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  برھان عظيمی: فرستنده

١٠/١٠/١٠  

   آثار اوی ناظم حكمت و معرفیشرح زندگ

  بخش دوم

بس ٢٧ »حكمت« ا دو ح اله ب ه ١۵ و ٢٠ س اله ب ود٣۵ س ى ش وم م دان محك ال زن ر.  س دون ج ومب ى و معل ! م قطع

ه يل مى ي سال تقل٢٨ن احكام تا ين ايى قوانئرات در حكم و جابه جاييسرانجام با تغ اظم حكمت شاعر آزادى ب د و ن اب

ان رؤي اى نرهام روزگار سختى را مى گذراند اما چاين اياو در ا. زندان مى رود ايست پس جھ دان و ياھ ش را از زن

او و زرون مى فرستد يوارھاى بلندش به بيد د و ك ديو آزادانه در جھان خارج به كن ه مى دھ دتى . ستن ادام پس از م

د و فاشيگر مى يا شكل ديدن جنگ جھانى دوم كه دنيان رسياما با به پا شيزم در دنياب ابودى ك ه ن ده مى شود در يا ب

ه ظاھر ن حاصل كرده اند و در جھان خيقياز مرده متحرك شدن او » ناظم حكمت« دشمنان گريدحالى كه  م ب ارج ھ

ه جر  .ستينامى از او ن اره ب ده او را دوب ا پرون د و ايان بيگروه ھاى مختلفى تالش مى كنند ت م مى يندازن اق ھ ن اتف

د، اليى كه در مجلس تركئسرانجام با اتفاق ھا. افتد و ي تصواىحه يه رخ مى دھ ان عف ه مجرم ه ھم ه ب ب مى شود ك

ن كه دشمنان شوكه شده او مشكالتى ين عفو خواھد شد، با ايھم شامل اعمومى بخورد و واضح است كه ناظم حكمت 

صو ر سر ت ه اين اليب ايب رانجام يح ا س د ام اد كردن اظم حكمت«ج ا ١٣پس از » ن راه ب د ھم دان آزاد ش ال از زن  س

  ه اى كه سال ھا او را عذاب مى داديمارى قلبى و ذات الريب

اظم« تن رأت م»  حکم ه ج و یرا ب عر ن در ش وان پ ستي ترکت ضا. ه دان رایاو در ف عر ترکئی نوس ه از ي ش

سکيما« اعر درام» یاکوف و ش ذيثای تس روسين ود رواج دادير پ شور خ وا. رفت و آن را در ک سانیمحت  و ی ان

ود، شعر او را ي سرودن برگزی را که برای اشعارش و سبک و زبانۀواھانخ یآزاد هده ب ه ي ترکی مرزھای فراسوب

  .ا دوچندان ساختت او ريکشاند و محبوب

ه اصل آزاد یگر مردم جھان برجسته ميت او را در نزد دي که شخصآنچه سانیساخت، باور ب  ی، حرمت و ارزش ان

. دانست یستن مي زی برای ضروری، حق ھر فرد و امریر در زندگيناپذ ک اصل خدشهيبود که او آن را به عنوان 

ه آزادیھا لهي می ، در آن سویگ در زندین اصلين باور بود که با نبود چنياو بر ا د  یش مي زندان ک م بن از ھ د، ب نامن

  .گري از نوع دیاما بند و قفس. است و قفس

  

  اند  را به بند کشيدهما
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  اند  کردهمان زندانی

   در اين درونمرا

   تو را در آن بيرونو

   چيزی نيست ايناما

  ست که برخی  ھنگامیناگوار

   يا ندانستهدانسته

  پرورانند ن خود می را در دروزندان

  

********************** 

  

  ی تلخ آزادقصه

  

  ی دھی را ھدر متي چشم ھاقدرت

   راتي دست ھاري نظی بتوان

   استی ده ھا نان کافی که برایري خمو

  ،ی دھی مورز

  .ی است نه لقمه ای مزه چشکتي آن تو در نھازا

  -ی باشگراني که برده دی آزادتو

  .ی را ثروتمندتر کنگراني که دی آزادتو

  الدتي لحظه ماز

   برافراشتندئیابھايآس

  .ندي سای که دروغ مئیابھايآس

  . مانندی تو ھمه عمر می که برائی ھادروغ

  ت، بزرگی آزاددر

  قه،ي بر شقانگشت

  ی کنی فکر ممدام

  .ی که وجدان آزاد داشته باش،ی آزادتو

  بان،ي در گرسرت

   شدهدهي از قفا برئی که گوچنان

  زان،يا دراز و آو ھدست

  ت، بزرگی آزاددر

   و سرگردان،رانيو

  .ی باشکاري که ب،ی آزادتو
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  ،ی را دوست داروطنت

  .زي چنيزتري چون عزچنان

   روز؛ مثالً کي اما

  . زنندی مکايمرا را به قباله سندش

   تو ھمچنانو

  ت بزرگی آزاددر

   .ی شوئی ھواگاهي پاکي که ،ی آزادتو

  ،ی معتقد باشديشا

   کند،یزندگ دي باآدم

  وندي پکي اي مثل ابزار نه مثل شماره، نه

  . انسانکيعنوان ه  ببلکه

  . زنندیت دستبند مي دفعه به دستھاکي بعد

  .ی اعدام بشی حتاي ی ، زندانري که دستگی آزادتو

  اي دنني ادر

  ،یشمي ابرلي حااي ی پرده چوباي ، ستي نی پرده آھنچيھ

  .ی را انتخاب کنی آزادی ندارالزم

  .ی آزادتو

  ی نوع آزادني ااما

  

*********************  

  

ه ايد به خدمت نظام وظي از آزادى اش به او گفتند باپس سه ين دسيفه برود و او كه حدود پنجاه سال داشت، دانست ك

ه حوصله درگياى است براى از ب ه داشت ن م گرفت از يرى، تصمين بردنش و چون در آن سن و سال نه توان مقابل

ا او ۀربازى در منطق سمتن بود كه او را به خدي دشمنانش اۀسيدس. ش كوچ كندنيسرزم د و در آنج  بد آب و ھوا ببرن

ايل بيد او خود به خود به دليا شاين ببرند يرا از ب روديش از بيمارى ھ ه در پل. ن ب اظم حكمت ك ه يى تركئايس درين

ود و د ود يخدمت كرده ب انونى نب راى او ق د -از ھمسر و پسرش گر خدمت سربازى ب رد و از - محم  خداحافظى ك

ه از دريزده سال به طول انجاميسفر او س.  مھاجرت كردهيترك ا يد، سفرى ك ود و سپس ب ك كشتى يا شروع شده ب

د و سخنرانى ي سال به كشورھاى ز١٣ن يناظم حكمت در ا. ه ختم شده بوديى به روسئايرومان ت، شعر خوان ادى رف

ه پس از مرگ ان آشنا شد ھماھل چيلیر شاع» پابلو نرودا«ن با يوال جوانان برليد كه در فستام بوين ايكرد در ھم  ك

ت مرث اظم حكم رزمين اعر آزادى س رانجام ش رود، س راى او س اك ب ال ين تركيه اى دردن سكو ١٩۶٣ه در س  در م

  ديشه در جان ھا خواھد دميدرگذشت و شعرش سرود جاودانگى او را تا ھم

 چشم از جھان فرو بست، او را ی سالگ٦١ در مسکو، در سن ١٩٦٣ه ي سحرگاه روز سوم ژوئدر»  حکمتناظم«
   سپارندی، در مسکو به خاک م"خي تارريمشاھ"در قبرستان 


