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 Martyrs جانبازان

  

  برھان عظيمی: فرستنده

٠٩/١٠/١٠  

  

   آثار اوی ناظم حكمت و معرفیشرح زندگ

  بخش اول

  

 گوناگون یزبانھاه اظم حكمت باشعار ن.  از نقاط جھان آشناستیاري كارگران و زحمتكشان بسی ناظم حكمت برانام

 كارگر و دھقان یگر اشعار ترجمه شده نتوانسته با توده ھايبرگردانده شده، ھرچند مانند د] و پشتو[  یاز جمله فارس

ارگر یباي و زنان رود خروشاي می محكمیوند درونيھرحال، په ب. ك شوديران نزديدر ا  شعر ناظم حكمت با طبقه ك

ايا. ه وجود دارددي ستمدی و خلقھایجھان ای روشن انقالبیده ھ ایستي كمونی واالی و آرمانھ ار اوستی، راھنم .  آث

عار و ب اش رایقل ای ب شريی رھ د؛ و ايت مي ب رطنيتپ پش پ دگين ت ودار زن ارزات ین، محصول و نم رك، مب  پرتح

  .سر جھان استه و سراي در تركیستي شاعر، برمتن جنبش كمونی و شكستھاھايروزيپب و مملو از يپرفراز و نش

ام . ه ـ چشم به جھان گشوديونان و تركي ی بر خط مرزیـ شھر" كيسالن"، در ١٩٠٢سال ه  حكمت بناظم پس از اتم

سر ارغ التحصي تركیئاي دریروي نیدوره متوسطه وارد ارتش شد و از مدرسه اف  از ١٩٢٠در سال . ل گشتيه ف

صاد سیھا از دانشگاھیكي در. ارتش اخراج شد و ھمانسال به كشور شوراھا سفر كرد ه یاسي مسكو، در رشته اقت  ب

 را تجربه كرد ی مشاغل گوناگون١٩٣١ـ٣٦ ین سالھايب. ه شدي تركیالت راھيل پرداخت و بعد از خاتمه تحصيتحص

شره ن حال بيو در ع ه و ن ر روزنام ار در دفت الھا. ات مشغول گشتيك ه فاش١٩٣٦ـ٣٨ یدر س ه، يسم در تركي، ك

ای قدرتروپاان در كل اين جريار رشد يتحت تاث بش بی خط عمومی گرفت، ناظم حكمت بر مبن دوره جن  ین المللي آن

زب كمونیستيكمون عار انقالبيست تركي و ح رودن اش ه س د فاشیه ب تیستي و ض عار در ميا.  پرداخ ان ين اش

س شور و ب نفكران ك وان ارتش تركیاريروش سران ج سي از اف داران ب ت و ھمي یاريه طرف ه ن امياف د ك ر باعث ش

  .داً تحت نظر قرار دھدي را شدی وتحكوم

ع حزب یان تماسھائيخواه در جرين افسران جوان و ترقي از ھمی، گروھ١٩٣٨ سال در  كه با ناظم حكمت و در واق

ديست تركيكمون ام شورش در ارتش را در سر پروراندن تند، فكر انج ا پ. ه داش داميام ه اق ان یش از آنك  از جانب آن

دان ٢٨ حكمت در دادگاه به مناظ. ر كرديھمراه ناظم دستگه ه آنھا را بيم تركيرد، رژيصورت گ اه زن ار م  سال و چھ

انكریاو دوازده سال از عمرش را در زندانھا. محكوم شد دی استانبول، آنكارا، چ ا گذران و .  و بورس انون عف سپس ق
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 یدند، و حتيكشيبش دست نمي از تعقی لحظه ااما از آنجا كه عوامل حكومت. ب شد و ناظم آزاد گشتي تصویعموم

د، مخفی طراحی كشتن وی برایسه ايدس ه تركي كردن تيان رك گف ان. ه را ت ه روم ستان و دست ینخست ب ، سپس لھ

ا سكنی راھیبعد از مدت. ار بلغار رفتيآخر به د  را از یه وين دوره دولت تركيدر ھم. دي گزی مسكو شد و در آنج

ه وطنش نامت كشور محروميحق تابع اظم حكمت در شويبق. دي ساخت و خائن ب د كشور دیروه عمر ن گر ي و چن

  . در مسكو درگذشتی قلبیماري، بعلت ب١٩٦٣سال ه گذشت و سرانجام ب

ا وقتي ایز نوشته كه تماميشنامه ني رمان و نما١١ مختلف شعر، ی عالوه بر مجموعه ھااو ار ت ه در قين آث ات يد حيك

  .افتي انتشار نه اجازهيبود، در ترك

دگي ناظم حكمت نشعر شيز مانند زن راز و ن الگ١٢او از . ب و سرشار از تحول استيش، پرف ه سرودن شعر ی س  ب

ود، ين مجموعه شعرش را كه در قالب كھن و با وزن و قافي، نخست١٩١٤در سال .  آوردیرو ه مرسوم نوشته شده ب

اظم"با امضاء  د ن شر ساخت" محم ا زمان. منت رايام ه ب ت، انقالب واقعي تحصیك ه مسكو رف ان و قالب یل ب  در زب

ان، والدیستيالي سوسیر شاعر بزرگ شوروين امر بدون شك تحت تاثيو ا. ش رخ داديشعر سكير مايمي آنزم  یاكوف

وید و وزني رھانی و سركش شعر خود را از بند قوافیناظم حكمت مضمون انقالب. صورت گرفت دان بخشي ن . دين ب

ا ا ار ياو ب و و دگينك بك ن ونك س عر معاصر تركیادي بنیرگ ه عزه ه بي در ش ه نقط ود آورد ك ده يوج مت بخش عم

  .دنديظھور رسه ه بيات تركي در عرصه ادبی شد كه پس از ویشعرائ

ه از يسف است كه اأ تیجا. بخشدي به شعر می خاصیقين است و موسي در شعر ناظم حكمت سخت آھنگكلمات ن جنب

اده و روان است و از اشكال يگويده سخن نميچيناظم حكمت، پ. شودينعكس نم در ترجمه آن میشعر و د؛ اشعارش س

  .مل كردأش تيروه د بيباي آن مدرست فھم یرد كه برايگيكار مه  را بیھاتيھرچند گاه تشب. دوره روشنفكرانه ب

ه ی انقالبیريد بر جھتگيكأد ضمن تيگردد، باي آنجا كه به مضمون آثار ناظم حكمت برمتا ا، ب ر آنھ م ي اكث ه مھ ك نكت

دا از درك رایزي چین المللي بیسم و ھمبستگيونالي از انترناسینكه درك ويم؛ اياشاره كن بش بي ج  ین الملليج در جن

ان، خود را نمایستھايب به اتفاق كموني قرتيز مانند اكثريناظم حكمت ن.  آنزمان نبودیستيكمون ق ي آنروز جھ ده خل ن

ه پرولتارين موضع حركت نميدانست و از ايست ميوناليترناسن حال انيخود و در ع رد ك ك يدئولوژيا از لحاظ ايك

بانه ي غركهآنجا . ان استيد، نمايگويه سخن ميد، از تركي، آنجا كه در تبعیدگاه در اشعار وين ديا. ھن و ملت ندارديم

  :ديسرايم

  وطنم را دوست دارم 

  رديگيز اندوه از دلم برنميچ چي ھو

  شي محلیون كشورم و آوازھا توتجز

ارزات سايش، پي از كتابھایكي بر یا آنجا كه در مقدمه اي  ا مب د خود ب ا را از دريون ق خود ير خلقھ ارزات خل چه مب

  :سدينويدھد و ميد قرار ميكأمورد ت

ق كشور خود بخشيشه و سراسر زندگين كتاب قلبش را، قلمش را، انديسنده اينو " ا . ده استيش را به خل ن يدر عام

ال، ورا رز و یح د م وم، ح ان جغرافب م و مك ژاد و ملیئاي اس سب آزادي، ن ا را در راه ك ه خلقھ ارزه ھم ، یت، مب

ان را پیروزيپ.  و صلح در اشعار خود ستوده استیاستقالل، عدالت اجتماع شان را، یروزي آن ق خود و شكست  خل

  ".دانديشكست مردم خود م

ت مشخص ي در موقعیستيار و محك كمونيشود كه ناظم حكمت را با معياز آن نمج، مانع يش نادرست راين گراي ااما

 یوندھاي ساده پی از اشعارش به زبانیكيد كه چگونه در ينيبب. ميحساب آوره ست بيوناليك انترناسيجنبش در آندوره، 
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  .سازدي برجسته می ملی مرزھا و محدوده ھای را ورایطبقات

  من و بقال سرگذرمان را 

  شناسديچكس نميكا ھيمرا در

  ك تا آالسكا،يد نيا، از دماغه امين گرفته تا اسپانين وجود،از چي ابا

  ی دارم و دشمنانی و آب، دوستانی ھر گام از خشكدر

  كباري یم حتيده اي دارم، كه ھم را ندیدوستان

   نان مشترك،یم باھم برايريم بمي حاضراما

   مشتركیاي مشترك و رویآزاد

  خونشانه خون من، و من تشنه به شنه ب دارم تی دشمنانو

ا  ر بالھ شاند و از صحراھاي شعر خود میناظم حكمت، مخاطبانش را ب ه شھرھايفرا ین ا ب ا، يمرا شلوغ یق ا از يك

دابھا ورژوایگن ریئ ب ت ت ه دوردس ا ب اط آسي اروپ رد سيا مين نق ا عملك ر كج ا در ھ رد؛ ت تثمار يب تم و اس ستم س

از نبرد دوي، و نیستياليامپر وده ھ ایرانساز ت ر و خلقھ ددهيد ستمی پرولت شان دھ ا.  را نشان ه ھ د و  "یمنظوم ژوكون

.  در اشعار حكمت استیجاد ارتباط جھانين اي از ای درخشانینمونه ھا"  تارانتا ـ بابوی براینامه ھائ"و " ا اوي یس

ه در آ" تارانتا ـ بابوی براینامه ھائ"در  ا و منطق جنايفر، ناظم حكمت، دھشت جنگ تجاوزكاران ار امپريق سم ياليتب

  :كندير مين تصوي به ھمسرش چنیك جوان حبشيرا از زبان 

   كشتن تویبرا

  ش گرفته انديارت را در پي دراه

   ـ بابوتارانتا

  دن شكمتي دریبرا

  تيدن روده ھاي دو

  چان بر شنھا ولو خواھند شدي چون ماران گرسنه و پكه

  ش گرفته انديارت را در پي دراه

  نكهي اگو

  ده اندي آنھا ھرگز تو را دنه

   تو آنھا رانه

  دهي تو ھرگز پری از بزھای نه بزو

  ن آنھاي پرچاز

ده اشعر  ه كوبن اظم حكمت، ادعانام ا و مبتني علی ن ون آس انون ارزش و سود است، وقتیه مناسبات جن ر ق ه ی ب  ك

  :سدينويم

   است،ین چه حكمتيپس ا 

   ـ بابوتارانتا

   وارونه است؟نجا كارھاي در اكه

  ا،ين دنيست ايرت آوري حیاي دنچنان

   با قحط زنده استكه
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  .ی مرده است در فراوانو

ا شعرش، راه سلطه امپرينيبيگر مي دیو در شعر  سليسم را سد مياليم كه چگونه ناظم حكمت ب ا نظرات ت د و ب م يكن

ردهینيك ضرورت عي را یستيالي كه رابطه با جھان امپریطلبانه ا دگ قلمداد ك ع عقب مان  و معضالت جوامع ی، رف

ان امپر. زديخيند، به جنگ برميجوي مین رابطه اي چنیتحت سلطه را در برقرار ه جھ اظم حكمت ب ب ي نھیستيالين

  :زنديم

   از جمع شمایكس 

   بورژوا باشداگر

  ما را ندارده ك شدن بي نزدحق

   اگر بخواھد و بتواندیحت

  ی گاو نرمان كه جان داده از گرسنگبه

  . جان بخشددوباره

اكم و امپرير سرنيه زي تركیستيكر جنبش كموني دھھا سال پیط  داياليزه ارتجاع ح شته استمسم، م ن يا.  مجروح گ

ایتوان در اشعار مختلف ناظم حكمت، طي میخوبه جراحت را ب ارزاتي مختلف حی دوره ھ ه ید، وقتيش ديات مب  ك

دياد مي و فرديگويسخن م"  تناور در خون شناوریشه ھايبا ر" ه چه سان خصم را پذي و بنگرديزيخ :زن دو يرايد ك ن

  :د كهيگوي، از آنان میا وقتيفروشنديچه سان ما را بر سر بازارھا م

  زه بود و خم بر ابرو نداشتنديراھنشان پاكيپ 

   تازه بودی زخمیقه شان جاي در شقاما

ه " قلب من"ست؛ ين جانباختگان كموی ناظم حكمت در رثاین شعرھاي از مشھورتریكي  ه ب ام دارد ك  یاد مصطفين

شت. ارانش سروده شده استيه و چھارده تن از يست تركي، رھبر حزب كمونیصبح ومتیك ا توسط عوامل حك  ی آنھ

  :ندينشيمش ين به سوگ رفقايناظم حكمت چن. ك بندر ترابوزان گلوله باران شدينزد

  نه دارميزخم بر س ١٥ 

  و لغزاناه ي سیره چون مارھاي تیآبھا

  ره خون آلودي تین آبھايره، اي تیايده استو دريچينه ام پي سی زخم ھابر

   جانم را داردقصد

  ره خون آلودي تین آبھاي جانم را دارد اقصد

  تپدي باز مدلم

  دي باز خواھد تپدلم

  نه دارميزخم بر س ١٥

  نه ام را شكافتندي نقطه س١٥ از

  ن اندوهي اید آنكه در پي امبه

  ديرگز نخواھد تپگر، ھي ددلم

  تپدي باز مدلم

  دي باز خواھد تپدلم

ار از ا  ت سرش اظم حكم عار ن ر اش ه آخ ه پياگرچ ان ب ا ھنگامي انقالبیدواري و امیروزيم اعون يست، ام ه ط ك
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انيونيزيرو د از جنگ دوم جھ د از مرگ رفیسم بع تالي، بع درت يق اس ورژوازیابين و ق ته بی ب ره  نوخاس  یرھب

افت؛ ناظم حكمت ي غلبه یستي از جنبش كمونی بر بخش بزرگیست اتحاد شورويزب كمونخروشچف و شركاء در ح

ا.  شدیدي و رخوت و نومی صادق دچار سردرگمیستھاي از كمونیاريز ھمانند بسين  واال و روح سركش یآرمانھ

سلیو ه روي با موعظات خائنانه و ت ایستھايونيزيم طلبان ا و احزاب اروپ ر دولتھ ائ خوی شرقی غالب ب .  نداشتیان

وديكر اي بر پیئك دولت بورژواي دستگاه بوروكراتینيسنگ ان آل راین جوامع، جو خفق الی ب وده اھ ا و ت  و ی پرولترھ

وده ست بيعناصر صادق كمون ود آورده ب را. وج ه ب ت ك اظم حكم وني این قوط و دگرگ  و ی علمیحي توضین س

رم راه خالصيشا نکراھ ه و الج را نمیافت الھاد؛ و دريدي از آن اري بی س تیري و پیم دیابي از دس ه جمعبن ای ب  ی ھ

ريست چي حزب كمونی ـ انقالبیستيكمون سه دون از پدي رفین تحت رھب  دور یسم خروشچفيونيزيده رويق مائوت

  :ان نمودين بي چنیلمان شرقاگ يپزي در شھر ال١٩٥٩سال ه ات آن دوره خود را بيمانده بود، روح

  م بستهيدرھا ھمه، برو 

   ھا ھمه محكمپنجره

  !ك مشت ستارهيك دستمال آسمان، نه ي نه

   منگل

   ما را دفن خواھد كردمرگ

  ن شھر محال استي از ایرھائ

ك ي، یك شاعر سترگ انقالبيعنوان ه خ، بيب به اتفاق آثارش در تاريت قريواسطه اكثره بدون شك، ناظم حكمت ب 

ه فراخوان پيھواخواه پرشور كمون ه ارتش عظوستنيسم كه شعرش را ب ود؛ ثبت یايم پرولتاري ب دل ساخته ب اه ب  آگ

ا یه كرد كه توده ھاي تشبیآفتابسم را به ينيسم ـ لنيقت جھانشمول ماركسي بود كه حقاين او. گشته است  محروم، ھمانھ

را جرعه جرعه، دوشادوش یئ رھاید براين است، بايشان سفاليكه كاسه ھا دي و فتح، آن نديك ه . گر بنوش ود ك و ب ھم

  :سرود

  ست،ين سروديا 

   كهی كسانسرود

  ني سفالی كاسه ھادر

  نوشند،ي را مآفتاب

  :د و اعالم كرد كهيسم را برگزيھموبود كه عاشقانه كمون 

  من ھم با آنان گذشتم 

  وستيپيد مي كه به خورشی پلاز

  ني سفالی ھم در كاسه ھامن

   آفتاب رادمينوش

   ھم خواندم آن سرود رامن

  :ام داديو سپس پ 

  یفزاي ما بیدلت را به دلھا 

   در كار استی احمله

  دي بر خورشحمله
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  م كردير خواھي را تسخديخورش

  كستي فتح، نزدنيا

  :نام دارد" یك ھندياز زبان "د كه يشنوي را از ناظم حكمت میئباينك شعر زيا 

  م،يآياز شرق م 

  ميآيان شرق مي آستانه عصاز

  مودمي پی شمالی بادھابا

  ا راي آسی ھاراه

  دم به توي رستا

  یستاده اي اچرا

  شاکم بي را بروبازوانت

  ميآي از شرق ممن

  ميآيان شرق مي آستانه عصاز

  ميشرق

  ان حق منستي عصكه

   كجاست؟لهيفت

   بده تا آنرا برافروزمنشانم

   ھستم كه در شبانه روزیئونھايلي فرزند ممن

  كنندي و چھار ساعت كار مستيب

  انه ھاي داغ تازو

  شاني زرد استخوانیشانه ھا بسته بر نهيپ

  اد آنانمي اوج فرمن

  اني پایست بي را مردابھائايآس

   ھمه از آھنی كارخانه ھائكه

   سبز مسمومشانیده در فضاي بركشسر

   شب و روزو

   سبز ھموارین فضاي ابر

  زديريره فرو مي تی دودھاست كه چون كوه ھاانبوه

  كشدي نفس ممردابھا

  چرخنديچرخند و ميچرخند و مي مچرخھا

  شوديشود و خاموش ميدگان خاموش مي در دی زندگو

   تب نوبه دار مای خونابه ھاآنجا

  شوديل مي درخشان طال تبدی شمش ھابه

  ايره آسي تی افق ھادر

   ھفتاد و ھفت طبقهیبانكھا
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  كشدي غول قصه ھا نفس مچون

  آنجا

   آن مردابهدر

   برادران وبا گرفته اماشكم

  زدخي مگس گرفته می الشه ھاچون

  نھمه در چشم دھقاناني او

   از جھنم استیئايؤ رچون

  ین ھنگامي چندر

  دارتي داقياشت

  شه دواندهي در دلم ریارتي زیايؤ رچون

  دم آنجاي گرسنه نالی مپندار كه چون سگو

  نه

  ا راي آسیمودم راھھاي پی شمالی بادھابا

  دمي به تو رستا

  یستاده اي اچرا

  ميسوه  بیشاک را ببازوانت

   رایئانم ببخش روشنادگي دبه

   رایشه ام برافروز آگاھي در اندو

  . آنجا، مرا منتظرندآنھا،

 چون ناظم حكمت یكاركنان. از دارديش ني خوی و ھنریه نظم حاكم، به كاركنان ادبي در نبرد علیطبقه كارگر جھان 

ایشاعران. شوندي ھمواره زاده میكه ضرورتاً از دل مبارزه طبقات نفكرانه ی و مرزھای شخصی كه محدوده ھ  روش

 از ھنرمندان یاريھستند بس. گردنديل مي تبدین الملليك طبقه بي ی رسایزند و به صدايريھم مه  را بیئخرده بورژوا

. رنديگيش ميسم را در پيزند و راه كمونيخيز برميش به ستي خویخرده بورژوا كه آگاھانه با خصلت ھا و منافع طبقات

ري خویت طبقاتي كه خالقیھستند كارگران. ستندنان ھنرمندان طبقه ما ھيا ريش را در عرصه آف ار مه  بینش ھن  یك

رد در ای و سالح ضرورندانداز رايدئولوژيطه اين حي نب وده ھایك را ب ديد ميده تولي ستمدی ت ارگر و . كنن ه ك طبق

ریز به كاركنان ادبيران ني در ایستيجنبش كمون د، صحنه ي ی خود دست می و ھن د؛ ھرچن ر امروز يادباب ات و ھن

ار و ارتجاعیبرال ھايستھا، و ليونالي خرده بورژوا، ناسی انقالبیران جوالنگاه دمكراتھايا شته باشدی محافظه ك .  گ

  .ن عرصه تالش نموديرانه در ايگيدان گذاشت، و پيمه  بیت كرد و پاأد جريبا

                         ادامه دارد                                                             

   

  


