


 

 

 
  بجاي مقدمه نشر الكترونيك

 عدالت برگرفته از تارنماي

 ١٣۵٩ارديبهشت  ١۶، ٢٢٧دوره هفتم، سال دوم، شماره   نامه مردم،

 

 ای سالگرد خاموشی افراشته شاعر توده

  

مردم و کالمش  شاعری که شعرش شعار. ای است گذشت افراشته شاعر تودهارديبهشت سالگرد در ١۶ امروز
 .های زحمتکش اجتماع بود منعکس کننده دردها و نيازهای توده

او از . عرصه وجود نهاد يکی از روستاهای قديمی حومه رشت پا به) بازقلعه(در روستای  ١٢٧٨در سال  افراشته
های ادبی و هنری  بازشناخت و خيلی زود آن را در آفرينش قعيت زندگیهمان اوان کودکی چهره کريه فقر را در وا

 .خود به کار گرفت

افراشته در صحنه مبارزات  های مردم به شعر ساده سبب شد که شعر محمد علی از شهريور بيست نياز توده بعد
بايد اذعان کرد که علت . دها بيافت خلقی و مبارز بر سر زبان سياسی و اجتماعی بدرخشد و نام او به عنوان شاعری

 .مردم بود پيرايگی و همدلی او با های زحمتکش صراحت، سادگی کالم و بی افراشته در توده نفوذ کالم

شد و پس از  آثار افراشته در نشريات حزب تودۀ ايران چاپ می ١٣٢٧بهمن  ١۵های بعد از شهريور بيست تا  در سال
 .شد منتشر می شمارش های بی ها و کتاب تلف و در جزوهدر جرايد و نشريات مخ ٣٢نيز تا سال  آن

 در داستانهايش. شيوه نثر او شيوه شعرش بود. نويسی و نثر دست داشت داستان نويسی، افراشته در نمايشنامه
 ٢٨پس از کودتای شوم . روستائيان سر و کار داشت خواننده با مردم کوچه و بازار، با دالالن و محتکران، با کارگران و

حزب  يابی به افراشته به اوج خود رسيد و به همين دليل او در پناه شاه برای دست مرداد تالش دستگاه جهنمی
 .ها حفظ شود ترين تعقيب تودۀ ايران توانست در مدت دو سال با وجود سخت

دوستان و  ای، مبارزان توده دنبال کشف سازمان نظامی حزب تودۀ ايران و دستگيری و شهادت گروه کثيری از به
دوری از وطن برای شاعری  -کمک حزب او را از ايران خارج کردند رفقای افراشته نسبت به جان او بيمناک شده و با

های آخرش در  سال که-طپيد بسيار سخت بود، با اين حال در مهاجرت های مردم ايران می توده که قلبش برای
پرداخت و زير نام  در باره مسايل ايران می نشر کتابوی به سرودن شعر و چاپ مقاالت و  -بلغارستان گذشت

 ارديبهشت ماه ١۶از ايران خارج شد و در  ١٣٣۴او در اواخر سال . گرفت بر می پرده از چهره رژيم شاه» شريفی«
در ) بلغارستان(در صوفيه  جسدش را. سال زندگی به علت سکته قلبی چشم از جهان فرو بست ۵١پس از  ١٣٣٨

  :قبرش نوشتند کرد به خاک سپردند و روی زندگی می همان شهری که

 

 بشکنی ای قلم ای دست اگر
 پيچی از خدمت محرومان سر

 خاطره و يادش گرامی باد



 

 

 

 از افراشته

 
 سفت بگير

 الوزرا تا اينجا ای رييس
 ای اميد به ما يک کمی داده

 خواهد و بس ملت اين را زتو می
 نگذاری قدمی پای به پس

 شل نيايی که طرف عيار است
 گر هست و جنايتکار است حيله

 واسطه، واسطه اصًال نپذير
 شل نيا جان داداش سفت بگير

 نمتخواران نسيم عيار
 کارشان هست هزاران اطوار

 دل آقای ترومن تنگه
 شنگه دلش می  بهر اين نفت

 ترومن هست برای خودشست
 اهل فن هست برای خودشست

 هورخيلی هم باشه رييس جم
 خيلی هم باشه به شغلش مغرور

 به کسی حق دخالت ندهی
 آقا جون ما را خجالت ندهی
 مرده شورش ببرد با پيغام
 نکنی بر سر پيغام اقدام

 انگليس آبرويش رفته به باد
 خواد سه طالقه است و محلل می

 ملت ما به شما بار دگر
 آنچه گفته است بگويد از سر
 خواهی ار قابل تقدير شوی

 !، سفت بيا، پير شویشل نيا

***  

  



 

 

دهاتی

 تو توفير داری با خان، دهاتی؟
 چه فرق است بين تو و آن، دهاتی؟

 چرا او چنان مست عيش است و عشرت
 چرا تو چنين زار و ناالن دهاتی؟

 چرا هر چه رنج است و غم، قسمت تو
 چرا گنج، سهميه خان دهاتی؟

 چرا خربزه هر چه خوب است و شيرين
 ان، دهاتی؟نصيب شغال بياب

 همه تخم مرغ و کره، کبک و تيهو
 تو آری، کند کوفت اعيان، دهاتی؟
 نداری مگر سی دو دندان، دهاتی؟

 همه پشم و ابريشم از تو،
 خودت در عوض لخت و عريانی، دهاتی؟

 مگر زير پيراهن کرک بره
 تنت را زند سيخ و سوهان، دهاتی؟
 مبادا بگويی خدا خواست اين را،

 .ميآور خدا را به ميدان دهاتی
 خدا بندگان را همه دوست دارد
 .نخواهد ستم بهر آنان دهاتی

 خدا کدخدا نيست تا چاق و الغر
 .نهد فرق در گوسفندان، دهاتی
 قلمزن برای سگ خان قلم زد
 .جل ترمه، دارو و درمان، دهاتی
 وليکن برای تو زد مرگ و ماتم
 قلمزن مگر بود نادان، دهاتی؟

 ها را وش تو خواندند، اين ياوهبه گ
 .به پشتت نهادند پاالن، دهاتی

 که گفتت که يک قريه انسان َکَند جان
 برای يکی يا دو حيوان دهاتی؟
 تفنگ شکاری برای چه داری؟

 ُکشی خوک را، هان، دهاتی؟ چرا می
 به اين جرم البد که حيوان موذی

 .رساند به محصول خسران، دهاتی
 اين خوک خرمن؟مگر شاخ و دم دارد 

 چرا جسته از تيرباران دهاتی؟
 شود، من نميرم ببينم که ده شد

 به دست و به دستور دهقان، دهاتی؟

  
  

  باقر آتابدار: تهيه نسخه الكترونيك

  1387اردي بهشت  16

  مسكو
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