٩ ٩ ١٠ ،

٧٣

گل آتشين
به برادر هنرسنجم محمد اﻧور سﻠﻄاﻧﯽ
که شکوه لبخندش ترجمان پاکﯽ قﻠب اوست

دور ،آﻧجا که چشمه خورشيد
ﻧور ريزد به دامن صحرا
دور ،آﻧجا که خنده مهتاب
مﯽ چکد ﻧرم ﻧرم بر دريا
دور ،آﻧجا که پوﻧههای جوان
از وزشهای باد ميﻠرزﻧد
دور ،آﻧجا که شعﻠههای شفق
روی دامان آب ميﻠغزﻧد
دور ،آﻧجا که مرغ باغ بهار
مﯽسرايد تراﻧه اميد
دور ،آﻧجا که اشک اختر شب
مﯽچکد روی بام صبح سپيد
دور ،آﻧجا که از شقايق سرخ
گرد عﻄر بهار ميريزد
دور ،آﻧجا که از دل صحرا
ﻧغمه آبشار مﯽ خيزد
دور ،آﻧجا که شاخههای بﻠوط
همنوا با ﻧسيم مﯽرقصند
دور ،آﻧجا که ياسها با ﻧاز
به طبيعت غرور مﯽبخشند
اﻧدر آﻧجا ،در آن شکفته ديار
در جهان فروغ و زيبائﯽ
بر لبت بوسه ميزﻧم از شوق
ای گل آتشين صحرائﯽ
بوکان ١٣٣٩ ٢ ٢
٧٤

کﺎبوس
زچشماﻧم سر شک ﻧامرادی
بروی چهرهام ميريزد امشب
ﻧوای درد و رﻧج زﻧدگاﻧﯽ
ز عمق سينهام ميخيزد امشب
در اين خﻠوتگه تاريک وخاموش
بجز اﻧدوه ،دمسازی ﻧدارم
در اين شام سياه بﯽ ستاره
بغير از درد ،همرازی ﻧدارم
ﻧداﻧم با همه زود آشنائﯽ
چرا مﻄرود جمع دوستاﻧم؟
چرا با دست غم در دامن دل
ﻧهال ﻧااميدی مﯽﻧشاﻧم؟
خدايا" ،وحشت تنهائيم کشت"
ز لبهايم ﻧمﯽخيزد ﻧوائﯽ
لبم تف بسته از اﻧدوه و حسرت
ﻧمﯽ بينم وفا از آشنائﯽ
بزن بر حﻠقه در ،پنچه ای مرگ
که لبريزم ز رﻧج زﻧدگاﻧﯽ
بيا با دستهای آهنينت
رهايم کن ز اﻧدوه جواﻧﯽ
"بيا ای مرگ ،جاﻧم بر لب آمد"
"بيا در کﻠبه ام شوری براﻧگيز"
"بيا شمعﯽ ببالينم بيفروز"
٣٣
"بيا شعری به تابوتم بياويز"
بوکان١٣٣٨ ١١ ١٩ ،

 . ٣٣برگرفته از شعر 'کابوس' فريدون مشيري

٧٥

سرودی در دل شﺐ
به شور و مستﯽ و عشق و مﯽ و جام
به ماه و زهره و خورشيد زيبا
به اميد و صفا و شعر و شادی
به صبح روشن و تابان فردا
به عﻄر و غنچه و بستان و شبنم
به شرم و ﻧاله و عز و شرافت
به خشم و کينه و عصيان و آتش
به رﻧج و همت و خون عدالت
به آه دختران آرزومند
به درد مادران پير و بيمار
به اشک کودکان پاک و معصوم
به سوز قﻠب داغ و تبدار
که ديگر از جفای ماهرويان
ز ﻧاز و سينه و بازوی دلدار
ز چشم فتنهريز ساقﯽ مست
سخن کوتاه ميسازم به يکبار
ز دل راﻧم ﻧياز بوسه گرم
مﯽ و معشوق از دفتر زدايم
بجای صحبت جاﻧان ،کتابﯽ
ز درد و رﻧج اﻧساﻧها سرايم
بوکان١٣٣٩ ٥ ٩ ،

٧٦

پرسش خﺎموش
شعر من چيست؟ آتش فرياد
شعر من چيست؟ آيه اميد
شعر من چيست؟ سنگر پيکار
شعر من چيست؟ ﻧغمه جاويد
شعر من چيست؟ رقص خنده درد
شعر من چيست؟ داﻧه عصيان
شعر من چيست؟ خشم و کينه و سوز
شعر من چيست؟ روح سرگردان
شعر من چيست؟ سايه ابهام
شعر من چيست؟ ابر تيره غم
شعر من چيست؟ خاک گورستان
شعر من چيست؟ شيره ماتم
چيست شعرم؟ "تراﻧه داﻧوب"
چيست شعرم؟ فروغ صبح بهار
چيست شعرم؟ تشعشع خورشيد
چيست شعرم؟ شکوفه اسرار
چيست شعرم؟ سرشک جاويدان
چيست شعرم؟ کتاب اﻧديشه
چيست شعرم؟ فساﻧه موهوم
چيست شعرم؟ پديده طغيان
خود چه هستم؟ عصاره اﻧدوه
پيکری سرد و آتشﯽ خاموش
خسته از رﻧج ظﻠمتﯽ جاويد
ماﻧده در راه پرسشﯽ خاموش
بوکان١٣٣٩ ٧ ١ ،
٧٧

چه ميخواهﯽ؟
دگر از من چه ميخواهﯽ؟
چه ميگوئﯽ؟
چه ميجوئﯽ؟
ز چشماﻧﯽ که غير از اشک ﻧوميدی ﻧميريزد،
ز چشماﻧﯽ که از عمقش ﻧوای رﻧج ميخيزد،
چه ميخواهﯽ؟
زلبهائﯽ که جام باده يأس است و ﻧاکامﯽ
زلبهائﯽ که خاموش است و بيروح است
چه ميخواهﯽ؟
زموهائﯽ که گرد برف ﻧوميدی به رويش آشيان کرده
زجام سينه سردی که شعرش مرده ،عشقش مرده ،راز گرمش
افسرده
چه ميخواهﯽ؟
چه ميخواهﯽ؟ ....چه ميجوئﯽ؟
سقز١٣٣٩ ٣ ٢٦ ،

٧٨

بيزار
ببالينم بيا ،بيمارم ای دوست
زجام ديده خون ميبارم ای دوست
اسيرم من ،اسير پنجه درد
زجان خويشتن بيزارم ای دوست

فﺎﻧوس
شب که فاﻧوس ماه ميخندد
در ﻧگاهم گناه ميخندد
روی لبهای ﻧغمهپردازم
گل رازی سياه مﯽخندد
تهران١٣٣٩ ٩ ٢٣ ،

٧٩

مرگ مﺴيحﺎ
شعر ﻧيست ،اشکﯽ است در فقدان
ﻧيما يوشيج

دوستان ،دوستان ،خموش ،خموش
باﻧگ سر دادهاﻧد ،ﻧيما مرد
باﻧگ سر دادهاﻧد در هر جای
آشنای سرود دلها مرد
جمعﯽ از راه دور ميخواﻧند
مظهر ﻧغمههای شيوا مرد
آشنايان شعر ميگويند
شاعری پاکباز و شيدا مرد
به ز"افساﻧه"اش ﻧديد کسﯽ
همچوافساﻧهاش فريبا مرد
"ای شب" او بجان شرر ريزد
پدر شعر ﻧو ،چه زيبا مرد
٣٤

"آفرين بر روان پاکش باد
در جهان ادب مسيحا مرد"

بوکان١٣٣٨ ١١ ٨ ،

٣٤

"هزاران آفرين بر جان پاکش" -ﻧظامﯽ گنجوی ،خسرو و شيرين

٨٠

هراس
باز شب آغوش خود را باز کرد
چشمه خورشيد را در بر کشيد
باز دود تيره و پيچان ابر
پرده بر مهتاب جان پرور کشيد
بوی شوم ﻧامرادی پر زﻧان
روی بام کﻠبه سردم ﻧشست
زوزه ماتم فزای باد يأس
شاخه لبخند فردايم شکست
اشک حسرت گوﻧهام راخيس کرد
زهر ﻧاکامﯽ به رگهايم دويد
برلباﻧم رقص گرم خنده ،مرد
ديده ام جز ﻧقش ظﻠمتها ﻧديد
پيکرم را آتش اﻧدوه سوخت
توده خاکسترم بر باد رفت
در ميان دوزخ اﻧديشهها
ﻧام و شعر و شهرتم از ياد رفت
ای "وفا" ،ای مظهر بيم و اميد
پس چه شد خشم تو و عصيان تو؟
آه ميترسم ز ابﻠيس هراس
ای خدا ،دست من و دامان تو
بوکان١٣٣٩ ٨ ٣ ،

٨١

دور دست
به خواهر کوچکم "روﻧاک"
که لبخندش دﻧيای زيباتری را ﻧويد ميدهد

آﻧجا  ...ﻧگاه کن
آن دوردستها
آن شاخههای سبز
آن دشت با صفا
آﻧجاکه عشق هست و صفا هست و ﻧغمه هست
آﻧجا  ...ﻧگاه کن
آن چشمهسارها
آن ﻻلههای سرخ
آن آبشارها
آﻧجا که درد ﻧيست ،ريا ﻧيست ،رﻧج ﻧيست
آﻧجا که در شکوفه زيبای سيبها
عﻄر ﻧشاط خنده خورشيد خفته است
آﻧجا که در حرير ﻧمور بنفشهها
بوی غرور و ﻧاز بهاری ﻧهفته است
آری در آن ديار،
ای آشنای من
لبخند ميزﻧم
بر عشق خويشتن
وآﻧگه زروی مهر
٨٢

آرام مينهم
سر بر سرير مرمر پيچان پيکرت
دور از غم فساﻧه رﻧج و ريا و درد
سر مست ميشوم
از عﻄر بوسههای لب ﻧاز پرورت
آﻧجا  ...ﻧگاه کن
ای آشنا
ای آرزوی دل،
ای همنوای من
آﻧجاکه عشق هست و صفا هست و ﻧغمه هست
آﻧجا که در شکوفه زيبای سيبها
عﻄر ﻧشاط خنده خورشيد خفته است
آﻧجا ...ﻧگاه کن
بوکان١٣٣٩ ١ ١٩ ،

٨٣

سوداگر

دگر چشمان اشک آلود خود را
مکن خيره به چشم پر ﻧيازم
دگر با آه سوزاﻧت ،مسوزان
سرود سينه پر سوز و سازم
دگر با ﻧغمه ﻻﻻی شيرين
به تار و پود من آتش ميفروز
دگر ای همدم اسرار ديرين
ميفشان اشک گرم آشناسوز
دگر در ظﻠمت خاموش شبها
ببالينم ميا با پای لرزان
بموهايم مکش دست ﻧوازش
ﻧگه در عمق چشماﻧم مﻠغزان
مگو در ساغر روی تو فرزﻧد
ﻧمﯽ بينم فروغ زﻧدگاﻧﯽ
مگو در بستر سرد لباﻧت
چرا افسرده لبخند جواﻧﯽ؟
چو شبها در بر روی من گشودی
مگو فرزﻧد من درد تو از چيست؟
چرا يکباره شور و شاديت مرد؟
چرا شام سياهت را سحر ﻧيست؟
مپرس از من "وفا" چون سالها پيش
چرا ،در جام چشماﻧت صفا ﻧيست؟
چرا در بوستان سبز شعرت
٨٤

گل ﻧيﻠوفر عشق و وفا ﻧيست
رهايم کن ،که من ديری است مادر،
ز يار و آشنا بيگاﻧه هستم
چو يک ديواﻧه رسوا و بدﻧام
رفيق ساغر و پيماﻧه هستم
رهايم کن ،ز من بگذر خدا را
که من ديواﻧه ديدار دردم
برو مادر ،برو مادر ،بيارام
که من سوداگر بازار دردم
امير آباد بوکان١٣٣٩ ٣ ٧ ،

٨٥

شﺐ

٣٥

شبﯽ بود از غبار تيرە اﻧدوهها لبريز
شبﯽ بود از ﻧگاه خستهی ديواﻧهها سرشار
غم از ديوارها ميريخت
تبسم بر لبان روشن آئينهها مﯽ مرد
و سياهﯽ تا بﻠند بيکران ها ،سايه ميگسترد
شب اﻧدوهناکﯽ بود
من و او با هم از اﻧدوه مردم قصه ميگفتيم:
-

چرا موج ﻧسيم ﻧيم شب بر ما ﻧمﯽ لغزد؟
چرا لبخند اﻧساﻧها
به روی شاخههای آشنائيها ﻧمﯽ رقصد؟
چرا شب ،باغ خون بر سنگفرش راه مﯽ پاشد؟
چرا طرح هزاران شعر بر ديوارهای شهر مﯽ ميرد؟
و باﻧگ خشم ها ،در آسمان شهر ،مﯽ لرزيد
و مردم خندە خورشيدها را خواب ميديدﻧد
***
شب اﻧدوهناکﯽ بود
ﻧه آوائﯽ ز کس آمد،
ﻧه مردی زان ميان برخاست

 ٣٥اين شعر ،در شمارە ﻧهم روز  ١٦ارديبهشت ماه  ،١٣٤٧مجﻠه 'خوشه' به سردبيري زﻧدەياد احمد شامﻠو چاپ شدە است
و طبيعتا در چاپ اول 'سرود پرستو' ديدە ﻧميشود .عﻠت تجديد چاپ آن در اينجا ،ﻧشان دادن اين واقعيت است که وفا در
سالهاي پس از چاپ 'سرود پرستو' هم شعر فارسي سرودە ،با مجﻼتي از قبيل خوشه همکاري ميکردە است.
شعر ،به گوﻧهاي آشکار ،سياسي و در تعارض با سيستم حاکم ايران است.
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Omar Soltani (Wefa)
Omar Soltani (Wefa) was born in Bokan, Iranian Kurdistan in ١٩٣٩, where
he grew up. After finishing his schooling, he went on to open a small
newsagaint shop from where which he distributed progressive Iranian and antiShah periodicals.
Over time, Wefa became an enthusiastic supporter of the newly-founded
Iranian democratic movement led by Dr. M. Moseddeq. He was detained by
the Shah’s security forces in the wake of the ١٩٥٣ coup-d’état plotted by the
reactionary forces from within Iran and assisted by their Western supporters.
Despite his young age he was nevertheless sent to prison.
Wefa was inspired by literature, especially poetry, and composed his first
poem in prison in ١٩٥٣. Attracted by the revolutionary work of Abdolqasim
Lahuti and Nima Youshij - two well known Iranian poets of the day - he went
on to become the first writer to produce Modern Farsi Poetry to Iranian
Kurdistan.
His works, thereafter, were widely published in Iranian periodicals and he
quickly progressed to become one of the leading figures in poetry in Iranian
Kurdistan.
Sorood e Perestoo,’The Call of the Swallow’, a volume of his poems, was
published in Tehran in ١٩٦٢; some selected parts of the second edition, which
was also published in Tehran in ٢٠٠٦, sadly had some selected parts been
censored by the authorities.
Wefa became increasingly immersed in Kurdish poetry later on and produced
a considerable number of poems, most of them published in Kurdish
periodicals.
The contents of the Farsi edition of this work are preserved in this new edition
with a further piece of his work included.
His Kurdish works, Chapkek le Gol, A pack of Flowers, was published in Iran
in ٢٠٠٩. Sadly, Wefa did not survive to see these new editions published. The
poet passed away in his home in Bokan on November ٢٢ nd ٢٠٠٥, aged just
sixty-six.
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The Call of the Swallow
Poems by
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Fourth Edition ٢٠١٨
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