
 

 ۵۱۷۲جون  ۷۱رشنبهاچه                                                                        ناتور رحمانی 

 «   !روزت مبارک ؟  »  !پدر 

  ....قصه ای از ديروز ، از امروز 

__________________________________ 

  

 ميدانی پدر جان ، مثل هر روز نيم شکم و پريشان حال بخاطر دو دانه نان که بايد شب به خرابه
ای انباشته از ببرم عرق ريز در فضای آلوده با خاک و دود ، در ازدحام کوچه ه ای بنام خانه

سوراخ سوراخ اسپند را در هوا می چرخاندم تا از نفس نيافتد کثافات ته وباال ميدويدم و قطی گک 
اسپند بال بند ، به برکت شاه نقشبند ، چشم ايش ، : ، گرچه خود از نفس افتادم از بس فرياد زدم 

 .... چشم خويش ، چشم آدم بد انديش ، بسوزد در آتش تيز 
جان ، دگر کار ما اسپندی ها بازار ندارد ، لشکر فقرا و بدبيارها که چيزی ندارند تا  ميدانی پدر

آنرا اسپند کنند ، واندک مردم سرمايدار مصون از گزند چشم بد روزگار اند ، آنها با زرنگی طلسم 
  .گشايش روزی و روزگار خودرا يافته اند دگر نيازی به اسپند کردن ندارند

روز پدر » همين ته وباالی پريشانی ، همين ديروز بود از زبان بچه ها شنيدم که  با! بلی پدرجان 
 !است ؟« 

از زبان پسرها و دخترهای همسن و سال و خرد تر از خودم ، از دوره گرد های بی روزگار شش 
تا دوازده ساله ، از زبان موترشوی ها ، اسپندی ها ، پالستيک فروش ها ، گداها و ديگر چوچه 

شکم های گرسنه و دل های پريشان از  با  گرسنه وفقير که همه با سن کم و جثه کوچک ، های
پگاه تا بيگاه درکوچه ها ويالن هستند و به هرکار ثقيل و شاقه دست ميزنند تا توته نانی به آدمهای 



ار بدبخت تر ازخود به زاغه های شان ببرند ، وبا دريغ و درد که برخی ازآنها درين آشفته روزگ
 ! شکار هوس شيادان آدم نما گرديده قربانی تتاول و تجاوز ميگردند ؟

همين ديروز روزپدر بود ، وقتی فهميدم برای اينکه پيش وجدان خودم شرمنده نباشم ! بلی پدرجان 
 پدرجان با شبنم اشکهايم نشان گزاشتم ، س تا گورستان دويدم و خاک گوری را بنام گور تويک نف

، ی تورا نديده ام پدر ، مادر برايم گفته است که گورهای دسته جمعی نامعلوم بلی گور ناپيدا
ببخش پدر ، دست های من خالی بود ومن برای تجليل از روزپدر  ...قبرستان آزادانديشان است 

 بنام تو را همان گورچيزی نداشتم تا نثارت کنم همان چندقطره اشکم را بپزير ، راستی دور دور
ی اينکه از نظر بد مرده ها بخاطر افتخارات غرور آميزت ، نميدانم چرا ؟ شايد برا اسپند هم کردم

 نظر نشوی ، شايد برای اينکه هميشه سرخروی باشی ، درست نميدانم پدر چرا گور را اسپند کردم 
 وقتی سوسيال امپرياليزم متجاوز و ملت را تلخ کام ديدی ،وقتی ميهن را اسير درکام  اينرا ميدانم! 

کارد به استخوانت رسيد ، وقتی نتوانستی زر ، زور يا زرنگی برای تحقق بخشيدن اندک آرزو 
داشته باشی ، وقتی نتوانستی دزد زرنگ روزگار شوی ، انسانی خود و خانواده و مردم خود های 

ها و وقتی وجدان خودرا در بازار معامله نفروختی ، وقتی توان نگاه کردن به چشمان ُپراشک زن
دست های خالی ، سفره بی چيز  با آن، چه ها را نداشتی ، وقتی بربادی خاک و تباهی مردم ب

دست به مبارزه زدی ، رفتی با ديگر انديشان  روح ات را عذاب کرد ،،  شان وشکم های گرسنه
درآميختی ، با قدم و قلم ات به جنگ هيوالی سرمايه و فساد پرداختی ، مادرم ، آين زن بيوه 

با قصه های رادمردان وطن و مبارزان آزاديخواهان برايم ، شب های سرد زمستان را  ، قهرمان
و رفقايت به دژ سوسيال امپريالزم ، گرم ميساخت ، او قصه کرد که چگونه خودت پدرجان 

و چه ، شديد ( خلقی و پرچمی ) متجاوز هجوم برديد ، چطوری اسير زندان و چاکران وطنفروش 
تيرباران و جاودانه گرديديد ، بلی شما ها با افتخار  ، يک شب بغض آلودقسم در دل تاريک 

گر تا د،  و ديگر وطنفروشان استاده شده مرگ را پذيرا شديد ، وسربلند مقابل تقنگداران خاديست 
... تا نابودی تدريجی ما را نبينی  تو پدر به حلقه دار بوسه زدی ، ناظر ناليدن ما گرسنه ها نباشيد

فت و ل چند پدر اين کار کرده است ، شايد زياد ، من نميدانم ، مگر اينرا ميدانم آنهای که شراتا بحا
خون آشام و دون همت نبوده اند  است ، آنهای که شبيه کرسی نشينان چپاولگر ، وجدان شان نمرده

های که هدف ، وآن با خون ملت و چپاول آنها رقم نزده اندسهم زندگی و سهم نان شانرا، آنهای که،
 ....  دست به مبارزه زده اند تا مردم آرام ، شاد و وطن آزاد گردد ، بزرگ شان آزادی بوده است 

و طالبی  پرچمی و خلقی ، جهادی ، کاخ نشينان ستمگر از نوع کشتند  آنهای که تورا! پدرجان 
  کافر و مسلماناز کشورهای دور ونزديک ،  ،ها دالر پول امدادی برای تقسيم مليارد  هنوزهم

، و بازهم چاکرمنش  طرح های ميريزند ، مستانه پايکوبی نموده و شراب ارغوانی مينوشند
هم ملت را وباز ... ديگر می رقصند انو اشغالگر ،جهانخوار متجاوزباوطنفروشی برای هيوالی 

و تبليس  با گرسنگی ، فقر ، با جهل و مرض و افيون دين ميکشند ، بلی با صدها نيرنگ و ترفند
  .آدم می کشند 

                                                                                   
روز پدر »  چوچه های يتيم ، سيلی خوردگان دست ستم ، جوانه های شکسته از تندباد ظلمس ما پ

 ه و چطوری ميتوانستيم تجليل نماييم ؟ چگون، هيچگاهی نداشتيد   يا روز شما را که «
روز » حسرت زده دل ُپرغم داريم ما چوچه ها ، که هرروز بخاطر مناسبتی گريسته ايم ، برای 

و دگر روزها « .... مادر ، روز زن ، روز کودک ، روزمعلم ، روز آزادی ، روز استقالل 
ر ذهن خود نمی يابيم ، تنها ما سيالب وار گريسته ايم ، زيرا ما مفهومی برای اين روز ها د

تصوير پاره پاره ای ازتن برهنه ، شکم گرسنه ، خانه ويران ، ديگدان خاموش ، ديدگان ُپراشک ، 



بمناسبت اين ،  گلوی بغض کرده ، دست های نيازمند و گدا ، چهره غم زده و لبان فروبسته 
 .... روزها ی نام نهاد نشان داده ايم 

زمانه ها ، ای خفته درگور بی  اک ، همسان سنگ خارا ، شعله سرکشهمرنگ خای ! پدرجان 
 !! نشان ، ای ُکشته دست ستم و بيداد 

ما چوچه ها ، اوالد های شما هم مردگانی بيش نيستيم ، درين سرزمين که ما محکوم به بودن درآن 
قر ، آلودگی ف اسارت واشغال وطن ، تجاوز و ترياک و تفنگ ، مگرهستيم هرروز مرگ ميبارد ، 

، استثمار ، تفتش عقايد ، واستقرار حکومت ُپرازفساد  محيط زيست ، بردگی ، بی عدالتی ، استبداد
  مرگ نيست ؟ ، مزدور و غيرمردمی

مبارزان آزاديخواه و وطن دوست ، ُکشته  و امثال شما ،  برای شما پدرجان   «روز پدر » بازهم 
در هر  ،  دست جالدان وطنفروش رژيم مزدور ی که به، شما زنده نام ها هميشه جاويد شدگان

 ! مبارک باد ؟ به شهادت رسيده ايد برهه ای از تاريخ
درسرزمين تيروترياک جايگاه برای هنرنيست ، اما من جرأت نموده برای بزرگداشت ! پدرجان 

 . و روزمرگ خودت شعرگونه ای سروده ام ، قبولش کن ، گرچه شعر نباشد  ، روزگار بد
  

____________________________________________  
  

 من کيم ، پدرمن کو ، نگهبان من کدام است ؟؟؟

 من کودک نازپرور سلطان نبوده ام 

 من زادۀ مصيبتم ، انسان نبوده ام ؟ 

 تاريک شب وروزمن ، امروزم وفردا 

 در ُملک خود غريبم ، افغان نبوده ام ؟

ير برمن است ظلم وستم ، تجاوز وتحق  

 انسانيت کجاست ؟ من حيوان نبوده ام 

 بی سرپناه وبيکس و بيمارم و فقيــــر 

 مثل گياه ، منت کش باغبــان نبوده ام 

 آن کودک نازدانۀ اشراف شاد و مست 

 گريان دوچشم من ، لبی خندان نبوده ام 

 بابای من شهيد ، ز ظلم انتحــاری شـــد 



نبوده ام خانه خراب شدم ، بی خانمان  

 ببين ، يتيم و کوچک و نان آورم کنون 

 با اين عمر ، من اليق احسـان نبوده ام 

 گويند که روز پدر و يادآوری از اوست 

 من غرق درد خويش ، با پدرجان نبوده ام 

نمک به زخم چه پاشی که معلوم است ( ناتور )   

 زخمــی دست طبيعتـــم ، درمــان نبــوده ام 

 

 

 


