اﻓﺮاﺷﺘﻪ
اﻣﺎن از
ﻣﺮگ زود هﻨﮕﺎم
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  1338ﻗﻠﺐ ﺵﺎﻋﺮی دور از وﻃﻦ از ﺣﺮﮐﺖ ﺏﺎز ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺵﻌﺮ ﻃﻨﺰ
در ادﺏﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان ﺏﺎ ﺳﺮودﻩ هﺎی ﺗﻮدﻩ ای و ﻣﺮدﻣﯽ او ﭘﺎ ﺏﻪ ﻋﺮﺻﻪ ای ﮔﺬاﺵﺖ ﮐﻪ
ﺏﻌﺪهﺎ هﺮ ﮐﺲ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺒﻌﯽ ﺁزﻣﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﺁن ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺳﺎدﻩ و
روان و ﻣﺮدﻣﯽ .ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد او را ﻧﻴﺰ از اﻳﺮان ﺟﺪا ﮐﺮد واﻳﻦ ﺟﺪاﺋﯽ ﺏﺮای او ﭼﻨﺎن
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺏﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺁن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .زودﺗﺮ از ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺵﺪ ﺣﺪس زد ﻗﻠﺒﺶ
در ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺣﺮﮐﺖ ﺏﺎز ﻣﺎﻧﺪ.
اﻓﺮاﺵﺘﻪ در ﺳﺎل  1278در روﺳﺘﺎی »ﺏﺎز ﻗﻠﻌﻪ« ﻳﮑﯽ از روﺳﺘﺎهﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺣﻮﻣﻪ
رﺵﺖ ﭘﺎ ﻣﺘﻮﻝﺪ ﺵﺪ.
ﺏﻌﺪ از ﺵﻬﺮﻳﻮر ﺏﻴﺴﺖ ﻧﻴﺎز ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﺏﻪ ﺵﻌﺮ ﺳﺎدﻩ ﺳﺒﺐ ﺵﺪ ﮐﻪ ﺵﻌﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
اﻓﺮاﺵﺘﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﺪرﺧﺸﺪ و ﻧﺎم او ﺏﻪ ﻋﻨﻮان ﺵﺎﻋﺮی ﺧﻠﻘﯽ و
ﻣﺒﺎرز ﺏﺮ ﺳﺮ زﺏﺎن هﺎ ﺏﻴﻔﺘﺪ .ﺏﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﻼم اﻓﺮاﺵﺘﻪ در ﺗﻮدﻩ هﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺻﺮاﺣﺖ ،ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻼم و ﺏﯽ ﭘﻴﺮاﻳﮕﯽ و هﻤﺪﻝﯽ او ﺏﺎ ﻣﺮدم ﺏﻮد.
در ﺳﺎل هﺎی ﺏﻌﺪ از ﺵﻬﺮﻳﻮر ﺏﻴﺴﺖ ﺗﺎ  15ﺏﻬﻤﻦ  1337ﺁﺛﺎر اﻓﺮاﺵﺘﻪ در ﻧﺸﺮﻳﺎت
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺵﺪ و ﭘﺲ از ﺁن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺳﺎل  32در ﺟﺮاﻳﺪ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و در
ﺟﺰوﻩ هﺎ و ﮐﺘﺎب هﺎ اﺵﻌﺎرش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺵﺪ.
اﻓﺮاﺵﺘﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ،داﺳﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴﯽ و ﻧﺜﺮ ﻧﻴﺰ دﺳﺖ داﺵﺖ .ﺵﻴﻮﻩ ﻧﺜﺮ او ﺵﻴﻮﻩ
ﺵﻌﺮش ﺏﻮد .در داﺳﺘﺎن هﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺏﺎ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺏﺎزار ،ﺏﺎ دﻻﻻن و ﻣﺤﺘﮑﺮان ،ﺏﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان و روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺵﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺵﻮم  28ﻣﺮداد ﺗﻼش درﺏﺎر ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ
ﺏﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺏﯽ ﺏﻪ اﻓﺮاﺵﺘﻪ ﺏﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .دو ﺳﺎل در ﺵﺒﮑﻪ هﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭼﻨﮓ ﭘﻠﻴﺲ دور ﺏﻤﺎﻧﺪ.
ﺏﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان و دﺳﺘﮕﻴﺮی و اﻋﺪام ﮔﺮوهﯽ از ﺗﻮدﻩ
ای هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،هﻤﻪ ﺏﻴﻤﻨﺎک ﺟﺎن اﻓﺮاﺵﺘﻪ ﺵﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﺰ ﺣﺰب ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را از ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .دوری از وﻃﻦ ﺏﺮای اﻓﺮاﺵﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ را در اﻳﺮان ﮔﺬاﺵﺘﻪ و ﺟﺴﻤﺶ را ﺏﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺏﺮدﻩ ﺏﻮد ﺏﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺏﻮد .درﺏﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻳﺶ دادﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻬﺎن او در اﻳﺮان ﺧﻼﺻﻪ
ﺵﺪﻩ ﺏﻮد .در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1334از اﻳﺮان ﺧﺎرج ﺵﺪ و در  16اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ  1338در
ﺳﻦ 51ﺳﺎﻝﮕﯽ ﻗﻠﺒﺶ ﺏﺎز اﻳﺴﺘﺎد و ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺏﺴﺖ .در ﺻﻮﻓﻴﻪ )ﺏﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن( در هﻤﺎن
ﺵﻬﺮی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺏﻪ ﺧﺎﮐﺶ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺏﻪ روی ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮش ﻧﻮﺵﺘﻨﺪ:
ﺑﺸﮑﻨﯽ ای ﻗﻠﻢ ای دﺳﺖ اﮔﺮ
ﭘﻴﭽﯽ از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺳﺮ
ﺏﺎ ﻳﺎد او ،ﻳﮑﯽ از ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﻳﻦ و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺵﻌﺮهﺎی اﻓﺮاﺵﺘﻪ ،در اوج ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻔﺖ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺣﺰﺏﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪ را ﺏﺮای اﻳﻦ ﺵﻤﺎرﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ ﮐﻪ ﺏﻪ ﻧﻮﻋﯽ
وﺻﻒ اﻝﺤﺎل اﻣﺮوز اﻳﺮان هﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺏﺎﺵﺪ!

ﺳﻔﺖ ﺑﮕﻴﺮ،
ﭘﻴﺮﺷﻮی!
ای رﺋﻴﺲ اﻝﻮزرا ﺕﺎ ایﻨﺠﺎ
یﮏ ﮐﻤﯽ دادﻩ ای اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻠﺖ ایﻨﺮا از ﺕﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ و ﺑﺲ
ﻥﮕﺬاری ﻗﺪﻣﯽ ﭘﺎی ﺑﻪ ﭘﺲ
ﺷﻞ ﻥﻴﺎیﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻋﻴﺎر اﺳﺖ
ﺡﻴﻠﻪ ﮔﺮ هﺴﺖ و ﺝﻨﺎیﺘﮑﺎر اﺳﺖ
واﺳﻄﻪ ،ﻣﺎﺳﻄﻪ اﺻﻼ ﻥﭙﺬیﺮ
ﺷﻞ ﻥﻴﺎ ﺝﺎن داداش ﺳﻔﺖ ﺑﮕﻴﺮ
ﻥﻔﺘﺨﻮاران ﻥﺴﻴﻢ ﻋﻴﺎر
ﮐﺎرﺷﺎن هﺴﺖ هﺰاران اﻃﻮار
دل ﺁﻗﺎی ﺕﺮوﻣﻦ ﺕﻨﮕﻪ
ﺑﻬﺮ ایﻦ ﻥﻔﺖ دﻝﺶ ﻣﯽ ﺷﻨﮕﻪ
ﺕﺮوﻣﻦ هﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺴﺖ
اهﻞ ﻓﻦ هﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺴﺖ
ﺧﻴﻠﯽ هﻢ ﺑﺎﺷﻪ رﺋﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮر
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 ﺁﺑﺮویﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد
ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﻠﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاد
ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎر دﮔﺮ
ﺁﻥﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮیﺪ از ﺳﺮ:
ﺧﻮاهﯽ ار ﻗﺎﺑﻞ ﺕﻘﺪیﺮ ﺷﻮی
ﺷﻞ ﻥﻴﺎ ،ﺳﻔﺖ ﺑﻴﺎ ،ﭘﻴﺮ ﺷﻮی!

