در ژرفای یک گرداب
بارق شفیعی
سر و توان نوشت یک نقد ادبی ،چی رسد به شعری ،را ندارم و
من َ
نی در این خط چیزی می نویسم .اما ،مه ِر پرویز شفیعی ،فرزندش که
در خط گسترش کارهای فرهنگی مایه گذارده است ـ با آن که من تا
کنون از نزدیک به دیدش توان نیافته ام ـ دفتر تاز ٔه سروده های بارق
شفیعی را که به کوشش خودش ،نشر شده است ،برایم ارسال نمود،
من را به آن واداشت تا دیدگاه ام ـ تنها و تنها دیدگاه ام ـ را در زمینه
بنویسم.
پیشینه
تا جایی که یادم هست ،من در سال  ،۱۹۶۴پس از آن که هنوز دو ماه
از عمرم نگذشته بود که با خانواده که راهی تبعیدگاه شان در هرات
بودند ،کابل را ترک نموده بودم ،برای درس باال تر دوباره به کابل ـ
البته در سال  ،۱۹۵۰نیز مدت کوتاهی در لیس ٔه حبیبه درس خواندم ـ
باز گشتم .این بار دیگر از پدر ،مادر ،خواهر و بردار و دیگر
نزدیکانم ،خبری نبود.
از آن جایی که از  ٫٫اطراف  ،،آمده بودم ،در لیلی ٔه پوهنتون که تازه
از سوی امریکاییان و با مهندسی جرمنان ـ شرکت اوختیف ـ ساخته
شده و چهره نوی به این بخش  ٫٫علی آباد  ،،بخشیده بود ،جای
گرفتم.
آن گونه که می دانید در آن ده ٔه شصت عیسایی ،نی کشور ما وارد

ده ٔه دموکراسی و نظام مردمساالری گردید ،بل جهان نیز در لب ٔه یک
دگرگونی قرار گرفت .اثر این دگرگونی جهانی را در کشور ما ،می
توان در دو خط هواداران شوروی و اخوانیان مصر ،دید.
شوروی و دستآورد های  ٫٫سوسیالستی  ،،اش ،در اوج پیروزی پس
از جنگ جهانی دوم قرار داشت و کشور های شرقیمانه که روی به
سوی نوعی از  ٫٫سوسیالیزم  ،،داشتند ،در تب دگرگونی ها می
سوختند .در برابر این نگاه ،نیرو هایی اسالمگرا که در ضدیت با آن
قرار داشتند ،در تشکلی به نام اخوان املسلمین ،گردهم آمدند.
جالب این هست که هر دو اندیشه در نگاه به بیرون ،از کلکینچ ٔه جهان
نگری در خط همبستگی جهانی ،می نگریستند.
دانشگاه کابل ،با باز شد آرام آرام فضای سیاسی پس از یک دهه
استبداد داوودی ـ مرحل ٔه صدارتش ـ به زودی با نبود ،نیرو های
دموکرات و سوم ،به دو قطب اندیشه های سوسیالستی ـ با شاخه
های گونه گونش ـ و اخوانی ـ شاخه های متعددش ـ تقسیم شدند.
این تقاطب اندیشه یی ـ سیاسی ،تا همین اکنون ـ به شکلی از شکل
ها و رنگی از رنگ ها ـ جریان دارد.
من در این گیر و دار ،و به دلیل وجود در دانشکد ٔه حقوق و علوم
سیاسی که سکانش به دست استادان به شدت آگاه و دگرگونخواه
بود ،از میان این دو خط اندیشه یی ـ سیاسی ،به چپ روی آوردم.
از همین دریچه بود که چون ذوق ادبی را از همان آوان کودکی که
سقف خان ٔه ما با  ٫٫بیت جنگی  ،،می لرزید ،فرا گرفته بودم ،با
شاعران چپگرا چون سلیمان الیق و بارق شفیعی ـ باور به این امر
وجود دارد که همینان و به ویژه دومی بود که هوای شعر نو ،را در

فضای شعری کشور ،دماندند .البته برخی به این باور اند که یوسف
آینه در این خط ،در صف جلویی قرار دارد.
درست در همین سال  ،۱۹۶۳اولین کتاب سروده های بارق زیر نام ٫٫
ستاک ،،به نشر رسید .از آن جایی که در آن  ٫٫هوای تازه  ،،جریان
داشت ،و هنوز بوی نگاه ایدیولوجی ـ به گفت ٔه مارکس ٫٫ ،آگاهی
کاذب ،،از آن شنیده نمی شد ـ آن چی در کتاب سروده هایش پس از
کودتای ثور یا درستر امین ،با غرش جریان یافته اند ـ و نوای زنده گی
با همه رنگ هایش در آن مترنم بود ،به زودی در میان سرود دوستان،
به گفت ٔه مردم  ٫٫گُل  ،،نمود.
پس بدون دلیل نیست که به سروده های بارق برای خوانش روی آوردم.
من با این اثر با سروده هایش آشنا شدم و عالقمندش .اثر همین
تمایل و بار معنایی بارق که برق زننده ،تابان و درخشان را به همراه
دارد ،نام یکی از نواسه های خواهرم ،را  ٫٫بارق  ،،گذاشتم .چی
دریافت ساده و احساسی!؟
یک نمونه:
حریر خیال
آندم که بر حریر خیال ُرخت فتد
داغ نگاه گرم هوس پیشه کسی
و آنگه که بشکفد به دلی ذوق بوسه ات
گردد چراغ خلوت اندیشۀ کسی
دل در برم گدازد و سوزد روان من
بنشیند ار امید نگاۀ تو در دلی
خیزد شرر ز سینۀ غم پرورم چنان

کاندر هوای وصل تو مرغ تصوری
 :تا بال آرزو بفشاند ،به آشیان
سوزد پرش ز نالۀ آتش فشان من
یاد تو آن نسیم روانبخش اگر شبی
بر خوابگاه خاطر آلوده یی گذشت
دل خون و خون شد آتش و در پیکرم دوید
گویی شرر ز پنبۀ پالوده یی گذشت
اینگونه بارها به غمت سوخت جان من
لیکن ،تو مست ُحسن و غرور جوان خویش
در بزم عشق جام تمنا شکسته ای
یعنی به چشم دیو سرشتان بوالهوس
بی باک جلوه کرده و بیجا نشسته ای
غافل ز اضطراب دل بدگمان من
بارق شفيعى
کابل
 ۲۹ماه قوس ۱۳۴۰
نمونه دیگری:
رویای بهار
دیشب هوای باغ بسی دلنواز بود
مه چهره می فروخت به بزم ِ ستاره گان
مرغ ِ چمن ز ساغر گل مست می نمود
وز پرده های حنجر ٔه آتشین بیان:
سوزنده می سرود به هردم ترانه یی .
من بودم و می و مه و ساقی میگسار

ُجز ما دوتن به خلوت گُلشن کسی نبود
او مست ناز بود و من از باده اش خراب
من عشق را نگه ُبدم ،او ُحسن را نمود
بُد باغ بزم دلکش و بس محرمانه یی.
تا قد همی فراخت سر سبزه در چمن
مرغ ِاسی ِر سرو به پایش همی فتاد
تا می نشست پای گل آن نوبهار ُحسن
بلبل به من ز رشک سر جنگ می نهاد
هردم همی گرفت برایم بهانه یی
او ،سر به زانوان من از ناز مانده بود
من داشتم ز شور محبت ترنمی.
من  ،گل به روی سین ٔه زیباش می زدم
او می شکست بر لب گلگون تبسمی
خوش داشتیم خلوت بس شاعرانه یی.
تا خواستم  :ز چشم ٔه نوش لبان او
در جام بوسه سر بکشم آب زنده گی
یکدم ز جای خویش پریدم،
خدای من !
دیدم که نیست ز آن همه شور و شگفته گی
ُجز جسم نیمه جان و جنونخیز خانه یی.
بارق شفیعی
حمل ۱۳۳۵
برگرفته از برگ ٔه  ٫٫بارق شفیعی ،،به کوشش ،پرویز شفیعی ،پسرش.

پ”س از آن ک”ه ب”ه ص”ف ح”دخ”ا ـ در خ”ط پ”یروان ک”ارم”ل ـ پ”یوس”تم ،ای”ن ام”ر
پیوند محکم تری برای خوانش سروده های این دو تن ،گره زد.
م” ” ””ن ب” ” ””ه زودی پ” ” ””س از پ” ” ””ای” ” ””ان درس ،ب” ” ””ه ج” ” ””ای ع” ” ””سکری ،ش” ” ””ش س” ” ””ال
آم””وزگ””اری را پ””ذی””رف””تم و در م””کتب ه””ای م””تعدد در والی””ت ه””ا از ک””نده””ار،
س ””پین ب ””ول ””دک ،ت ””ا ج ””وزج ””ان و م ””کتب ه ””ای گ ””ون ””ه گ ””ون در ک ””اب ””ل ،ب ””ه درس
زب”ان و ادب پ”ارس”ی و پ”خش آگ”اه”ی ـ ال”بته ب”یش ت”ر در خ”ط آم”وزه ه”ای”ی
که از دانشکد ٔه حقوق فرا گرفته بودم ـ دست زدم.
در ای ””ن چ ””ارچ ””وب ب ””ه س ””روده ه ””ای ب ””ارق آش ””نای ””ی ب ””یش ت ””ر ی ””اف ””تم و او را
گ”اه گ”هی در ص”ف م”ظاه”ره چ”یان ن”یز م”ی دی”دم .ام”ا ،ه”ر گ”ز دی”دار رو ب”ه
رو ب ””ا او ن ””داش ””تم و از زب ””ان دی ””گران ق ””صه ه ””ا ،آوازه ه ””ا و دروازه ه ””ای
زیادی شنیده ام.
دوری از حدخا
م””ن ه””مان گ””ون””ه ک””ه ب””ار ه””ا گ””فته ام ،پ””س از ک””ودت””ای داوود ،در ب””حثی ک””ه
ب””ا س””لطان””علی کش””تمند ک””ه در ج””لسه  ٫٫ف””عاالن  ،،ب””رای ت””وج””یه ک””ودت””ای
داوود ک ””ه آن را  ٫٫ان ””قالب  ،،خ ””وان ””د ،ش ””رک ””ت ن ””موده ب ””ود ،در خ ””ط ای ””ن
ب””اور ک””ه ای””ن ح””رک””ت ی””ک ک””ودت””اس””ت و ان””قالب ن””ی ،از ح””دخ””ا ب””ری””دم .خ””وب
ی”ادم هس”ت ک”ه ع”ظیم شه”بال ک”ه ه”نوز ن”واب”ی نش”ده ب”ود و آخ”ری”ن م”نشی
ام ب”ود ،ب”ار ب”ار از زب”ان ره”بری ح”دخ”ا ،ب”ه ش”مول ب”ارق از م”ن خ”واس”ت ت”ا
ب ””ار دی ””گر ب ””ه آن ””ان ب ””پیون ””دم .ام ””ا ،م ””ن دگ ””ر ه ””رگ ””ز ه ””وای ای ””ن ام ””ر ،ت ””ا ن ””یم
دهه ،به سرم نزد .از آن پس وارد مطبوعات گردیدم.
خ ””وب ی ””ادم هس ””ت ک ””ه از دوس ””تی ش ””نیدم ک ””ه ب ””ارق گ ””فته ب ””ود ،م ””ا ره ””پو را
ب ””رای ک ””ار ب ””ه روزن ””ام ” ٔه ان ””یس ف ””رس ””تاده ای ””م .از آن ج ””ای ””ی ک ””ه م ””ن ب ””ه ک ””نه
م””سال””ه آگ””اه””ی داش””تم و آن را در خ””ط الف ،م””عول در آن س””اخ””تار ه””ای

س””یاس””ی م””ی پ””نداش””تم ،ه””رگ””ز ت””الش ن””نمودم ت””ا درس””تی و ن””ادرس””تی ای””ن
امر را رد بزنم.
در کاخ قدرت
ال””بته خ””وب ی””ادم هس””ت ک””ه پ””س از دگ””رگ””ون””یی ک””ه ب””ه وس””یل ٔه ک””ودت””ای ث””ور،
ص ””ورت گ ””رف ””ت و ی ””کی دو م ””اه ب ””عد م ””ن و رح ””یم رف ””عت را ک ””ه ری ””یس ش ””ده
ب”ود ،را از روزن”ام” ٔه ان”یس گ”وی”ا ب”ه س”بب ای”ن ک”ه در ی”کی از ش”ماره ه”ای”ش
ت ””ره ک ””ی ب ””ه ٫٫ت ””ره ،،ب ””دل ش ””ده ب ””ود ،ب ””یرون ان ””داخ ””تند و ب ””ه م ””ن گ ””وش ””زد
ن ””مودن ””د ک ””ه از خ ””ان ””ه ب ””یرون ش ””ده ن ””می ت ””وان ””ی ی ””عنی ب ””ه گ ””پ آن زم ””ان ٫٫
خ ””ان ن ””شین  ،،س ””اخ ””تند .در آن ه ””نگام ،ب ””ارق در ک ””اخ م ””طبوع ””ات ،نش ””ته
بود.
… ِ
دل پیاده
پ”س از چ”ند م”اه”ی ،ب”ه م”ن آگ”اه”ی دادن”د ک”ه ن”ام”م در س”یاه” ٔه  ٫٫م”نتظران
 ،،ال ””بته ب ””دون م ””عاش ،ق ””رار گ ””رف ””ته اس ””ت .از ای ””ن رو ی ””ک دل را ص ””د دل
نمودم و بر آن شدم تا بارق را ـ این بار از نزدیک ـ ببینم.
چ”ند ب”اری ن”زد س”کرت”رش رف”تم و او ب”رای”م گ”اه”ی م”ی گ”فت ک”ه ج”لسه دارد
و گ ””هی ه ””م م ””ی گ ””فت ک ””ه او ب ””ا رف ””قای ش ””وروی م ””الق ””ات دارد .در آخ ””ری ””ن
ب”اری ک”ه ن”زد م”نشی اش رف”تم ،او از ات”اق”ش ب”یرون ش”د و ب”ه گ”وش”م گ”فت:
 ٫٫او ت ””و را ن ””می خ ””واه ””د ب ””بیند .،،م ””ن دی ””گر گِ ””رد ای ””ن م ””سال ””ه نگش ””تم و
ی ””ادم آم ””د ک ””ه ق ””درت ـ ب ””ه وی ””ژه ب ””دون ل ””گام ـ ی ””کی از ش ””گرد ه ””ای ””ش ای ””ن
هست که گوش ،چشم و دهن را میخ می زند.
در کاخ مطبوعات اما…

خ”وب ی”ادم هس”ت ک”ه پ”س از آن ک”ه ق”درت ب”ه وس”یله س”رب”ازان ارت”ش س”رخ
به پیروان کارمل انتقال یافت ،مجید سربلند ،کاخنشین مطبوعات شد.
روزی م””ن را ب””ه دف””ترش خ””واس””ت .در آن ج””ا ب””ارق ش””فیعی ه””م در گ””وش””ه
یی نشسته بود و چای سبز با نقل می نوشید و می خورد.
در ه”مین زم”ان ،م”دی”ر م”ام”وران ب”ا دوس”یه و ورق ه”ای”ی وارد ات”اق ش”د ت”ا
در مورد  ٫٫تعینات  ،،با وزیر کار نماید.
در ج””ری””ان گ””پ ،ب””ارق ک””ه در گ””وش””ه ی””ی نشس””ته ب””ود ،ب””ا ب””ادی در گ””لو ،از
س”رب”لند خ”واس”ت ک”ه در ای”ن ک”ار اص”ل ح”رف”ه ی”ی و ش”ایس”تگی را در ن”ظر
ب ” ””گیرد .س ” ””رب ” ””لند ب ” ””ا ل ” ””بخندی در گ ” ””وش ” ” ٔه ل ” ””بش ک ” ””ه آدم را ب ” ””ه ی ” ””اد ک ” ””یرک
دوگ ””الس ک ””ه ن ””قش س ””پارت ””اک ””وس را دز ف ””یلمی ب ””ه ه ””مین ن ””ام ،ب ””ازی ن ””موده
اس ””ت ،م ””ی ان ””داخ ””ت گ ””فت ٫٫،در ای ””ن ص ””ورت رف ””یق ب ””ارق را س ””رپ ””رس ””ت
ت”یات”ر ب”ای”د ت”عین ن”مود .،،.ای”ن گ”پ م”وج”ی س”نگین ن”گاه ه”ا را ب”ه س”وی او
دواند .اما ،بارق تالش نمود تا آن را با خند ٔه بلند باال ،تیر نماید.
دی”گر رخ”دادی ک”ه خ”ود در آن ب”وده ب”اش”م ،م”یان م”ا ص”ورت ن”گرف”ت ت”ا ای”ن
ک ””ه در م ””سکو ،پ ””س از س ””رن ””گون ””ی ن ””ظام چ ””پ ،ش ””بی ب ””ا اص ””رار ی ””کی از
دوس”تان”م ،او را دی”دم .در آن گ”اه او ،ک”ارم”ند س”فارت ب”ه ش”مار م”ی رف”ت.
دی ””گر آن ج ””ا ،چ ””نان ه ””وای دم ک ””رده ی ””ی ف ””رم ””ان م ””ی ران ””د ک ””ه ن ””وش ،ه ””م
نتوانست آن را پَس بزند.
در پناهگاه
در این جا در جرمنی از زبان یکی از دوستان شنیدم که پناه گرفته
است .یکی از دوستانم که به او ارادت داشت و هنگامی که بارق آمر
زون هرات بود ،با او همکار ،اصرار نمود تا به دیدنش برویم .من دیگر
توان و حوصل ٔه این کار را نداشتم.

از دور ،تا هنگام مرگش و از راه سروده های سلیمان الیق دوست و
همشعری اش ،شاهد آب شدن این  ٫٫شمع  ،،بودم.
من بار ها در گفت و گویی با دوستان گفته ام که ای کاش این دو،
بارق و الیق ،تنها شاعر باقی می ماندند.
به باورم دید ،کاوه جبران ،سروده گر و ناقد شعری که در میدان
اندیشه یی بی بی سی به زبان پارسی باز تاب یافته است ،بیان بلند
باالیی در این امر دارد .این نگاه چنین است:
٫٫مرگ برای شاعران انقالبی دوبار اتفاق میافتد :نخست آن جا که
از شعر به ایدیولوژی می رسند ،دوم آن گاه که سرخورده از گذشته،
سر به دامن سنت و تحجر میگذارند.
ِ
دست کم تجربۀ امتزاج انقالبی گری و شاعرانه گی در ادبیات ما همین گونه
بوده است .این مرگ ولی برای شاعری هم چون بارق شفیعی به اعتبار
ایدیولوژی اش که هرگز از آن نبرید ،فقط یک بار رخ داد.
همان جا که از شعر به آن رسید ،اما به اعتبار شعرش ،پیوسته مرد و هرگز
نوبتی در کار نیامد،،.
من نمی توانم گپی دیگری جز این که کاش سروده گر می ماند ،بیافزایم.
در دنیای تصنیف ها
به باورم ،او را می توان در دنیای متفاوت سرایش دید .یکی در هنگامی که
پای در دام ایدیولجی ـ به گفت ٔه هبرماس فیلسوف زنده یی جرمن ـ  ٫٫باوری
که در برابر پرسش فرو می افتد ،،نگذاشته بود که بیان بلند باالیش را در ٫٫
ستاک  ،،می توان دید .به دو نمونه باال سری بزنید.
بعد در چنبرهٔ تنگ ایدیولوجی لنینباوری که دیگر تمام پنجره ها و کلکین های
تماسش با بیرون مسدود می گردند و شت ِر خراسوار بر گرد همان  ٫٫پیوند ،،
می چرخد و به خیال خودش وادی ها و صحراه های زنده گی را که دارای

رنگ ها و آهنگ های بیشمار هست ،زیر پای می نماید ،دربند افتاد.
اما ،آن گاهی که روی به تصنیف می آورد ،بارق دیگری در برابر انسان می
ایستد .لب های پُر از ترنم و بیان آهنگی.
این امر را می توان در وجود بخش زیاد سروده گران ما از رودکی تا به ٫٫
ما ،،دید .شاه نمون ٔه این امر ،جالل الدین محمد بلخی می باشد .آن گاه که بر
باالی منبر قرار دارد ،جز همان کتاب ها رنگ و رو رفته دینی و شاخه های
گونه گونش چیز دیگری را نمی بیند .اما ،هنگامی که به مدد ـ چهر ٔه اسطوره
یی ٫٫شمس ،،یا خورشید درونش ٫٫ ،میان ٔه میدان آرزو  ،،می نماید ،دیگر
همه تابو ها از آن میان رقص و پایکوبی می شکند و  ٫٫شمسنامه یا
آفتابنامه  ،،می سراید .اما ،آن گهی ـ به هر دلیل ،آن شمس اسطوره یی
ناپدید می گردد یا شمس درونش خاموش می گردد ـ بار دیگر با ردا بر منبر
فراز می آید و  ٫٫مثنوی  ،،را می سراید .مثنویی که به گفته عبدالرحمان
جامی ٫٫،مثنوی معنوی مولوی ـ هست قرآن در زبان پهلوی ،،چیز دیگری
نیست.
به باورم این  ٫٫شمسیت  ،،را می توان در ترانه ها و تصنیف های بارق دید.
تصنیف هایی که به وسیله سراینده گان معروف کشور مانند زالند ،خیال،
مهوش و دیگر و دیگر… تا محمد رفیع ،سراینده معروف آهنگ فیلم های
هندی.
این ترانه ها چون دیگر غبار ایدیولوجی بر آن ها ننشسته است ،بر دل ها می
نشینند و دهه های زیاد ـ تا کنون ـ به وسیل ٔه مردم زمزمه می گردند و حتا
سراینده گان نو نیز با نوای نو ،آن ها را سر می دهند .این امر بر این بخش
سروده هایش مهر ماندگاری می زند.

تصنیف دوگانه
ترانه سرا :بارق شفیعی
تاریخ سرایش :هفت ماه ثور .۱۳۴۲

خواننده گان :بانو ژیال و استاد حفیظ اهلل خیال
آهنگساز :استاد خیال
گالیه
زین گل تازه که بر موی پریشان زده ای
باز آتش به دل سنبل پیچان زده ای
تو و این فطرت گلباز ،مگر صبح بهار:
همرۀ ُدخت چمن می به گلستان زده ای
ُجز تو کس نیست گ ِل باغ تمنای دلم
به خدا بر من دلباخته بهتان زده ای
برو ای مرغ ِ هوسباز که هر جا به گُلی
زین سخن های فریبنده فراوان زده ای
تو هم ای پیکر جادویی زیبایی و ناز
با هزار عشوه رۀ کفر و مسلمان زده ای
من و پرویز شفیعی
م ””ن ت ””ا ج ””ای ””ی ک ””ه ی ””ادم هس ””ت ه ””رگ ””ز ،ب ””ا او از ن ””زدی ””ک ن ””دی ””ده ام .م ””ن ب ””ا
ن”ام”ش ـ آن ه”م ب”ا اب”تکار خ”ودش ـ از راه ش”بک ٔه اج”تماع”ی فس”بوک آش”نا
شدم.
بر سر دیدگاه میر اکبر خیبر
از آن گ ””اه ””ی ک ””ه ب ””ه هس ””تی ح ””دخ ””ا و وط ””ن ،در م ””یدان س ””یاس ””ی ک ””شور
پ””ای””ان داده ش””د ،ای””ن ج””ا س””ر آن ن””دارم ک””ه ب””ه س””بب ه””ا ب””پردازم .ام””ا ،ب””ا
ن”گاه ب”ه دی”روز م”ی ت”وان دری”اف”ت ک”ه س”اخ”تار ی”ادش”ده ک”ه ه”نوز ع”رق پ”ای
وج ””ودش خ ””شک نش ””ده ب ””ود ،ب ””ر دو خ ””ط ق ””وم ””ی ـ زب ””ان ””ی م ””نشعب ش ””د .ت ””ا
پ ” ””ای ” ””ان از ای ” ””ن درد درون ” ””سوز ،رن ” ””ج ب ” ””رد و ی ” ””کی از س ” ””بب ه ” ””ای اص ” ””لی

ف”روپ”اش”ی اش ش”د .ای”ن س”اخ”تار پ”س از ف”روپ”اش”ی ب”ه ج”زی”ره ه”ای م”تعدد
و گ”ون”اگ”ون ت”قسیم ش”د .ای”ن ج”زی”ره ه”ا در بح”ر بح”ران ،گ”اه”ی غ”رق غ”رق
م””ی گ””ردن””د و گ””هی ه””م از آب س””ر ب””لند م””ی ن””مای””ند ،ام””ا ،ه””نوز س””بزه ی””ی
ب ””ر آن ن ””دم ””یده ،دوب ””ار در آب ه ””مان بح ””ران غ ””رق م ””ی ش ””ون ””د .ب ””رخ ””ی در
م””دت ب””یش از س””ه ده””ه ت””الش ن””مودن””د ت””ا ب””ر آن ه””ا پ””ل ب””زن””ند ،ام””ا ،ره ب””ه
جایی نبردند.
در ی ””کی از ای ””ن ج ””زی ””ره ه ””ا ،پ ””یروان ””ش ت ””په ی ””ی ب ””ه ن ””ام م ””یر اک ””بر خ ””یبر،
س”اخ”ته ان”د و ب”ا ای”ن گ”پ ک”ه او ٫٫م”لی  ،،م”ی ان”دی”شید ،ب”ر س”رن”ای ج”ذب
دیگران می دمند.
م” ””ن در ه” ””نگام رو ب” ””ه رو ش” ””دن ب” ””ا ای” ””ن  ٫٫پ” ””یروان  ،،ب” ””ه س” ””اده گ” ””ی از
ای”شان م”ی پ”رس”م ک”ه ک”دام س”ندی ـ از خ”ودش ـ ارای”ه ک”رده م”ی ت”وان”ید ک”ه
ای””ن دی””د م””لیگرای””ان””ه اش را ن””ی ل””نینباوران””ه اش را ن””شان ب””ده””د .ب””سیاری
تنها همین قدر می گویند :بلی! اما ،دیگر از سند و مند خبری نیست.
در دی”دار ی”کی دو س”ال پ”یش ک”ه ب”ا ج”نرال زی”ارم”ل در ب”رن س”وی”س داش”تم
م ””توج ””ه ش ””دم ک ””ه ت ””نور دی ””دگ ””اه ه ””ای ””ش در ای ””ن زم ””ینه داغ ِ داغ هس ””ت .در
خ ””ط ه ””مان روال س ””اب ””ق از او ن ””وش ””ته ی ””ی از خ ””یبر را خ ””واس ””تم ک ””ه چ ””نین
ام””ری را ن””شان ب””ده””د .او ب””ادی ب””ه گ””لو ان””داخ””ت و گ””فت ک””ه ف””راوان ان””د و
به زودی به دسترست قرار می دهم.
م”ن ب”ار دی”گر ب”ه ج”رم”نی آم”د و ه”ر ه”فته ب”رای”ش ت”لفون م”ی زدم و ای”ن ام”ر
را ب””ا ش””له گ””ی دن””بال م””ی ن””مود .در آخ””ر روز ک””ه ب””سیار ب””ه ت””نگ ش””د گ””فت
ک ””ه ب ””ه ت ””ازه گ ””ی ک ””تاب ””ی از ب ””ارق ش ””فیعی زی ””ر ن ””ام  ٫٫غ ””روب خ ””ورش ””ید،،
چ””اپ ش””ده اس””ت ک””ه در م””ورد خ””یبر م””ی ب””اش””د .م””ن ب””رای””ش گ””فتم ک””ه گ””فته
ه””ای خ””ود ب””ارق در ای””ن زم””ینه ن””می ت””وان””د س””ندی ب””اش””د .او گ””فت ک””ه ن””ی

در آن س””ه ی””ا چ””ار ن””ام ” ٔه خ””یبر را دی””ده م””ی ت””وان””ی .م””ن از او پ””رس””یدم ک””ه
چ”ی گ”ون”ه م”ی ت”وان”م آن را ب”ه دس”ت آورم ،او پ”اس”خ داد ک”ه ب”ا ک”مک غ”رزی
الی ””ق .از ای ””ن رو ب ””ا غ ””رزی ،ت ””ماس گ ””رف ””تم و او وع ””ده ی ””ی داد ک ””ه ه ””ر گ ””ز
روی عمل را ندید.
در ای ””ن م ””یان ی ””ادم آم ””د ک ””ه ب ””ا پ ””روی ””ز پ ””یون ””د پ ””یام ””بری دارم و از او ب ””ای ””د
ک ””مک ب ””گیرم .ای ””ن را در پ ””یام ””ی از راه پ ””یام ””بر ب ””رای ””ش ب ””یان ن ””مودم .او ب ””ه
زودی از روی مه ” ””ر ،م ” ””نت ای ” ””ن اث ” ””ر را ب ” ””ه ش ” ””کل پ ” ””ی .دی .اف .ب ” ””رای ” ””م
فرستاد.
م ””ن ب ””ا ع ””طش و ت ””شنگی ،ای ””ن اث ””ر را از ال ””ف ت ””ا ی ””ا خ ””وان ””دم .ب ””خشی ک ””ه
م””رب””وط ب””ه دی””دگ””اه ه””ای ب””ارق ب””ود ،دی””گر س””ندی را س””اخ””ته ن””می ت””وانس””ت.
از ای ””ن رو ب ””ه س ””ه ن ””ام ””ه ی ””ی ک ””ه در آن درج ش ””ده اس ””ت ب ””یش ت ””ر ت ””وج ””ه
نمودم.
ای ””ن ن ””ام ””ه ه ””ا ک ””ه ب ””یش ت ””ر از ج ””نوب ک ””شور ب ””رای ب ””ارق ارس ””ال ش ””ده ان ””د،
ان ””باش ””ته از س ””تای ””ش س ””یاس ””ت و ای ””دی ””ول ””وژی ح ””دخ ””اس ””ت .ش ””اه ب ””یان آن
پش”تیبان”ی از ه”مان س”روده ی”ی هس”ت ک”ه ب”ارق در ح”مد ل”نین ن”وش”ته اس”ت
ک ””ه خ ””ود س ””بب م ””صادر ٔه  ٫٫پ ””رچ ””م  ،،نش ””ری” ” ٔه ح ””دخ ””ا ،از پ ””یروان ب ””برک
ک”ارم”ل ،گ”ردی”د .دی”گر در ت”مام م”نت ن”ام”ه ه”ا ه”مان ب”یان درب”ند ای”دی”ول”وج”ی
و ه””مان همبس””تگی  ٫٫ب””ین امل””للی  ،،ب””ا ه””مان ادب آن ان””دی””شه م””وج م””ی
زن ””د .در ت ””مام آن ه ””ا ن ””می ت ””وان ی ””ک واژه چ ””ی ک ””ه ی ””ک ح ””رف را در خ ””ط
ملیگرایی ،دید.
م”ن در ه”مان م”وق”ع دی”دم را ب”رای زی”ارم”ل ب”یان ن”مودم ک”ه زی”اد ه”م خ”وش”ش
ن ””یام ””د .ه ””م چ ””نان در ه ””نگام رو ب ””ه رو ش ””دن ب ””ا پ ””یروان خ ””یبر ک ””ه ه ””مان
آه”نگ داش”نت ان”دی”شه م”لیگرا را ب”ه او نس”بت م”ی دادن”د ،ای”ن ح”رف را م”ی

زدم و می زنم.
ام”ا ،در ه”مان ه”نگام از آق”ای پ”روی”ز ش”فیعی س”پاس”م را ب”ه خ”اط”ر ارس”ال
این اثر برایش بیان نمودم.
در ژرفای یک گرداب
چ”ندی پ”یش ،آق”ای پ”روی”ز ش”فیعی ،از راه پ”یام”بر ،ب”رای”م پ”یام”ی ف”رس”تاد و
در آن خواستار نشانی خانه شد تا کتابی را برایم بفرستد.
ه”مین ب”ود ک”ه چ”ند روز ب”عد ،اث”ری زی”ر ن”ام  ٫٫در ژرف”ای ی”ک گ”رداب ،،را
در داگ ””خان ””ه ام ،ی ””اف ””تم .ای ””ن اث ””ر دف ””تر ش ””شم گ ””زی ””ده ی ””ی از س ””روده ه ””ای
بارق شفیعی ،با کوشش پرویز شفیعی ،بچه اش ،را در بر دارد.
م”ن ب”ا دی”د ع”نوان ک”ه ک”لکینچه ب”ازی ب”ه درون اث”ر ب”ه ش”ما م”ی رود ،ب”ه ای”ن
گ”مان ش”دم ک”ه ای”ن ج”ا س”روده ه”ای”ی گ”ردآورده ش”ده ان”د ک”ه در زم”ان غ”رق
در  ٫٫گ””رداب  ،،پ””ناه””نده گ””ی و زیس””ت در س””رزم””ین ب””یگان””ه ک””ه از ک””ردار
خود او ،دیگران و ما و من ،شکل داده شده است ،رقم خورده اند.
آن گ ” ””ون ” ””ه ک ” ””ه روش ” ””ن هس ” ””ت ،ای ” ””ن ام ” ””ر در ج ” ””ری ” ””ان رخ ” ””داد ه ” ””ا در بح ” ””ر
٫٫آرم ””ان ””خواه ””ی  ،،ب ””ه س ””ود دی ” ِ
”گران در خ ””ط ٫٫همبس ””تگی پ ””رول ””تری ،،ب ””ه
ص”ورت س”رس”پرده ،ب”ه م”یان آورده ش”د .ب”عد ب”ر ه”مه ه”وی”دا گ”ردی”د ک”ه ای”ن
 ٫٫دژ ص”لح و س”وس”یال”یزم  ،،چ”نان چ”ون ک”اخ ری”گی ب”ا اش”ار ٔه انگش”تی
و ف”رم”ان”ی ،از درون ف”رو ری”خت ک”ه ت”وان پ”ذی”رش  ٫٫رف”قا ،،را در ٫٫ق”مر
ه” ””ای” ””ش  ،،ن” ””داش” ””ت .آن” ””ان م” ””جبور ش” ””دن” ””د ب” ””ه س” ””رزم” ””ین ه” ””ا  ٫٫ل” ””عنتی،،
س ””رم ””ای ””ه س ””االری ،م ””ردم ””ساالری و آزاد ک ””ه ب ””یش از چ ””اری ””ک ق ””رن ،ب ””ه آن
ل”عن و ن”فری”ن م”ی ف”رس”تادن”د ٫٫ ،پ”ناه  ،،ب”بردن”د .او در ای”ن گ”اه ،زی”ر ای”ن
آرم””ان””گرای””ی ب””ی پ””ای””ه ،از  ٫٫ش””عر ،،ب””ه  ٫٫ش””عار  ،،روی آورد ،و چ””نان
فریاد سر داد که  ٫٫پنجمین برج زمان ،،به لرزه آمد.

ام”ا ،ب”ا گ”شودن اول”ین ب”رگ”ه ،م”توج”ه ش”دم ک”ه آق”ای پ”روی”ز ،گ”ردآورن”د ٔه اث”ر،
در ای”ن گ”رداب ٫٫ ،چ”رخ  ،،دی”گری را ه”م وارد س”اخ”ته و ب”ه س”روده ه”ای
میان سال های  ۱۹۵۱تا  ،۱۹۶۵نیز نگاهی انداخته است.
ب””ه ب””اورم ای””ن ه””مان س””ال ه””ای ان””د ک””ه س””روده گ””ر در م””یدان س””رای””ش ،ب””ه
اص ””ل ش ””عر ن ””ی ش ””عار ،ت ””وس ””ن اح ””ساس ””ش را ب ””ه ج ””والن آورده اس ””ت ک ””ه
آخ””ری””ن ن””مون””ه اش ـ آن گ””ون””ه ک””ه در ای””ن ج””ا آم””ده اس””ت ـ در س””روده ی””ی
زیر نام ٫٫ ،توکل به خدا  ،،تبلور می یابد.
شگرد تازه
ه”نگام ن”گاه ب”ه ش”یو ٔه گ”ردآوری ای”ن اث”ر ،س”خنی از مح”مود ط”رزی ب”ه ی”ادم
آم ””د .او ه ””نگام نش ””ر آخ ””ری ””ن اث ””ر ه ””ای ش ””عری ””ش ب ””ه ن ””ام ٫٫ ،ژول ””یده  ،،و
 ٫٫پ” ””ژم” ””رده  ،،ک” ””ه در ده ” ” ٔه  ،۱۹۳۰در اس” ””تان” ””بول چ” ””اپ گ” ””ردی” ””د ،ب” ””ه ای” ””ن
م”سال”ه ب”اور ی”اف”ت ک”ه دی”گر ن”بای”د س”روده ه”ا را ب”ر اس”اس ن”وع ش”عر و ه”م
چ ””نان ال ””فبای ق ””اف ””یه ه ””ا ،ک ””ه از ال ””ف ش ””روع و ب ””ه ی خ ””تم م ””ی ش ””د ،رده
ب”ندی ن”مود ،زی”را زم”ان”ه و ج”ای”ی ک”ه س”روده ه”ا رن”گ گ”رف”ته ان”د ،گ”م گ”م م”ی
گ ””ردد .او ب ””ه ای ””ن ن ””تیجه دس ””ت ی ””اف ””ت ک ””ه ای ””ن ام ””ر ن ””و ،ش ””یو ٔه دگ ””رگ ””ون ””ی
دی”دگ”اه س”روده گ”ر ک”ه در ج”ری”ان زم”ان ،رخ م”ی ده”د و ه”م چ”نان م”کان را
ب””ه ن””مای””ش م””ی گ””ذارد و ب””رای ن””اق””د دی””د روش””ن در زم””ینه ارزی””اب””ی س””روده
های سروده گر می دهد.
ش””فیع ک””دک””نی ،ش””اع””ر و ب””ه وی””ژه ن””اق””د ادب””ی ک””ه دی””د ب””ه ش””دت ج””دی””دی در
ای”ن ام”ر دارد ،ش”کای”ت م”ی ن”مای”د ک”ه ش”یوهٔ ق”دی”م رده ب”ندی ق”اف”یه ی”ی ش”عر
ها ،رد دگرگونی را ناپدید می سازد.
ام ””ا ،آق ””ای پ ””روی ””ز ش ””فیعی ،ب ””ا ش ””گفتی ب ””ه ای ””ن ام ””ر ت ””وج ””ه ن ””موده اس ””ت و

س”روده ه”ا را ـ ت”ا ح”دود زی”اد ـ ب”ر خ”ط زم”ان و س”رودگ”اه ،رده ب”ندی ن”موده
است که به شدت مورد ستایش می باشد.
در ای””ن راس””تا ن””کته ق””اب””ل ت””وج””ه ای””ن هس””ت ک””ه از س””ال  ۱۹۶۵ت””ا ،۱۹۸۹
ردی از س”روده ه”ا در ای”ن  ٫٫گ”رداب  ،،ک”ه ب”ه ب”اورم س”ال ه”ای گ”رداب”زده
ان ””د و ش ””اع ””ر در م ””نت آن و ش ””کل ده ””ی اش ن ””قش م ””هم ب ””ه دوش داش ””ته
اس””ت ٫٫ ،غ””ار س””یاه””ی  ،،ده””ن ب””از ن””موده اس””ت .ام””یدوارم گ””ردآورده گ””ر
ه”مان گ”ون”ه ک”ه وع”ده س”پرده اس”ت ٫٫ ،دی”وان م”کمل ،،او را ب”ه دس”ت نش”ر
بسپارد.
در ج”ای دی”گر ه”م ت”رت”یب زم”ان پ”یش و پ”س ش”ده اس”ت .ب”اری ی”ک س”رودهٔ
 ،۱۹۸۴آمده است .پس از آن  ،۱۹۹۰و بار دیگر.۱۹۸۶ ،
بازتاب رخداد ها
ب””ه ب””اورم ش””عر ی””ک س””روده گ””ر ،ب””ایس””ت آی””ن ٔه ت””مام ن””مای ن””ی ت””نها ،ب””اور و
ان””دی””ش ٔه او ب””اش””د ،ب””ل ب””لوری ب””اش””د ک””ه در آن ه””مه رن””گ ه””ای زن””ده گ””ی ـ
آنی که حتا مورد پسندش قرار نداشته باشد ـ باز بتابد.
ت””ا ج””ای””ی ک””ه م””ن ـ ال””بته ت””ند ت””ند و س””رس””ری ـ ب””ه ای””ن ه””ا ن””گاه ن””موده ام،
رخ””داد ه””ای خ””ون””ین ه””مان س””ال ه””ای گ””رداب””ی ـ ۱۹۶۳و۱۹۷۳و  ،۱۹۷۸و
۱۹۹۲ـ کم تر رخ نموده است.
شود نشد
ت ””ا ج ””ای ””ی ک ””ه م ””ن ح ””س ن ””مودم در س ””روده ی ””ی زی ””ر ن ””ام  ٫٫م ””ادر  ،،ک ””ه
م””نظور م””ادروط””ن هس””ت ،ای””ن ام””ر ،ام””ا ب””دون اش””اره ی””ی ب””ه س””بب ه””ا ک””ه
خود شاعر هم نقاشش بوده هست ،باز تاب یافته است.
م”ن ش”گفت زده ش”دم او ک”ه در آن زم”ان نش”ری” ٔه س”اخ”تار گ”وی”ا اج”تماع”یی
ک”ه وابس”ته ب”ه ح”دخ”ا ،ب”ه ن”ام  ٫٫پ”در وط”ن  ،،را پ”یش م”ی ب”رد ،ای”ن ب”ار از

 ٫٫مادر  ،،نام می برد.
در ای ” ””ن س ” ””روده ،ص ،۱۳۳ .زم ” ””ان س ” ””رود ،۲۰۰۳ :ج ” ””ای س ” ””رود :شه ” ””ر
روت” ””نبورگ ،در ش” ””مال ج” ””رم” ””نی ،ه” ””مان پ” ””ناه گ” ””اه در ک” ””شوری وابس” ””ته ب” ””ه
ن””ظام س””رم””ای””ه داری و ج””ز ام””پری””ال””یزم ج””هان””ی ،از ٫٫م””ادر ،،م””ی خ””واه””د
که او را ببخشد!
ای” ””ن س” ””روده ب” ””ا ش” ””اه ب” ””یان  ٫٫ش” ””ود ،نش” ””د! ،،ب” ””ا ن” ””شان ” ” ٔه ش” ””گفتی ـ م” ””ن
موردش را از دید نشانه گذاری درک ننمودم ـ ردیف شده است.
در س”راپ”ای ای”ن اث”ر آرم”ان م”وج م”ی زن”د ،ام”ا ،ه”رگ”ز ب”ه س”بب ه”ای ش”کل
دهی رخداد ها ،اشاره یی نمی نماید.
او ج ””ای ””ی م ””ی گ ””وی ””د ک ””ه  ٫٫آی ””ین ط ””ال ””بان  ،،در  ٫٫روزگ ””ار م ””ن ،،چ ””نین
شد که  ٫٫دست ستم ز دامن پاکت رها نکرد،،.
ج””ای ش””گفتی هس””ت ک””ه ح””تا اش””اره ک””وچ””کی ب””ه پ””یش زم””ین ٔه ش””کل گ””یری
ای” ””ن ٫٫دس” ””ت س” ””تم ،،ن” ””می ن” ””مای” ””د .ای” ””ن ام” ””ر روش” ””ن هس” ””ت ک” ””ه ه” ””نگام
ف””رم””ان””روای””ی داوود ک””ه گ””روه س””یاس””یی ک””ه ش””اع””ر در ک””نارش ق””رار داش””ت
ی”عنی ح”دخ”ا ،و زی”ر ف”شار ه”مان س”اخ”تار ،ره”بران اخ”وان”ی ـ س”مت دی”گر
ای ””دی ””ول ””وژی چ ””پ ک ””ه ش ””اع ””ر ع ””اش ””قش ب ””ود ـ ب ””ه ک ””شور ه ””مسای ””ه  ٫٫پ ””ناه
ب ””ردن ””د ،،و ب ””عد ب ””ا ورود ارت ””ش س ””رخ ک ””ه دی ””گر س ””روده گ ””ر در م ””نت ق ””درت
ق”رار داش”ت ،م”یلیون ه”ا اف”غان ،ب”ه ک”شور ه”ای ه”مسای”ه چ”ون پ”اکس”تان و
ای ””ران ف ””رار ن ””مودن ””د و ای ””ن ه ””ا خ ””ود آش ””یان ””ه و پ ””رورش ””گاه  ٫٫ط ””ال ””بان  ،،ـ
ب”از ه”م رخ دی”گر ای”دی”ول”وژی ـ گ”ردی”دن”د .ام”ا ،ش”اع”ر ت”نها  ٫٫روزگ”ار  ،،ک”ه
ب ””ه ب ””اور م ””ردم م ””ا ،ن ””یرو ه ””ای ب ””یرون از ارادهٔ ان ””سان ””ی آن را ش ””کل م ””ی
دهد ،مالمت می نماید!.؟
از س ””وی دی ””گر او از  ٫٫س ””تم  ،،آن ””ان گ ””پ م ””ی زن ””د و ه ””رگ ””ز اش ””ارهٔ ب ””ه

س””تمی ـ ان””دی””ش ٔه خ””ودش ک””ه در ده ” ٔه دم””وک””راس””ی ه””نگام ق””رار گ””رف””نت ب””ر
ض ””د آزادی گ ””ره خ ””ورده اس ””ت ـ و ب ””یدادی ک ””ه در ب ””یش از ی ””ک ده ””ه ق ””درت
خودش ،روا داشته شده است ،نمی نماید.
ش”گفتی دی”گر ای”ن ک”ه ب”ا وج”ود گ”ذر از دری”ای آت”ش و خ”ون ک”ه خ”ود ن”قش
م ””هم در آن داش ””ته اس ””ت و ب ””دون گ ””رف ””نت درس و ان ””تقال آن ب ””ه نس ””ل ٫٫
س””وخ””ته ،،از ی””ک س””و و آن””ان””ی ک””ه ت””ازه چ””شم ب””ه س””وی دگ””رگ””ون””ی ه””ا در
ک””شور گ””شوده ان””د ،از ج””ان””ب دی””گر ،اش””اره ی””ی ن””مای””د ،در ش””اه ب””یان ای””ن
س ””روده ه ””مچنان ب ””ه آن  ٫٫ای ””دی ””ال ه ””ا ،،ـ ن ””وش ””ته ش ””ده  ٫٫ای ””ده آل ””ها،،
گویا  ٫٫وفادار ،،اما به باورم من  ٫٫سنگواره  ،،باقی مانده است.
من برای این که توجه خواننده را بکشانم ،این را دربست می آورم:
 ٫٫مادر،
مرا ببخش!) باز درج این نشانه درک ننمودم(
زین واپسین گناه:
م ””یخواس ””تم ت ””مام ””ت ای ””ن ن ””ات ””مام ””ها ) ،ال ””بته ف ””رص ””ت آن نیس ””ت ت ””ا ب ””ه ج ””دا
نویسی و پیوست نویسی که کار ویراستار هست ،بپردازم(
این ایده آلها
از من جدا شود
وین جان ناتوان:
ز  ٫٫آینده ،،نا امید،
بی انتظار و بیخود و تنها شود ،نشد! ) باز همان نشانه گذاری(
ی ””اددادش ””ت  :م ””ن ب ””ه دل ””یل ک ””می زم ””ان ،ب ””ه ب ””خش ه ””ای دی ””گر ن ””وش ””تاری
م” ””ان” ””ند :اش” ””تباه ه” ””ای چ” ””اپ” ””ی و ب” ””ه وی” ””ژه وی” ””راس” ””تاری ،ت” ””وان پ” ””ردازش را
ندارم.

در پ ””ای ””ان م ””ی ت ””وان گ ””فت ک ””ه ب ””رای او م ””رگ ـ در خ ””ط س ””روده گ ””ری ـ ب ””ا
پ””یوس””نت ب””ه ای””دی””ول””وژی ـ ب””ه گ””فته م””ارک””س ٫٫ ،آگ””اه””ی ک””اذب  ،،ی””ا ی””ورگ””ن
هبرماس ٫٫ ،باوری که در برابر پرسش فرو می ریزد ،،فرا رسید.
شهر گت تینگن ،جرمنی.
اول ماه جنوری .۲۰۱۸

