
 *شاعر یکابعاد جهانی 
 

 شیوا فرھمند راد: ترجمه و تألیف
 

 :بورسازندان  - ۱۹۵۰ل یآور ۵خ یتار از نامۀ به
 
ن یتا پاى مرگ و تا آخر.  اى ندارم نگرانى و غصه.  نمک میرا آغاز د فراوان اعتصاب غذا یل با امیاز ھشتم آور... «

وجودم سرشار از شادى ... .  دید نشویمون ،ه افتادکشما ھم ھر اتفاقى .  ستید خواھم زین امینفس با ھم
گمان به  عدالت بى ،با مرگ من نیزحتى .  زم استالانۀ من یجو ۀ عدالت ھا ھمه براى مبارز نیا.  ست درخشانى

من  :دینکرش را بکف.  دھد احساس خوشبختى به من مى باورن یمان و این ایا ،رکن فیا.  دیروزى خواھد رسیپ
ن یچن ،آری.  ندارمجز زندگى خودم یزى چ کردن ایثاربراى .  ستمیسى نکر ارعاب کف چ بهیھ.  شمک خودم را مى
وارى  وانهید دیھا ام نیه با ھمۀ اکنم ک رار مىکباز ت.  فشارم دار شما را در آغوش مى ن و غصهیغمگ !است برادران

ه به شما تلفن یاگر مادرم و خواھرم سام ... ام ز دست نشستهیاز وجدان عمومى وطنمان ن.  دار شما دارمیبه د
او را به .  دیمواظب او باش ،تنھاست لیک به ]مترجم – م ناظمچھارھمسر [منور .  دیھا را دلدارى دھ آن ،زدند

 »...ىین روزھایژه در چنیو به.  دینکق یدارى تشویاستوارى و پا
 

دو حلقه از افراد  بارا  بورساه زندان کفت ومتى را آنچنان برآشکھاى ح مت دستگاهکخبر اعتصاب غذاى ناظم ح
زندانبانان از اعمال خشونت نسبت : د نبسته بودیجا ام شورش بىکاو به وجدان عمومى .  ردندکس محاصره یپل

ه کافت یومت چاره را در آن کح.  پرواز درآمد ارا بهکسوى آن ام اعتراض و ھمبستگى بهیھزاران پ.  م داشتندیبه او ب
 . اما سودى نداشت.  نندکو فشار آورد تا او را از قصد خود منصرف به بستگان ا

 
 :شان شدیداینند و در زندان پکس رخنه یۀ پل نگاران توانستند در حلقۀ دوپشتۀ محاصر ن اوضاعى روزنامهیدر چن

 
ا من یه گوکنند ک جنجال مى.  بى ھستندینگاران ما مخلوقات غر ه روزنامهک نیصه اخال ،میطور بگو هدانم چ نمى... «

آخر مگر من قصد جلب ... زدیر مى کمار است و ھمسرم در اطراف زندان شب و روز اشیقلبم ب ،ام افسرده شده
 خونسردیه کردم کمگر التماس ن ،دیائیسر عقل ب ،دینکمى گرفتم؟ گوش ین تصمیه چنکسى را داشتم کترحم 

ھاى من اعتنائى  س به حرفکچ ی؟ اما ھ"ام دهمن عقلم را از دست ندا"ه کمگر نگفتم  ،دینکخود را حفظ 
ص یھاى قلبى راھى را درست تشخ نه از ضعف و نه در اثر بحران ،نه از غم ،اگر من نه از افسردگى. ندک نمى
زى جز زندگى خود یرسى نشاندن حق و عدالت چک مبارزه براى به راه ه درکن است یش ایمعنا ،ام داده

حتى راضى به مرگ  ،ن مبارزه داشته باشمیدر ا کوچکچند  رى ھریثأه تک ى آنبرا.  نمک تقدیمه کام  نداشته
ن یه گفتم در اکور ط ھمان.  نمکخواھم ب فھمم چه مى ام و خوب مى ه عقلم را از دست ندادهکر خدا کش.  ھستم

ه براى کیترشھروند  یکه کند کخواھد باور  س نمىکچ یرا ھیز: خواھم وارد بحث شوم ھم نمى کالباره حتى با و
قت و یحق ،ۀ ما در راه آزادىکیه ترکنند ک فراموش مى.  ه بگذاردیخواھد از جان خود ما برقرارى حق و عدالت مى

 ...»قدر قربانى داده است هحال چ تا به ،عدالت
 

خود بیست سال پیش از آن از تعھد و وظیفه، از سوختن برای روشن کردن راه برای دیگران سخن  ناظم حکمت
 :بود گفته

 
 ھمچون َکَرم

 
 ھوا چون سرب سنگین است،

 فغان،
 فغان،       

 و  – فغان            
 کشم فریاد بر می                  

 :مخوان می
 بیائید            

 سرب                 
 -ا بُگد                       

 .مزی                              
 :مگوید می

 !یشوی، ھ ات خاکستر می ب فغانر لھیآخر د -
 ھمچون
 َکَرم         

 ھای در زبانه           



 ...شآت                            
 رد..َ..َدَ «

 ...، وبسیار        
 .»ددر دریغ از ھم                 

 گوش ِ 
 -لد         

 ھا               
 -ان                     
 ...تشنواس                          

 ...تھوا چون سرب سنگین اس
 :شگویم می

 بگذار خاکستر شوم،
 ھمچون                          

 َکَرم                                   
 ھای در زبانه                                      

 .شآت                                                     
 گر نسوزم،من ا

 تو اگر نسوزی،           
 ما اگر نسوزیم،                    

 چگونه                                      
 راه برند                                             

 -یتار                                                       
 ھا کی                                                             

 به روشنا                                                                 
 ...اھ ئی                                                                           
 .تتن اسھوا چون خاک آبس

 ھوا چون سرب سنگین است،
 فغان،
 فغان،      

 و -ن فغا             
 کشم فریاد بر می                    

 :مخوان می
 بیائید               

 سرب                      
 -ابُگد                              

 )۱( ...مزی
 
 

 . اعتصاب غذا آغاز شد.  دیان رسیپا به ،ه داده بودکیومت ترکه او به حکمھلتى 
 

 . دیشک ان مىید و قلینوش اش سه بار در روز آب مى براى گول زدن معده.  سخت نگذشتروز نخست 
 

رده دست کچه آغاز  درنگ از آن خواست بى ه از او مىکد یدادستان ھم از راه رس ،زمان با گرسنگى ھم ،روز دوم
 . است ردهکمطالبى درز ز یھا ن اند و در روزنامه دهیھا به مقصد رس ه تلگرامکن بدان معنى بود یا.  بردارد

 
ل ھم اصرار کیه وک نآ شگفت.  دیل از راه رسکیو.  خورد گرسنگى تمام وجودش را مى.  روز سوم سخت گذشت

 . ار خود دست برداردکه او از کداشت 
 

فروغ  چنان بى نگاھش آن.  ده شده بودکین چند روز تیدر ا.  ده بودیشکناظم روى تختخواب دراز .  روز چھارم منور آمد
 . ندکجا شروع به صحبت  ه منور نتوانست درکبود 

 
پسر (تاى رفعت کاو -ارا سه شاعر کبانى از او در آنیبه پشت: اى آورده بود و ھمه خبرھاى خوش او خبرھاى تازه

جوانان دست به تظاھرات زده  ؛رده بودندکم الجودت اعتصاب غذاى سه روزه اع یحو مل ،لیاورھان و ،)عموى او
 ...رده بودکت متحده فراخوانى خطاب به مردم منتشر الایى پل رابسون در ایایکۀ معروف امر خوانند ؛بودند

 
آزار  »Peekskill لیکسا کپی«ۀ مردمى امریکا را در  ان خواننده نژادپرستک نیدن ایبا شن ناظم ۱۹۴۹در سال ...  

 :ن سروده بودیچن ،اند داده
 



 ،رابسون ،اند دهیشکمان را در بند یھا نغمه
 ،ددندانمیمروار ه ِایبرادر س
 . پرواز نیشاھ قناری ِ

 میگذارند بخوان مان را نمىیھا نغمه
 . رابسون ،ترسند مى

 ترسند از شفق مى
[...] 

 ،شسته شوی در باران ی که گویی لخت و پتیستنیگر چنان از
[...] 

 ...ما عاشق بودن د ِفرھا چون ،ترسند از عاشق بودن مى
[...] 
 ،پرواز نیشاھ قناری ِ ،دترسن مى

 .ترسند مان مىیھا از نغمه
 

ار ک هد ھمۀ توان خود را بیا بایکما در امر«: شد ابراز ھمدردى رابسون ھمچون دستى بر شانۀ او نھاده مى کنیو ا
ادى د براى آزیا بایکخواه امر روھاى ترقىیھمۀ ن.  ندکمت را آزاد که ناظم حکم یه را وادار سازکیم و دولت تریریگ
 ،ا ھستندیکمانه دوستدار ھنر امریه صمکى یھا و ھمۀ آن ،نقاشان ،سندگان ماینو.  ن شاعر بزرگ متحد شوندیا

ن صدا آن را یه مخالفان اکرومند بشنود یر نقد د صداى ما را ھمانیناظم با.  نندکاد اعتراض خود را بلند ید فریبا
م و براى ین شاعر بزرگ را به آزادى برسانیم ایم تا بتوانیوندین مبارزه بپیچه زودتر به ا د ھریائیب.  شنوند مى

 ...»مینکاش  ا حفظیکه و امرکیشان ترکزحمت
 

ردند و در طول کاجتماع  کوریویه در نکینسولگرى ترکاى از جوانان در برابر  ت متحده عدهالایبا فراخوان ھنرمندان ا
ناظم «: بود ردند نوشته شدهک ه آنان حمل مىکاردى کالپ بر.  دادند نفس مى شبانروز جاى خود را به افراد تازه

 ،شور ندادندکۀ خروج از  مدتى به رابسون اجاز.  دارى نداشتندیز ھرگز دیاو و رابسون بعدھا ن» !دینکمت را آزاد کح
 . مار شدیسپس ناظم با حملۀ قلبى بسترى بود و بعد رابسون ب

 
کنار گر در ینام آن دو بار د ،شناخت جھانیۀ صلح  زین جاینخست ستۀیه شوراى جھانى صلح آنان را شاکى ھنگام

 . قرار گرفتھم 
 

از  ،از وطن ،کھا در دل خود از خا براى انسان«یکى د و ھمچون پینورد شورھا را در مىکمت کبعدھا ناظم ح
ن ھمگونى ھر بار یا چگونگیاما براى نشان دادن . برد ھا خبر مى از ھمگونى انسان ،»از گرگ ،ھا از ماسه ،درخت

 . ندکدا یشور پکھاى مردم ھمان  خ و سنتیى در خور منشاء و تاریھا لکشد ش ر مىیناگز
 

توانست سخن  شورى به زبان شاعرانۀ خود آنان مىکبا مردم ھر  ،اش ت شاعرانهین حفظ ھویمت در عکناظم ح
توانست با  رد و مىک را جذب مى جھان ھاى ادبى مردم ھمۀ اقطار ه سنتکن شاعر در جھان بود یاو نخست.  دیبگو

 . ندکگو و راحتى گفت به ناجھھمۀ 
 

 ھاى ژاپن به ن روزنامهین شعرھا در بزرگتریا.  ردک ھدیهبمب اتمى در ژاپن چھار شعر  انیبه قربان ۱۹۵۵در سال  او
ن یمى بعد اک.  وردندآ اد مىی ھا را به»اوتا«یا  ،ژاپن یکلورکھاى فول ب خود نغمهیدند و با شباھت عجیچاپ رس

ى ھمۀ کنیۀ جھانى صلح در ھلس نگرکدر .  ل شدندیبه ترانه تبد ،ن خودیشمندانه و بلوریاند سوگبا آن  ،اھشعر
اھپوست گوش فرا یۀ س با صداى پل رابسون خوانند کۀ شاعر تر پا خاستند و به ترانۀ ژاپنى سرود ندگان بهینما

 :دادند
 

 ،مرد ،ه خوردک ھر ،میماھى گرفت
 مرد ،ه گرفتک دستمان را ھر

 اهیتابوت س: مان شتىک
[...] 

 . نکفراموشم  ،چشم بادامى
[...] 

 اهیتابوت س: مان شتىک
 اى مردهیدر: امانیدر

 ؟دییکجا ،آھاى ،ھا انسان
 د؟ییجاک                               

 
اى حاوى  ران فرانسه نامهکندگى از روشنفیااسو به نمیکلوئى آراگون و پابلو پ ،ه ژان پل سارترکگفت  ینور مم... 

ھا  دن نقاشىیھا و د تابکق یناظم از طر . اند ردهکم یس تسلیه در پارکیر تریمت به سفکدرخواست آزادى ناظم ح
 . س نرفته بودیاما ھرگز به پار.  فتۀ آنان بودین اشخاص آشنا شده بود و شیبا ا

 



اسو رفت و یکارگاه پکارگران شعر خواند و با سارتر به کبا آراگون براى .  بار یکو نه  ،س ھم رفتیبعدھا اما به پار
ه کرگزارم کش«: ردکارگران فرانسه مشاھده کآنان را در صف نخست تظاھرات .  ردکن آثار او را تماشا یرت تازه

 .»بزرگ استس واقعى و یه پارکراستى  هب.  نمیه توانستم ببکر کش ،دمیس دیه آن روز را در پارکر کش ،دمید
ن شعر یه از اکرا یز ، دیست فرانسه گردیمونکۀ انتخاباتى حزب یمالبخش اع نتین شعر او با ترجمۀ منور زیھم
 . رسد گوش مى تور ھوگو و غناى اجتماعى پل الوار بهیکھن ویآواى م ،اما به علتى نامعلوم ،روشنى به
 

 »همن چ فرانسه به«د یگوئ اگر نمى
 و اگر فردا 
 ى نعش آزاد

 بر دوش               
 در سفرى بى بازگشت 

 ھا کدنبال تان به
 ،دید روان شویخواھ نمى                   

 . ھا ستیمونکنند روى کد دست بلند ینگذار
 

اى جنوبى و از جمله یکه شاعران امرکگفت  مى.  شناختشان ه او ھنوز نمىکگرى را ھم نام برد یمنور اشخاص د
 یکه حتى کاو شرمنده بود .  اند وستهیران فرانسه پکز به روشنفین Nicolás Guillén لنیس گالوکیپابلو نرودا و ن

 . استن شاعران نخوانده یمصراع از ا
 

ۀ صحبت خواست و نه  اجاز ،شناخته شد جھانیۀ صلح  زیق جایالو ناظم  یکفوچ ،ه با رابسونکى مھنگانرودا اما 
د الاز پو لیین رود ھمچون سیاما ا.  مانند رودھاى پھناور ،م استیاو عظشعر «: ه از ناظم سخن گفتک ،از خود

.  انده استیآسا فرا رو مت را تا ابعادى غولکھاى زندان زبان شعر ناظم ح سال.  شتابد مى رزمدان یسوى م به
براى ن لحظات حساس مبارزه یه شعر من در اکنم ک افتخار مى.  رسد گوش مى تى بهیصداى او در ھمه جاى گ

 .»ستاده استیصلح دوشادوش شعر ناظم ا
 

و  لیجا شعرھاى نرودا را به زبان اص آن ناظم. ن با ھم آشنا شدندیوال جوانان در برلیدر فست ۱۹۵۱آن دو در سال 
 ،ا آمده بودندیاى جنوبى و اسپانیکه از امرکندگانى ین ھمۀ نمایھاى برل دانیى از میکدر .  دیبا صداى خود او شن

 انه آنکفتگى شاھد بود یناظم با ش.  دن شعرھاى نرودا گرد آمدندیبراى شن ،ارگران و دھقانانک ،انیدانشجو
ى مشت گره یکچگونه  ،اند ردهکز را فراموش یچ و ھمه جھانچگونه  ،اند چگونه به شاعر خود گوش فرا داده

ھمچنان .  ردک رودا افتخار مىو به ن - بارد مى کاھش اشیزند و سومى از چشمان س گرى لبخند مىید ،ندک مى
چ یه ھکز یاى ن اما حتى افراد ساده.  سرودند دو شاعر بغرنج مى ھر.  ردک اسو به ناظم افتخار مىیکه پابلو پک

دن و دوست داشتن شعر آن یبراى فھم ،شورھاکگر یھن خود آنان و چه در دیچه در م ،آشنائى با شعر نداشتند
 . نداشتند لیکدو مش

 
نرودا  ،ان آن دو حائل بودیانوسى میه اقک ھا و مدارس شعر خواندند و با آن ارخانهکو و پراگ در کدر مس انبعدھا آن

ھا  ھاى بزرگ زمانه و از رنج و عشق انسان دوارىیرو از امیدو با تمام ن ھر.  ن دوستان ناظم بودیتر یکى از نزدیک
ن یعطر ا بوییدنھا براى  از انسانیتى و از نیسراسر گ وفائى آن درکد به شیاز ام ،دو از صلح ھر.  گفتند سخن مى

 . سرودند ھا ترانه مى وفهکش
 

ھاى  اسى سالیس تبعیدیدو ن یا.  سر برد ا و اروپا بهیھاى آس لن در مھمانخانهیس گالویکوبائى نکناظم با شاعر 
جا ھنگام سخن گفتن  مهھ.  دندیشکھاى بزرگ سر  ھن و زادگاھشان را با جرعهیدار میسال شراب تلخ حسرت د

ز در یناظم ن.  ندیتوانست ھاواناى آزاد را بب: تر از او بود لن اما خوشبختیگ.  دندیشکآه حسرت بر ،شان از مردم
مست از شادى و .  ت جستکۀ راه آزادى شر عنوان رزمند ه بهک ،ھمانیعنوان م وبا نه بهکب المراسم سالگرد انق

ان و نوجوانان و کودکھاى خندان  ن خوشبختى را در چھرهید و ھمینورد را درخوشبختى با دوستش ھاواناى آزاد 
 !ستوسیالیسوموس سوس«: ھا انسان آزاد شعار داد ونیلیو ھمصدا با م ،ردکھمۀ مردم شھر مشاھده 

 »!شیپ به !شیپ به !میست ھستیالیما سوس« -» !نتسالپا !نتسالپا
 
 ...دیو نرس ،فت و رفتاما ناظم ر.  لن توانست به شھر خود برسدیگ
 

 ،وطنم ،وطنم ،وطنم
 ،جا بود ه دوخت آنک ،ھم باقى ماندالکنه 
 . موده بودیت را پیھا ه راهکم یھا فشکنه 
 »هلیش« از پارچۀ ،زیم نپیراھنن یآخر

 . پوسیدفرسود و بر تنم                                           
 ،میدى موھاینون تنھا در سپکاتو 

 تۀ قلبمکدر س                                      
 ،وطنم ،م حضور دارىیشانیھاى پ نیدر چ                                        

 . وطنم ،وطنم



در .  نامۀ منظوم نوشت دیجنگ ره مىکه در ک کاوغلو سرباز گردان تر لین براى احمد ویدر سفر چ ۱۹۵۲در سال 
شته شدن اعزام شده کشتن و کانوس براى یسوى سه اق ه به آنک کۀ تر زد کان فلن نامه خطاب به سربازیا

اند  وستهیره به تحقق پک که در خاکشى احمد؟ آرزوھاى خودت را که را بک ،ه راکروى  مى«: گفت مى ،بودند
 ،نت درآبه اسارت برادرا ،رت دارىیاى غ اگر ذره.  میاى ھست ھاى آزاده ھا انسان کشى؟ ما ترکخواھى ب مى

 »!احمد
 
تر از انفجار بمب  نیطنپرجه ینت.  ردندکپخش  کبر فراز سر سربازان تر با ھواپیما ردند وکات را بر اوراقى چاپ ین ابیا

 از اما پس .»ندیآ ھا ھرگز به اسارت در نمى کتر«: نى وجود نداردینش عقب کدر قاموس رزمى سرباز تر.  بود
 . ن نھادندیزمح بر الارى سیبس ،ن شعریخواندن ا

 
 ،دام مرگ فرستاده بوکا شانزده ھزار سرباز را به یکه براى حفظ منافع امرکه کیدولت عدنان مندرس در تر

 .دمت زکانت به ناظم حیبرچسب خ
 

 »دھد انت به وطن را ادامه مىیمت خکناظم ح«
[...] 

 ،تن نوشیارا چنکاى در آن روزنامه
 .رایاھوى بسیبا ھ ،سه ستون تمام

[...] 
 .»میھست ایکسم امریایامپر ۀمستعمر مهینما «: ناظم اما فقط گفته بود

[...] 
 ،دیپرست من خائنم و شما وطن ،آری

 .دیدوست ھنیشما م                                           
 ،تشماس کالو ام کاگر وطن مل

 ستھاى شما ھاى شما و سپرده کچ اگر وطن دسته
 ،ھا کدر بان                                                             

  سقط شدن استھا  اگر وطن در طول جاده
 ،از گرسنگى                                                  

 ،ن استاز شدت تب پژمردن و مرد ،الرز زدن در سرم اگر وطن سگ
 ،بنویسید                                                                                     

 ،نوطاگر  دن استکیتان خون سرخمان را میھا ارگاهکدر 
 ،تاى اربابان شماسھ چنگالاگر وطن 
 ،س استیباتون پل داغ و درفش مفتشان و اگر وطن اگر وطن

 اگر وطن ،ھای شماست اعتبارھا و ماھیانه
 ،ست ھای نیروی دریایی امریکایی توپ ،ائىکیھاى امر بمب ،ی امریکاییھا گاهیاگر وطن پا

 ،اگر وطن رھایی نداشتن از این تاریکی عفن است
 .ممن خائن به وطن آری،                                                               

 در سه ستون با حروف سه مترى 
 :دیسیبنو                                          

 .»ددھ ادامه مى انت به وطن رایمت خکناظم ح«
 
بون ناظم مبدل شده یوى بوداپست به تریاش راد ھنیبراى سخن گفتن با م .ددنیشن ھنانش مىیم ن اشعار را ھمیا

سر  ھا در زندان به خواندن شعر ناظم سال »جرم«ه به که کیدر شاگرد ناظم و شاعر بزرگ بعدى تراق. آ .بود
 :ن سرودیراى ناظم چناى ب هسوگواردر  ،بود برده

 
]...[ 

 ،از دوردست مجارستان ،م ھرازگاھىیشنو ت را مىیصدا
 .رانهیسته و پکمى شک ،مى گرفتهک

 ،ه در زندانى باشمکو گوئى 
 ،دینکران یم را ویوارھاى ضخین دیا: خواھم برخروشم مى
 ،دیھا را بگشائ پنجره ،زده را ھاى زنگ پاره ن آھنید اینیبرچ

 ر شوندین دلبندمان ھمه به داخل سرازوطنا د ھمیبگذار
 -ز یچ چیھ ،ز پشت پرده نماندیچ چیھ

 .خواھم برخروشم مى                                                  
 .وبندک مان مىیدرھا را به رو

 
ده و کیت ۀھرادى چیش مدت زیسو مکبا چشمان  .له خانم مادر ناظم خود را رساندلیج ،روز پنجم اعتصاب غذا ]...[

رون یچه ب آن ۀاى گفت و نه دربار لمهکاعتصاب غذاى او  ۀمادر نه دربار .ردکپسرش را نظاره  ۀبه زردى نشست



ش دوخت و فقط گفت چگونه خانه را انچشم در چشم ،دست او را در دست گرفت .گذشت رھاى زندان مىدیوا
 .انتظار پسرش است رده و چشمکآب و جارو 

 
 ۀپرورد مرد دست .سازند مادران و ھمسران از پسر و شوھر خود مرد مى .ردک ن زنان افتخار مىیقدر به ا هناظم چ

 .ون زنان بودیرد مدک چه بود و مى او بابت ھر .زنان است
 
ه بر کرد و ناظم برگى را کز از آزار پسرش عزم رفتن یله خانم براى پرھلیج .بود دشوار شدهش یگر حرف زدن براید

 :به مادرش داد ،بود آن شعرى نوشته
 

 ن روز اعتصاب غذایپنجم
 

 برادرانم
 ،میسزا بگو اگر نتوانستم به ،میخواھم بگو چه مى آن

 ،برادرانم ،دیریبر من مگ
 ران دارد سرموَ دَ  مىکو  ،مى حالت مستانه دارمک

 ،]راکی[ نه از باده                                                            
 .ه از گرسنگىک                                                            

 ،برادرانم
 ھا ائىیکامر ،ھا ائىیآس ،ھا اروپائى

 ،گرسنگى ۀمن نه در زندان در منگن
 در چمن ماه مه ،ام دهیه گوئى در چمنزارى آرمک                    
 ى سرمالچونان ستارگان است با نور و درخشان و چشمانتان پر                    

 گانه یو دستانتان ھمه دستى 
 دست مادرم ھمچون                               

 دست ھمسرم ھمچون                                       
 دست ممدم ھمچون                                                       

 .ست در دست من ىاندست زندگ ھمچون                                                                     
 ،برادرانم

 دیردکھرگز مرا در تنھائى رھا ن
 ،ھا مراتنو نه 

 .زیوطنم و مردمم را ن               
 دیدار میقدر دوست  ه مردم مرا ھمانک نیاز ا

 ،شما را انمردم ه منک                                              
 .نمک ر مىکتش ،برادرانم ،مسپاسگزار                                                               

 ،برادرانم
 ،قصد مردن ندارم

 ،برادرانم
 دانم مى

 :شما ، در صفادامه خواھم داد ه زندگى را بازک         
 ،ات آراگون خواھم بودیدر اب

 -کنند  تک ابیاتی که روزھای زیبای آینده را تصویر می تکدر  -                 
 اسویکد پیبوتر سپکو در                  

 ھاى رابسون در نغمه و                             
 .لیچه اص                 

  :باتر از ھمهیو ز                       
 .خواھم بود دوست باربر اھل مارسىی  پیروزمندانه ۀدر خند

 
 برادرانم،

 .نسانیخوشبختم بد که حسابی راستى به
 

بردند و در  استانبولناظم را به  ،م داشتندیب بورساه از شورش در زندان کومت کھاى ح روز پنجم اعتصاب دستگاه
 .ردندک نه مىیان ھر روز او را معاکپزش .داد او اعتصاب خود را ادامه مى .ردندکبسترى  "جراح پاشا"مارستان یب
 .شد اما بانگ اعتراضش ھر روز رساتر مى ،رفت ل مىیرو و توانش ذره ذره تحلین
 

مت را آزاد کاظم حن«: دار شدیى پدیھا و مدارس شعارھا ارگاهک ،ھا ابانیوار خیر و آدانا بر دیازم ،هیصریق ،اراکدر آن
ز ینامزدھاى انتخابات ن ۀبات مجلس با ھمانتخا ۀن خواست را در آستانیا .»!د گرددیمت آزاد باکناظم ح« ،»!دینک

 .ردندکمطرح 



ه کسانى کند براى یگو س مىیمقامات پل«: ردکم الاع »ساولو«مۀ رفت و روزنا س اما راه خود را مىیپل
در حال  .ل خواھد شدکیجنائى تش ۀپروند ،اند ردهکرا پخش  »!دینکمت را آزاد کناظم ح« ھاى با عنوان هیمالاع

ه در کآنانى  ۀبا ھم لیو .»ھا دختر ھستند ه ھفت نفر از آنکبرند  سر مى ر تحت بازداشت بهحاضر دوازده نف
خواستند  ارگران باراندازھاى فرانسه از دولت خود مىکنند؟ کخواستند ب چه مى ،پا خاسته بودند به جھانسراسر 

ھوارد  ،لدیبن ف ،ل گولدیکما ائىیکسندگان امرینو .ه خواستار شودکیومت ترکدرنگ شاعر را از ح ه آزادى بىک
ه از نفوذ کوقت آچسون تلگرامى فرستادند و از او خواستند  ۀر امور خارجیگران به وزیام پترسون و دیلیو ،فاست

ن یتر ى از مخوفیکاز  ،وسسیرونکام ۀریو از جز .وشدکمت بکند و براى آزادى ناظم حکت متحده استفاده الایا
پرستان  ھنیم ۀش و ھمیندگى از رفقایه به نماکن یسیم ونانى لودهیپرست  ھنیم تلگرام شاعر ،ھاى مرگ اردوگاه

 .دیرس استانبولبه  ،دیطلب ونانى آزادى ناظم را مىی
 

 ۀین شاعر بزرگ مردمى و مایا ،متکه با ناظم حکیدولت تر ۀنالما از رفتار ناعاد«: نوشتند سندگان بلغار مىینو
 .»میسفأشدت مت به ،ت مترقىیه و بشرکیافتخار تر

 
ز انباشته یآم ھاى اعتراض امیشورھاى گوناگون از پکه در کیھاى تر شور و سفارتخانهکوزارت  ،رىیوز دفاتر نخست

تابى بود کن یشد ساخت و ا ھا مى انگر ابراز ھمدردى انسانیتابى چند جلدى بکھا  امین پیا ۀاز مجموع .شد مى
 .رده بودکو در راه آن مبارزه ده بود یوشکدن آن یمت براى آفرکه ناظم حک
 

ه اگر کند یگو صدا مى یکھمه  دموکراتندگان مجلس از حزب یه نماکروز دوازدھم اعتصاب غذا منور آمد و خبر آورد 
ه با توجه به انزجار کگفت  مى .ى مثبت خواھند دادأعفو عمومى ر ۀحیالبه  ،ندگى انتخاب شوندیگر به نمایبار د

روزى یگمان به پ ھا بى دموکراته در انتخابات ماه مه کرد کنى یب شیتوان پ مى ،لقعمومى از حزب جمھورى خ
 .دیخواھند رس

 
ق مقاوم یرف ،سر برده بود با ناظم در زندان به» نکیار« شتىکه زمانى در کى از دو زنى یک .ن بار تنھا نبودیمنور ا

 ،گریدر و چند تن داق .آ ،مال طاھرک ،متکم حز ھمراه با ناظیاو ن ۱۹۳۸ال در س .الچى ھم آمده بودیاو فاطمه 
 .افته بودیانتقال  »ارىکچان«زندان وم شده بود و به کمح ،ه با ھم شعر خوانده بودندکن یتنھا به گناه ا

 
 :متکدارش با ناظم حیالچى از دیت فاطمه ین است روایو ا

 
در  .ردکھا را پشت او مرتب  منور بالش .دن ما نشستیبا د .ده بودیشکم ناظم روى تختخواب دراز یدیرس که ما
دار یشگى دیگرمى ھم هه بکن بار بود ین نخستیا .گرفت شه مرا در آغوش مىیھم او پیشیندارھاى ید

 دن من بهیشکروى او ھم براى در آغوش یست چند قطره از نیبا بود و نمى سته شدهکار شیناظم بس .میردک نمى
 .رفت ھدر مى

 
ش از آن ا ییایدر بلوطى و چشمان آبى تنھا موھاى مجعد شاه .چشمانش گود رفته بود .زرد بود لیک رخسارش به

 .گذشت مى ان ده سالاز آن زم .میده بودیگر را ندیدیکبعد  به »ارىکچان«ما از  .شگى نشان داشتیناظم ھم
اش جاى خود  لیقب ھاى ممتد خنده .ا در روزھاى اعتصاب غذایغر شده و الھا  ا در طول آن سالیه آکدانستم  نمى

د و یآ ه از دھانم بوى آستون مىکند یگو ترھا مىکد«: دم و او گفتیحالش را پرس .داده بود فیخف یرا به تبسم
 .»بودن جدائى است یکمت نزدالن عیا
 

خواستم  .ردمکدا نیاما براى دلدارى دادن به او حرفى پ ،درد آمده بود به لمد .میردکوت کدو س من و منور ھر
 ،بود شده ھم شزن کهاز بستگان او بود : ت بودمشگفاز منور در  .میلمات با زبان نگاه با او سخن بگوکى جا به

لمات و کروى یبا ن ،جا موقع و به خود را بروز ندھى و ھمواره به رنج .چ آسان نبودیھ .دید چشم مى مرگ او را به
 .العاده بود ارى فوقک .رىیش را بگیر بازویابراز ھمدردى ز

 
ھا  ابانیدر خ .دادند ران مترقى و جوانان مبارزه براى عفو عمومى را ادامه مىکمارستان روشنفیوارھاى بید رونیب

ناظم «: زد خانم مردم را صدا مى جلیلهمادرش  »ىالقا«روى پل  .دیرس فروش مى به »متکناظم ح«امۀ روزن
 ۀخواستم ھم مى .ردک ھا روزنامه پخش مى ن آنیو ب» !دینکآزادش  ،ردیم پسرم دارد مى !دینکمت را فراموش نکح
م یافزایبارى بر خاطرش ب ،م بلرزدیه صداکدم یترس م را گرفته بود و مىیاما بغض گلو ،نمکف یھا را براى او تعر نیا

ه کردم کاحساس  که ردم و وقتىکگرى منحرف ید چیزھایذھنم را با  ،ردمکمى صبر ک .ل رودیش تحلیرویو ن
 :گفتم ،ثر حرف بزنمأتتوانم بدون  مى

 
 !ناظم ،ستادهیم اکمادرت مح -
 

ه به مادرش افتخار ک براى آن ،ردک ه مادرش براى او مبارزه مىک نه براى آن .اى گرفت او از شادى جان تازه
او حال  .شان شودیدم خاطرش پریترس .زند ارھائى مىکخاطر او دست به چه  ه مادرش بهکنگفتم اما  .ردک مى

 :و من پاسخ دادمد یمرا پرس
 
 .نمیب ه رنگ آفتاب را مىکتازه دو سال است  .رون آمدمیدم و بعد بیده سال خواب .دانى ه مىکخودت  -



م عفو تو را کح«ه کرا ھم نگفتم  نیحتى ا .میردک جوئى مى روى او صرفهیست در نیبا مى .میردکگرى نیصحبت د
خاطر عفو خودم اعتصاب غذا  مگر من به«: خواھد داد خپاس دانستم چه را مىیز ،»ناظم ،نندک صادر مى حتماً 

س حق نداشت در کچیھ .»؟م را به آزادى برسانمیخواھم رفقا ه من با مرگ خود مىک نیام؟ مگر نه ا ردهک
 .ندکوارد  سستیاى  او ذره پایداری

 
او  ۀنیان از سکه پزشکاما دم مرگ را  .دیان نرسیبه پا استانبولى »جراح پاشا«مارستان یزندگى او در ب ]...[

قلبى چھار ماه در بستر  ۀاز حمل و پسکدر مس ۱۹۵۲در سال  .ردکز احساس یاز آن پس خود او ن ،ده بودندیشن
اش نقش  از آن پس اما شعرھا بر حافظه .ردندکان او را حتى از نوشتن منع کپزش .دیشکد و مرگ را انتظار یخواب

ن یدر ا .ردکاو را چاپ  »کگو با پزشو گفت«شعر  »ا گازتایتراتورنایل«شوروى سیاسی  –ی ادب ۀنام ھفته .بست
به قلبش استراحت  ،شدکگار نیس ،مشروب نخورد که اند ردهکه یان به او توصکه پزشکشعر صحبت از آن است 

 .دکیى خواھد ترکن قلب ھمچون نارنجیوگرنه ا ،ندکن یکا غم قلبش را تحریامل بدھد و با شادى ک
 
]...[ 

 -نم توتونک  کتراصالً  کهگیریم 
 .ن ھمدم زندانم رایا
 

 ، ھیچ سرخوشی نکنمLidi Vannaگیریم که، دکتر لیدی وانا 
 ،وودکا، نه با راکینه با  ،نه با شراب

 ،حتى شب سال نو
 .ھا حتى در جشن

[...] 
 

 مثالً  ،جانمترکاما د ،ار خوبیبس
 شومشادى نغرق چگونه                 

 امسال ماه نیسان هک نیاز ا [...]
 فرانسه انتخابات در

 ؟ى آوردندأشتر ریب ]ھا ستیمونک[ھای خودمان  بر و بچه
 باشید، دکتر خردمندم، انصاف داشته و

 به وطنم شمیاند مى که ن نشوم وقتىیچگونه خشمگ
 ر لگدھاى مشتى بى سروپا؟یز زند پا مى و ه دستک

 دیگر نخواھم دید دیشا الً مث ،و بعد
 .را ممدم و مادرش

]...[ 
 
 ،ترکد دینکل و
 تپد د چگونه مىینیبب، ن دل استیا

 دکاگر قرار است بتر
 ،از خشم
 ،از شادى ،از غم         

 !دکبگذار بتر                        
 
 

 در جنوب ِ دور
 

 در جنوب  ،زیپائ ۀدر آستان ،امسال
 ،مآمیز د مىیھا و خورش ماسه ،ایبه در

 ،مآمیز به درخت مى
 :ھا بیل و به سبه عس

 شتزار را داردکھا طاق آسمان عطر  شب
 .طاق آسمان ،ى و گرمکخا ۀد روى جادیآ ھا فرود مى شب

 .مآمیز به ستارگان مى
 و ستارگان ،بیس ،دیخورش ،ھا ماسه ،ایبه در
 ،گلم ،مآمیز مى

 ه کد یآن رس ھنگامو 
 ب یس ،دیخورش ،ھا ماسه ،ایبه در

 .وندم و برومیستارگان بپبه و 
 



ل کیش از تشیرا تا پیز ،دھد پایانار را کن یه اکردند ک ه مىیش توصیرفقا .داد ناظم اعتصاب غذا را ادامه مى
 ۀادام .ز ھنوز سه ھفته باقى بودیل مجلس نکیتا تش .ان نداشتکعفو عمومى ام ۀحیالب یتصو تازهمجلس 

براى عفو  جھانھزاران نفر در سراسر  .شتن حق را ندایگر ایو ناظم د .شى بودکمعنى خود اعتصاب غذا تنھا به
ثر نامزدھاى انتخابات کا .معنى آزادى صدھا و ھزاران نفر بود ن عفو بهیو ا .عمومى به مبارزه برخاسته بودند

مرگ ناظم  .ردکب خواھند یه در صورت انتخاب شدن عفو عمومى را تصوکرده بودند کم الز اعیمجلس ن
 .خلل وارد آورد د ھمگانىین امیتوانست در ا  مى

 
دن دشوار یشکگرسنگى «: هکآورد  اد مىی بعدھا به .ندکستادگى یان ایه تا پاکاما ناظم با خود عھد بسته بود 

 .»ز بودیتر از ھمه چ ستن سختکمان شیر پکف ،روین ۀل رفتن ھمیبعد از تحل اما ،نبود
 

ن دولت ھم عفو یند و اگر اکش خود را مى د اعتصابیل دولت جدکیه تا زمان تشکرد کم الجدھم او اعیدر روز ھ
 .ار را از سر خواھد گرفتکاو  ،ندکم نالعمومى اع

 
عطر توت فرنگى ھمه جا را فرا  .نار تخت او گذاشتکسبد را  .سبد توت فرنگى آورد یکجدھم منور براى او یروز ھ

 ...دیھاى خورش لهشع ،نیھاى سرخ و آتش توت فرنگى .آمد بوى تابستان مى ،بوى جنگل .گرفته بود
 

ھا را در دھان  ى از توت فرنگىیک .ھاى فصل دوست دارد وهیم ۀشتر از ھمیه او توت فرنگى را بکدانست  منور مى
توت  ۀاو ھم .ندکج آغاز یتدر ه خوردن را بهکان ھشدار داده بودند کپزش ...گریى دیکو  ،گریى دیکبعد  .گذاشت
 .جان گرفت ،ان نمردکپزشف نظر الھاى سبد را خورد و بر خ فرنگى

 
انتخاباتى  ۀشعار عفو عمومى در برنام .ار آمدکسر  دموکراتحزب  .انتخابات آغاز شد ۱۹۵۰در شانزدھم ماه مه 

 .زم بودالماه مبارزه  یکش از یشدن آن ھنوز ب لیاما براى عم .بود ن حزب گنجانده شدهیا
 
س یپل ۀبه ادار »کوچکچند سٶال «ه ناظم را براى کنو  از آن شب سال زده سال و پنج ماه و شانزده روز پساود

 ،گر و از جمله شاگرد نقاشى اویھاى ماه ژوئن ھزاران زندانى د در ھمان روز .افتیش را باز یآزاد او ،ندفرا خواند
 نیھاى آھن مال طاھر از دروازهکو  ،ه شدکیى از نقاشان بزرگ تریکه بعدھا کبان الم بایزندانى عادى ابراھ

 .ر گام به آزادى نھادندکاربینوپ و دیس ،بورسا ،ارىکھاى چان دانزن
 

ى سرش ستارگان البا »سقف«ه در کن بار بود یم نخستیزده سال و ناود بعد از .رون آمدیاو دست در دست منور ب
 به ناگھان .راه افتاد سوى بوسفور به به ،م در دست داشتکه دست منور را محک ھمچنان .زدند مى کچشم

با آن دو  ،دندیردند و به آزادى رسکاما تحمل  ،ردندک نى نمىیب شین روز را پیه اکه صدھا نفرى کد یش رسنظر
 .اند ھمراه گشته

 
شدند و جائى براى خود  یکبه آب نزد .سوى بوسفور رفتند وت بهکرا پشت سر گذاشتند و در س »ازمایآ« مسجد

شه در بوسفور در یھم چونھا  شتىک .زد مى کچشم »االسیقیز ق« ائىیى فانوس دریکدر آن نزد .افتندی
ه دست کھمچنان  .ده بودیشکن لحظه را انتظار یزده سال ااوداز  شیب .ردکاز آب  مشت خود را پر .آمد بودند و رفت

ستاد و ستارگان درشت و یا .گوش فرا داد به ساحلرا ھا  صداى برخورد موج ،م در دست داشتکمنور را مح
 ...ردکتماشا  ،ردکصانه تماشا یحر درخشان آسمان را

--------------------------- 
 »یکگنجل«نشر  ،وکبا ،جانىیمتن آذربا ،)به روسی( شیرادى ف ۀنوشت »متکناظم ح«تاب کگرفته از بر -* 

 .است فارسی از مترجم ھا و برخی افزوده هنوشتعنوان  .۱۹۸۵
 

» نگاه نو«ی  در مجله) ۲۰۰۲( ۱۳۸۱ ز شاعر در سالبه مناسبت یکصدمین زادرو نوشته نخست/ این ترجمه 
ب غذای اکبر به اعتصا» ایران امروز«در سایت ) ۲۰۰۵( ۱۳۸۴و ویرایش دوم آن در مرداد  منتشر شد) داخل(

 یخیاطالعات تاردر بار دیگر با رجوع به منابع ترکی،  ۲۰۱۲ژوئن  ۲در یکصدودھمین زادروز او در . تقدیم شدگنجی 
وارد کردم و متن حاضر ویرایش سوم آن  ھای او تصحیحات فراوانیشعر یھا، و متن اصل نام ،یو ادب ییایو جغراف

 .را نیافتم »جنوب ِ دور«متن اصلی شعر . ام ترکی در انتھا آورده بهھا را متن اصلی و کامل شعر. است
 
 : به این نشانی رجوع کنید" کََرم"برای توضیحی دربارۀ  -۱

post.html-http://shivaf.blogspot.com/2008/03/blog 
 

Kerem gibi 
Hava kurşun gibi ağır! 
Bağır  
        bağır  
                 bağır  
                          bağırıyorum! 
Koşun  

http://web.comhem.se/zhivago/pdf/Abad-e-jahai-NN.pdf
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/3125/
http://shivaf.blogspot.com/2008/03/blog-post.html


           kurşun  
                      erit-  
                            -meğe  
                                       çağırıyorum... 
O diyor ki bana: 
-Sen kendi sesinle kül olursun ey!  
Kerem  
           gibi  
                 yana  
                         yana... 
"Deeeert  
               çok,  
                      hemdert  
                                    yok" 
Yürek-  
            -lerin 
                     kulak-  
                               -ları  
                                      sağır... 
Hava kurşun gibi ağır... 
 
Ben diyorum ki ona: 
-- Kül olayım  
Kerem  
           gibi  
                 yana  
                         yana 
Ben yanmasam  
                         sen yanmasan  
                                                 biz yanmasak,  
                                                                        nasıl çıkar  
                                                                                         karan-  
                                                                                                    -lıklar  
                                                                                                             aydın-  
                                                                                                                        -lığa. 
Hava toprak gibi gebe. 
Hava kurşun gibi ağır.  
Bağır  
         bağır  
                  bağır  
                           bağırıyorum. 
Koşun  
              kurşun  
                           erit-  
                                   -meğe  
                                              çağırıyorum...... 
 
*** 
 
Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Rob[e]son 
İnci dişli, zenci kardeşim, 
Kartal kanatlı kanaryam. 
Türkülerimizi söyletmiyorlar bize, 
Korkuyorlar Rob[e]son 
Şafaktan korkuyorlar, 
Görmekten, 
Duymaktan, 
Dokunmaktan korkuyorlar 



Yağmurda çırılçıplak yıkanır gibi ağlamaktan 
Sımsıkı bir ayvayı dişler gibi gülmekten korkuyorlar 
Sevmekten korkuyorlar, bizim Ferhat gibi sevmekten 
Sizin de bir Ferhatınız vardır elbet 
Rob[e]son, adı ne 
Tohumdan ve topraktan korkuyorlar 
Akan sudan ve hatırlamaktan korkuyorlar 
Ne iskonto, ne komisyon, ne veda isteyen bir dost eli 
Sıcak bir kuş gibi, gelip konmamış ki avuçlarının içine 
Ümitten korkuyorlar Rob[e]son, ümitten korkuyorlar ümitten 
Korkuyorlar kartal kanatlı kanaryam 
Türkülerimizden korkuyorlar. 
 
*** 
 
JAPON BALIKÇISI  
                                        Denizde bir bulutun öldürdüğü  
                                        Japon balıkçısı genç bir adamdı.  
                                        Dostlarından dinledim bu türküyü  
                                        Pasifik'te sapsarı bir akşamdı.  
Balık tuttuk yiyen ölür.  
Elimize değen ölür.  
Bu gemi bir kara tabut,  
lumbarından giren ölür. 
 
Balık tuttuk yiyen ölür,  
birden değil, ağır ağır,  
etleri çürür, dağılır.  
Balık tuttuk yiyen ölür. 
 
Elimize değen ölür.  
Tuzla, güneşle yıkanan  
bu vefalı, bu çalışkan  
elimize değen ölür.  
Birden değil, ağır ağır,  
etleri çürür, dağılır.  
Elimize değen ölür... 
 
Badem gözlüm, beni unut.  
Bu gemi bir kara tabut,  
lumbarından giren ölür.  
Üstümüzden geçti bulut. 
 
Badem gözlüm beni unut.  
Boynuma sarılma, gülüm,  
benden sana geçer ölüm.  
Badem gözlüm beni unut. 
 
Bu gemi bir kara tabut.  
Badem gözlüm beni unut.  
Çürük yumurtadan çürük,  
benden yapacağın çocuk.  
Bu gemi bir kara tabut.  
Bu deniz bir ölü deniz.  
İnsanlar ey, nerdesiniz?  
                           Nerdesiniz?  
                                                    (1956)  
 



 
YİNE MEMLEKETİM ÜSTÜNE SÖYLENMİŞTİR  
   
Memleketim, memleketim, memleketim,  
ne kasketim kaldı senin ora işi  
ne yollarını taşımış ayakkabım,  
son mintanın da sırtımda paralandı çoktan,  
                         Şile bezindendi.  
Sen şimdi yalnız saçımın akında,  
                        enfarktında yüreğimin,  
                 alnımın çizgilerindesin memleketim,  
memleketim,  
memleketim...  
   
                                                                    Pırağ, 8 Nisan 1958  
*** 
 
VATAN HAİNİ 
   
"Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.  
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet.  
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ."  
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla,  
bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un  
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali  
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.  
"Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet  
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ."  
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt  
           hainiyim, ben vatan hainiyim.  
Vatan çiftliklerinizse,  
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,  
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,  
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,  
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,  
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,  
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,  
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,  
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,  
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,  
                            ben vatan hainiyim.  
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla :  
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.  
   
                                                                                28.7.1962  
*** 
 
Açlık Grevinin 5. Gününde  
Kardeşlerim, 
demek istediklerimi doğru dürüst diyemiyorsam 
kusura bakmayın kardeşlerim, 
azıcık sarhoş gibiyim, birazcık dönüyor kafam, 
                                     rakıdan değil 
                                     açlıktan hafif tertip. 
 
Kardeşlerim, 
Avrupa'dakiler, Asya'dakiler, Amerika'dakiler, 
ben, hapiste açlık grevinde değil de  



      bir kırda yatıyor gibiyim bu mayıs ayında geceleyin. 
      Ve gözleriniz ışıl ışıl yıldızlar gibi başucumda; 
 
ve elleriniz tek bir el  
          anamın eli gibi 
            yârimin eli gibi 
              Memed'in eli gibi 
                hayatın eli gibi avucumda. 
 
Kardeşlerim,  
zaten beni hiçbir zaman bir başıma bırakmadınız, 
hem sade beni değil 
          memleketimi ve halkımı da. 
Sizinkileri benim sevdiğim kadar 
          siz de benimkileri seviyorsunuz diye 
             sağ olun kardeşlerim, teşekkür ederim. 
 
Kardeşlerim, 
ölmeğe niyetim yok. 
Kardeşlerim, 
biliyorum, 
         yine de yaşamakta devam edeceğim yanı başınızda: 
Aragon'un mısrasında olacağım 
           - gelecek güzel günleri anlatan her mısrasında - 
             ve beyaz güvercininde Picasso'nun 
                  ve Robenson'un türkülerinde  
             ve asıl 
                  ve en güzeli: 
Marsilya dok işçilerinden yoldaşımın muzaffer gülüşünde olacağım. 
 
Kardeşlerim, 
dolu dizgin bahtiyarım doğrusu  
                                    
 
Nâzım Hikmet Ran  
Mayıs - 1950 
 
*** 
 
Bırak Doktor, Varsın Çatlasın Bu Yürek 
 
kaç kere beraberce yazmışız şiirlerimi 
kaç kere mavi dumandan avuçlarına onun 
koymuşum yanan başımı 
sanmıyorum kötülük edeceğini bana 
ama ilminize hürmeten 
ve güzel hatırınız için Lidi Vanna 
peki terkedeyim tütünü; 
mapushane yoldaşımı 
 
peki Lidi Vanna kafayı çekmeyeyim 
ne şarap , ne votka , ne rakı 
hatta yılbaşı gecesi 
bayramlarda hata 
hatta Kosti'nin doğumgünü . . 
zaten evet en kolayı bu , 
kırk yıl içmesem aklıma gelmez meret 
 



peki saat on dedi mi 
yatrayım yatağa hasta kalbimi 
çocuklarla kuşlarla beraber 
halbuki mesela geç vakit , geceleyin 
kışın hele 
rahatsız etmeden büyük uykudaki insanı 
usulcacık geçip Kızıl Meydan'ı 
dolaşmaya bayılırım 
rıhtımında Moskova nehrinin . . 
yahut da sabahlamaya Lidi Vanna , 
usta bir kitabın aydınlığında . . 
 
peki en azından altı ay daha 
yarin dudağından uzak durayım 
zaten ayrılık var arada 
 
anlıyorum Lidi Vanna , yoldaşım 
yüksek emirlerinize riayet gerek 
yoksa üçüncü bir enfarkt 
ve el bombası gibi patlayıp dağılabilir yürek . . 
anlıyorum fakat ; 
"sevinç , öfke , keder 
tütünden de diyorsunuz , uykusuzluktan da beter" 
iyi ama doktorcuğum mesela , 
nasıl sevinmem dolu dizgin 
gördükçe ben komünist 
burda komünizmin elle tutulur hale geldiğini 
yahut bu nisan ayında 
Fransız seçimlerinde 
en çok bizimkilerin oy aldığını? 
benim akıllı doktorum , insaf edin ,  
nasıl öfkelenmem düşündükçe memleketimi? 
çırpınıyor ayakları altında bir avuç hergelenin 
sonra , mesela belki görmeyeceğim bir daha 
anasıyla Memed'imi 
 
kederlenmemek elde mi güzel gözlü doktorum , elde mi ? 
 
sözün kısası Lidi Vanna ,  
şefkatli emeğiniziboşa çıkaracağım diye kızmayın bana . . 
 
BEN VEKARLI , SAKİN , VURDUMDUYMAZ BİR KAYA GİBİ 
DENİZ KIYISINDA YAŞAMAYA SÖZ VEREMEYECEĞİM . . 
 
BIRAKIN DOKTOR , 
YÜREK BU , BAKIN NASIL ÇARPIYOR  
ÇATLAYACAKSA  
ÖFKEDEN , KEDERDEN , SEVİNÇTEN 
VARSIN ÇATLASIN  
 
NAZIM HİKMET 


