" ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﺗﺶ ﻓﺮﯾﺎد
ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﻪ اﻣﯿﺪ
ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﻨﮕﺮ ﭘﯿﮑﺎر
ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻐﻤﻪ ﺟﺎوﯾﺪ
ﺧﻮد ﭼﻪ هﺴﺘﻢ؟ ﻋﺼﺎره اﻧﺪوه
ﭘﯿﮑﺮی ﺳﺮد و آﺗﺸﯽ ﺧﺎﻣﻮش
ﺧﺴﺘﻪ از رﻧﺞ ﻇﻠﻤﺘﯽ ﺟﺎوﯾﺪ
ﻣﺎﻧﺪه در راه ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺧﺎﻣﻮش"

ﺟﺎن ﺷﻴﻔﺘﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  1332ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ روزی از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ.
ﺑﺎ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﮔﺎراژ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺷﮫﺮ ﺑﻮﮐﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺮادرم را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ روز ﭘﯿﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه
اﯾﻨﮏ ﺑﮫﻤﺮاه دو ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﮫﺎﺑﺎد اﻋﺰام ﻣﯿﺸﺪ.
ﻣﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻼس ﭼﮫﺎرم اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﻮدم و در ﺗﻮزﯾﻊ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادرم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺨﺶ
آﻧﮫﺎ در ﺑﻮﮐﺎن را داﺷﺖ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮدم .اوﺟﺰ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺸﺮﯾﻪ
ای ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ،ﻣﻐﺎره روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯿﺶ ﯾﮑﯽ ازداﻏﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﮫﺮ و ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺜﮫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روز
ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺪق وﺳﻠﻄﻪ ﻣﺠﺪد ارﺗﺠﺎع ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺻﺎﺣﺒﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد -ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ هﻢ ﺷﺪ.
آﻣﺎﺟﮫﺎی ﻧﯿﺮوهﺎی دوﻟﺘﯽ و ارﺑﺎﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺎ راژ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .او ﻧﺎﭘﺮهﯿﺰی ﮐﺮده در روز دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﺴﺮش ﺳﺮﺑﺮهﻨﻪ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﻣﺎﻣﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﺗﻮهﯿﻦ ﮐﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎوان ﺟﺮﺑﺰه اش را
ﻣﯿﺪاد و از ﻧﻌﻤﺖ " دﯾﺪار آﺧﺮ" ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .او را ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ آوردﻧﺪ و هﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن در ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﺟﯿﺐ ﮐﺮاﯾﻪ ای ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎر ﭘﺪرم و
ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ او ﮔﻔﺘﻨﯽ هﺎ را ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻏﺒﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎﮐﯽ ﺷﮫﺮ ﮔﻢ ﺷﺪ.
ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪرﮔﺎه ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﮫﺮ و ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن ﺑﻪ آزادی
ﻣﺸﺮوط او ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .او اﯾﻦ ﻣﺪت را در زﻧﺪان ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﮫﺎﺑﺎد ﻣﺎﻧﺪ و
اﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  1332ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﮫﺎرﭘﺎره ﻧﯿﻤﺎﺋﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺳﺮود ﺷﺪ.
ﺳﺮاﯾﻨﺪه ﺷﻌﺮ ،ﺑﺮادرم ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﺗﺨﻠﺺ " وﻓﺎ "
ﯾﺎﻓﺖ:
" ﻣﺮا ای ﻣﺮد زﻧﺪاﻧﺒﺎن رهﺎ ﮐﻦ
ﮐﻪ زﻧﺪان ﺗﻮ ﻋﻤﺮم را ﺳﺮ آورد
ﺑﯿﺎ از ﭘﺎی ﻣﻦ ﺑﺮدار زﻧﺠﯿﺮ
ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﻢ را در آورد(1)".......
ﺷﻌﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻪ درﮐﺮدﺳﺘﺎن آن ﺳﺎﻟﮫﺎ،

ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن در اﺗﺎق ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
آزاد ﺑﻮد .هﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ "زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ" ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮی اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ "زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ" هﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﭽﻪ هﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزﮔﺎران ﺧﻮد در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن هﻢ ﺑﻔﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ
آن زﺑﺎن را ﻣﺰه ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﮫﻢ ﻧﺒﻮد اﮔﺮ آﻣﻮزﮔﺎرهﻤﺴﺎﯾﻪ دﯾﻮار ﺑﻪ دﯾﻮار ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮب ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ هﻢ ﺑﻮد.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺷﻌﺎر ﮐﺮدی و دﯾﻮان ﺷﺎﻋﺮان ﮐﺮد در روﺳﺘﺎهﺎ ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ ﻋﻤﻠﻪ رژﯾﻢ دور ﺑﻮدﻧﺪ
اﻧﺪﮐﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻮدو در داﺧﻞ ﺷﮫﺮهﺎ ﺗﻨﮫﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﮫﺎی
ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺗﮫﺮان رﻓﺘﻨﺪ و در ﻓﻀﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ آزادﺗﺮآﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺘﻮن ﭼﺎﭘﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ -ﮐﺎری هﻨﻮز ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه  ،ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزارﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺎن را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
ﻃﯽ ﻣﺎهﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  28ﻣﺮداد  32اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺷﮫﺮ ﺑﻮﮐﺎن ﺷﺎهﺪ ﯾﮏ ﺧﯿﺰش ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺮدﻣﯽ-
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد.ﺟﻨﺒﺶ را ﻣﺮﺣﻮم" ﻗﺎﺳﻢ ﮐﺮﯾﻤﯽ" "رهﺒﺮی ﻣﯿﮑﺮد .او ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﻓﺘﻪ از
رادﯾﻮی دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮش آﻣﺎده هﻤﺸﮫﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮد .ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﮫﺮه ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ در ﺗﮫﺮان ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد و اوﺑﻪ آن
ﻓﺮاﺗﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
دﯾﮕﺮ ﭼﮫﺮه هﺎی ﺳﺮ ﺷﻨﺎس ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻮرژوازی ﺧﺮده ﭘﺎی ﺷﮫﺮو ﻋﻤﺪﺗﺎ دوزﻧﺪﮔﺎن ﻟﺒﺎس ﮐﺮدی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ (2).ﺳﻨﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ رژﯾﻢ در ﺑﯿﻦ دو زﻧﺪﮔﺎن ﺷﮫﺮ ،ﺑﻪ دوره رﺿﺎ ﺷﺎه
ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺖ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس و ﮐﻼه از ﺳﻮی ﭘﮫﻠﻮی ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ هﻤﻪ آﻧﮫﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺮدک ﻗﺰاق وﺣﺪت را در ﺑﯿﺮون ﺳﺮ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻪ در درون آن) -(3اﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ هﻤﭙﺎ ﻟﮑﯿﺶ آﺗﺎ ﺗﻮرک در ﺗﺮﮐﯿﻪ.
ﺑﺮادرم در آن هﻨﮕﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ ،ﻣﻐﺎزه ﮐﻮﭼﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯿﺶ را در ﺑﻮﮐﺎن اداره ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﻦ
ﮐﺎر رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ آﺑﻮﻧﻪ هﺎ را ﺑﻌﮫﺪه داﺷﺘﻢ .ﻣﻐﺎزه اش ﮐﺎ ﻧﻮن ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺜﮫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮد و ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﻔﮑﺮات ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ -ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و آﻣﻮزﮔﺎران ،در آن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ.
او ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻼت ﭼﭙﯽ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﭘﺪرم ﺧﯿﺎط
ﺧﺮده ﭘﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﯿﺸﻪ هﺸﺖ در ﮔﺮو ﻧﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﺮور ﺧﺎﻧﻮاده را اداره
ﻣﯿﮑﺮد .ﺗﻨﮫﺎ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﮑﺮی ﺑﯿﻦ او وﭘﺴﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﺶ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﺎن ﺷﮫﺮ ﺑﻮد .هﺮ دو
ﺗﺎ ﺑﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯽ ﭼﻮن وﭼﺮای ﺷﮫﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﻮرزﯾﺪﻧﺪ .داﺳﺘﺎن ﭘﺪر ،داﺳﺘﺎن "ﻧﻨﻪ ﮐﻮراژ" ﺑﻮد – ﺧﯿﺎط وﯾﮋه ارﺑﺎﺑﺎن دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻧﯽ آﻧﮫﺎ
هﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻮﮐﺎن ﺳﺎل  32ﺷﮫﺮ و ﺑﺎزاری ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن دهﺎت اﻃﺮاف ﺑﻮد .ارﺑﺎﺑﺎن
ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺴﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ .هﯿﭽﮑﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ  ،ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻐﺎزه ﻧﺒﻮد و
هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮫﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻋﺒﻮر آﻧﮫﺎ از ﺗﻨﮫﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﮫﺮ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻐﺎزه و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺎ ﻣﯿﺨﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳﺖ ﻧﻮﮐﺮان ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﺎن اﺟﺎزه ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .
در ﭼﻨﺎن ﺟﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﺿﺪ ارﺑﺎﺑﯽ ﺑﻮﮐﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻤﺎ ﯾﻼت ﻣﻠﯽ – ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮدم و در ﻓﻀﺎی
آزاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎهﮫﺎی ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺷﮫﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﮐﺸﯿﺪ .ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼ ﺑﯽ ﻣﺮدم آ
ﺷﮑﺎرا از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻼﻧﻪ ﺳﻼﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﺮاه اﻓﺘﺎده

ﺑﻮدﻧﺪ .هﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻗﺎﻓﯿﻪ را ﻧﺒﺎزد  .ﺷﻌﺎر
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻗﺪرت ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی
ﻣﺮدم هﻢ ﻧﺒﻮد  .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮاز ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ،ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ،ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال و
اﺧﺮاﺟﺸﺎن از روﺳﺘﺎ راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﮫﺮه ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮز اﻧﻔﺠﺎر رﺳﺎﻧﺪه
ﺑﻮد.
ﻣﺎﻟﮑﺎن روﺳﺘﺎهﺎی اﻃﺮاف در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و از ﺗﺮس ﺟﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﮐﺎن ﺳﺮازﯾﺮ
ﺷﺪﻧﺪ وﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﮫﺎﺑﺎد ﺧﺰﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻮﮐﺎن ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻗﺎﺳﻢ
ﻣﮫﺘﺪی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﮫﺮ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﺶ ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام ﻣﺮدم ﻣﯿﻨﺪاﺧﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻃﻪ
– ﯾﮏ ﺣﻠﺒﯽ ﺳﺎز ﺧﺮده ﭘﺎ ،ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻟﮕﺪ او ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻓﺘﺎد .ﺷﺎخ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺳﯿﺪ ﻃﻪ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺗﺮﺳﮫﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﻗﯿﺎم ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ .اﯾﻨﮏ ﺑﻮﮐﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺗﺶ ﺑﻮد و
ﺑﺮادرم در اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی اﻧﻘﻼب ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ .
او ﺑﻪ هﯿﭽﻮﺟﻪ دررهﺒﺮی ﻗﯿﺎم رﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﺴﯽ هﻢ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﭼﻮن او ﺑﺮاه ﻧﻤﯿﺎﻓﺘﺎد.
ﻧﻘﺶ او ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ ﺑﻮﮐﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﻐﺎزه اش
را در ﺑﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ارﺑﺎﺑﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺎر ﻣﻐﺎزه اش ﻧﺒﻮدﻧﺪ – ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻮرد اهﺎﻧﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و وادار ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ" .ﺑﺴﻮی آﯾﻨﺪه" و "ﭼﻠﻨﮕﺮ"
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮاژ را داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺑﻮﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و هﻮاداران ان ﮐﻪ از
ﻣﻌﺪودی ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﺟﺬب ﺷﻌﺎرهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ارﺿﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان در ﻋﻮض ،ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮی در رهﺒﺮی ﻗﯿﺎم ﺑﻮﯾﮋه در روﺳﺘﺎهﺎ اﯾﻔﺎ
ﻣﯿﮑﺮد و ﺷﻤﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﻣﺮدم را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ .اﯾﻦ "ﭘﺬﯾﺮش" ﺣﺰب ﺑﯿﺪﻟﯿﻞ هﻢ ﻧﺒﻮد :ﺗﻨﮫﺎ
7ﺳﺎل از ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻤﮫﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن و اﻋﺪام رهﺒﺮان آن ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ،ﺑﻮﮐﺎن ﺷﮫﺮدوم ﺟﻤﮫﻮری و
دوﻣﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺲ از ﻣﮫﺎﺑﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺮﻓﺮاز ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
دوﻣﯿﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺟﻤﮫﻮری در آﻧﺠﺎﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و دو ﺗﻦ از وزﯾﺮان
ﮐﺎ ﺑﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻮا از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﮐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻮﮐﺎن ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺷﮫﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم آن اﻋﺪام
رهﺒﺮان ﺟﻤﮫﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﭽﺸﻢ ﺳﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ(4).
در ﯾﮏ ﮐﻼم هﺮدو زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم آﻣﺎده ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ هﻤﯿﻦ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎرهﺎی رﻓﺮم ارﺿﯽ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪو ﺑﻮﮐﺎن در ﺳﺮﻋﺖ و وﺳﻌﺖ ﻗﯿﺎم و رادﯾﮑﺎﻟﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎ آﺷﮑﺎرا ازدﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎد .آﺗﺶ اﻧﻘﻼب در ﺷﮫﺮداﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ روﺳﺘﺎهﺎی
اﻃﺮاف ﮐﺸﯿﺪ .روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮﭘﯿﺎم ﻗﯿﺎم را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آن
رﻓﺘﻨﺪ.
ﺣﺴﺎب در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ روﺳﺘﺎهﺎی ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﻋﺸﯿﺮه ای داﺷﺘﻨﺪ ودر
ﺗﺼﺮف روﺳﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ دهﺒﮑﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .آﻧﺠﺎ هﯿﺒﺖ ﺧﺎﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺷﮫﺮ هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮد -ﮔﺮﭼﻪ هﻤﺎﻧﮫﺎ هﻢ در ﻗﺪﻣﮫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻗﯿﺎم
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ(5) .
در روﺳﺘﺎهﺎی ﺷﺮق ﺑﻮﮐﺎن ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﯿﺾ اﻟﻠﻪ ﺑﯿﮕﯽ ( ،ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺸﯿﺮه ای از ﻣﺪﺗﮫﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪه
ﺑﻮد و رﻋﺎﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .راﺑﻄﻪ آﻧﮫﺎ از راﺑﻄﻪ ﺑﮫﺮه ﮐﺶ و ﺑﮫﺮه ده ﻓﺮاﺗﺮ
ﻧﻤﯿﺮﻓﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻀﺎدهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻋﺮﯾﺎﻧﺘﺮ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن رادﯾﮑﺎﻟﺘﺮﻣﯿﮑﺮد.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﻔﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﺑﻨﻔﻊ ﻗﯿﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد ،وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از
ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺾ اﻟﻠﻪ ﺑﯿﮕﯽ ﺑﻮد.آﻧﮫﺎ ﭘﺎﮐﺒﺎزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن هﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ

ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ اﻣﻼک ﺧﻮد را داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد 8 ،ﺗﻦ از آﻧﮫﺎ در ﺑﮫﺎر ﺳﺎل
 1326ﺑﻪ دﺳﺖ دژﺧﯿﻤﺎن رژﯾﻢ اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪواﮐﻨﻮن در ﻓﺠﺮ ﻗﯿﺎم ،هﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﺴﯿﺎری
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺸﺎورزان و ﺧﻮش ﻧﺸﯿﻨﮫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﯿﺾ اﻟﻠﻪ ﺑﯿﮕﯽ را ﺑﻪ ﻃﻼﯾﻪ داران ﻗﯿﺎم دهﻘﺎﻧﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﺮد.
ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﻗﯿﺎم ﺑﺰودی ﺑﻪ دﯾﮕﺮ روﺳﺘﺎهﺎ رﺳﯿﺪ و اﻧﺒﻮه ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد هﻤﺮاه ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ
دهﺎت دﯾﮕﺮ هﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .دﯾﻮ ﺗﺮس ﻣﮫﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ روﺳﺘﺎهﺎی " ﮔﻞ"،
"ﯾﮑﺸﻮه"" ،ﺟﺎﻣﺮد"" ،ﺗﯿﮑﺎن ﺗﭙﻪ" در ﮐﺎﻧﻮن ﻗﯿﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ از ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون
راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻮراهﺎی اﻧﻘﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و اﻣﻼک ارﺑﺎﺑﺎن ﺗﺼﺮف ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮارﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ و در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ دﺳﺖ ﻗﯿﺎم هﺮﮔﺰ
ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺴﯽ آﻟﻮده ﻧﮕﺸﺖ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ "وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺪس" را ارﺗﺠﺎع در ﻓﺮدای ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺑﻌﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﺒﺮ از ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در روﺳﺘﺎهﺎی ﺷﮫﺮهﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﮫﺎﺑﺎد ،ﺳﻘﺰ،
ﻣﯿﺎﻧﺪوآب ،ﺗﮑﺎب و ﺷﺎهﯿﻨﺪژ ﺻﺤﻨﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﺰرگ دهﻘﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ هﻢ زﻧﺠﯿﺮان ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻧﮫﺎ از ﺗﺮس اﻧﺘﻘﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد ،اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت رهﺎﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﻮﮐﺎن ﺳﺮازﯾﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻮﮐﺎن – اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ارﺗﺠﺎع هﻢ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﻣﻨﺰل ارﺑﺎﺑﺎن ﺷﮫﺮ ﻣﺄﻣﻦ
ﻻﺷﺨﻮران ﺑﮫﺮه ﮐﺶ روﺳﺘﺎ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﺣﮫﺎی درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﺼﺪق
و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ارﺗﺶ ،ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ژاﻧﺪرﻣﺮی و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺎرت ﮐﺸﻮرهﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎس ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ -روزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺼﺪق در ﺳﺮﮐﻮب ارﺗﺠﺎع واﺑﺴﺘﻪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ،اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﻋﻤﺪه ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺪرﺗﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ زودی ﻓﺮا رﺳﯿﺪ.
ﻣﻐﺎزه روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﻋﻤﺮﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در اﯾﻦ روزهﺎ ی ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ داﺷﺖ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺒﺮهﺎی داغ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ،اﺷﻌﺎر ﻻهﻮﺗﯽ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
اﻓﺮاﺷﺘﻪ ،اﺑﻮ ﺗﺮاب ﺟﻠﯽ و دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﺎﺑﺮان ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ و
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر " ﭼﻠﻨﮕﺮ" ﮐﻪ در آن ﺷﺎه ﺷﺎهﺎن ﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از ﺳﻮراخ
ﺳﻌﺪ آﺑﺎد ﺧﺎرج و ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺮت ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮوﯾﺘﺮﯾﻦ آن ،ﻧﻤﺎدی از ﭘﯿﺮوزی ﻗﯿﺎم و ﺷﮑﺴﺖ
ارﺗﺠﺎع ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﮫﺎ ﺟﺮأت ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در آن روزهﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻻهﻮﺗﯽ و اﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺷﻌﺎری ﻣﯿﺴﺮود ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود و ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﮐﻮدﺗﺎ ﻃﻌﻤﻪ آﺗﺶ ﺷﺪﻧﺪ و اﺛﺮی از آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﻧﺸﻮد ،ﺷﺪ و ﮐﻮدﺗﺎی ارﺗﺠﺎع
و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ آن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ،ﺷﺎه در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل زاهﺪﯾﮫﺎ و ﺷﻌﺒﺎن ﺑﯽ ﻣﺦ هﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﺎج ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ .
در ﺑﻮﮐﺎن ﭼﻤﺎق ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ در ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ  ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام
ﻗﯿﺎﻣﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﻈﺎهﺮات ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ  ،ﺧﺎﻧﻪ رهﺒﺮان ﻗﯿﺎم -ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎﺳﻢ ﮐﺮﯾﻤﯽ
و ﺑﺮادرش ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ
رﺋﻮف ﺧﯿﺎط  ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ هﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﺎن از دﺳﺖ ﭼﻤﺎق
ﺑﺪﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺪر ﺑﺮدﻧﺪ و هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ،و در ﻣﻨﺎزل ارﺑﺎﺑﺎن ﯾﺎ در
ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﺪودی ﻧﯿﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﮫﺮ ﻏﺮق ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﻣﺰدوران ارﺑﺎﺑﮫﺎ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﮫﺮ ﻣﯿﮕﺸﺘﻨﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ " ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺗﻮﺗﻪ ای" و "زﻧﺪه
ﺑﺎد ﺑﺮ ﮐﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه" ﺳﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ (6).ﭘﺴﺮان ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ در ﺗﻈﺎهﺮات ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﺑﻨﻔﻊ رژﯾﻢ
ﮐﻮدﺗﺎ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺮس ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮدو ﺧﺎﻧﮫﺎی ﻓﺮاری ﺑﻪ
روﺳﺘﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﺧﺮاج ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .اﻧﺒﻮه ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺷﮫﺮهﺎی اﻃﺮاف ﺳﺮازﯾﺮ و ارﺗﺶ ﺑﯿﮑﺎران ﮐﻪ ﮐﺎری در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮره ﭘﺰ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی آذر
ﺑﺎﯾﺠﺎن را ﭘﺮ ﮐﺮد  .ﻣﻨﻄﻘﻪ در وﺣﺸﺖ ﻏﺮق و آﺗﺶ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺮادرم ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻗﯿﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ و در ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻼﻧﺘﺮی
ﻣﻮرد هﺠﻮم ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﮫﺎﺑﺎد اﻋﺰام ﺷﺪ.
آزادی ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺸﺮوط ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای او آﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﮫﻤﺮاه ﻧﯿﺎورد .در ﻣﺪت
 15ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﻮﺗﺎه ،وﻓﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺎﺑﻮس " ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮری" هﻤﻪ
ﮔﺎه ﺑﺮ روﺣﺶ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮد .هﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ اروﻣﯿﻪ اﺣﻀﺎرو ﺑﺨﺎﻃﺮ " ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی
ﻣﺨﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر" ﺗﺤﺖ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ دوﺑﺎره ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ او ﺗﺤﺖ ﺗﺄ ﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪ هﻤﯿﺸﮕﯽ از هﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎره را در رﻓﺘﻦ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ دو ﺳﺎﻟﯽ از زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺗﻌﻘﯿﺐ رهﺎ ﺷﻮد .او در ﺳﺎل  1339ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی
رﻓﺖ.
"وﻓﺎ" ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺪم ﺷﺎﻋﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ در ﺷﻌﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ،در دوران ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ در رادﯾﻮی ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﮫﺎﺑﺎد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .رادﯾﻮ را ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﮫﺎﺑﺎد داﯾﺮﮐﺮده ﺑﻮد او
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﻌﺮ و ادب آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺖ دوﺳﺎﻟﻪ در رادﯾﻮ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﻌﺪی
وی ﺑﺎ رادﯾﻮی ﮐﺮدی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و روزﻧﺎﻣﻪ " ﮐﺮدﺳﺘﺎن "ﭼﺎپ ﺗﮫﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺳﺎ ﻟﮫﺎی ﻣﯿﺎن  28ﻣﺮداد  32و اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ) ،(1339ﺑﺮای وﻓﺎ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﺮ ﺑﺎری
ﺑﻮدﻧﺪ .او ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺷﻐﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ و ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺷﻌﺮ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .ﻣﻦ او را در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻐﺎزه ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ دﯾﺪم.
اﺷﻌﺎر ﻧﯿﻤﺎ ،ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﻓﺮوغ ،ﻧﺎدرﭘﻮر ،ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮﻟﻠﯽ و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ هﻤﺪم هﻤﯿﺸﮕﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.
هﻤﮑﺎری او ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ادﺑﯽ ﺗﮫﺮان از ﺳﺎل  37ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ واز ﺳﺎل 38ﮐﻪ اﺷﻌﺎرش روی ﭼﺎپ
ﺑﺨﻮد دﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﺎراوﺟﺪﯾﺘﺮ ﺷﺪ .روزاﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ و ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﺎ راه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان در آن ﺳﺎﻟﮫﺎ درﮔﯿﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﺮم ﻋﺮوﺿﯽ و آزاد ﺑﻮد و هﻨﻮز ﺳﻠﻄﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ
ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﮫﺮﯾﺎر را داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ دارای اﻋﺘﺒﺎر
و ﺷﮫﺮت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎﺋﯽ از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺑﻠﻨﺪ آوازه ای ﭼﻮن ﻓﺮوغ ،اﺧﻮان،
ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﺋﯽ ،هﻮﺷﻨﮓ اﺑﺘﮫﺎج و دﯾﮕﺮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﮫﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ
ﺷﻌﺮدر هﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻧﺎﻣﺸﺎن در ذهﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺒﺎرزه و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ هﻤﺮاه ﺑﻮد.
هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﻧﯿﻤﺎﺋﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ آﻧﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد را
در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺖ ،ﺷﻌﺮ ﺳﻔﯿﺪ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺮدی ﻻهﻮﺗﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﯽ و اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺟﺎی
ﭘﺎﺋﯽ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.

در ﻧﻀﺞ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ و ﭘﺬﯾﺮش آن از ﺳﻮی ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،روﯾﺪادهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻮدﺗﺎی ﺿﺪ
ﻣﺮدﻣﯽ 28ﻣﺮداد ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ .درﺳﺎﻟﮫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺟﺒﮫﻪ هﺎ ﻣﺸﺨﺺ و
ﺳﻨﮕﺮهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آﺷﮑﺎری ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺮﯾﺢ
ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی را در ﺑﺮ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در هﻨﺮ و ﺑﻮﯾﮋه ﺷﻌﺮ هﻢ ﻣﺼﺪاق ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
هﻮاداری از ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاه ،ﻣﺒﺎرزه و اﻧﻘﻼب و ﻃﺮﻓﺪاری از ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ-
ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ،وﻟﯽ هﻮاداری از ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ و هﻤﺴﻨﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی
واﭘﺲ ﮔﺮا ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪاد .ﺑﻨﺪرت اﻓﺮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﺘﺮﻗﯽ را ﻣﯿﺸﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ و
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺮدﯾﺪی در ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﻮد راه دهﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺻﺮﯾﺢ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎ ﻣﺎن ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﺑﻮد .ﻻهﻮﺗﯽ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﯽ و ﻧﯿﻤﺎ -اﯾﻦ ﻣﺒﺪﻋﺎن ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﻓﺎرﺳﯽ ،هﺮدو ازﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮروی ﺑﻮدﻧﺪ و دل در ﮔﺮو آن " ﺑﮫﺸﺖ" داﺷﺘﻨﺪ (7) .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﯿﻤﺎ هﻢ
در ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺣﯿﺎت هﻨﺮی ﺧﻮد از ﻓﻌﺎﻻن ﯾﺎﺣﺪاﻗﻞ هﻮاداران اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.
" وﻓﺎ " ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﺎﻋﺮی راﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ) ،(8ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ روی آورد.
ﻧﻮ ﺧﻮاهﯽ در ﮐﺎرهﺎی اوﺑﺎ ﭼﮫﺎرﭘﺎره ﻧﯿﻤﺎﺋﯽ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺷﻌﺮ ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ "وزن" در ﺷﻌﺮ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪو در اداﻣﻪ ﮐﺎر ،ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺷﻌﺮﻏﯿﺮﻣﻮزون را دﻧﺒﺎل
ﻧﮑﺮد.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﯾﺶ اﺷﻌﺎردر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ " ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﻮ" ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او
در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮی دهﻪ ﺳﯽ ،هﻤﻪ ﻓﺮﻣﮫﺎی ﻣﺘﺪاول روز را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ:

ﮐﺎش ﻣﺎ هﻢ در ﺟﮫﺎن ﻋﺸﻖ ،ﯾﺎری داﺷﺘﯿﻢ
ﮐﺎش ﻣﺎ هﻢ اﺧﺘﺮ ﺷﺒﮫﺎی ﺗﺎری داﺷﺘﯿﻢ ...
ﮐﺎش ﻋﺸﻖ روی ﯾﺎری در دل ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ
ﺑﺮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ هﻢ رهﮕﺬاری داﺷﺘﯿﻢ
ﺷﻌﺮ" ﺣﺴﺮت"1338 ،
ﺻﺪا آهﺴﺘﻪ ﮐﺮدم آه ﭘﺮﺷﻨﮓ ،
ﺷﻨﯿﺪم ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺖ ﺷﮑﺴﺘﯽ
ﺷﻨﯿﺪم از ﻣﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﺴﺴﺘﯽ رﺷﺘﻪ اﻟﻔﺖ  ،ﮔﺴﺴﺘﯽ
ﺷﻌﺮ" دروغ"1338 ،
در ﻧﯿﻤﺮوزی داغ
زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯿﺪی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﭘﺮﻧﺪه ﻧﮕﺎهﺶ
در اﻓﻖ دور دﺳﺖ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد

ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ
اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﮑﺮد......
ﺷﻌﺮ "ﻣﺎﺟﺮای ﻧﯿﻤﺮوز"1338،
اوﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻮد و ﻧﺒﺾ ﺷﻌﺮش ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺰد .اﺷﻌﺎر اﯾﻦ دوره او
آﺋﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﻌﺮ ﻧﻮدر زﻣﺎﻧﯽ 21ﺳﺎﻟﻪ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﮫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻌﺮﻋﺮوﺿﯽ را ﯾﮑﺒﺎره ورق زد) (9و آﻧﭽﻪ را ﺷﺎﻋﺮان دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ دوره ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﻧﯿﻤﺎﺋﯽ و ﺷﻌﺮ ﺳﻔﯿﺪ اروﭘﺎﺋﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ هﻢ هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ-
ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰی ،داﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﻌﺮ آن ﺳﺎﻟﮫﺎی وﻓﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮب اﯾﻦ هﻤﺰﯾﺴﺘﯽ را در ﮐﺎرهﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
وﻓﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﮫﺮه هﺎی ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺮاوده و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ داﺷﺖ ،از آﻧﺠﻤﻠﻪ
ﺑﻮد ﻧﺼﺮت رﺣﻤﺎﻧﯽ .وﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﯽ را ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﺑﻨﯿﺎدﻧﮫﺎد -راﺑﻄﻪ ﮔﺮم
و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ هﻨﮕﺎم اﻋﺪام ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ او اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﺎﻃﺮه اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای
هﻤﯿﺸﻪ در ذهﻦ او ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ او را در راهﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ادﺑﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺗﮫﺮان هﻤﺮاهﯽ ﮐﺮد ،اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻌﺮی "ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﻮ" را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای دﯾﺪارش ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﻮﮐﺎن آﻣﺪ .از راه هﻤﯿﻦ
آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﻮﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ وﻓﺎ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻌﺪهﺎ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺷﺪ .ﻣﻐﺎزه ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ او در ﺑﻮﮐﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺷﮫﺮ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺮد
ﺷﮫﺮهﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺑﻮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه او ﻣﯿﺂ ﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ هﺎی ادﺑﯽ
ﻣﯿﻨﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻀﻤﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻗﯿﺎم ﺳﺎﻟﮫﺎی  31و  32ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر ﺷﻌﺮ و ادب دور ﻣﯿﺰد.
ﻣﻦ ﺑﺎرهﺎ زﻧﺪه ﯾﺎدان ﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ،اﻓﺨﻤﯽ ،وﺟﺪی ﻗﺰﻟﺠﯽ ،ﺳﻮاره اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ زاده )پ .اهﻮرا( و
ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻨﯿﺎﻧﯽ )هﺎوار( و ﻧﯿﺰ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری و ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﮫﺘﺪی را ﮐﻪ از ﺳﺮ ﺷﻨﺎس ﺗﺮﯾﻦ
ﭼﮫﺮه هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -ادﺑﯽ ﺷﮫﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻐﺎزه ﺑﺮادرم ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻤﺪﺗﺎ
ادﺑﯽ ﺑﺎ او و دﯾﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺷﻌﺎر وﻓﺎ در آن ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﮫﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او و اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ در ﭘﻮﺷﺸﯽ از آراﺳﺘﮕﯽ ﮐﻼم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ از ﭼﺸﻢ ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯿﺎن دور ﺑﻤﺎﻧﺪ:

ﺑﻪ آه دﺧﺘﺮان آرزوﻣﻨﺪ
ﺑﻪ درد ﻣﺎدران ﭘﯿﺮ و ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﻪ اﺷﮏ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎک و ﻣﻌﺼﻮم

ﺑﻪ ﺳﻮز ﻗﻠﺒﮫﺎی داغ و ﺗﺒﺪار.....
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺟﻔﺎی ﻣﺎهﺮوﯾﺎن
زﻧﺎز و ﺳﯿﻨﻪ و ﺑﺎزوی دﻟﺪار
ز ﭼﺸﻢ ﻓﺘﻨﻪ رﯾﺰ ﺳﺎﻗﯽ ﻣﺴﺖ
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﺴﺎزم ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر
ز دل راﻧﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻮﺳﻪ ﮔﺮم
ﻣﯽ و ﻣﻌﺸﻮق از دﻓﺘﺮ زداﯾﻢ
ﺑﺠﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﺟﺎﻧﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﯽ
ز درد و رﻧﺞ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ﺳﺮاﯾﻢ )(10
ﯾﺎ:
او ﻣﺮد ..........
دﻟﻘﮏ ﻧﺒﻮد ،اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،اﻧﺴﺎن
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺴﺎﺳﺶ
ﺑﺮ ﮔﻮرآرزوهﺎی ﺗﯿﺮ ﺑﺎران ﺷﺪه اش
اﺷﮏ رﯾﺨﺖ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ،ﻧﺴﻞ ﻧﻮ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ هﺎی ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻪ اﻣﯿﺪ
از ﺳﯿﺎهﯽ ﺷﺐ ﻧﮫﺮاﺳﯿﺪ و ﭘﯿﺶ رﻓﺖ (11) .....
اﻣﺎ اﺷﻌﺎر او در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ " ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ " و ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎی ﺻﺮﯾﺤﯽ از ﯾﮏ ﻋﺸﻖ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﯾﺎم ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﺷﻌﺎر وﻓﺎ " ﺻﺮاﺣﺖ " و ﮐﻼم ﻏﯿﺮ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ .ﺷﻌﺮهﺎ ﺳﺎده ،روﺷﻦ ،و در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﻼم ﺷﺎﻋﺮان آن دوره از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎﻓﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر راﺑﻄﻪ
ﮔﯿﺮی اوﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ -ﮐﻪ ﮐﺮد ،واﮔﺮ ﺗﻮده ﻣﺮدم را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﻨﺪ -ﮐﻪ ﮐﺮد ،در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ دروﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد و ﺗﻨﮫﺎ "اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎی ﻣﺠﺎز" و" ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﺪه" را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮوز دهﺪ.
وﻓﺎ در آن ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ را هﻨﻮز ﺑﺎﻻی ﺳﺮ داﺷﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ "اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ"
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﻪ زﻧﺪان آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺳﺎل  32ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .او ﮐﻪ از ﺳﺎل 41ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده داده
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﻋﮫﺪه دار ﺑﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دوری
ﻣﯿﮑﺮد .زﺑﺎن ﺻﺮﯾﺢ اﺷﻌﺎرش در دوران ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﺳﺎواک ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺤﻮر ﻋﺸﻖ ﺑﺪور ﻣﺪار دﯾﮕﺮی ﺑﭽﺮﺧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺸﻖ "ﻋﺮض" ی ﻧﺒﻮدﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر

ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺪرون ﺷﻌﺮ وﻓﺎ ﺧﺰﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺸﻖ ﮔﻮهﺮ ذاﺗﯽ و ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺮ او
اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم او ﺟﻼل ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ:

دور آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻧﻮر رﯾﺰد ﺑﻪ
دور آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﭼﮑﺪ ﻧﺮم

ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
داﻣﺎن ﺻﺤﺮا
ﺧﻨﺪه ﻣﮫﺘﺎب
ﻧﺮم ﺑﺮ درﯾﺎ.......

اﻧﺪر آﻧﺠﺎ ،در آن ﺷﮑﻔﺘﻪ دﯾﺎر
در ﺟﮫﺎن ﻓﺮوغ و زﯾﺒﺎﺋﯽ
ﺑﺮ ﻟﺒﺖ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ از ﺷﻮق
ای ﮔﻞ آﺗﺸﯿﻦ ﺻﺤﺮاﺋﯽ )(12
ﯾﺎ:
در ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﯽ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد
ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ
ﻧﺎزﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺲ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﻮد.........
روی ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻢ ﺑﻮد
ﺳﺮ در آﻏﻮش هﻢ ﻓﺮو ﺑﺮدﯾﻢ
هﺮدو ﻣﺴﺖ ،هﺮ دواز ﺟﮫﺎن ﻏﺎﻓﻞ
ﻟﺬت ﻋﺸﻖ و آرزو ﺑﺮدﯾﻢ )(13
ﻣﯽ آﻓﺮﯾﺪ ،هﺮﮔﺰ وﻓﺎ را از
اﻣﺎ " ﻋﺸﻖ " اﮐﺴﯿﺮی ﮐﻪ او را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺪاﺷﺖ و در او ﺷﻌﺮ
ﺗﻌﮫﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دور ﻧﺪاﺷﺖ .او وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺷﻔﺎﻓﺶ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺑﻨﺪ ﺑﺎزی و ﻧﮫﺎﻧﮑﺎری
ﻧﻤﯿﺪهﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ" ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﻮ" ﮔﻔﺘﻨﯽ هﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻗﯿﺪ "ﺣﻤﺎﺳﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ" در ﮔﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ.
ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از آن او ﻧﺒﻮد و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﮫﻨﻤﯽ ﺳﺎواک ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ او را از ﺑﺎﺑﺖ آن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﺪ:

" اﯾﻨﮏ ﺗﻮ
ﺗﻮ ای ﺷﺎﻋﺮ!
ﻧﻪ ،ای ﻗﺎﺿﯽ زﻣﺎن!
ای ﻧﻐﻤﻪ ﭘﺮداز ﺑﺰرگ!
وای اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺮای ﮐﮫﻦ!

ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪود اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎﯾﺖ را
در هﻢ ﺷﮑﻦ
و ﺑﺎ اﺷﻌﺎرت
از ﻧﺎدرﺳﺘﯽ هﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎ.....
ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آر!
ﺑﺪان ﮐﻪ
اﻃﻔﺎل ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﮐﻮﭼﻪ هﺎ
زﻧﺎن رﺧﺘﺸﻮی ﺧﺎﻧﻪ هﺎ
ای ﻗﺎﺿﯽ زﻣﺎن
درد ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ(14) ........
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮم ،اﺷﻌﺎر اﯾﻦ دوره از ﮐﺎر ﺷﺎﻋﺮی وﻓﺎ "ﭼﮫﺎر ﭘﺎره" هﺎی ﻧﯿﻤﺎﺋﯽ هﺴﺘﻨﺪ:

اﻣﯿﺪم را هﻤﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺮا رﺳﻮا ،ﻣﺮا دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻤﺎم آﺷﻨﺎهﺎﯾﻢ ﺧﺪاﯾﺎ
ﻣﺮا از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ )(15
ﯾﺎ:
ﺳﻔﺮه ﺣﺎﺿﺮ ،ﺟﺎم ﻣﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ
ﺗﺸﻨﻪ ام ،ﺟﺎم ﻣﺮا ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﻦ
دوزخ و ﻗﯿﺪ و ﮔﻨﺎه اﻓﺴﺎﻧﻪ اﺳﺖ
دﯾﺪﮔﺎﻧﺖ را ﻧﯿﺎز آﻣﯿﺰ ﮐﻦ )(16
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﺷﻌﺎراو ،وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻌﺮ "ﺑﻌﺪ ﻧﯿﻤﺎﺋﯽ"را دارﻧﺪ :ﻣﻮزون اﻣﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻔﯽ:
دﮔﺮ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاهﯽ؟
ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ؟
ﭼﻪ ﻣﯿﺠﻮﺋﯽ؟
زﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﺷﮏ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻧﻤﯽ رﯾﺰد،
ز ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﻘﺶ ﻧﻮای رﻧﺞ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد،
ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاهﯽ؟ )(17
ﯾﺎ:

آﻧﺠﺎ......ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
آن دوردﺳﺘﮫﺎ
آن ﺷﺎﺧﻪ هﺎی ﺳﺒﺰ
آن دﺷﺖ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ هﺴﺖ و ﺻﻔﺎ هﺴﺖ وﻧﻐﻤﻪ هﺴﺖ
آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
آن ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎرهﺎ
آن ﻻﻟﻪ هﺎی ﺳﺮخ
آن آﺑﺸﺎرهﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درد ﻧﯿﺴﺖ ،رﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،رﻧﺞ ﻧﯿﺴﺖ(18) ........
" وﻓﺎ " اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻮت ﮐﺮده و از ﻗﯿﺪ ﺗﻌﻠﻘﺎت رﺳﺘﻪ،
ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﺎ در "ﺣﺮم" ﻋﺸﻖ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ،ﯾﮏ زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﺰرگ او را از ﺧﻠﻮت ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻤﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد .او ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻣﺎﻟﮑﺎن ،ﺳﺎواک و
دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ درون ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ "ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ" ﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﻓﺮم ﺳﻄﺤﯽ،
ﺗﺤﻮﻟﯽ از ﺑﺎﻻ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه و اﺳﺘﺤﮑﺎم هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻏﺮب در
اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای وﻓﺎ ﻣﻀﻤﻮن دﯾﮕﺮی هﻢ داﺷﺖ :ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ -اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا
ودﺷﻤﻨﺎن دﯾﺮﯾﻨﻪ او وﻣﺮدم ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت از آﻧﮫﺎ ﺧﻠﻊ و دراﺛﺮآن ،ﺑﻪ آدم هﺎی "ﺧﺎﮐﯽ"
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﯾﺎ اﻧﮑﺎر
ﺷﻮد.
روزی ﮐﻪ آﮔﮫﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﻣﻼﮐﯿﻦ ﺑﻮﮐﺎن در ﺻﻔﺤﻪ اول روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪ ﺑﯿﮕﻤﺎن ﯾﮑﯽ از
روزهﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺮای او و ﭘﺪرم ﺑﻮد آﻧﮫﺎ را ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ آﮔﮫﯽ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و
ﮐﺎر"ﺳﺘﺮگ" دوﻟﺖ را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻊ روﺣﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ در اﺷﻌﺎر وﻓﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر "ﻣﺤﻠﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ "ﺑﻮﮐﺎن" ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن "ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ" هﻢ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .او ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺷﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺎ هﻤﺸﮫﺮﯾﺎن
و هﻤﺪردان ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻨﺒﺎر او ﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻋﺼﺎ ﻗﻮرت داده ،ﮐﻪ ﺗﻮده
رﻧﺠﺪﯾﺪه ﺷﮫﺮو روﺳﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮدی ﺗﺮﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ.
او ﮐﻪ در اﺛﺮ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﻨﯿﺎﻧﯽ و ﺳﻮاره و در ﻣﺪت ﮐﺎر در رادﯾﻮی ﻣﮫﺎﺑﺎد ﻣﺠﺬوب ﺷﻌﺮ ﮐﺮدی
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاد و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮد را از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:

" ای دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ(19) "......

ﺷﻌﺮ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از رادﯾﻮی ﮐﺮدی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﺨﺶ و در ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎهﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﯿﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .وﻓﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﺮ ﻓﺮازاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﺷﻌﺮ ﮐﺮدی ﻗﺪم ﻧﮫﺎده ﺑﻮد.
وﻟﯽ از ﺧﻠﻮت ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻸ ﭘﺮآﺷﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺪم ﻧﮫﺎدن ،ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﻪ هﻤﺮاه داﺷﺖ :ﺗﺄﯾﯿﺪ
اﺻﻼﺣﺎت و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ دهﻘﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺑﮫﺮه ﮐﺸﺎن روﺳﺘﺎ ،ﺗﯿﻎ دودﻣﯽ ﺑﻮدﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ
رژﯾﻢ و ﺑﻮﯾﮋه ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎه ﺷﺎه را ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪهﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت -ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﯿﻒ ﭼﭗ و ﮐﻢ ﺑﯿﺶ هﻤﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﯿﺰ ﮔﻮی رژﯾﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اش ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺿﻊ وﻓﺎ و
دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻮﮐﺎن در آن ﺑﺮهﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،هﻤﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﻃﺮﻓﺪاران رژﯾﻢ
ﻣﯽ ﻏﻠﻄﻨﺪ -ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ "ﺣﻘﯿﻘﯽ" ،ﻧﻪ وﻓﺎ ،ﻧﻪ اﺑﺮاهﯿﻢ اﻓﺨﻤﯽ
و ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ﮐﻪ هﺮ ﯾﮏ ﺑﻨﻮﻋﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﺧﺘﯿﺎر ارﺑﺎﺑﺎن ﺷﻌﺮ
ﺳﺮوده ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،هﯿﭽﮑﺪام ﻣﺰدور و ﻣﺠﯿﺰﮔﻮی رژﯾﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺳﺨﻦ از ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ
و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮐﺸﯽ و ﺑﯿﺪاد ﮔﺮی ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮی دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻦ
اﺳﺘﺨﻮان دﺷﻤﻦ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﻌﺮ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺑﻌﺪ از  1341وﻓﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺳﺮوده
ﺷﺪه اﻧﺪ .روﯾﮑﺮد او ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﮐﺮدی ،ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺟﺪی و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻮد .ﻓﺮم اﺷﻌﺎر ﮐﺮدی او هﻤﺎن ﻓﺮم
اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫﺎر ﭘﺎره ﻧﯿﻤﺎﺋﯽ و ﯾﺎ اﺷﻌﺎر ﻣﻮزون و ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
اﺷﻌﺎر هﺠﺎﺋﯽ و ﻣﻄﻨﻄﻦ اوزان ﻓﻮرﻟﮑﻮرﯾﮏ ﮐﺮدی هﻢ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ زﯾﺎدی از
ﺷﻌﺮ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﯿﺎن اﺷﻌﺎر ﮐﺮدی او ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮرد .وﻓﺎ دﯾﺮﺗﺮ ،از ﺷﺎﻋﺮان ﮐﺮد " ﮔﻮران"،
"ﺷﯿﺮﮐﻮ ﺑﯿﮑﻪ س" و "ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺸﯿﻮ" هﻢ ﺗﺄ ﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ ی ﮐﻪ وﻓﺎ را ﺑﺴﻮی ﺷﻌﺮ ﮐﺮدی ﮐﺸﺎﻧﺪ ،روزﻧﺎﻣﻪ "ﮐﺮدﺳﺘﺎن" ﭼﺎپ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد .روزﻧﺎﻣﻪ
در ﺟﮫﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎی رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎواک در ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﺪ و هﺪف از
اﻧﺘﺸﺎر آن ﺟﺬب ﻧﯿﺮوهﺎی ﮐﺮد در ﺧﺎرج از ﻣﺮزهﺎی اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﺮد ﻋﺮاق و ﻗﯿﺎم
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن "اﯾﻠﻮل" ﺑﺮهﺒﺮی زﻧﺪه ﯾﺎد ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺑﻮد .ﺳﺎواک ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎم "اﯾﻠﻮل" ﻗﺮار
داﺷﺖ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺮد اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ وﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﺑﺎز ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ از وﻗﻮع ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر
ﺟﻠﻮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در هﺮ ﺣﺎل ،روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﺻﻔﺤﺎت ادﺑﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﺮدی
زﺑﺎن اﯾﺮان ،در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺮد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺮد "هﯿﻤﻦ"
و ﻣﺘﻌﮫﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﻮاره اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ زاده ،ﻓﺎﺗﺢ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ وﻋﻠﯽ ﺣﺴﻨﯿﺎﻧﯽ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﭼﺎپ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺪادﻧﺪ.
"وﻓﺎ" هﻢ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ و اﺷﻌﺎرش در ﺷﻤﺎره هﺎی آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﻧﻌﮑﺎس اﻧﺘﺸﺎر
اﺷﻌﺎر ﮐﺮدی ﺑﺮای او ﮐﻪ رهﺮو ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ راه ﺑﻮد ،ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد.

او دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻔﺴﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﻧﺪک اﻧﺪک ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺮه ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و
اﺷﻌﺎر ﮐﺮدﯾﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از رادﯾﻮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ،در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭼﺎپ و در ﺟﻠﺴﺎت
ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﯽ دﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ هﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .او درﺳﺎل 1341ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ "ﺳﺮود
ﭘﺮﺳﺘﻮ" را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی رادﯾﻮ ﻓﺎرﺳﯽ"دهﻠﯽ"
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰه اول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .او را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن دﻋﻮت
ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ او ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﮫﺮان هﻢ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،دﻋﻮت را رد ﮐﺮد .ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﺳﻔﺎرت
هﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار وﺟﺎﯾﺰه هﻤﺮاه ﺑﺎ  5ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺟﻮاهﺮﻟﻌﻞ ﻧﮫﺮو ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ وﻗﺖ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﻋﻠﻢ -وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش وﻗﺖ اﯾﺮان ﺑﻮی اهﺪا ﺷﺪ.
ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﺑﻮی
در اﯾﻦ راه و ﻧﯿﺰ در ﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب "ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﻮ" ﺷﺎ ﻋﺮ
ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﮐﺮد .اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﻮﮐﺎن 200
ﻧﺴﺨﻪ آن ﺑﻔﺮوش رﻓﺖ(20) .
در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﻟﮫﺎی 1342و  1343ﺗﺤﻮل دﯾﮕﺮی در زﻧﺪﮔﯽ وﻓﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .او ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺸﺪت درﮔﯿﺮ ﮐﺎرو اداره ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ،ﻣﻐﺎزه ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯿﺶ ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و از ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺛﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ،او را از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎزﻣﯿﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ او در آن ﺳﺎﻟﮫﺎ و ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮﻓﺪار
ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻋﻨﺼﺮی وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و هﺮﮔﺰ ﻓﺮﯾﺐ زرق و
ﺑﺮق زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺨﻮرد.
در آن ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻣﻦ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﻣﻀﺎ
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﺮو ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻌﺎون وﻗﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺷﮫﺮهﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ روﺣﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﮫﺎد .ﭘﺪرم ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ وهﺮﮔﺰ از ﺑﺴﺘﺮ آن
ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﺮهﺎﯾﻢ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮادرم دﯾﮕﺮ ﺑﺎره ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭼﭗ اﻓﺘﺎد.
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ او اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪاد ،اﻣﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی
داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺳﺮ ﻣﯿﺰد ،ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺨﺮﯾﺪ ،ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯿﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﻣﯿﺂﻣﺪ.
او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻦ در ﺳﺎل  1351ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ و ﮐﺎﺑﻮس دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎزه دو ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد دﺳﺖ از ﺳﺮش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻧﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻣﻦ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺒﻮهﯽ ﺟﺰوه هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮوهﮫﺎی ﭼﭗ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮادرم ﭼﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﺗﻨﮫﺎ او و ﻣﺎدرم از ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺄی ﺟﺰوه هﺎ اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮادرم ﭘﺲ از
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻦ ﺟﺰوه هﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻨﺘﺮی اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﻮد و
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک دراﺛﺮ اﻋﺘﺮاف ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺰوه هﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او رﯾﺨﺘﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﻣﻌﺮض اﺗﮫﺎم هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .داﺳﺘﺎن آن روزهﺎ ی
ﺗﺎرﯾﮏ و اﻧﺪوهﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﺮادرم را از ﭘﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،داﺳﺘﺎن رﻧﺞ
ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ای از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک ﺗﺎ هﻨﮕﺎم آزادی ﻣﻦ از زﻧﺪان دﺳﺖ از ﺳﺮاوﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه اش ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ .او از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺸﺪت رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و در روز اول آزادﯾﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺎ ﻣﻦ در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ راه ﭼﺎره ای ﺑﺮای ﻃﺮد ﻣﺰدوران از ﻣﻐﺎزه اش ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ -ﮐﺎری ﮐﻪ آﺳﺎن هﻢ ﻧﺒﻮد،

ﭼﻪ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ هﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ و ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰوه هﺎ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﭘﺲ از
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ را ﺗﻨﮫﺎ اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻘﮫﺎی اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
او در ﻣﺎهﮫﺎی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  1357و ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﺎم ﺗﻮده هﺎی ﻣﺮدم ،ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه
ای ﯾﺎﻓﺖ و درﺧﻔﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ هﻤﮑﺎری ﮐﺮد ) - (21ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آزادی و
ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .او ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻧﻘﻼب رﻓﺖ.
وﻓﺎ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺑﯿﻦ  1350ﺗﺎ  1357ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﭙﺮداﺧﺖ ،ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری اورا از
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر هﻨﺮی ﺑﺎز ﻣﯿﺪاﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻏﻮش دﻟﺪار ﺷﻌﺮ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ و ﮐﻼم او از ﻧﻮ ﺑﻮی
ﻋﺸﻖ ﮔﺮﻓﺖ .او ﮐﻪ دﯾﮕﺮﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﮑﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎده ﺑﻪ ﮐﺮدی ﺷﻌﺮ ﻣﯿﮕﻔﺖ اﺷﻌﺎرش را ﺑﺮای
ﭼﺎپ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ وﻣﺠﻼ ت "ﺳﺮوه" ﭼﺎپ اروﻣﯿﻪ " ،ﺋﺎوﯾﻪ ر" ﭼﺎپ ﺳﻨﻨﺪج و "ﻣﻪ هﺎﺑﺎد" ﭼﺎپ
ﻣﮫﺎﺑﺎد ﻣﯽ ﺳﭙﺮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ،از ﻋﺮوس ﺷﻌﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺮﻓﺖ
و ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1383ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎﻧﮑﺎه اﻓﺘﺎد از
ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد.
در اﺷﻌﺎر ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺧﻮد" ،وﻓﺎ" اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ،ﻣﮫﺮﺑﺎن و از هﻤﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ ،ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ .ﮔﺬر
ﻋﻤﺮ ،ﭘﯿﺮی ،ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ او را از اﮐﺴﯿﺮ ﻋﺸﻖ دور ﺑﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺟﺴﻢ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻮﻗﻊ دوﺳﺘﺎن و ﻃﻌﻨﻪ ﻧﺎدوﺳﺘﺎن ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد ،اﻧﺴﺎن
ﻓﺮهﯿﺨﺘﻪ و ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﮫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوهﺎی اهﺮﯾﻤﻨﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺘﺎد اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن را از دﺳﺖ داد .در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﭼﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ او ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﺷﻌﺮهﺎﺋﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن راه ،وﻓﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن رﺳﺎی ﻋﺸﻖ و اﯾﻦ دوﺳﺘﺪار آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎﻋﺖ  7ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ اول آذر ﻣﺎه  (2005/11/22) 1384در ﺳﻦ  66ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد در ﺑﻮﮐﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و در زادﮔﺎهﺶ ﺑﻮﮐﺎن در ﺟﻮار آراﻣﮕﺎه ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺮدی
اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ -اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺎس ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺘﮫﺎ را در دوره ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮادرم و ﺑﺪون اﻃﻼع او ﻧﻮﺷﺘﻢ .او در هﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺰرگ
ﻣﻨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﻋﺖ ﻃﺒﻊ از دﺳﺖ ﻧﺪاد و هﺮﮔﺰ از ﻣﻦ ﮐﻪ در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و روزﻧﺎﻣﻪ هﺎی
ﮐﺮدی ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدم ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺳﻄﺮی در ﺑﺎره او و ارزش اﺷﻌﺎرش ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .او ﻋﺰت
ﻧﻔﺴﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪه ام.
اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﻦ هﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن راه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮم ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ وﻇﯿﻔﻪ ای را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﮫﺪه
ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎ رﺳﺎ ،اﻧﺠﺎم دهﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻪ زﯾﺮ و ﺑﻢ
روح ﻧﺎزﻧﯿﻨﺶ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ام ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺣﻘﯽ را ﻧﺎ ﺣﻖ و
ﻧﺎ ﺣﻘﯽ را ﺣﻖ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻏﻠﻂ از او و ﮐﺎرهﺎﯾﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺪهﻢ .آﻧﮫﺎ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ وﻓﺎ را
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ اوﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ام.
ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ "وﻓﺎ" ﻧﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎن و در ﻣﻮاردی ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او
ﺟﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌﺮ اﯾﺮان و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ در ﻣﻮرد او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
"وﻓﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ ﻏﯿﺮ ﻓﺎرس در ﺣﻮزه ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ
درﺧﺸﯿﺪه اﺳﺖ" )(22
ﯾﺎدش ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺎد
 (1ﺷﻌﺮ "ﺑﻮف ﮐﻮر" ،ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﻮ
 (2ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﮐﺮﯾﻤﯽ  ،ﺧﯿﺎط و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﻨﺪ رﯾﺰی
ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮه ﺑﮓ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ،ﻗﭙﺎﻧﺪار
ﻣﺤﻤﺪ رﺋﻮف ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻘﺮآن  ،ﺧﯿﺎط
ﺣﺴﯿﻦ ﻃﮫﺎﺋﯽ  ،ﺧﯿﺎط
ﺳﯿﺪ ﻃﻪ ،ﺣﻠﺒﯽ ﺳﺎز
اﺑﺮاهﯿﻢ ﻃﻨﺎزی ،ﺧﯿﺎط
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﺗﺤﯽ
اﺣﻤﺪ ﯾﻪ دی
ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﺧﻮش اﺧﻼق " ﺳﻨﻪ ای "
- (3ﮔﻮهﺮﺳﺨﻦ از ﺟﻮاهﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﮫﺮو اﺳﺖ.
 (4ﺷﮫﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺷﯿﺮزاد ) ﯾﮑﺸﻮه( ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ " ﺣﻪ وزه ﮔﻮره " ﺑﻮﮐﺎن ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
 (5ﻋﻤﺮ ﻋﺼﺮی" ،ﻗﯿﺎم دهﻘﺎﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﮑﺮﯾﺎن" ،ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﮓ ﭼﺎپ ﺳﻮﺋﺪ ،ﺷﻤﺎره  ،37زﻣﺴﺘﺎن 2003
 (6ﻣﻦ ﮐﻪ در آن هﻨﮕﺎم ﺑﭽﻪ ﮐﻢ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮدم ،ﺷﺎهﺪ ﯾﻮرش وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﭼﺎﻗﻮﮐﺸﺎن ارﺑﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ در ﻏﺮوب روز 28
ﻣﺮداد ﺑﻮدم .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ هﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،دروازه ﺧﺎﻧﻪ هﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و هﺮ آﻧﮑﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﻣﻨﺰل ارﺑﺎﺑﮫﺎ ﺑﺮدﻧﺪ.
 (7ﮐﺸﺘﮕﺎ هﻢ ﺧﺸﮏ آﻣﺪ
در ﺟﻮار ﮐﺸﺖ هﻤﺴﺎﯾﻪ
ﻧﯿﻤﺎ
 (8ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮدی "ﭘﯿﺎم" ﭼﺎپ ﻟﻨﺪن ﺑﺎ "وﻓﺎ" ،ﺷﻤﺎره  ،32ﻣﺎرچ 2001
 (9اﮔﺮ ﺑﺘﻮان از ﮐﺎرهﺎی ﺳﺘﺮگ ﻻهﻮﺗﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻮل ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ) ﮐﺎ ری ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﺷﻠﻮه ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ( ،و اﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺷﻌﺮ ﻧﻮ را ﺳﺎل ﭼﺎپ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ در 1311ﮔﺮﻓﺖ )ﻓﺮﺿﯿﻪ ای
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ( ،آﻧﮕﺎه ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان 28ﻣﺮداد  1332را ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ در ﯾﮏ ﺟﺪال  21ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺼﻮر
ﮐﺮد.
 (10ﺷﻌﺮ "ﺳﺮودی در دل ﺷﺐ"،
 (11آﻏﺎزی ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ "ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﻮ"
 (12ﺷﻌﺮ" ﮔﻞ آﺗﺸﯿﻦ"
 (13ﺷﻌﺮ "ﮔﻨﺎه"
 (14ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺮود ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﺮاﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ .ﮐﺎرو ،ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﯾﺎ.....؟
 (15ﺷﻌﺮ" ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ"
 (16ﺷﻌﺮ "ﺗﻤﻨﺎ"
 (17ﺷﻌﺮ "ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاهﯽ"
 (18ﺷﻌﺮ "دوردﺳﺖ"
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ وه ﺑﻪ ﻧﺪه".....
"(19ﺑﻮ ﭘﯿﺸﻪ وه ﺟﻮوت ﺑﻪ ﻧﺪه
 (20ﺗﯿﺮاژ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن در ﺑﻮﮐﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺨﺶ آﻧﺮا داﺷﺖ روزاﻧﻪ  20ﻧﺴﺨﻪ و اﻃﻼﻋﺎت  15ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻮد.
 (21اﺑﺮاهﯿﻢ ﻓﺮﺷﯽ" ،اﻧﻘﻼب ﺧﺎﻣﻮش" ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ bokan.de
 (22ﻣﺠﻠﻪ "ﻣﮫﺎﺑﺎد" ،ﺷﻤﺎره  ،53ﻣﺮداد ﻣﺎه 1384

اﻧﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎل 1384
ﻝﻨﺪن

