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ج  مین 501در 
ُ

 زادروز  احسان طبری سته خ

 :به شودمی تقدیماین مجموعه 

رانی دکتر ☑  ؛ ایران کشان  زحمتکارگران و رهبر  فقید  آموزگار  کبیر و ، تقی ا 

و  کیا، به رحمانبه  ،سیمین، به گیتا، به هوشنگ، به پرویز، به مرتض ی، به خسرو ، به حیدربه و ☑ 

شان را در شان را، گوشت  بدنانگشتان"لویی آراگون   تعبیر   بههمۀ آنانی که به و  ..." مریمخار: "گل  بی

 ..."دنده گذاشتند تا زمانه عوض شودچرخ

 

 :از کرانبی سپاس  با و 

 ه و منتشرنشد تعدادی از  اشعار  که با اهدای  ؛"بوک  رسمی احسان طبری صفحۀ فیس"مدیریت  ☑

 ؛نمودندهرآمیزشان آذین حمایت  م   هرا ب دفتر این ، آرشیو احسان طبری موجود در   تصاویر  بخش ی از  

و خوانش  آوانگاری  تصحیح،که به ساروی گر  پژوهشنویس و ، داستانشاعر ؛استاد اسدهللا عمادی ☑

 م  ه   فارس ی ها به زبان  آن تدقیق  برگردان  لهجۀ مازندرانی و در  متن  اشعار
ُ
 ؛ماشتندت گ

خود  دریغ  بیصمیمانه و کاری هم ذل  و ب  ردی راهبُ فکری که با هم ؛مندل و دغدغهد  هم یاران  همۀ و از  ☑

 .پذیر ساختندرا امکان مجموعه این و انتشار   تدارک ،کار مراحل   در تمام  
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 ایران کشانکارگران و زحمت انقالبیِ نبشِجُ ناکِدکتر تقی اِرانی، چهرۀ تاب

 تهران( ،زندان قصر 3132 بهمن31 - تبریز 3121 شهریور 31)
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 هنمای
 .یا ملس کنیدو کلیک  نمایه  در شعر عنوان   بر روی موردنظر صفحۀ دسترس ی به ُسروده یا متن   برای رفتن به

 .در انتهای هر شعر استفاده کنید نامهواژه، از گزینۀ هادر متن  ُسروده های دشوار واژه برای یافتن معنی

 .های منتشرنشدۀ شاعر هستنداند، ُسرودهگذاری شدهنشانه *ستاره اشعاری که با قطعه  15تعداد 

 .صوتی یا ویدئویی است ، حاوی فایل  اندگذاری شدهنشانه    اشعاری که با نماد  قطعه  00تعداد 

 

 31 ...................................... گردآورندگان( )سخنِ طبری احسان تاریخی جایگاهِ و جاودان"آنِ"

 31 ................................................................. ویراستار( )سخنِ دفتر این بارۀ کالمی چند در
 

 13 .................................................................................  پَراکنده هایسُروده

 11 ..............................................................  (هجایی در شش بند ۀمنظوم) بیداری یك تاریخِ

 11 ...........................................................................   )نثرِ موزون( !ماست نوبتِ نوبت،*

 13 .............................................................................................................    اُمید

 14 ...................................................................................................  تابماهْ در آهنگی

 13 .......................................................................................................  پاییز تنگیِدِلْ

 11 ................................................................................................  [3سوگند] سوگند*

 11 ........................................................ [ فارسی برگردانِ در لهجۀ مازندرانی با چارپاره] وائیسِه

 14 ..............................................................................  تاریك شَبِ رَخشَندگانِ به ددُرو*

 13 ..................................................................................................   شوُم بَهارِ آن از

 11 ..............................................  ("!زمان" )هان! ای ایزَدِ !گذردمی که است زمان خداوندِ این و

 11 ......................................  )چَکامه در ستایشِ زبانِ طبری( ایرانی شَرَفِ وُ فَضل که عُمر یك پَسِ

 14 ...........................................................................................  شَهید افسرانِ همسرِ به

 13 ......................................................................................................  انسان ثَنای در

 04 ............................................................................................  سپید( )شعرِ بابَك مَرگِ

 01 ..............................................................................    کیوان مرتضی شهید؛ شاعرِ به

 01 ..................................................................................  خورشید بَرآمدنِ ازپَس ساعتی

 00 .......................................................................................................  (آریامِهر) مِهر

 04 ................................................................................................................  آناهیتا

 03................................................................................................................... ناهید

 44 .......................................................................................................   حقیقت راهِ

 43 ............................................... [ ...سالگی11برای] نوُر از کرَشیپِ ،یپهلوان درآمَد شَب شهرِ به

 41 .........................................................................................................  اَبر وُ نیشاه
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 41 ....................................................................    اَفشاند کشوری فَرازِ بَر زَرّین بَذرِ اِرانی

 44 ............................................................................ [ ها در آستین استزمان را گنج]/ الله

 42 ........................................................................................   روزبه خسرو برای غزل

 43 ...........................................................................................  سَرمایه دیارِ اندر کودک

 24 .................................................................................................................  تنامیو

 23 ....................................................................................................  خاموش قهرمانانِ

 21 ..................................................................................................    زندگی معنایِ

 21 ................................................................  [!فَراموش مکن ،]مَبَر از یاد شَهیدان خونینِ گورِ

 21 .....................................................................................................    جاودان آنِ

 21 ..............................................  مصدّق[دکتر محمد ( ]برای یك عکس هایی دربارۀ)اندیشه اندوه

 20 ..........................................................................................  کبیر نوزاییِ چاووُشانِ ما

 23 ..............................................................................................  کوُه به آمَد بَهار چُون

 34 ...............................................  ]نثرِ موزون[ یونان( )خَطابی به رزمندگانِ هادل وُ هامُشت پیوندِ

 33 ................................................................................................................  نامهتاجْ

 31 .............................................................  رزمِ شاعر[اعی درستایشِ آموزگار و همربدو ] اِرانی

 31 ...............................................................................................  !رفیقان ای دارید باز

 34 ..........................................................................................  یارانش و خاوری علی به

 32 ..................................................................................................  جنوب زندانیانِ به

 344 ........................................................... (جو و خاوریفداکار، حکمت تقدیم به دوستانِ) هاایتوده

 341 ..................................................................................................  گرسنگی اعتصابِ

 341 .................................................................... ]نثرموزون[ !بِکوب خَستگیبی رَزمْ طبلِ بَر

 340 ................................................................................... فَریب پُر تهرانِ تیرۀ آسمانِ در

 344 .................................................................................................................  نیلن

 343 ........................................................................................ مانی کیهانیِ دوُالبِ فلسفۀ

 334 ..................................................................................................................  اِرانی

 333 ...................................................................................................  یزندان رَزمِهم به

 331 ................................................................................  را باران نَمِنَم کندچه توفان مُرغِ

 331 ...................................................................................   ( اَشباح) جُنبش پیشوایانِ

 332 .......................................................................................................  ایرانی دهقانِ

 333 .......................................................................................................... نورانی تَپِشِ

 314 ..........................................................................................  پِیکار یك زمستانیِ نَغمۀ

 311 ......................................................................................................  زندانی زِمزِمِۀ

 311 ................................................................................................................  انوشه

 311 ...............................................................................  ("استخر "از سنگ نِبِشتۀ) شادی
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 314 ........................................................................................................... مُعجِز گیاهِ

 312 ...................................................................................................  تنامیو رانِیدِل به

 313 ..............................................................................................   دیشَه افسرانِ به

 313 .............................................................................................................  مَتَرسَك

 311 ..........................................  (سَرای ایرانلبزرگ غَز شاعرِ گردِامین سال 014مناسبتبه ) حافظ سالِ

 311 ..............................................................  (...)چو از مَسنَد بَرافکندم خدای آسمانی را تاریخ

 313 ........................................................................................  مَحجوب عبدالخالق رفیق

 311 .......................................................................................................  شب دخترانِ

 311 ................................................................................................................. آنجِلّا

 314 .............................................................. (هلوی)ترجمۀ منظوم ازمنظومۀ پ آسوریك درختِ

 312 ....................................................................................  گوسنس آلنده سالوادر دکتر

 301 .............................................................  کامه()چَ الیپزیك در ژاله با دیدار خُجَستگی به

 301 ..................................................................   جوحکمت پرویز ای؛توده شَهیدِ افسرِ به

 304 ...................................................................................................  رَزم یهاچَرخِش

 302 ...................................................................................................  دوست یك برای

 303 .........................................................................................  [1سوگند] دیگر سوگندِ

 343 ...........................................................................  واره()غزل گیرانپِی بُردباریِ بر درود

 341 .....................................................................  واره()غزل هَراسَمنمی خویش سَدِۀ از من

 341 ............................................................................................... گُمنام سَربازِ آرامگاهِ

 340 ................................................................ (خسرو گلسرخی شهید رفیقِ فرزند رایب) دامون به

 344 ........................................................................................................  کارسِتَم پَندِ

 342 ................................................................................................... خورشید پیروزیِ

 343 ..............................................................................................................  زیستن

 324 ..............................................................................  ای لنینی[]منظومه پِیکار هایدرس

 320 .............................................   )به مناسبتِ روزِ شهیدانِ حزب و جُنبش( رَزمَندگان به بادنوشْ

 323 .................................................................................................................  نیلن

 334 ...............................................................................................................  لنین به

 333 ...................................................................................................  پِیکار وُ سازگارى

 331 ........................................................................................................  بزرگ تمدّنِ

 331 ...................................................................................... کبیر اکتبرِ سالگیِشَصت به

 330 ............................................................... شده در هواپیما...[]سُروده هفدهم سالِ اکتبرِ به

 334 ..................................................................................................... سَرباز به پیامی

 333 ...............................................  )بر اساس اوورتورِ تراژیكِ برامس( روزبه خسرو روشنِ خاطرۀ به

 143 ......................................................................  [برای دکتر تقی اِرانی] مَرگ دو وُ مَرد دو



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

8 

 141 ............................................................  (به مناسبتِ جُنبِش مردم تبریز) !زیتبر جاودانه یا

 141 ...........................................................................................................  14 مُردادِ

 141 ........................................................................................................  گرید یفردا

 141 .......................................................................................... کَف زِ فتادینَ خَلق پَرچمِ

 140 ................................................................................  !کاریپِ جاهمه قهرمان، کَسهمه

 144 ...........................................................................  سپید( )شعرِ شَهیدان نامِ به یادمانی

 131 ............................................................................................................  پوُالد گُلِ

 131 ...........................................................................................................    زمین

 130 ................................................................................................  گُشود در مُسافری

 132 ................................................................................................................  حزب

 133 ................................................................. )چکامۀ بازگشتِگان( مَغروُر فَالتِ ای! ایران ای

 111 ......................................................................................................  میهن سُرایشِ

 111 ................................................... ]اِرانی[  هایی دربارۀ یك عکس()اندیشه سال چهل از پس

 111.........................................................................................................  فَراز آرزویِ

 110 ............................................................................... )به شَهیدانِ انقالب( سِپیدم سَمَندِ

 112 .............................................................................................................  ایتوده

 114 ..................................................................................................  پَدید نُو انسانِ به

 113 ...............................................................  گران(ترین اَفزارِ ستمبزرگ ،)دروغ !دروغ بَر لَعن

 111 ...................................................................................................  ل()غز حزب به

 111 ................................................................................................. ل()غز زَر گویِ ای

 111 .................................................................... ل()غز !مَنِشینید پا از پاخاستهبه خَلقِ ای

 110 ..............................................................................................................  انقالب

 112 ..........................................................................................  !مُبارک تانشاهِبی عیدِ

 114 .........................................   ام آرزوست()بُگشای لَب که قَندِ فراوان مولوی غزلِ استقبالِ به

 113 ....................................................................................    دیدار در مَراست آفتابی

 111 ..................................................................................................   ریزانبَرگْگُل

 111 ................................................................................  !است آیینی را ما خبران،بی ای

 111 ............................................................  ای()انسانِ توده نیستند خود آنِ از خَلقْ یارانِ و

 110 ..................................................................  ارِ خِردمَندان(ت)ازگُف هاانسان میانِ در انسان

 112 ................................................................................................................   کرج

 114 ...................................................................................................  کارسِتَم مَرگِ در

 113 ........................................................................................  سَالطین وُ مُلوک وُ شیوخ

 111.............................................................  )به شَهیدان جَنگ باتجاوزگران بعثی عراق( شَهید

 111 .....................................................................................................  عادالنه جَنگِ
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 111 ......................................................................................................... مَرز در رَزمْ

 111 ......................................................................................  اندرزنامۀ عُمر(از ) بینش دو

 113...............................................................................................................  آزمون

 104 ..........................................................................................................  قرمز وضعِ

 103 ..................................................................................................  خونین خوزستانِ

 101 ............................................................. (شهردرخرّم 3113مهرماه11به یادروز) شهرخونین

 101...............................................................................  (دانش عسگر برای) یادبود چَکامۀ

 102 ............................................................ )به نامۀ مردم( سَحَری سِتارۀ اِی مُحاق ز درآمَدی

 103 .....................................................................  )به یادِ والدیمیر مایاکوفسکی( !بِدرود تَرانۀ

 143 ........................................................................................ )به پابلو نِرودا( یادبود تَرانۀ

 141 ....................................................................................................  زهرا به اینامه

 141 ............................... )برای محمدحسین فهمیده( رواباشد؟ کردنتُهیدِل زهستی! کودکچنین

 140 ............................................................ (به دکتر اِرانی) است؟ مُردن خُفتَن، خاک در آیا

 142 .............................................................................................  فردوسی ستایشِ در

 124 ....................................................  )ما کُجاییم در این دِیرِ تحیّر، تو کجا...( ...مَگویید مُدّعی با

 121 .................................................................  [رباعی] سِپید صُبحِ عاقبت دَمید که دَمْ آن

 121 ....................................................................  ]قطعه[ "شِناخت" شوقِ وُ طلب را آدمی

 121 ..................................................................  )به یادچایکوفسکی( تَمامنیمِه همه کارهایم

 121 .........................................................................  امسُروده نوشین خاطرِ به را شعر این

 120 .......................................................  (با برگردانِ فارسی حَبسیّه) مازندرانی شعرِ بیت چند

 124 ........................................................  کنیمی مرخّص را خود گزارِخدمت اکنون! خداوندا

 122 ..................................................................................... "آذین" دخترم زایشِ برای

 134.................................................................................................... ثای استالینرِ در

 133 ....................................................................  الیپزیك گورستانِ در امسُروده از بیت دو

 131 ..................................................................................................  مَأیوس شاعرِ به*

 131 ............................................................................................................  دستور*

 131 .......................................................................................................  پوُکْ کَدویِ*

 131............................   مادر( سالگی درگذشت14ِ)غزل برای  امگشته مادرپاکْ مِهرِ پِیمانِ بَستۀ*

 132 ...............................................................................   "آذر" اَرجمَندم، همسرِ به*

 141 ..................................................................... رانۀ کودکانه(تَ )دو "هاجادّه" و "بهار"*

 141 ................................................. امضاء( آوری کنندۀهای یك جمع)از یاداشت دهقان آخرین*

 142 .............................................. (3311مه 13)به مناسبتِ تالقیِ دو شطّ کبیر، شنبه  دُن – وُلگا*

 143 ....................... تِ تشکیلِ شورایِ صُلح درشهربرلین(بمناس)به کنندمی شُورا صُلحفظِبهرِحِاز هاخَلق*

 133 ................................................................................... گرفت زیوَر لنین نامِ از تُرعه*
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 131 .........................................................................................  ایران خَلقِ اِی تو به زِه*

 131 ......................................................................................  شورا کشورِ بَخشْفَرَح در*

 130 ..........................................................................................  خلّاقیّت وُ صُلح کُنگرۀ*

 134 ................................................................................  نِشَستَم طَیّار اندیشۀ شَهپَرِ بَر*

 133 ............................................................................................  خَلقْ پَهلوانانِ سُرودِ*

 113 .............................................................................  )داستانِ واقعی( کرمان از مادری*

 111 ......................................................................................................  دانِش مَعبَدِ*

 111 ...............................................................................  صُلح لَهِ بَر خویش رایِ دهممی*

 110 .................................... وده ایران(های حِزب ت)تقدیم به پیك خاموش"شاهی"به پِیكْ رسدمی*

 114 ............................................................... )گرچه دیرآمدی ای دوست ولی مُغتَنَمی(  غزل*

 112 .................................................................................................. )به حافظ( غزل*

 114 ....................................................  دردرون باشد، سخن چون شُعله بَرخیزَد()چوسوزی  غزل*

 113 ..............................................................................................................  قطعه*

 111 ...................................................................................................  )قطعه( مَردی*

 111 ......................................................................................................  )قطعه( هنر*

 111 ................................................................................................... )قطعه( راستی*

 111 ....................................................................................................  رَنج فَرزندانِ*

 114 ...........................................................  ( سُرود 1) ایران کارگرِ طبقۀ حزبِ سُرودهای

 111 .......................................................................................... منجپَطرحِ اوّلیۀ سُرودِ 
 

 114 ................................................................................ پَراکنده هایتَرجُمه

 112 ..........................................................  مایاکوفسکی والدیمیر /پُشت تیرۀ نایِ روُی
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 گردآورندگان سخنِ

 جاودان و جایگاهِ تاریخی احسان طبری"آنِ"
 

 ز خیالی نیستنده که گویی جُگُریزَ مرِدر این عُ

 ردیدآوَخود پَ هانِجاوْدان را در جَ "آنِ"تو 

 ...والی نیستمْ را زَش است و آن دَراموُچیزی فَ رکه هَ

 

خوب، بد،  (؛تهراندرحَصرِخانگی، ، 0518اردیبهشت 1 - ساری 0013بهمن01) احسان طبری
 رگ راندهی از زندگی به سوی مَخاصّ وضعیتِ درسال زندگی کرد و  20 نزدیک به ،زشت یا زیبا

عنوانی کهه بخواههد    خود زنده است. هر عملِ تاریخی ا، احسان طبری درامّ شد فنا اشو جسم
 گههر،وهشژپههمههدار، ی انقالبههی، نویسههنده، متههرجم، سیاسههترزمنههدهرا تعریههف کنههد، ماننههد:  او

ای از و غیهره...، تنهها جنبهه    ، دیالکتیسهینِ نابههه  شاعر، فیلسوف نگار،روزنامهمورّخ، شناس، زبان
دیگهر ههم دهادر بهه تعریهف و      یهک  ی ایهن عنهاوین درکنهار   کند و همهه را توصیف می او هستیِ

دوسهتِ  انسهان "یهک   احسهان طبهری  ی او نیسهت.  ساله 20 هستی او و زیستِ کاملِ شناساندنِ
 گرفت.نگ میکه فضیلت و پارسایی از او رَ بود "بزرگ

های این زمانی دابل متوسط آفرین است. عصری که با عصرِلمحصول دورانی غوُ احسان طبری
سیاسهت،  ههه    یاو مصهدا  دارد. ههه در عرصهه    عصرانِی هممورد همهایسه نیست. این در مق

ی "آن"آفریهدن   خهود را صهرفِ   مهرِ عُ یتفکر. احسان طبری همه هنر و ادبیات و هه اندیشه و
بها جایگهاهی در    "آن"دههد. ایهن   ردیم درار میرشمُهای معرفی که بَعنواناز کرد که او را فراتر 

از سهال   12حاکمیهت   سهازد. دو می احسان طبری را غیر دابل انکارخورده است که تاریخ پیوند 
اش از آن جایگاهی کردند که گفتهه  او و اندیشهانکار و فرودآوردن  صرفِخود را  یودفهبی تالشِ

 فهرازی کننهد. برخهی   اَاو گهردن  کهردنِ "لِهه "خواستند تا با تصوّرِ خامِ خهود بها   او  مد. مخالفانِآ
نداشهت، برخهی    "شهاعری "عهای  ادّ را در بو  دمیدند، درحالی که او ونبودن ا"شاعر" منتقدان

نبهودن او انگشهت   "فیلسهوف "کشیدند، برخهی بهر  اظِ ادبی پیشلحبه نبودن او را "نویسنده"
این همهه   . و..!او ارزیابی کردند استعدادِ "کنندۀتباه"او را  فعالیتِ حزبیِ گذاشتند، برخی دیگر

شاید  ی وکمّ او از لحاظِ یسالهیک فرینشِآ ی به اندازۀحتّاو  منتقدانِمدّعیان و درحالی بود که 
 اند. آوردی ارائه نکردهکیفی دست عدِاو از بُ یماههیک
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ها پاالیش سلنَ ی نقد و درکِاست که باید در بوته زیست و آفرینشِ طبریاست،  هه مهمّآن
راهِ بهه هشهم "بهرای آفهرینش و   تالش  که طبری در ی"آن"ای ادامۀ آن بررا ای یابد و راه توشه

گوناگون احسان  آثارِ سویه و درستِفی همه، معرّاین راه اول در فراهم آورد. گامِ بوده، آن "زایشِ
منطه  و   اسهاسِ  های نوینی را برراه ،خود د و با نقدِنشو شدن نقدحینِ خواندهطبری است تا در

 د.  نفردا درار ده های امروز وسلروی نَ پیشِدر طبری  اندیشگیِ روشِ

گیری آوری نفسگیری و جمعدنبال این مجموعه پژوهش وگردآورندگان در راستای این تالش، 
 آوردن همه آن هیزهایی که از احسان طبهری بهه عنهوانِ   سال برای فراهمرا در مدت بیش از سه

و یها  شده منتشربه شکلِ پراکنده سال  12در جاهای مختلف در طی زمان بیش از  "شعر" کلّی
یم و زمهان  فشردماجت پای یافتن منابع، با سِ ها درتمحدودیّ . با وجودِاند، صورت دادهبودنشده 

خُجَسهته زادروزِ احسهان   مهین  023در  یم تا این دفتهر کرد خودرا هدیۀ جستجو و تالش جمعی 
   انتشار یابد.  طبری

های متنهوّ  احسهان طبهری    آراسته به سُروده اتکاء، و دابلِ خطا،ای تا حدّ ِممکن بینسخه انتشارِ
راه ایهن  با شوری عاشقانه در ،مشکالت یروای همهپَبی امّا ،رخطری را الزم داشتپُ طوالنی و راهِ

 دسهتِ بهه   ،عتبهر سهتند و مُ یم تا محصولِ کار به عنوان مرجعی مُایستاد یم و پایِ کارگام گذاشت
 پدیهدۀ ظههورِ  بررسهی طبهری و    و شهناخت و نقهد   رگِتُسِ برسد که وظیفۀسلِ امروز و فردایی نَ
حیّتِ دیگهری بهه بررسهی    صالرا به عهده دارند. امیدواریم افراد صاحبدر جامعۀ ما  "هاطبری"

گشهته از  اندیشهه و هنهر ایهن جامعهۀ نَحیهف      احسان طبری بپردازند و فرهنگِ ثارِابعادِ مختلف آ
 دانایی و توانایی سازند. رشارِبیداد را سَاندیشی و تاریک ریرَمهَزَ

بها  سهاله را   20 تقهویمیِ  مانِز -خوب، بد، زشت یا زیبا -از این گفتیم، طبریطور که پیشهمان
به رفتگان پیوست. او نیز  را سُرود و "ماسۀ انسانحَ"، با دلم و ددمِ خود نَشیبِ بسیار زیستفَرازو
 است.  جایگاهی تاریخیکرد، خود خل   هستیِ شعا ِ درکه را  ی"آن"ا امّ

است و  احسان طبری زنده عملِ تاریخییابی به آن با و تالش برای دست جایگاهِ تاریخیاین 
 ها ادامه خواهد یافت.سلنَ تا

 عزیزش گرامی! یادِ

 گردآورندگان                                                     

 زادهبمید سحر، هاتف رحمانی، بهروز مطلّاُ                                                      

 3144بهمن   33                                                            

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 این دفتر در بارۀکالمی چند 

 سخنِ ویراستار
 

قطعه از  114رو دارید، حاوی در پیشِ "در آستانِ اطلسینِ سَحَر" دفتری که با عنوان
های گوناگون )از دوبیتی، رباعی، شاعر در قالب است که های منظومیها و ترجمهدهسُرو

و  تا شعرِ نو و شعرِ سپید گرفته هجائی شعرِ وچارپاره  ، مُسَمَّط،قطعه، مثنوی ،قصیده غزل،
طبع آزموده و حزب طبقۀ کارگر  ز حیاتِساله ادر بازۀ زمانی چهلنثرِ موزونِ شاعرانه...( 

بندی طبقهیابند. با بار انتشار میها برای نخستیناست که برخی از آن دهسُروها را آن
 "هاسُروده"در دو بخشِ ها آن انتشارِ اوّلیۀ تاریخِ یا زمانِ سُرایش و ترتیبِبهآثار این

ر د،هایشطبری دربارۀ داستان رود این سخنِمیمان ، گاین مجموعهدر"هاترجمه"و
ها در اثرِ دامنۀ طوالنی زمانِ آفرینشِ این قطعات، ناچار در آن" کهجا نیز مصداق یابد این

 ."سطح برای خوانندۀ تیزبین مشهود است بك وُاختالفِ سَ
 

 زیرین ضروری است: مجموعه، توضیحاتِدربارۀ این 
هایی سُروده برگردانِو  دطعه(202ی شاعر )هارودهسُدربرگیرندۀ  در آستانِ اطلسینِ سَحَر (3

های سال درعموما هستند که  دطعه(51)به فارسی های مختلفاز زبان از شاعران ِکشورهای دیگر
تئوریک  مناسبتی، دریکی از کتب و نشریاتِبه و بار تنها یک0510تا  0502در بازۀ زمانی دور 
مرکزی مردم و  هایارگانماهنامۀ مردم،  و  ،، پیکاردنیاهای هحزبی )اعم از مجلو اسنادِ سیاسیو

ها و یا با تخلّص شاعر و خودِ با نامِو فضاهای مجازی غیرحزبی  یا بعضا در نشریاتِنامۀ مردم...( و
، "استوار"، "ا.استوار"، "س" ،"سپهر"، "ا.سپهر"، "ا.ط" نظیرِ یدمتعدّ امضاهای مستعارِ

 .اندمنتشر شدهنیز بدون امضاء  معدودیو  ...(،"ا.کارِن"، "ک"، "ا.ک"، "کوشیار"، "ا.کوشیار"
لیه، اوّ مستقیم به منبع انتشارِ ( با مراجعۀشَمارانگشت موردِجز هند )بههای این مجموعه سُروده

 لاوّهای ترتیب بخشبه اند کهروده گردآمدهسُ زیرِ هر منبع در با ذکرِبازنویسی و ویرایش شده و

عدمِ  دلیلِحال بهدهند. با اینرا تشکیل می( های پَراکندهترجمه) مدوّ( و های پَراکندهسُروده)
تردید هنوز اشعار و دطعاتی ازاین دست بی، و آرشیوهای درحال انتشار دسترسی به منابع کافی

 ادبِ فارسی افزوده شوند.وشعرگنجینۀ غنی از  این برگِ زرّینِ بعدی بهویراستِ دارند تا دروجود 
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گزینۀ اشعار احسان " برگرفته از دفترِ "کْدوی پوُکَ"و "یوسأمَ شاعرِ"دو شعرِاین مجموعه در (1
کتاب . است "محمدبادر بیرنگ کوهدامنی"یاد بلندآوازۀ افهان، زنده شاعرِ به کوششِ "طبری

ازمیانِ " نامناسبِ افهانستان با عنوانِدر خل دمکراتیکِدورۀ حاکمیت حزبِدر 0510مزبور درسال
پراکندۀ احسان های برای گردآوری سُروده یتوجّهدابلِ کوششِ کهیافت  شرنَ "لماسهااریگها و

جز هند در کتاب مزبور که به رغمِ تشابه اسمی و به شد.محسوب می یک غیرایرانیطبری توسط 
 31 متنِندارد،   "گونهای خوابترانه-هاها و الماساز میانِ ریگ"شعر، هیچ ارتباطی با دفتر 

گردآوری و  ویرایش بدونِای وسرهشمه و با تایپی غیرحرفه ذکرِ بدونِ احسان طبری سُرودۀ
 اند. شدهمنتشر 

  

خود،  سهمِهریک به که دستِ ما رسیدبهزیر نیز  کتابِ دو در آستانۀ انتشارِ مجموعۀ حاضر، (1
 بودند:  گُشاراه ِزیادی دّراهنما و تا حَ مجموعهاین  تکمیلِ محتوایدر 

حجمی در "های احسان طبریها و برگردانیدهسُروده"حاوی "پیمابمسافرِ شَ"عنوانِ با اولکتابِ
ها گردآوری سُروده در ایندانهارجمَخود کوششِ که در نَفسِبا نشری محدود صفحه 203بر لغ با

با  اثرِیا یک ایده  یا خل ِزمانِ یک کار این انجامِ هم. شودشاعر محسوب میهای و ترجمه
یا  "تَوارُد"شناسند، مصدا ِ دیگر را نمیهند نفر که یک دو یا توسط دواح مضمون و موضوعی

داشته  جا اشاراتیجا و آنبه آن برخورده بود و اینخود  در کارِاست که طبری هم  "هدِمُوارِ"
شد که در انتقالِ صمشخّ ،مزبور روی محتوای کتابِبر یک بررسی فشرده دردیگر، ازسویی .است

 و داریاصلِ امانت و انتظار مورد ددّتِآن متاسفانه  ،های پراکندۀ شاعرمتنِ بسیاری از سُروده
های مشهور از سُرودهیکیی حتّکه نحوینشده است، به رعایتها سُروده به متنِنسبت وفاداری 

که  "ای توده، نگارندۀ تاریخ شمایید!"با مطلعِ و  "ودت است"با عنوان یاد سیاوش کسرایی زنده
شناسامۀ  نوعیبهو  هشدمنتشرو ضبط انقالبی اجرا و ودی به عنوان سُر 32یروزی انقالببعداز پ

اگر یقین داشتیم که  . بنابراینبودشده  طبری واریزاحسان  حسابِ، بهشودکسرایی محسوب می
های پَراکندۀ احسان طبری وظیفۀ سِتُرگِ گردآوری سُروده "پیمابمسافرِ شَ" کتابِ با انتشارِ

 انتشار وگردآورندگان  به ادامۀ کارِنیازی  ، طبعا دیگرسامان رسیدهدرخوری به درسطحِ بایسته و
 بود.مجموعۀ حاضر نمی

 شمسی( 8055) 1013/ سال "او طرحی از زندگی و آثارِ -احسان طبری"با عنوان  مدوّکتابِ
به زبان روسی شناسی اُزبک ودکترای علوم زبان-، نویسندۀ روس"شااسالم شاممدوف"پروفسوراثرِ

 و از درار اطال  شدهنویسیخوش با خط نستعلی که احسان طبری  دطعه اشعارِ 03با درج 
 ،"تنگیِ پاییزدل"و  "اُمید". در کتاب مزبور جز دو شعر گذراندمراحل برگردان به فارسی را می

 سُرودۀ دو و "هاجادّه"و  "بهار"رانۀ کودکانۀ تَ دوها، عالوه بر آن نشده وجود دارد.منتشر شعر05

https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-miane-righa.pdf
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 رسمی احسانبوکِصفحۀ فیس"ازبرگرفته  "آذر، مارجمند همسرِبه "و  "مادرغزل برای "
، "رخشندگانِ شبِ تاریکبه "، "نوبتِ ماستنوبت "شامل:  دیگر از منابع شعر سه نیز و ،"طبری

ها در آن که عنوانِهستند  منتشرنشدۀ شاعر سُرودۀ 05جمعا  ،("دستور"و  "یوسأمَبه شاعرِ "
این مجموعه را به توانستیم بخشی از گرهه میا. اندمشخص شده (*ستاره ) با عالمتِ فهرست

فاددِ تاریخ ها جا که عمدۀ آناز آناختصاص دهیم، امّا  "منتشرنشدۀ احسان طبریهای رودهسُ"
این  بخشِ نخستِدر "طبقۀ کارگر سُرودهای حزبِ" ازها را دبلآن ترجیح دادیملذا هستند، 

  کردیم.نیز مجموعه بگنجانیم و هنین 

با   نمایهدر که از منابع گوناگون گردآوری و  طبری احسان منتشرنشدۀ سُرودۀ 31 عنوانِ (1

 :زیر استو ترتیبِ شرح  اند، بهشدهص مشخّ *عالمت 

 به*تاریک  شبِ رخشندگانِ به درود* (0سوگند)سوگند*موزون(  نثرِ)!ماست نوبتِ نوبت،*

، ارجمندم همسرِ به*مادر سالگی درگذشتِ 02غزل برای * پوُک کدوُی* دستور* یوسأمَ شاعرِ

 دُن – وُلگا* دهقان آخرین* آهنگ( با کودکانه ترانۀ)هاهجادّ*آهنگ(  با کودکانه ترانۀ)بهار*آذر 

ایران  خل ِ ای تو به زِه*گرفت  زیوَر لنین نامِ از تُرعه* کنندمی شورا صُلح حفظِ بهرِ از هاخل *

 سُرودِ*نشستم  طیّار اندیشه شَهپَرِ بَر* خلّادیتوصُلح کنگرۀ* شورا کشورِ خشبَرحفَ در*

 صُلح لَهِ بَر خویش رایِ دهممی*دانِش  مَعبَدِ*وادعی(  داستانِ)کرمان از مادری* خل  پهلوانانِ

 درمان) -حافظ به-غزل* دوست...(ای دیرآمدی گرهه) غزل* خاموش"شاهی"به پیک رسدمی*

 (دطعه) هُنر*دطعه( ) مَردی*دطعه * باشد...( دردرون سوُزی هو) غزل* جان...( آالمِ دِه

 نج.رَ فرزندانِ*دطعه( ) راستی*

داری و بدونِ تاماناصلِ رعایتِبا اشعار ۀکلیمتنِها، رودهخوانیِ سُدرست و خوانیآسان با هدفِ (1
گذاری جدانویسی، عالمتتا حدّ ِمقدور نیز رعایتِ شده و منابعِ مربوطه مُنتقل دستکاری، عینا از

، معانی نزدیکِ برخی "نامهواژه"در بخشِ  ،مجموعهپایان  در است.صورت گرفته گذاری اِعراب و
و شده  معتبر برگرفته از فرهنگ لهاتِ هاته در سُرودهکار رفبه دشوارِمهجور، منسوخ و یا  هایواژه

  احسان طبری است. آلبومِ تصاویربخشِ این مجموعه نیز پایان
☆☆☆ 

زیر وجود  شرحِبهنیز  هاییمحدودیت این مجموعه، تدارکِ گردآوری اشعار و مسیرِ در امّا و

 نظر دور داشت:  ها را ازتوان و یا نباید آنند که در ارزیابی نهایی، نمیشته و داردا
 

ای از عمده یاد احسان طبری برای انتشار بخشِزنده ۀمتواضعان تمایلِعدمِ ،نخست مانعِ الف(
 حالام، با اینرودهراخ شعر سُدر طیفی فَو مر راسرِ عُکه سَبا آن": استکه خود گفته یشهاسُروده

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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پاییز(. بنابراین اگر آن اشتیا  و پافشاری  ۀ)دیباهه با پچپچ "امههرگز خود را شاعر نپنداشت
کاستِ انتشار  حتّیس از انقالب ایران نبود، شاید وپَهای پیشش در سالازمرَهم دوستان و یارانِ

 "با پچپچۀ پاییز"و  "از میان ریگ ها و الماس ها" هاپی دو دفترِ نشرِیا و "اشعار ۀگزید" خوانشِ
نویس، حاوی یادداشتی ازدفتری دستدری از طبری خطّدیگر، ازجمله دست شد. دلیلِمیسّر نمی
طبری تحمیلی ایران و عرا  است که  مناسبتی در دوران جنگِ از دبیل شعرهای هارودهبرخی سُ
 دریب به تمامِ مطل ِ ارزشی اکثریتِراینده، بیبر خودِ سُ"نوشته است: روی دفتر مزبور  انهعمتواض
راحتی  لذا با نهایتِ ،ک نباشنددَجمالت بَها روشن است و ممکن است تنها برخی ابیات و آن
ی و خطّ همراه هند دفترِاین دفتر به از درارِ اطال ، اصلِ "...عله سپردتوان به شُها را میآن

از و پس شدهیافتهایران درشکلی اتفادی سال پیش به 02، حدود متعلّ  به طبری شخصی دیگر
همّتِ محمدعلی شهرستانی، به "زندگی یادنامۀ-خویشتن دیدارِ از"هاپ کتاب مجموعه مقاالت 

و مرتضی )پسرخالۀ احسان طبری( توسط آدایان ناصر ملکی اسناد این مجموعۀ آشکار شد که 
 روزی امکانِ نیز امیدواریم این دفترها است که شده "ی ایرانملّ اسنادِ سازمانِ" تحویلِزربخت 
ها احسان طبری از محتوای آن آثار مندان به حفظ و نشرِگران و عالدهپژوهشتا  یابند انتشار
 مند شوند.بهره

 

متعدّدِ  انتشار در نشریاتِ های طبری از حیثِرودهپراکندگی گستردۀ سُ ، فراوانی ومدوّ مانعِ ب(
که گاه با  سواز یک و سیاسی ایران و خارج از میهن های ادبیجُنگدر یا و حزبی یا غیرحزبی 

، و از اندمنتشر شده...و امضاء بدون ذکر نام نیز و بعضاگفته های پیشیا با تخلّصو نام وادعی 
( و 0544تا0502نجم روزنامۀ مردم )های اول تا پبودن آرشیو دورهسویی دیگر فقدان یا نادص

 افزود.می هارودهسُهمۀ خود بر دشواری گردآوریِ  به سهمِ که هادسترسی به بسیاری از آن عدمِ
 

ن در آ های فراوانِتزیّمَ کنارِ فضاهای مجازی در کار در هایو آفت ها، آسیبمانع سوم ج(
 از -ارزشمندهم بسیارولو - دولیعبارت و نقلِ یا  بینیم شعر واست که بسیار می های اخیرسال

گونه جاعالنِ این که نشردهندگان وبار اینو فاجعه شودبزرگانی دیگر معرفی می نامِبه  دیگران
تر ما زمانی بیشسازند. حیرتِود میهاکِ آن هنرمند وانمرا عاشقانِ سینهمطالب گاه خود

( "روممن به راهِ توده می" مقطعِبا ) "رزمِ ما"رود سُفایلِ صوتی و متنِ دو  بینیمشود که میمی

وادع  درو  مشهورهای از سُرودهکه ( "ای توده نگارندۀ تاریخ شمایید")با مطلع  "وقت است"و 

سایت حزب  درشوند، محسوب می "هاتودهشاعرِ"ملقّب به  کسراییسیاوشیاد شناسنامۀ زنده
ویدیو  حتّی و اندشدهاحسان طبری معرفی به نامِ رودهای حزبیسُ بخشِ -طبقۀ کارگر ایران

یاد طبری با نام و تصاویری از زنده سایت یوتیوبدر  tudehparty کلیپِ آن نیز با امضای
  است... منتشر شده

https://iran-archive.com/fa/bakhsh-tozih/335
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-miane-righa.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-miane-righa.pdf
https://iran-archive.com/fa/bakhsh-tozih/336
https://iran-archive.com/fa/bakhsh-tozih/336
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-didare-khishtan.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/14/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/14/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/14/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=kq2U-DU00Cc
https://www.youtube.com/watch?v=kq2U-DU00Cc
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حفظ و نشرِ با هدفِ  نِ انتشاراتینَساله از سُستِ ههلسَگُودنِ این زنگارها و زد رسدنظر میبه
طلبد تا را میعالی همّتی  ۀ جمعی باجانبهمه ، کوششِدیگر بزرگانِ میهنآثارِ احسان طبری و

م با تواَ داریِامانت و اصالتبا حفظِ باختههنرمندانِ جانودیگر دانشمندان و وی سنگِگران آثارِ
 .شودرسانده یهای بعدنسل دستِبه ،سالم و نه مخدوش و دستکاری شدهطورِبهمنطقی،  وسواسِ

☆☆☆ 

نیز  ، و"احسان طبری آثارِ کلّیاتِ"انتشار رو، وظیفۀ گردآوریِ وپیشِمجموعۀ  از راترفَ ما،نظرِبه
تاریخ و  و ادب همراه با نقد و بررسی به دلم بزرگانِ عرصۀ شعر و فرزانه، این دانشمندِ ۀنامزندگی

ای آینده تواند دربگیرد، میالزم برای آن شکل ۀای برزمین مانده است که اگر ارادفلسفه، وظیفه
های ابخانهیاد احسان طبری در کتهه از آثار زندهدر حالِ حاضر آن. جامۀ عمل بپوشدنزدیک 

شکلی غیرِمتمرکز )پراکنده( های اینترنتی بهسایت های مجازی ویا در فضا جهان و معتبر ایران و
احسان  جایگاهِنام و بُلندای  به لحاظِ کمّی و کیفی درخورِ، هنوز انتشاریافته و در دسترس است

 طبری نیست.  
         

رده، در های برشمُکاستی ها بود که مصمّم شدیم تا با هدف جبرانِپایۀ درکِ این ضرورتبر
نابخشیدن به گنجینۀ علمی، ادبی، طبری و نیز غِاحسان آثار  راستای پاسداری از اعتبار و اصالتِ

ماریم و گُ همّت ۀ سِتُرگاین وظیف انجامِایران، به طبقۀ کارگرِ حزبِ ربارِپُ تاریخِ ، فرهنگی وهنری
شاعرانِ هنرجویان، گران، پژوهشۀ را درمعرضِ استفادجمعی تالشِاین  این طری ، حاصلِاز

از و  ین باوریم که طبری را باید خواندا درار دهیم زیرا برو دوستدارانِ شاعر ناددانِ محترم جوان، 
آموخت  او هنریِو، تا میراثِ ادبیتئوریکِتاریخی، فلسفی، سیاسی و علمی، آثارِکرانِ بیادیانوسِ 

 کار بست. بهجمعی رزمِ فردی و  در زندگی و پیکارِها را آن و
عموما نسل از ایرانیان، هند کبیرِ به مثابۀ آموزگارِ احسان طبری منظومِمنثور و  آثارِ ۀمجموع

، هنری، فرهنگی برخورداری از مضامینِ عمیقا انسانی و محتوای علمی، سیاسی، اجتماعی دلیلِبه
از این رو برای  ، وما محدود نبوده و نیست نی از تاریخ میهنِمعیّ ۀدوریا وزمان و فلسفی، به مکان

مایِ نامه و راهنمای عملِ انقالبی برای تهییرِ سیدرس کمِهای بعد، حُو نسل طبری شاگردان ۀهم
این  هایو ترجمه هارودهسُ ها وهَکامهها و هامِهانبوهۀ  میان د. دررا دارا هستن هازندگی توده

بسیار بِکر،  یکه خواهیم دید، اشعارمحتوا، هنان هم از لحاظِو  ،دالب و فرم ، هم از حیثِدفتر
 "طبریستایشِ زبانِدرهَکامه " نظیرِ دشوار اشعارِبرخیگرهه  .صی وجود دارندپُرمضمون و شاخِ

 ریلهات و تعاب یو برخ یو ادب یخیسلسله اشاراتِ تار کی متضمّنِ"شاعر  ۀگفتمجموعه بهدراین 
را نظر و صاحبدستِ اساتیدِ محترم  امورو این  "دارد ازین یها به حواشآن حِیاست که توض

شناسانۀ شاعر اسطوره ز اشعارِا "درختِ آسوریک"و  "آناهیتا" شعر دو  دراین مجموعه .بوسدمی
نمونۀ عرضۀ  و به منظور هاپ شده بود "سفرِ جادو"تر در کتاب که پیش نیز افزوده شده

https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-SafarJadoo.pdf
https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-SafarJadoo.pdf
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های نظم است، افسانهمزبور که به نثر و  کتابِاست. در دست دراین دفتر آمدههایی ازاینسُروده
 اند.، به نظم درآورده شدهکوُتوالو نیز  دَلقَک، شادیِ فرزند، افسانه و شرابدیگری نظیر 

☆☆☆ 

نظیر احسان طبری، نیازی به تعریف و  ایهباختجان رهبرانِکه، دانشمندان وپایانی اینو سخنِ
آن نوشتار و  این یا کالمی از آثارشان در رفِ بازخوانی شعری و یا نقلِما و یا صِ امروزِ تمجیدِ
فکری جامعه، تنها  های فرزانه و رهبرانِارند. ابرازِ ارادت به این انسانفکری ندفلِ روشنامح
ای در بطن و روز و ایثارِ توده انقالبیِ گاه وادعی و موثر خواهد بود که با اندیشیدن به وظایفِآن

سال گذشته،  52طبقاتی همراه شود. باید اذعان کرد که درطیهای نبردِ سیاسی و متنِ صحنه
های واال برداشته شده و این انسان رزم و طلبِ های عملی ارزشمندی در پاسداری از پرهمِگام
 کفِ راین بیر ِ خونین بَ داشتنِخود را برای برافراشته نگاه زندگی و هستیِ نیز بسیاری افرادِ

 نهراسیده اند.ها رماندست گرفته و از حِ
هایی وجود دارد که سعی خواهدشد ستیکاروُی دارید، حتما ایرادات وپیشِای که در در مجموعه
 وند.در ویراستِ بعدی برطرف ششناسایی و دوستان و عالدمندانِ شاعر  با یادآوری

 

 "رانیدکتر تقی اِ"خاطره دربارۀ  مقاله و ها شعر،ده احسان طبری"است که یادآوریشایانِ 
روده و نوشته است. وی دکتر تقی اِرانی را سُتهران[ 0508 بهمن04 -تبریز0080شهریور05]

رانی که های اِاز عکسخود، پشت یکیِ خطّرا با دست دانسته و این امرمِ خود میاستاد و معلّ
بهترین طبری از جنبۀ علمی و فعالیتِ تئوریک،  شکّکرده نوشته است. بیخود حفظ مینزدِ

حفظِ یاد و خاطرۀ دکتر تقی  ترین سهم را طی سالیانِ دراز، درشاگردِ وفادارِ او بوده و دطعا بیش
 )مجلۀ دنیا( ."اِرانی داشته است

 

با  حاضر فترِداحسان طبری، دوستِ بزرگ، رزانه و انساندانشمندِ فَ زادروزِمین 023اینک در
فقیدِ و رهبرِ  کبیر خاطرۀ تابناکِ آموزگارِبه، "یک بیداری تاریخِ" اتوبیوگرافیکِ منظومۀ مطلعِ

 شود.تقدیم می "دکتر تقی اِرانی"شهید ایران،  کشانِزحمت کارگران و
 
 

 میداُ  - ویراستار                                                                                       
 3144بهمن  33                                                                                             

 

 بازگشت به نمایه           واژه نامه

 

 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راکندههای پَسُروده

 

 
 

 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

22 

 یك بیداری تاریخِ
 (هجایی در شش بند ۀمنظوم)

 
 

نیمه مستعمره و نیمه  ۀانقالبی که در جامع روشنفکرانِ ۀگذشت نسلِ ۀجایی در بارهِ ۀاین منظوم
سالگی شهادت رهبر به مناسبت ده 3112در سال  ،پیوستندرانی اِ ۀاندیشرضا شاهی به  فئودالِ

در آن  .شده است ءوی اهدا ۀخاطرروده و به سُ "رانیدکتر تقی اِ"ایران،  کشانِفقید زحمت
چندانی نداشت. اینك  ۀفارسی سابق شعرِ جایی از این نوع، در ادبِهای هِمنظومه رودنِسُ ،هنگام

موضوع و  تِرود از فعلیّت گمان نمیولی این کیفیّ ،فارسی از بسیاری جهات به پیش رانده شعرِ
 )احسان طبری( .حاضر بکاهد ۀهای منظومبرخی تازگی

 

I 
 یاشما، من هم زاده مانندِ

 .آزاده هستم وُ ریلدِ ل ِخَ نیز

 ی:اساده ردِفبود  من پدرِ

 داستیت. پکنَمُینام و بگم یریدب

 .بود دازگُهه جان شااتیح گردشِ

 .رسا بودفَوانما تَ گذرانِ

 فسنَ تِزّما را با عِ پدرم

 آوردیبه بار م یاَوانِ کودک ز

 سالوس وُ بیرِیخود ب نانِیهتُ تا

 میکوتر داننِ هاسفره نیرنگ از

 .میکه ما انسان میبالبه خود بِ و

 ر بودسَآزاده وُ ریلدِ یردمَ او

 ر بودآوَانزب دانا وُ وُ کوشا

 ذابعَ یِلرزش وادیب مودهیپ

 نقابیب ۀدیدیراست ۀههر

 انقالب اوجِ هنگامِ الن،یگ در

 نمود یگامبا آن هم پدرم
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 شاد یبا روان کین یخاطرات

 ادیزمانه داشت پدرم در  زان

 فتارنبود تنها در گُ نیآتش

 (دانستمینم امیّگر هه آن ا)

 ش شد بر من آشکارارگمَ بعدِ

 .بر کنار یآن دمانْنبش نَجُ کز

 من مانِید، او ابُ من رزِحِ او

 دشیپسِ یام مودهید پرتوِ

 لوربُ هون نور، در جامِهم شالفظ

 .من نمود اندر جانِیم هخنِرِ

 سخت یزمستان ،ریپ مِمعلّ

 ختبَرهیت ردِشد، افتاد؛ مَ ماریب

 تمام ماهِ کی دیها کشذابعَ

 مام خاموش، در آغوشِ عادبت

 .ناممگُ مِردُمَ گذشت با مرگِدر

 یزندگ یرو شِیماندم در پ من

 :سَرَم ردِبه گِ یاهخانواد

 خواهرم و برادرم مادرم،

 شرجوُپُ یگِرداب شِیماندم در پ من

 شناور گردم یستیبا کاندران

 خانه نگردد خاموش اُجا ِ تا

 .آور گردمنان یاخواجه یستیبا

 نگارم، روزنامهمعلّ وُ کارمند

 .کاریام باودات مانده اغلبِ و

 آن ازشبی رده از پدر فقر وُبُ ارث

 کالن یاهحِصّ ،او غرورِ از

 لختَ یرفتم که گاه با روانیم

 آلوداشک پدر، هشمانِ گورِ بر

 دل، نبود کردم رازِیم یو با

 او، کوهِشُیب جز گورِ یمحرَمَ

 او جا روحِکردم، آنیم باور

 .انیگر شود با من خندان وُیم

 ی،پدر نگذشته سال رگِمَ از

 دینو رس یداغ مانیخون دلِ بر

 مماتَ مُظلَم از رنج وُ یاَبر وَ

 :دیرکشپَهیَم ساروح هرخِ بر

 در سربازخانه من برادرِ

 گروهبان رایشته بود، زرا کُ خود

 ستاخانهس گُش بَدادَ یشنامدُ

 نوجوان شنام را روحِدُ تابِ

 حار نمود؛نتِو اِ اوردهین

 .بار نمودد را اشکْوخ مادرِ

 شاموزون روِفتاد سَپا در اُ زِ

 شاخونرپُ عشِم هست نَاشمهَ شِیپ

 هادر شب رِیز ،یزیبر م افکنده

 نمود طلبیش مانگاه ردهسُفِ

 انتقام رمیش را گامن، خون از

 آور بودانیطه ییرویس نزان پَ و

 .آن ناکام ادِیم اجان یرفاژَ در

 م آوردشورَم او بهعصوُمَ خونِ

 شوم داریب بشَهریدر آن ت تا

 یزد که مباد آن امیبهنَ و
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 .م سازگار شومشوُ دورانِ با

 بود یشاهرضا دورانِ ،دوران

 بر کشور حاکم نیننگ یسکوت

 ردودمَ د وُیلپَ یبا بها نوکر

 مرودآن نَ لمِگمان بودند ظُیب

 است یابد یفتح ی،درمَسَ یحرسِ

 است یبد ت وُلمَظُ یِدطع ظفرِ

 سسالوُ ر وُگذشته وِزحدّ هر  از

 لّ ، عصرِ جاسوسی مَدورِ تَ

 انسان بود روحِ یِپست زمانِ

 کردیسلطنت م بر عقلْ پاسبان

 ها جا داشتانسان بر فر ِ کمههَ

 او تِیمّل ، حَخَ رافتِشَ

 .وا دشتءازندان مَ ۀلیم سِپَ در

II 
 شدم من یردکابوس مَ نیاندر

 جان من دل وُ یساز بَ هآگَ

 هاتا در آزمون یستیبا اکنون

 من دگانِیم، دوَشَ روردهپَ

 هامونرایدر پ دیدیها مکتهنُ

 :خود را ناخوشِ ۀههر یزندگ

 نان،ینشباال یهایستپَ با

 زحمت، دۀتو یهاتحنَمِ با

 ش،یخو ۀنددرّ یضادهاتَ با

 .ساختام آشکار دهید شِیپ در

 یبتیصاز مُ یاشنهم دِدَ هر

 .داختگُیمهزم م د،یلخَیمن م در

 میقعَ وُ یهمن تُ رامونِیپ

 میسلشد تَینم یاندک تلمَظُ

 .نبود یفتاحنبود، مِ یذنفَمَ

 دانستمیها نمزیس هبَ یآر

 س رازها نتوانستمبَ درکِ

 .نبود ییم در جاامشکلِ  حلّ

 را ینشدمَنج را، دَرَ دمیدیم

 نمودیم دادیمن ب روحِ انِیطه

 درمان از هاره وُ دینوم یول

 یشنِمَرفانعِ یهاشهیاند

 .نمودیم جادیخت اسَ یریخدتَ هگَ

 یرششوُ گاه عقلِهگَ کنیول

 نمودیم ادیرافه فرخُِ ضدّ

 ستیجا ننیه از ارَگفتم: یخود م نزدِ

 ستین ما ۀمذهب چار وُ عرفان

 کمال ۀویش یسترا که جُ ماروح

 لاسو زمان دورانِ نیا دیرس در

 یم را نَبُد حساباخواندن شورِ

 یهر جا که بُد کتاب دمیلعبَیم

 یورن ،یفتاحمِ ،ییستم معناجُیم

 ر شَ عارفانِ وهامِاُ برِاَ در

 غرب لسوفانِیف افکارِ حرِبَ در

 یکوربهون شَت هملمَاندر ظُ کنیل

 بالْ دمیکوبیخارا م وارِید بر

 تنها دمیدیها معرصه ۀهم در
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 جنجال رسام وُده، سَشُعبَ ،یاظفّلَ

 ییساس نارَبَ دمیدیخود م در

 شد خونیم مادل یینارسا وز

 من رِیتزویب روانِ لوحِ بر

 رامونیوزون زده پمُنا نقشِ سبَ

 مدَرَخِ نِیب احساس وُ نِیب

 گردن دیکشیناساز م یتضادّ

 من ۀاراد لعِبَ بهرِ وز

 گشود دهنیاحساس م رِژدَاَ

 خود طِیمادرزاد از مح نقصِ

 بود ماینفسان ۀکریپ در

  یعم تار، اندوهِ ۀشیاند

 .بود مایجوان افکنِهیسا

 نشاط شد هراغِیخُفتن م یسو

 دیماُ رتوِشد پَیردن مبه مُ رو

 کردیام مفهخود خَ زارِلجن در

 .دیپل طِیحمُ ترشیم ببه دَ مدَ

 هس خستروان بَ ،در گلو بُهض

 رانیحِ یشمافکندم با هَ نظر

 خود در آن اجتما  ردِرداگِگِ

 وجودم رُسته نهالِ کاندران

 فرتوت کهنه وُ دمید یکتاب

 هستِسَآن از هم گُ ۀرازیش

 ریتصاو یسبَ دمید وندران

 زادگانخواجه گان وُهخواج از

 افرّحَ ادِیّجالف، شاَ اشرافِ

 خانواده ماریکار شهزاده، بیب

 صیرحَ ست، مالکِپَ بابِ نوکرِ

 شهیپذالترسو، رَتَ تاجرِ

 سبوُعَ کار، افسرِایر خِیش

 .شهیاندهیَس یهاماتپلُید

 أکولمَ ل وُآکِ یایدن ،ایدن

 ریرشَ ارواحِ یایدن ،ایدن

 هاآن ر دوشِآز بَ یاژدها

 در سرشان بود یخواهخود وِید

 شناختمیکه م یکسان نِیب

 .رشان بودظهَمَ "لكالمُصارُنتِاِ"

III 
 داشت یشاوندیبا مادرم خو او

 "مَنگُل" کِینزد یکاخ دهیکش

 لنبُسُ ل وُر گُپُ ۀباغچ ر،مُشّجَ

 شمشاد، صارِحِ ک،چَیپ پوششِ

 ،یکاش یمار، نَرمَمَ ستونِ

 آباد وُ بایز ییبنا یراب

 ،یاشلّکَ جا بود گرمِآن وندر

 ل، غرده در شهوتعاطِ یمرعُ با

 خدمت رِیلک در سالمُصارنتِاِ

 ت،کنَر مُپُ یردنبود مَ وستهیپ

 ورشکسته بود ز اشرافِ یزمان

 شکسته بود،رسَران، فسا نزدِ در

 ثروت لِیتحص از بهرِ کنیول

 ی:دستداشت در تنگ یاهیماسر
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 .یستت، پَذالَت، رَساوَدَ ،یرمشَیب

 یبا دُختِ خان یزمان ندیگویم

 ی(جان ن وُزَهاو رَ همانندِ)

 یکرد. پس از اندک ییزناشو

 شادلردن دِمُ نیمُرد و داماد ز خان

 دخترش افتاد او به هنگِ ارثِ

 نداشت یوارث گریجز او د هون

 .گذاشت یو بهرِ یاربوده هر

 ناکمخان هنوز بُد نَ گورِ کنیل

 انتصار با زن شد جنجال نِیب

 دگر شد یه وضعناگَ انیم نیا

 زانِ شوهر شد ،اموال مُرد وُ زن

 معلوُمَ دیزن نگرد مرگِ اسرارِ

 .مموُسش مَانتصار نمودَ ندیگویم

 لکالمُ ناگهان انتصارُ ساننیبد

 نگ آوردفرا هَ یامالک وُ اموال

 !ننگ آورد روا اگر با صد عار وُپَ هه

 ردار ادتدار: سَندیگویسپس م و

 س هاراو هم بَ هخود را، ک فرزند

 دیفراوان خر یخود امالک بهرِ

 شکار هنگامِ ش،یم گرگ وُ یبحصُ

 ساخت ریت ست آماجِپَ یرازگُ هون

 انداخت زیاش را در کارالشه و

 دیادتدار به پدر رس اموالِ

 !دیتر رسکالن رحمِیب دزدِ به

 انیع وُ ننها صد راهِ راه وُ نیز

 انیعاَ لِیلک در خالمُصارُنتِاِ

 .عنوان شدصاحب دزدانِ لِیخرسَ

 م،دَمالملک با شاه شد هَانتصار

 م،حرَمَ "مهیخفَ سفارتِ" با

 .شد دانیم رِیش ،لیذرَ شهالِ

 نادان، استیس آن که در امرِ با

 ،یبود ناش یکشور شخص رِیتدب در

 دیگرد شایو معمول یعاد کارِ

 .یراشتَریوز ،یراشتَلیوک

 ستانگِنرَیدر نِ دیگرد پرورده

 خواست،یمرتازه بَ یرنگبه یروز هر

 ستاننگِرَسفر رفت به فَ نیهند

 آراست، ینندَلَ ردِرا هون لُ ظاهر

 یشرد نابابِ زان اربابِ یول

 .کاستنَ یاهذرّ یظاهرساز نیا

 نهیبا طُمأن مادرم یروز

 زنانهریآن اُفُ  پ با

 حتیکرد نصیم زیآماطیاحت

 نهیآد انتصار روزِ" :گفتیم

 را نموده به نهار دعوت تو

 تکنَمُرپُ عادل است، شخصِ یمرد

 رانیا ۀاو مشهور در جمل نامِ

 انیم نیز دیرا بشنو، شا شندَپَ

 ،پدرت نَرَست ،که از آن یفقر از

 ."یبه ثروتمند یابی ینروزَ

 شادنید روم بهرِیم": شاگفتم
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 یانتصار گر دهد پند کنیل

 ن آن راواژوُ شکّیکرد ب خواهم

 یقیصدتَ یاز و دییجومن مَ در

 ."یقیلفرا نباشد با هم تَ ما

  یالملک در آالهانتصار

 خود ۀازنّطَ ۀتاز زنِ با

 بالغ ۀنو دختر وُ وُ پسر

 همان سردار ادتدار فرزندِ)

 (انتصار رِیت دیخون کشبه که

 .کرد ییرایگِران پذرمن، سَ از

 بر لَبَ یاد، خندهرسَونْخ مانخست

 اریبس دمیت را شناصفَوَ": گفتا

 گفتار نْیآتش یهست یشاعر

 ؛اریهُش فاضل وُ یهست یجوان

 دادیب نیاز ا شیما بنَخود مَ بر

 !نادش کُاخدا رحمت پدرت،

 ناهموار تند وُ د خشن وُبُ یردمَ

 بجَس دارم عَبَ معل آن فضل وُ با

 نداشت، یزندگ دِرَخِ یاهذرّ

 .هر سو افراشتبه انیصعِ فشِدرَ

 باشد یبرتتو عِ بهرِ دیبا

 یو آلودِفقر گذرانِ آن

 یو تو هم رفته دودِ هشمِ در

 معرفت با همه فضل وُ نکیا و

 استت ظرفافالَاست، سُفرش تامیگل

 ؟حرف استها ههنیا قت؟یحقشرافت؟

 روان است حکمتِ یمندتوثر گر

 ."است دگانیمردمان در د دِرَخِ

 ستین ندمیخوشا"پاسخ گفتم:  در

 جازهم نکرده مُ ادبْ ،یوانگه

 من من، تنها فخرِ پدرِ کز

 "!لفاظاَ نیشود با هن گفتگو

 ضطربمُ یخت، لَناکْبضَغَ یختلَ

 الملک بر آورد آوازانتصار

 از آغاز یفرزندم خواه": گفتا

 باز ییاختالف گر نما بابِ

 ."سو شودکیبحث به  نیاست ابهتر

 مقصودم کّشَبی"آرام گفت:  سپس

 یکس که ونبود بدان یهتانبُ

 ."نداشت یکمبود حیرصَ یحنلَ جز

 بیع دیآن هه را که پندار": گفتم

 انگاشت لتیضفَ یاشهیدپرَخِ هر

 م، هون منابدبخت یمرد دیفرمود

 رسَم بهرَبَیسکنت ممَو فقر  با

 ترکالن نیاز ا ستین یاشتباه

 "...شرف وُ ضلْدارم از فَ یگنج من

 لکالمُصارُنتِاِ دیررا بُ ماسخن

 :ل خُکج مردمِ حنِندید با لَلُ و

 فلَما تَنَخود مَ فرزندم! ودتِ"

 سرانجام استت بیابافیفلسفه

 ی خام استکلّبینم افکارت بهمی

 ادوام فکن در خیلِابی نظری
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 نانآپدرت، ک بنی أعمامِ به

  عتبر هستندمُ دمیرمَ جملگی

 نامبه مالکِ کل وُمدیر

 لشکر هستندسر مجلس وُ وکیل

 س عالی استدرسی بَ ،زندگی درسِ

 ."خالی است که بگذری پندارِ زین

 کامل دانم به نحوِمی": شاگفتم

 ستی عاملرا که هست در پَ کْمال

 لشکر وکیل مدیر کل راسر

 حسرت را در دل آتشِ یکس گر

 تنان تیز اساین دوُ مقامِ بهرِ از

 آلودشاننگْنَ من هستیِ بهرِ

 انگیز استحقیقت سوگند! نفرت به

 ستیاز برای یک هنین پَ مگر

 زیَد انسان؟ان میآسم زیرِ در

 سان که بینم، آنیزندگ معنیِ

 !"سانما، ببخشید، نباشد یک نِیب

 انینهمَگفتم با طُمیهه من  گر

 اندر سینه لْپید دِتَمی لیکن

 .پیکار از شو ِ شم وُاز خَ کین وُ از

 جا انتصارد آنسنَدر مَ زیدهخَ

 مرعوب موش وُخَبُد بر من  نگران

 وی رود بر تارُکِآمد فُمی

 .کوبممردُ سخن تو گویی مُشتِ هر

 ردیسی سَمجلس با بَ بادیِ

 .ار گردیدزحض برگمَ سکوتِ در

 پارک ۀلک در گوشالمُصارُنتِاِ

 دار گردیدوُگیر خَدَم سرگرمِ با

 نویربه بهم نامشهود، از در  من

 سوی خانهرفتم به وَ مستَجَ

 کوهه از شادی، غرورخواندم درمی

 ترانه یهیان یکطُ فِوص در

 نمود ناهیزنیروی من می پیشِ

 .ریزخون تال، دشمنِحمُ خواهِبد

IV 
 ام رفیقی داشتمآن ایّ اندر

 یورشیراز، جوانی غَ شهرِ در

 دیگر نامه نوشتهبه یک ما

 شور شار از احساس وُرها سَنامه

 دادیمسکین میخود تَ روحِ هیانِطُ

 من فاظِحِبی صیانِآن عِ با

 من گریخت در الفاظِشک میبی

 مالد پنهانِهای اندیشه

 ن تیره اوضا یمن زین وطن، ز که

 مالعَفتَل مُ، بَولْمَلتنها  نه

 اندک با بیانی موجز وُ هگَ

 جااشعاری کان با زبانِ هگَ

 کشَربید بیهَمی نْبر فَ صدادت

 کردیممی ءدل افشا روا رازِپَبی

 کردیمروا میبند پَ بس وُاز حَ یکِ

 س از اندکیدولت پَ سانسورِ

 نهان وادف شد، پیداست رازِ زین
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 ما اتِروحیّ طنِدر بَ دانست

 .پاستهدیکتاتور غوغایی بِ ضدّ بر

 طهیان وُ رزمان این شوُنیست کانیکّشَ

 نتیجه بود،بی گیر وُگَه هیانیطُ

 رودست فُشَنِش میندَتُ امواجِ هگَ

 :رکود رسید دورانِفرا می و

 روحی شِحِموُ رکودِ دورانِ

 اندیشیتیره بدبینی وُ وُ یأسْ

 نجامیراَسَبی ۀتیر موجِ و

 .گرفت پیشیهیان میطُ امواجِ بر

 ما ای کان گردید افشاگرِنامه

 زا بودگُای سوزان، دشمننامه

 ما رِکاندر سَ صیانْعِ ،نآ سندِ

 .رضا بود مِشوُ استبدادِِ ضدّ

 رر شوُپُ ۀها دانستم نامبعد

 سانسور ال شد از راهِرمَبَ هون

 رد که اندرین کاری بُپِ ربانیهش

 .ت خویشی زان انتصاراس وارد

 مختاری رستاد نزدِف گزارش

 یاری م از راهِاگمان مختاری

 ش بوداکز یاران ،انتصارنزد  در

 گشودعاصی را بُ ۀآن نام رازِ

 لغَدَ خن آن مردِشنید این سُ هو

 !لجَاَ حضرتِ"رزان گفت: تنی لَ با

 وطن سان، بدخواهِهنین کَ به

 است م نه کاری نیکْانکردبسَنتَمُ

 ؟نزدیک است من خویش وُجا او بهکُ یکِ

 !ویک استلشُویک است! خود بُلشُبُ پدر

 ام ماهی پیش از ایناو را رانده من

 برَگی جَخود، هون سَ ۀخان از

 بجَهنین کسانی ندارم عَ از

 نداند، یا خود جاسوساخود یاغی گر

 نداانتصار همه پابوس ادوامِ

 گناه رمِش بکشید، به جُدارَ به

 ."شاهنشاهِ لّاز ایران ظِ بادمَکم 

 ینزرّ پاییزی که برگِ هصِّالقِ

 ریختنار بر جاده میاز هِ ردصنده،

 طوالنی رد وُگاه بارانی سَ و

 بیختابر بر تهران می پَرویزَنِ

 زن آلودِاشکْ دیدگانِ پیشِ

 (من ۀخانشته در هِکه تازه پا)

 در خانه بازداشت نمودند مرا

 دآلوددوُ شمی تار وُمادر با هَ و

 زدهخن، صاعقهسُباور، بیبی

 .تازه را پذیره نمود رنجِ این

 شد بر من ستههای آهنین بَدر

 یبوابگشوده شد بر من اَبُ لیکن

 نو بوابِتا آن زمان زان اَ که

 .من بابی در هیچ کتابی نخواندم

V 
 خود  دِجرّمُ در دیوارِ شب

 نودمرمی شُنَ تِربَضَ بارهندین 
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 هندی ربِپاسخ دادم با ضَ که

 ندیبَ ردِمَجا یک در این دانستم

 خنی گوید،کوشد تا با من سُمی

 .جویداین مقصد راهی می بهرِ وز

 جاروزی گذشت، دانستم آن هند

 هون منهم ،هماست، اوسیاسی حبوسِمَ

 گرفتار دفا  از ح ّ رمِجُ به

 او شد در من بیدار دیدارِ شو ِ

 نوزَگاهی از الی رُگَه شادیدم

 شمر هَعینکی بَ ،موکْنُدد، تُنیمه

 رو بودشادهگو، گُسیما، گرمخوش

 رودّ، مُتینْردی بُد مَکه مَنآ با

 خو بودفتادهمهربان، اُ فروتن،

 "هواخوری"گردش یا  امِایّ در

 حکمی گشتیممُ او یارانِوُ  من

 ریپُلْخوشی یا که دِدلْ هنگامِ

 می گشتیمدَهم دیگر را الی ِیک

 من ش در خاطرِامحبوب سیمای

 روشن تو گویی خورشیدِ درخشد

 او آتشینِ گفتارِ لِگُ از

 نلشَم گُازندان شد در هشم ۀدخم

 گفتها میهرم سخنها از بَساعت

 بدو نگران من با اشتیا ْ و

 من شد در وجودِکن میفاطنین

 که گوییهنان ،او گرمِ آهنگِ

 .راننبدی آوایی گِگُهیتُ در

 فته در من شد بیدارخُ احساسِ هر

 روزگار شمِهَدیدم در خونینْمی

 ی:ندلی نوشته پَس جَی بَخطّ با

 "!رَه این است که گوید مَردِ بَندی"

 :لیردِ ردِبه من گفت آن مَ کیروزَ

 رافه اسیرخُ ی در هاهِتا به کِ"

 دانونتیرهآن ی تسلیم ِبه کِ تا

 ش نوشته با خوناانوّدُدست عَ که

 نبشی تازهجُ نو، انسان وُ عهدی

 آوازه افکند اکنونْ بایستی

 آرزو لِگُ ی،این نیرو دستِ به

 فتهکُراد شود شِمُ شاخِ بر

 فتهر درد نهُپُ ۀسین در وفانْت

 ل پنهانهَشکنجه در بَ دشمنِ

 اوست تا نثار کند به راهِ شمهَ

 دشمن نوینِ هر ضربتِ لیکن

 ستوار کنداُ زمْاندر رَ شابیش

 بشری رأیِ ر ارزشِپُ گنجِ

 ر اندازددَخود را به هراغِشب

 نقابها گردد بیتوده ددرتِ

 انقالب آید گُردِپدید هون

 ر اندازدپَسِ "سرمایه"تنِرویین

 آن دورادورِ شِرّاکنون غُ و

 رتَرآوازهشود پُم میدَبهمدَ

 رندَم تُش به مُعظَرّاین غُ تبدیلِ

 ماست سربازانی از دبیلِ نقشِ
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 ."ماست بیلِم! این سَدَه دَه نِاین رَ در

 او ولِشنیدم از سلّ یگیرشب

 ریددَجگر می یای که گویهجِّضَ

 مشوُ ۀبودم، لیکن زین صیح فتهخُ

 ریدر پَرغی از دفس، خواب از سَمُ هون

 در نِوزَخود بر رُ شِوگ ردمفشُ

 رکرّمُ نْدیگر هم شد شیوَ بارِ

 اضطراب در فضا موجِ لهزنده

 .ذابدهند عَکه او را می دانستم

 خواهند ،از پاسبان شنیدم دیروز

 درارشکنجه تا گیرند اِ دهندش

 ردولیکن این مَ ،ف، نگرانخائِ من

 ردسَْوشید خونْیش را نموحِ خبرِ

 :آرام - من تنها گفت در پاسخِ و

 ".کامرسیدن بهدژخیمان نخواهند "

 که از او هند روز دیگر اینامه

 هادستم نِهانی در دَنِ حبوسیمَ

 نیادن بُیحکم بُد، آتشای مُنامه

 ررَر شَبُد، پا تا سَ پا سوزشْراسَ

 دوستای" هنین:این نامهاندرآن  خواندم

 م نیکوستاشکنجه حالت عینِ در

 ت راصرَنُ نیرو عطرِ تمامِ با

 رمانحِ وادیِم اندرین بویَمی

 م نیستاآرام سرنوشت غزلِ

 روشخُرم پُبایستی خوانَ کامههَ

 شیرکَسَ فی وُنَ کلماتِ با

 آوردم به هوش دهوشْمَ مردمی

 خود را روانِ نبشِجُ بهترین

 ام پیوندداده پاکْ هرِاین مِ با

 مظلوم ۀتود عش ِ ساطِبَ بر

 ام هرهیزی کاندر کارم بودشتههِ

 کّشَنبد بیجُمی نبد،جُمیجان که  تا

 طاغی من زبانِ نِهاد در

 محکم بوس وُمن عَ ۀنامداد

 افکن استنیانْبُ دطعی وُ رحم وُبی

 فته از عارآشُ کارِِ ضدّ بر

 آزرده از گنج نجِرَِ  ضدّ بر

 نگْآلوده با نَ فرهنگِِ ضدّ

 روحی شِحِموُ خالءِِ ضدّ

 دبوکگذار بفاسد را بُ جهانِ

 دروبَبِ د، بگذاردایَزُبِ بگذار

 ما آلودِخشم روحِ رِرصَصَ

 "ما ! آلودِیضغِ افشاگریِ

VI 
 در زندان بُد، جوانی بود ردیکُ

 دفسِ کوهی بُد در بندِ ،عقابی

 ،عدومدولت تا شود مَ ادانِجلّ

 حکومد کردندش مَمُؤبّ حبسِ به

 دگردید آزااینک در زندان می و

 ادمداِ رساندخسته را میی هاجان

 گشودمیمرا  ۀبست درِ هگَ

 آلودهنگران، غمین، مِ آهسته،
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 دگُرآن  لِز حانمود امی امهآگا

 اشیشهدشب در ان بودم روز وُ که

 -ردکُگفت آن هنین-"امها را دیدهخان"

 خواندندستان میدَ ستمِخود را رُ هک"

 دنی پاسباناَ در نزدِ ولیکن،

 ؛راندندن میهاپلوسی ناخُ با

 رفگَشِ ۀهرشُ حبوسِاین مَ اما

 ناهیز است رد وُکه در ظاهر خُآن با

 "انگیز استراسه هَدنرغَاَشیری  هون

 مهربان، آرام ردِکُآن  ،گیرشب

 :ن تو را داد پیامهمتَتَمن گفت:  به

 دشمن معلوم است رفتارِ طرزِ از"

 شوم است او را خیالی تاریک وُ که

 م گشتندصمَّمن مُ بر مرگِ گویا

 پنداشتس میکه کَ حدّاز آنبیش رمشِ

 آشام استن، هم خونبوُه، هم جَبلَاَ هم

 انگارداست از این رو که می هبلَاَ

 ش به کام استام همواره بختامرگ با

 است از این رو کز یک زندانی نبوُجَ

 آرام استب و بیضطرِمُ نگران،

 گیردتاست از آن رو که لذّ دژخیم

 ما او را در جام است بیند خونِ هون

 ح ّ در آن ساعت کاندر راهِ باری،

 دطعی پوشیدم نبردِ ۀجام

 ."ه را دیده، کوشیدماین رَ پایانِ

 دیگر گروهی مأمور دو روزِ یک

 ردندش بیمارستانبُ آمده

 سترُندُکاندران بیماری نشد تَ)

 (س شد گوربَرا لیک ای هه تندرستان

 جا بودنّی بهش ظَانّکه ظَ دانستم

 .زا بودفَتهشَای دِرا نقشه دشمن

 زندانی ردِای که گذشت کُهفته

 مر از دَمن، لبان پُ نزدِ بیامد

 مهبازی آغشته با نَشَ هشمانِ

 خ دادهش که هه رُهرَاز هِ دانستم

 م را بودم آماده: این ماتَگفتم

 هاد آهستهم نِاشتای در مُنامه

 فت از نزدم، با جانی خستهرَبِ و

 هنگامهرپا م بَاری در دلشوُ از

 مین نامهدوّشودم، را گُ نامه

 :استوار سخت وُ این سطورِ خواندم

 من نایِد در فَریَگِسی نَگو کَ"

 جاوید ۀم، زندارگمَمن بی زیرا

 رگْجاست کز مَما از آن رگیِمَبی

 موششود خَما می وایِنَ ینِ

 فتد از جوشاُهای ما میگرَ نی

 ما حکم دلِد مُفتَاُطنین  ز هنَ

 صرعَ شِپِتَل ، در خَ نوایِ در

 زمان نبش، در سیرِجُ جوشِ در

 دی گرددرمَما سَ گیِدزن

 "...دی گرددبَما اَ ۀاندیش

 کورفَ بهوت وُجا، مَآن ایستادم
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 رشوُ رارِماتم، نه شَ اشکِ نه

 ر؟ صخره یا پوالد؟هه کس بُد آخِ این

 زاد؟جوشنده؟ یا آدمی دریای

 جاست؟جا؟ ایمان از کُنیرو از کُ این

 فزاست؟اَفتیگِنین شِهُرو اینهه وز

 دنیای خُردان ندیدم هنین در

 بسیارند زینان در زمین؟ آیا

 نمودآسمان، دریا می شمِهَ در

 واناعالی، تَ همند،رَفَ دان،جاوْ

 ما صرِعَ ردِگُآن شایسته ستاین

 ه خود دانستش را رَاراهباید  که

 من من، در حیاتِ وجودِ از

 من احساساتِ ۀزند سجِنَ از

 انقالب گذشت بر ِ جریانِ

 نور م را از این منبعِاساخت جان هفتِتَ

 من من، التماسِ جرِیافت زَ پایان

 من ستولی بر احساسِمُ اندوه

 عادی حیاتِ گردابِنجوشا در

 من دگرگون گردید سرنوشتِ

 واهی خیالِ ناخوشِ دیوارِ

 .رنگون گردیدمن سَ درونِ در

 ل خَ عادتِسَ حرِاندر بَ ردهغَ

 .خود عادتِدیدم سَای میدطره

 رفْگَن داد نیرویی شِبه م زعجِمُ وین

 مغَ وُ کّشَر بَر تا دُاهبَ نیرویی

 .ر گردمفّظَرزشی مُاندک لَبی

 روشن که از آن خورشیدِ ماخوشبخت

 وی هستمرتُای، پَعلهای، شُذرّه

 نرمَکند خِحاصل که تاریخ می زان

 .ی هستمئگندمی یا جو ۀخوش

 

  3112. ط. بهمن ا

  3111سال  ،2دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ مجلۀ منبع: 
 

انجمن "ای به نام درنسخههندسال پیش همتا یادآوری است متن این منظومۀ بلند و بی* الزم به
اشتباهاتِ تایپی و از  رشارسَمتاسفانه  فضای مجازی انتشاریافته کهدر "طبریاحسان  دوستدارانِ
)مبنای این  در مجلۀ دنیا سُرودۀ شاعر متنِ اصلیِبا و مهایر متن در  یاتیو حذفکاری و دستنگارشی 
با توضیح اشکاالت مربوطه  شدۀ این منظومهیل پی.دی.اف نسخۀ اصالح و ویرایشفا...باشدمیش(ویرای
  مطالعه است.دانلود و دابلِ "آرشیوِ اسنادِ اپوزیسیونِ ایرانسایت "از 

 Fasannen در زیست،می نآدر رانىاِ دکتر کهاىخانه ردربِسَ بر تابلواین هاستسال تصویر:دربارۀ

Strasse (نصب شده است.برلین غربىبخشِ در معروف خیابانى ) برلینشهر  و لمانآ شریفِ مردمان 
 خانه، دراین میالدى02 دردهۀ" ند:اهنوشت و گذاشته یادگاربه شابزرگ هاىارزش پاسِبه یادبودرا این

 )ویراستار(  ."است کردهمی کار و زندگى ، دکتر تقی اِرانیفاشیستِ ضدّ و ایرانى دانشمندِ
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-Bidari.pdf
https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-Bidari.pdf
https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-Bidari.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-3-01-1353-08.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-12/ehsan-tabari-tarikhe-yek-bidari.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-12/ehsan-tabari-tarikhe-yek-bidari.pdf
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  ماست! نوبتِ وبت،ن*
 نوح در مجلۀ کاوه نشر یافته است( اهللنصرت یادزنده )نثرِ موزونِ شاعرانه از احسان طبری که به همّتِ 

 
 سخنرانی برای نوح اهللنصرت آدای که [0200]اکتبر پیش ماه یک حدود :شهرگان سایت توضیح
 که کردند شعری از صحبت بودند، آمده ونکوور ]کانادا[ به فارسی ادبیات و مطبوعات در طنز دربارۀ
 اینسخه و کردند محبت ایشان. بود سُروده طبری، احسان فرزانه، فیلسوف و اندیشمند پیش، سال12
. گذاردند دوستان از تن هند اختیار در بود، شده هاپ کاوه مجلۀ در که ییمقدمه با را شعر از

 هایتوده دیدگان،ستم پیکارِ و خیزش پیروزی به اعتقادش و آینده به طبری احسان اُمیدِ و بینیروشن
 صدها و جهان کشور هاده در روزها این ههآن با درارتباط آن تازگی و جهان، «بسیارانِ» و محروم،
. کندمی تربخشتلذّ راآن خواندن و آوراست،فتگِشِ گذرد،می «تسخیر جنبشِ» عنوانِ تحتِ شهر
 طورهمان را «ماست نوبتِ نوبت،» شعرِ متنِ و «کاوه» مجلۀ توضیح عین نوح، آدای از سپاس ضمن
 خوانید.می ادامه در است، آمده مجله در آن که

 آهنگین نثرِ پیش، سال هفت و پنجاه ،0505 سال در طبری احسان یادزنده :کاوه مجلۀ توضیح
 تمامی ماست، نبیِ نوحِ که نوح، اهللنصرت ما پژوهندۀ و شاعر دوست .نوشت را «ماست نوبتِ نوبت،»
 حوادث مناسبت به تا است آورده کاغذ روی بر برانگیزششکرَ توانای حافظۀ از را احسان نوشتۀ این

 از نقل. )آرزوست هنانهم آرزوها، آن همۀ گرهه بخوانیم، را آن دیگر بار احسان یاد با و زمانه جاری
 (0582 زمستان ،11 شمارۀ کاوه، مجلۀ

سایت ساخته و در  0200)نوحیان( که در سال  اهلل نوحی از نصرتفیلم مستنددر  توضیح ویراستار:
توضیحی دربارۀ این طبری واحسان ای از خاطره ضمن بیانِ، یاد نوحهمشاهده است، زند یوتیوب دابل
نظر تر بهکه درست کندمی آغاز «بر...دستِ نیرومندِ رنج»را با عبارتِ ل آناوّخوانشِ بخشِسُروده، 

در میانۀ بخش را  از مطلعِ شعر شهرگان، این عبارتِ شده در سایتِدر متنِ منتشرکه ، درحالیرسدمی
 گنجانده شده است. رودۀ سُ سومِ

 

https://www.youtube.com/watch?v=HufnaEKXrxM&t=5238s
https://www.youtube.com/watch?v=fp1rG843AZ4
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  ماست! نوبتِ نوبت،*

3 
 اعماقِ در را که خیزبرکت کارِ چراغِشب گوهرِ خواهدمی و است تالش در بررنج نیرومندِ دستِ

 د.خشَبدرَ کسهمه برای قراردهد تا خود سرِ باالی بر راآن و دشَکَ بیرون شده،نهفته هالجن

 

 اَندُلُس، تا اَندونزی از

 .است مَوّاج انقالب، خونینِ پرهمِ جاهمه

 ..رسدمی گوش به هاتوده سهمگینِ هیاهوی

 گردید،می ملحَ اسیران دارزخمْ هایشانه بر که زرّین هایهودَج

 شده. روروبه هابرهنه و هاگرسنه از سدّی با اینک

 کشند:می عرهنَ اند،ناکغضبْ نازپروردگان

 شوید! دور !شوید کور

 .است ناهیز آمدگانستوهبه پُرسَطوَتِ وِلوِلۀ مقابل در هاآن حیوانی خشمِ ولی

 :دهدمی فرمان کنند،می رتعشمُ که گیبانْ با نو، هایخل 

 !ایست

 !است کافی هاقرن جابرانۀ شکنجۀ

 !هاستتوده آنِ از تاریخ، عرصۀ دیگر

 !ماست نوبتِ نوبت،

1 

 هتپّ هر پناهِ در

 خاموش صخرۀ هر شتِپُ از

 هاپارتیزان تفنگِ
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 .کندمی شکار یکبهیک را اشرافْ مُضطربِ عَساکِرِ

 دارپینه هایدست

 .آفرینندمی شتاب وُ شور با را انسان نو  فردایِ زندگی

  فلسطینی، یهود، عرب، هندی، ای،ماله عملۀ ویتنامی، کارِبرنج تا ایهرمِبِ کارگرِ از

 اسکیمو هایشکارهی تا کاپْ هیانِمعدن از

 جا،همه

 خدایان اُلَمپِ باالیِ بر جاهمه

 .اندبرخاسته نوایانبی انبوهِ خیلِ میان از زیرکی وِ لیردِ سلحشورانِ جاهمه

 ریزدمی فرو هایشانگلوله انفجارِ در آراسته، هایکاخ

 لرزاندمی را «استریت داونینگ» هایشیشه ای،سابقهبی توفانِ

 کندمی تاراج را هاعینک و عصاها سیاسی، های«پورتفولیو» مَخوفی بادِ

 افتاده «استریت وال» دیوارهای در زلزله

 کشندمی صلیب هاسینه روی …«دوپن» ،«راکفلر» ،«مورگان»

 شده؟ شرو  دیامت آیا

 کنندمی فرار هاگاوصندو  پشتِ به هامونوپولیست و دارهابانک

 رسیده؟ آخر به دنیا آیا

 درخشدمی رواریدمُ هون که خل  روشنِ و ساده کلماتِ

 .ساخته بهلوُمَ را بهممُ هایمهمهَهَ

  کشانزحمت حقیقتِ حقیقت،

 ساخته لگدمالْ را شدهزینت زویرهایتَ و زرگوارانهبُ ردیدهایتَ

 :دهندمی فرمان کنند،می رتعشمُ که گیبانْ با نو هایخل 

 ایست!

 است! کافی هاقرن جابرانۀ شکنجۀ
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 هاست!توده آنِ از تاریخ، عرصۀ دیگر

 ماست! نوبتِ نوبت،

1 

 خمیده پُشتِ با، تاریخ

 نوازدمی را دورانی مرگِ نادوسِ باز،

 .پیچدمی ما زمان پهناورِ فضای در آن مَهیبِ طنینِ و

 قّت،مَشَ وُ فقر لمانیظُ اعما ِ از که اوست نادوسِ صدای به

 رنگارنگْ محرومینِ و هاکشیدهزحمت ها،شدهپامالْ ها،خوردهنفرتْداغِ لۀلهُرغُپُ و خروشان موجِ

 .خیزدبرمی

 :دهدمی ندا تاریخ

 !است شدنخالص ودتِ! هادرن زندانیانِ های،

 !بشکنید دندانُ و هنگ با را هامیله

 !درافکنید پای از را دلْنگسَ هایباندوستا 

 .شماست راهِ به هشم روشنی آیندۀ دَر، بیرونِ جا،این

 :زنندمی فریاد گرحیله هایشیطان

 !انهدام! انهدام

 .فرهنگ وُ زندگی کنندگانمنهدمِ برضدّ انتقام مجلّلِ مارشِ جز نیست این ولی

 افتاده هالخمَمَ وُ هااطلس در وفخُ شِخِشخِ

 لرزاندمی را حریص وُ انباشته هایشکم ،رگْمَ رَعشۀ

 افتاده امپریالیسم خانۀفاحشه در حری 

 رودمی بَرباد اشرافْ مجلّلِ تنبلیِ بساطِ

 :زندمی لبخند ردیسَخونْ با عَدالت
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 !بروبید راضی خود از هایبُنجُل این از را حیات میدانِ

 تاریخ صَحنِ در و

 !کنید دربانی تولّدیافته که نو فضیلتِ ددمِ برای

 لب بر زندگی سُرودِ با نو هایخل 

 :دهدمی فرمان هاکشآدم به

 !ایست

 !روید کنار پرست،شهوت هایبارهشکم

 !هاستتوده آنِ از تاریخ عرصۀ دیگر

 !ماست نوبت نوبت،

 

 3111سال  –احسان طبری 

 

 اهلل نوح(یاد نصرتبه کوشش زندهانتشار ) 30، شمارۀ3124منبع: مجلۀ کاوه، زمستان سال 

 

 اهلل نوح در یوتیوبلینك مشاهدۀ فیلم مستند نصرت

 فیلم( 34/14این شعر از دقیقه )خوانش بخش نخست 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fp1rG348AZ4 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://www.youtube.com/watch?v=fp1rG843AZ4
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   میداُ
 

 *ی دوستمید اِاُ هانِزیباتر از جَ

 هانی نیستجَ ،دجوُوُ مِدر عالَ

 *هَستزانی خَ هار وُه را بَرصِهر عَ

 زانی نیستمید، خَاُ ۀدر عرصِ

 شتکُرا میمَ یَأسْ هرِد بار زَصَ

 میددی اُشُمن نَ هرِزَگر پاد

 دنموُم بِهَرَ، نجرَ گیِدر تیرِ

 این خورشید شِه ، تابِتیرِ سْ شامِبَ

 رگْمَ مِبوُ رِهپَمان که شَتا آن زَ

 هد سایِکنَمن فِ گاهِر جایبَ

 ام بادازندگی در کارزارِ

 .هسی مایِمید بَاُ یِاز جادوُ
 

و بازنشر  [فایل صوتیشنیدن ]، 3113و نوار کاست، سال  3، شمارۀ 3111منبع: ماهنامۀ مردم، سال 

، نویسندۀ "شااسالم شاممدوف"اثر پروفسور " او طرحی از زندگی و آثارِ -احسان طبری"کتاب در 

 .بوکِ رسمی احسان طبریصفحۀ فیس از شناسیاُزبك و دکترای علوم زبان -روس
 

نیکوتر از "های اول و سوم این شعر در کتاب پروفسور شااسالم شاممدوف هنین آمده اند: مصر * 
بهمن  08) عاشورپور احمدیاد زنده. "...بهاری هست هر جای را خزان وُ"و  "...جهان ِ اُمید ای دوست

ماندگارِ  این شعرِگیالن  خوانِ بومیانِ سرزمینِ سبزِرانهت خوانِ اُمید وخروس ،(0581دی  00 -0011
 خفقانِ دلیلِکه بهه ترانه اجرا نمود شکلِبه 0580در سالسالگی خود  83جشن تولد در طبری را 

طبری یاد های مستعار زندهز ناممعرفی نمود که ا "سپهر"به ناهار در این مجلس شاعر را  نامِ ،حاکم
 است. )ویراستار(

 

 با صدای احمد عاشورپور "امید"ترانۀ ویدئوی اجرای لینك مشاهده و دانلود 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PSZzb6IFa7k 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/12-ehsan-tabari-omid.mp3
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://www.youtube.com/watch?v=PSZzb6IFa7k
https://www.youtube.com/watch?v=PSZzb6IFa7k
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 تابماهْ در آهنگی
 

   J.Joyceجویس جیمز انگلیسی شاعر اثر seSimpl به موسوم دطعۀ از بیش - کم دطعه این
  )ا.ط( .است شده ادتباس

 

  رنظَمَخوش هایباغ رِسَ بر

  است تافته دریغبی بَس ماه

  رتَ بنمِشَ وُ طیفلَ عا ِشُ وز

 .است بافته سُکوتْ پرنیانِ

* 

  هیندهمی گُلْ وُ خاموش باغ

  حوُروَشان ز روُ،خوبْ ریبَلدِ

  همبه دست تابماهْ وُ بنمشَ

 .نشانستاره کُنَد را گیسویش

* 

  سارَشرُخْ به زندمی هاسهبوُ

  تمام ماهِ مهربانِ رتوِپَ

  آشفته باغِ هو زرّین، موی

 .آرام آسمان هو آبی، هشم

* 

  هیندهمی گُلْ که دَمآن در او

 دخوانَمی شاد وُ هزنَ همۀنَ

  دنشینَبِ دشُنَ آن امدل در

 .دمانَ فرو امرفتن از پای

* 

  بودی من گوشِ به  زیبَ کاش

  آوا این اسیرم نکردی تا

  پوُالد از بُد من لبِدَ کاشکی

 .یداشِ او برای شتیگَنَ تا
 

 3110 سال مرداد ،33 شماره مردم، نامهماه: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://seemorgh.com/culture/literature/poetry/53128-53128/
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 پاییز تنگیِلْدِ

 
  ناکْاَلَم ربیضَ هاشیشه بر زند

  پاییز بارانِ گَهشامْ ابرِ ز

 ناکْنَم خاکِ تا زآسمان شیدهکَ

 .انگیزغم وُ شوم ایپرده طبیعت

*** 

  باران لّا ِشَ تِربَضَ زیرِ به

  کاج سایۀ سیاهی در درزَلَبِ

  جویباران اندر فارغ دتازَبِ

 .امواج زینِ ربَ سَرخیره حُبابِ

*** 

  کار دفترِ در سَرگِران نشسته

  رگمَ همۀنَاز  شده پُر بُرجی هو

  دار از من، پیشِ زندگی گویی تو

 .برگبی شاخِ از آویخته شده

*** 

  معلوم غیر در شدهگُم امنگاه

  سنگین وُ خاموش ایصخره هون امنتَ

  مبوُ ناخوشِ سُرودِ خوانَدهمی

 .غمگین صلِفَ این دوَبُ زهرآگین هه

 

طرحی  -احسان طبری"کتاب و بازنشر در  3110 سال آذر 31 شماره مردم، تئوریك نامهماه: منبع

شمسی(  3112) 3313تاشکند، ازبکستان، ،"شااسالم شاممدوف"اثر پروفسور " او از زندگی و آثارِ

 .بوکِ رسمی احسان طبریصفحۀ فیس برگرفته از

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 (3)سوگند سوگند*
 طبری( احسان. )شد رودهسُ اختفاء در توقفِ هنگامِ 3313 سال در شعر این

 

  شدگاناعدام دَمِپیدهسِ به

  آویختگان دارِ لقۀحَ به

  دادگاه در یاران آتشینِ سخنِ به

  مَحکومین ظفرمندِ بخندِلَ به

  آژَنگ پُر خشم از جَبینِ به

  سُرود نَهمۀ در هیانطُ نینِطَ به

  آلوداشکْ هایمُژگان به

  مقدّس عِصیانِ به

 خورم.می سوگند

*** 

  کار امواجِ خونینِ پرهمِ به

  پیکار وُ نجرَ آهنگِ به

  ناپذیرغلبه گُردانِ به

 دِلیر یارانِ - زندان رفیقانِ به

 حساببی کشانِزحمت نبردِ به

  انقالب به بَر،رَنج به حزب، به

  گُناهبی هایشمهَ سِرِشکِ به

 خورم.می سوگند

 *** 

 تَردیدبی پیروزیِ به – زَوالْبی اُمیدِ به

  سِپید آیندۀ برای سیاه شکنجۀ به

  بازماندگان دردناکِ شَکیبِ به

  سِتم هایشب در انقالب نجوای به

  پِیمان به ،شَرَفْ به

  آورانرَزم نَشکستنیِ سوگندِ به

 خورم.می سوگند

*** 

  سَرد خاکسترهای به خاموش، هایاجا  به

  درد هایآهنگ به حِرمان، هایناله به

  انسان به میهن، به ل ،خَ به

  شکّبی هایدانش به محکم، هایعزم به

  شهیدان فَصیحِ سکوتِ به

  جاودان ناکِتاب هاینام به

 .خورممی سوگند

  خود آرمانِ به که خورممی سوگند

 بمانم. وفادار دَم آخرین تا

 ا.ط - 3313 

 شمسی[ 3114 با مصادف]
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، "شااسالم شاممدوف"اثر پروفسور " طرحی از زندگی و آثار او -احسان طبری"کتاب : منبع

نتشرنشده و به زبان روسی با درج اشعاری م ،شناسیاُزبك و دکترای علوم زبان -نویسندۀ روس

   بوکِ رسمی احسان طبریصفحۀ فیساز  برگرفته ،نویسی شدهخوش

 

 عنوان با شعری نیز 0534 سال در سال بعد و 05 طبری احسان یادشود زندهآور میدیا 

 از پس"گفته است:  شعر این با پیوند در آن مقدمۀ در و سُروده موزون نثرِ به "دیگر سوگندِ"

 ادبیاتِ در که نوشت ایسوگندنامه دطعه این سُرایندۀ ایران، توده حزب شدنغیردانونی اعالم

 دطعه این داشت، نام "سوگند" دطعه آن هون. شد تکرار دیگری سرایندگانِ طرف از انقالبی

 از برگرفته مجموعه همین درنیز  "دیگر سوگندِ" موزونِ . نثرِ"شد نامیده "دیگر سوگندِ"

. است شده گنجاندهتاریخ خود  برحسبِ 0534 مهرماه ،2 شماره سوم، دورۀ دنیا، مجلۀ

 (ویراستار)

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 وائیهسِ

 ]چارپاره[ مازندرانی شعرِ یك

 
 راش وادع در سوادکوه مازندرانتصویری از جنگل 

 خصوصبه)مازندران شردیِ دسمتِ در متداول لهجۀ در (3)گاهی([)صُبحوائیسِهعنوانِ با] شعر این
 اشعار متنِ ترجمه، کمکِبه توانندمی دارند آشنایی مازندرانی به که کسانی. است شده سُروده( سوادکوه

 )احسان طبری(. بخوانند غلط بدونِ را

 

 شخاموُ هیِبَ نگوَ  هیِ( 1)هپِشوُ ،(1)شوُ هنگِموُ

  سَر کِلِچِه ،هنِشِوَ سااِ( 1)جاروُ

 (0)شروُ دِلِه(  1)آر روُ هتِیبَ ،ئو هندِلَ تی

 ر.وَ یهلغارِدِ هنِشوُ ،هنِتَجَ امی

  شد خاموش پابْشَ بانگِ - تابماهْ شبِ

  تابدمی کوه سرِ بر اکنون صبح اخترِ

  گرفت جُنبش دبارروُ در آلودگِل آبِ

 .رودمی درّه و غار سویبه و تازد،می مِه

* 

  هلِدِ( 2)مِلوُکِ هنِشوُ ،(4)*شاَ هردِگَشوُ

  هنیِ وا وُ وَنگ سااِ ،ریمدَ هشِوِ

  هلِدِ مِبوُ هشِ هرِبوُ ،وشَ هیِبَ خوَ
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 .هنیِ جا هنِوَ سااِ ،دیگه نیادَ

  رودمی خود کُنامِ به گردبْشَ *خرسِ

  نیست آوازی وُ بانگْ اکنون بیشه در

  برود خود بامِ به شب که شده ودت

 .نیست او جای اینک دیگر دنیا

* 

  وائیهسِ هسپِاِ - هجِ پَشت - سیوُ( 3)سی

  رسَ ئه نیادَ این ندهگَاین ندیوشَرُ

 (34)تاسائی خاموش هیِبَ تاریك اگه

 .رسَ ئه اَفرا هخُونّ نوُئ( 31)میچکا( 33)سااِ

  پیدسِ گاهِصبح هاتپّه شتِپُ از

  جهان این بر افکندمی روشنی

  بود تاریک وُ خاموش کنون تا اگر

 .اَفرا درختِ روی بر خوانندمی گنجشکان حاال

* 

  هنِ تاوَ رشیدخِ ،هنِاِ ردَ زروُ هتِگِ

  طبیعت هپیرِ ،(31)سارِپِ هخوجِ هشِ

 هنِاِ رِدَ( 31)سلَسلَ ،بِمو( 31)رجوُ هجِلکَهچِ

 .طبیعت( 30)جیرخِ یارِ آن ،فتابآ

  تابدمی خورشید ،رسدمی در بزرگ روزِ

  پیر طبیعتِ برخاست خویش خوابِ از

  آیدمی آهسته آهسته ،آمده رازفَ لّهدُ از

 .طبیعت زیبای یارِ آن آفتاب،

* 
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  ریجیرتَخِ تی ،هجِ دار( 34)تیتی دارِ

 تَرشخِ هجِ آسمون ،ریتَبه هجِ( 32)لیوِوِ

  ریپذیرتَلدِ ،جه( 33)ماریم نوشهوِ

 .رتَشخِ هجِ ناوُ هتِ ،هشِخِ اون که چه هر

  زیباتری تو کوفهپُرشُ درختِ از

  ترخوش آسمان از بهتر، ابریشم درختِ از

  پذیرتریدلْ بنفشه بوتۀ از

 .تریخوش همآن از تو است، خوش آن که هرهه

 

 ها:واژه معنی

 هپِشوُ -1  /(Moon=نگموُ – ماهتاب شبِ) شوُ هنگِموُ -1(/ گاهیصبح صبح،) وائیهسِ -3 
 شروُ-0(/ رودبار) آر روُ-1(/ صبح ستاره) جاروُ-1(/ شب در برنج مزرعه پاسبانِ پا،شب)
 سائی،اِ تا) تاسائی-34(/ تپّه) سی-3کُنام(  النه،) ملوُکِ-2(/ خرس) اَش-4(/ روش حرکت،)
 - باال) جور-31(/ برخاست) سارِپِ-31(/ گنجشک) میچکا-31(/ حاال) سااِ-33(/ تااکنون اکنون،هم
-32(/ شکوفه) تیتی-34(/ هژیر؟ زیبا،) جیرخِ-30(/ آهسته) سلَسلَ-31(/ آمد باال =بمو جور
 (.خزنده گیاهانِ بوتۀ) ماریم-33(/ ابریشم درختِ) لیوِوِ

 

 3114 مرداد ،11 شماره مردم، تئوریك نامۀماه منبع:

 

، استاد مایۀ سارویگران نویسنده و پژوهشگرِنویس، داستان، شاعرهمکاری از فراوان با سپاس * 

 نیز و برگردان آن به فارسی تددی ِ اصلی، در زبانِ شعر متنِ تصحیحِ زحمتِکه  "اسداهلل عمادی"

یاد طبری که زنده "اَش"را متحمّل شدند. از جمله واژۀ این شعر مازندرانی  خوانشِ متنآوانگاری و 

   باشد. )ویراستار(  می "خِرس"لهجۀ خطّۀ سوادکوه آن در  دلِبود و معاکردهترجمه  "بَبر"را آن

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

http://www.mazandnume.com/fullcontent/13781/%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
http://www.mazandnume.com/fullcontent/13781/%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
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 تاریك بِشَ رَخشَندگانِ به ددُرو* 

 

3 
  تاریک بِشَ ندگانِخشَرَ به روددُ

  نزدیک وُ دور رزمندگانِ به روددُ

  سوگندش وُ خوزستان گرِفتْنَ به

  پیکارش وُ اصفهان بافندۀ به

  شتالِ بانِشَ و تاتْ گالشِ به

  گِل در زانو تا پای گیل، کارِبرنج به

  شِگَرف بندِقشْنَ کرمان، بافِدالی به

  اشخونین سرانگشتِ وُ سینه به

  دانشجو آلودِشمخَ بانگِ به

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  لرزاننده سُرودِ طنینِ در هستم شما با

  جوشنده دریا هون میتینگ وِلوِلۀ در

  بَریدمی که هاپرهم در

  یدآرائمی هک صلح خانۀ در

  گذریدمی سربلند ایستید،می لیردِ که جاآن

  فشُریدمی پا که رمانشِ تانکِ پیشِ در

 هاههره ترینمانوس. هانام بهترینای باشما،

  الدینپوُ زنانِ وُ مردان ای

  ناپذیرخستگی بازوانِ ای

  شمشیر هون هایزبان ای

  لیردِ ناکِتابْ عُقولِ ای

 زیستن درخوردِ میهنی سازدمی کهخلقیای

  روشن؛ فردایی بهرِ دزمَرَمی که حزبی ای

 سُرودها بهترین یارانای بخوانید بخوانید،
 را!

 را! پیروزی تیغِ بکوبید بکوبید،

 فروزان! سخنانِ بگوئید

 سوزان! ترانۀ بسُرایید

 اش!دژخیمان وُ شاه به بخندید

 اش!رَجّالِگان وُ "پیشوا" به

  ننالید! وُ شیر چون بغُرّید

 نموئید! وُ گُرد چون زمیدرَبِ

1  
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   است من گوشِ در انتخندۀ

 سازدمی امشادان کرده، رخنه اماَنساج در

  است من گوشِ در نیز تاننهیبِ

  سازدمی امخروشان انگیخته، بر

  هاستجیپ نَفیرِ که جاآن

  هاستاسب نعلِ ههار

  لولهگُ فیرِصَ

  است شمشیر بر ِ

  ایستد دریده سینۀ با مادر که جاآن

  ایستد اندودخونْ پیشانیِ با جوان

  ایستد آلوداشکْ دیدۀ با کودک

  ایستد یَالن هون دیدهستم هر

 ایستد خُرد

  ایستد النکَ

  (بابک هون) رنگین، خونْ از گونه که جاآن

 مُشبّک دلبی با فتداُ رزمنده

  روند رآخِ تا که جاآن

  خوانند رآخِ تا

  آرمانْ همه که جاآن

  است شوُر همه

 است قهورمَ هراس وُ مرگْ که جاآن

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  بازو در بازو 

  شما دوشادوشِ

  خون لُجّۀ از بگذرم دارم آرزو

  زندان شکنجۀ از

  اعتصاب طهیانِ

  انقالب توفانِ

  مُراد سامانِ سویبه بپویم و

  دخوانَمی هزنَ هه شما کبوترِ !وه

  راوتطَ با هه شما اشعارِ

  است انگیزلْدِ هه شما نوای

  شما اختیارِ در تاریخ عِنانِ

  شما گفتارِ در حقیقت مهناطیسِ

 .شماست نوای در حیات جاذبۀ

 سُرودها بهترین یارانای بخوانید،بخوانید 
 را!

 را! پیروزی تیغِ بکوبید بکوبید،

 فروزان! سخنانِ بگوئید

 سوزان! ترانۀ بسُرایید

 اش!دژخیمان وُ شاه به بخندید

 اش!رَجّالِگان وُ "پیشوا" به

  ننالید! وُ شیر چون بغُرّید

 نموئید! وُ گُرد چون زمیدرَبِ

1  
  طّشَ بر لهزنده مِلَبَ

  خواندمی حزین خلیج در جاشو

  ههرهزرّین دیرخیزِ ماهِ و

  راندمی ور زُ ستانْخلِنَ فرازِ بر

  بارد حسرت اشکِ لری گرسنه
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 نگْرَشَبَ  طالی امواجِ بر

  گویدمی "فیّاض هشمۀ ای"

 وُ جوشی من کومۀ جوارِ در"

 "کنی! روشن بیگانه خانۀ

 "حصیرآباد" در کارگریآزادۀ گفتخوشهه

 "نقاببی هه نقاب، با هه رهزن" -

 دید هون گرینفتْ پیرِ گفت وشخ هه

  آمد باز شیّادی رفت، رّاریطَ

 ".آمد زفرا زدیدُ ریخت،گُ زدیدُ"-

  اکنون باک،بی گرِنفتْ ای

  است کارون ساحلِ به جهان دیدۀ

  مَنجَنی  استخوانِ بر که گذارمَ

  نشینند روفُ ایتازه کرکسانِ

 !آبادان از خرابی غوُلِ باد دور

 !مسجدسلیمان از پلیدی  دیوِ

  فتونمَ شد که جانور آن دیدۀ باد کور

 !ونفتنَ وُ لگِهفت بر

  جاری ساخت هاخون کهآن باد حومَ

 !آغاجاری وُ مَعشور بندرِ در

  شیروُخورشید شتِپُ در کهآن باد ستپَ

  فتههُنِ خوارانجهان عقابِ

  ریفتْفَ نخواهد

  را شما رساندتَ نخواهد

  گُرگْ دندانِ نه

 تِمساح اشکِ نه

  آه دروغینْ و شنامدُ راستینْ نه

 سُرودها بهترین یارانای بخوانید بخوانید،
 را!

 را! پیروزی تیغِ بکوبید بکوبید،

 فروزان! سخنانِ بگوئید

 سوزان! ترانۀ بسُرایید

 اش!دژخیمان وُ شاه به بخندید

 اش!رَجّالِگان وُ "پیشوا" به

  ننالید! وُ شیر چون بغُرّید

 نموئید! وُ گُرد چون زمیدرَبِ

1 
  کهن ایرانِ در خاسته نو بانگی

  ستم از سوخته سامانِ این در

  :گیاه وُ نگْسَ هر خوانَد دیگر آهنگِ

  خیزستْرَ آهنگِ

  لیجخَ خلِنَ سایۀ در یا

  زیتون بیشۀ در یا

  لوچبَ شتِدَگُمْ از

  بزگونسَ خَزَرِ تا

  نه برده وُ است پوشژنده

  نیاالید جان خفته گرسنه

  است بیدار لیر،دِ سَر،آزاده

  گُسَلَد ندیبَ دَم هر وُ دیَپوُ

  گیرد ندیپَ دَم هر وُ دزمَرَ

  نیست غالم وُ اسب تنبرهنه
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  نیست دَوام را شب که داند

  بُرید خواهد کفتار زوزۀ

 .دَرید خواهد سالوسْ ردۀپَ

  شکست خواهد جُور یهیمِدِ

  سستگُ خواهد اسارت دیدِ

  افتاد خواهد بر امتیاز کاخِ

  شادگُ خواهد رپَ لحصُ کبوترِ

  بخشید خواهد فیضْ بهروزی خورشیدِ

  خواهددرخشید اسیران نامِ ستم ویرانۀ وبر

  فانتوُ درَشوُبِ تررندهشوُ تا بگذار

  هاخل  فانِتوُ زُداینده، فانِتوُ

  مّتهِ شاهینِ گیرد اوج تا بگذار

  بَربَستهلب هایخرهصَ خروشندبِ و

  فرازداَ پرهم دَمپیدهسِ

  زند شیپور نوین بحِصُ

  کند بانگْ ارغوان روسِخُ

  دهد نچهغُ جوان شاخِ

  شوند وغاغُ پُر هاجادّه

  خَموش، هایدهکده نیز و

  رساند پایان به نهمه و

  دوش بر پرهم کارگرِ

  نبرد ردِگَ در عطالِ بدرخشد بگذار

  رَزم عزمِ با هافصَ بگذرد بگذار

  تَنیم روئینه یَالنِ ما

  شکنیممی ستم بازوی

 سُرودها بهترین یارانای بخوانید بخوانید،
 را!

 را! پیروزی تیغِ بکوبید بکوبید،

 فروزان! سخنانِ بگوئید

 سوزان! ترانۀ بسُرایید

 اش!دژخیمان وُ شاه به بخندید

 اش!رَجّالِگان وُ "پیشوا" به

  ننالید! وُ شیر چون بغُرّید

 نموئید! وُ گُرد چون زمیدرَبِ

 

 (*کارن.ا مستعار امضای با) ؛3113 خرداد 34 شنبه 314 شماره. مردم منبع: روزنامه

یاد احسان طبری است. روزنامۀ منبع این زندهپسر(  )فرزندِ پورِل و تنها نام فرزند اوّ "کارن"* 

 سُروده تا تاریخ تدوینِ این مجموعه در هیچ آرشیوی موجود نبوده است و متن فو  از روی تصویرِ

     بازنویسی و ویرایش شده است. )ویراستار( ،شعر هاپ شده بریدۀ روزنامه حاوی

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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  از آن بَهارِ شوُم
 و تاسیسِ  د مصدّدکتر محمّ یِحکومت ملّ به مناسبت سقوطِ 0554این شعر در سال 

 . )احسان طبری(روده شده استنفت سُ گرِغارت رسیومِنسِکُ

 

 اشهد ژالِن بوُکه خوُ مْشوُ هارِاز آن بَ

 مانْدن نَمَهَ باغ وُ ۀلوِجِ مانْد وُل نَبُنسُ

  فُرد در اُمُ روفُ ش عِ کمانِنگینرَ

 مانْدن نَکفَنْلگوُگُ ۀتیر برهایِز اَجُ

 شندکُزویر میتَ دِبَعید را به مَمّاُ

 مارد از او دَرآرَزگار بَروُ ادِلّجَ

 گنرَگنهای رَلهمه گُرغْزار و آنوان مَ

 مار است وُهم شدژدُکَۀ خانِ فت وُرَ تاراج

 تاده استفِ باروُ ه زِلعِدَ والِتتا کوُ

 درَبَگنْج می ر وُگوهَ ،نانهزَرَ شتیِکِ

 من معِشَ ،امیّاَ صائبِد از مَگدازَبُ

 درَبَنج میرَ کینْ تِلمَمن ز ظُ خورشیدِ

 دبوُل نَراسی به دِهَ ،ناکرسْتَ را زِ  ّحَ

 اوست هانی به کامِندگاه جَهَ ،ندرهَهَ

 رودند را سُمن این پَ هرِبَ ز وُهاست نَندیپَ

 .اوست نامِ "تاریخ"که  رفْشِگَای هرزانِفَ

  ا.ط - 3111سال 

 

  [شنیدن فایل صوتی] سُرودۀ برگزیده با صدای شاعر 30، حاوی 3113منبع: نوار کاست، سال 

 

 نمایهبازگشت به           واژه نامه

 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/13-ehsan-tabari-az-an-bahar-e-shoom.mp3
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/13-ehsan-tabari-az-an-bahar-e-shoom.mp3
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 گذرد!و این خداوندِ زمان است که می
 !"زمان"هان! ای ایزدِ

 
 گاهِ طبیعت به خداوندِ زمان!م در پَرستِشْرَبَیایش مین

 !رگْوُ مَ ایزدِ زایشْ

 ساز!ناپیدا، در هر سو حاضر، با نیرویی فُسون

 م بدین سَیّالۀ شِگَرف!رَبَنیایش می

 نوازد:رموز میها آهنگی مَفتۀ پدیدهاش بر تارِ آشُانگشتانرکه سَ

 رم،در گریزِ خامُشِ ماسۀ نَ

 ،نگْدر نوسانِ آوَ

 های سرنوشتی،در انفجارِ ساعت

 های طالیی،دصِ ذرّهدر رَ

 نده،های تابَشِ گویرخِدر هَ

 گون،در پویۀ ستارگانِ الماسْ

 ها،آلودِ موجدر کوبِشِ کفْ

 ههرۀ روزگار،در دگرگونیِ 

 آهنگ...های خوشْنهمهربْدر ضَ

 ،گذردکه می تو این خداوندِ زمان اس

 ها،الشها وُ تَلهرهها، دِنجیرۀ اندیشهاز زَ

 رزان،رهای لَنوبَاز جادۀ خاموشِ صَ

 ها،ها، از میانِ گورها وُ خانهسلاز رَدِۀ نَ

 موشیِ سپید،رفینۀ دماوندِ غُنوده در خَاز سِتیغِ بَ

 آلود ساخت،را، هزاران گلولۀ آتشین، خونْآن هزاران بانگْشهرها، که دراز 

 کنجه وُ انتظارِ فَرسایندۀ مادراناز لحظاتِ دوزخیِ شِ

 های بُلور،الماس در کاخ نگِاز عِشرتِ هَ

 هایش،از غرورِ فرعون بر تختِ طاووس وُ غوغای زرافشانِ جشن

 تابتابِ بیدَوِش وُ شِ وُ پَرِش وُ رَوِش ش وُگُذرِش است وُ جَهِ

 گُدازَد،که واپَس نِگرَد، در غبارِ اُف  میبی آن

 ش از هم گُسَستادلب که تَهمتَنِ زمانمهز وُ بیهه بسا روزگارانِ بی
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 رسید، از عرصه بیرون روید! رفریاد زد: اینک دورِ شما به سَ

 ندید، بپوسید!پیر شوید، کهن گردید، زَنگار بَ

 شوید!مها گُهای زردِ کتابدر برگرو پاشید، فُ

 های زمین مدفون گردید!در هینه

 ر جای نمانَد.باری بَهای شما هم غُی از استخوانتّحَ

 سوزیِ سوفِسطاییببَسازی وُ سَببَو گاه با سَ

 ر آوَرد،نابیوسیده بَ یهانگرَ

 د کشیددستِ نوازش بر سَرهای مَطروُ

 کوفترورهای طالیی بر غُ مُشتِ ادبْ

 و در این کوفتن وُ روُفتن وُ ساختن وُ نواختن

 شته کنیدرِرینش را بِمُرواریدِ آفَ

 آویخت از اُف ْ را های اُمیدنگاره

 کامل را بافتتَ رنیانِ سِحرآمیزِو پَ

 تر.خردانهتر، بِدَم زیباتر، واالتر، شایانبهدَم

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

 !"زمان"هان! ای ایزدِ 

 فرستی،که ما را به دیارِ خاموشی می دَمْکاش آن

 جای گذاریرتابِ ما بَهای بیوانالویز از رَعطری دِ

 هیزِ ماالشِ ناو شَمعی از تَ

 را روشن سازد!]تو[*  تای از مَعبدِ شُکوهمندتا گوشه

 
 3112سال / ا.ط 

   3112خرداد  10، شنبه 14منبع: روزنامۀ مردم، شمارۀ 

 

 اضافی و ناشی از اشتباه تایپی است. )ویراستار( رسدبه نظر می در مصر  پایانی شعر "تو" واژۀ* 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 یرانیعُمر که فَضل وُ شَرَفِ ا كیپَسِ 
 )چَکامه(

 
آمد( و  دانیبه م یدَر یِ)که دبل از پارس یزبانِ کهنِ طبر شِیستاکه از  ت،یب 42در  نیریز ۀهَکام
 ۀرشت شود،یها آغاز مو ستم ییجوطرهیدر دِبالِ انوا  و اشکال س رانیشمالِ ا انِیکوهستان یداریپا

و  یدوم تِیّحفظِ شخص نِیع ادوام و ملل، در یِگانگیو  یکیکالم را به نکوهشِ تفرده و ضرورتِ نزد
بار به  نینخست یبرا نکیا سروده شده و 0551هَکامه در سال  نیا. کشدیها مآن یانسان تِیَّحُرّ

است که  ریلهات و تعاب یو برخ یو ادب یخیسلسله اشاراتِ تار کی. هَکامه مُتضمّنِ رسدیهاپ م
. ابندیها را بدونِ اشکال دروارد، آن نِاست که خوانندگا دیاُم یول ،دارد ازین یها به حواشآن حِیتوض

 یشعر )امر نِیتوسّل به اشکالِ نو نِیهَکامه آن است که شاعرانِ ما در ع نیداشتِ امقصد از عرضه
که  رانیا کِیشعرِ کالس ینسبت به سُنَنِ واال دی(، نباسازدیم یو ضرور یاتیکه خودِ زمانه آن را ح
 )احسان طبری(فلت روا دارند. ماست، غ یاز دُلَلِ شامخِ فرهنگِ ملّ

 

 

  یرانیعُمر که فَضل وُ شَرَفِ ا کی پَسِ

  یب زندانرَفُرسانِ عَ ۀدر دبض بود

  کرد یدَعو "یطَبَر"بار زبانِ  نیاوّل

 یام وارثِ راه وُ روشِ ساسانمن که

 یفظِ دَراز آغاز نَبُد لَ "نامهرزبانْمَ"

  یرا بانبود مَر آن یطبر یرزبانمَ

  ساخت به بارِ اوّل اشیپارس "یمُلطَو"

 یبارِ ثان "ینیراووَ عدِسَ"سپس  وان

 "نامهیکین"اش از او نام گرید یانامه

  یکونامیوُ ن یروزبِه ۀویش شارحِ

 میحَک یِگوآن مردِ سخن "مستَرُرزبانْمَ"

  ینموده در آن بَس نُکَتِ عِرفانبِ درج
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  "هشَکَرِ"بود کتابِ  یزبانِ طبر به

  یپندارم بَرجا ز گَهِ اشکان مانده

 دیشکار است پددر فنّ ِ یدشوار هرهه

 یرَهِ آسان افتی "هرِکَشَ"کتابِ  نیز

 ور گشتندخنفظ سُلَ نیبد زین شاعران

 یو رَسا هون حِکَمِ فُردان وایوُ ش نَهز

 "دیخورشهبُدپَسِ"از اُمَرا بود  یشاعر

 یوانیاو د ۀشیپش وطن وُ "رَیمامط"

 آمد وُ آهنگِ کُهن ساز نمود "ردمَهمَست"

 "یانیرو"خن در لُهتِ شد به سُ گرجلوه

  یاسوُ عبّ یمِ غزنوال وُ سِتَبَ ز

  یوُ گرگان یرجُستند ز مازَندَ هاره

  "نایِسابن"، "یفردوس"، "ناصرخسرو"

  یرگردانوُ سَ یوُ خوار یگآواره گاهِ

 تُرک وُ عرب شُد به مثال ۀریاز دا دور

  یکوهستان ۀطّخِ نیا ،مِنیا یِواد

  که رَهِ جورِ سِکَندَر سَدّ کرد یهُنانهم

 ینکرد ارزان شینِ خوتَ زیمُهُول ن به

 فراشت که تا دومِ عرباَ یعیش پرهمِ

  یمانیاو از طُرُ ِ ا ۀخواج نشود

  "یجیردآومَ" ۀجلو انیبنمود عَ گاه

 "یماکان" ۀپا غُلهُلبرداشت به گاه

 عرب لِیبَر خ طّه وُخِ نیاآمد از "اریماز"

  یرانیا یِدو سه از پُردِل یدرس داد

  شیهِ خوگَدوم که در بُندوم که هر نیهمنه

  یوُ خادان یهنشَشاهَ ۀبند نشود

 کنداست که بَر هِمّتِ خود فَخرهمان ح ّ

  یانسان یِگوُ آزاده یبر مَرد فَخر

 فیوُ شَر زندیمله عزمن جُ ۀدینَه در دور

 یوُ خوزستان یوُ تُرک وُ عرب وُ راز کُرد

  بشر هرا نو ِ ندیده جوفرَتَ ۀویش

  یزدانیاز هند بُوَد موهِبَتِ  تحدَوَ

 "ریابنِ اَث"د آرَد از نَتن وُ سَمَ یکی آن

 "یابنِ هان"خوانَد ز  عر وُ غزلْدگر شِ وان

 "یزیخِطَطِ مِقر"آرَد نَصّ از  یکیآن

  "یسَمعان"که باشد اثرِ  "اَنساب"ز  ای

 ریَوُ طبقات است وُ مَزارات وُ سِ اتیوفَ

  یدان اتِیوُ ح یعال رَتِیاز س مَملوّ

 است یشدن نادان اَسالفْ یِدعو وارثِ

  یعُثمان نِرهَیرا تو مَکُن پ یسند
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  رخب بُرد به هَرَکه عَ یتاز ۀنَسّاب هوهم

 یاش از ساسانخوَتَکه بُوَد نَ یشَعوب ای

 از عَرَبان یکه توئ دیمَثالب همه گو نیا

 یرانیا یمَطاعِن همه خوانَد که توئ وان

  یلیاست وُ سَطرَنجیک وُ کوفشتَاگر گَ طّخَ

  یانیسُر ایاست وَ یوُ  دِبط یاگر هند حرف

 طّواژه وُ خَ یِوحتَهست همه مُ یرشَبَ

 یانسان یِوحتَمُ پوسته، بَلْ ینِ اصل

 وُ حال ندهیبه گذشته است نه آ علّ تِمُ

 "یسّانحَ"خنِ خود سُ ای "یانیّطَ" ژاژِ

  دوم شُدن کی ۀستسَزاوار بُوَد بَ نه

 یهانیعَصر که شُد فکرِ بشر ک نیااندر

  هدِ مَوَدَّت بندندادوام اگر عَ ملهجُ

  یرَنج وُ سِتَمِ نادان ۀهار شودیم

 یزیرکه کند خونْ ارَدیسپس ظُلم نَ زان

 یرانیند وکه کُ ارَدیسپس جَنگ نَ زان

  نَبُوَد دنیهِ آز دَررَ را زِ گریدکی

  یوانیراه وُ روشِ ح ۀرازندبَ جز

 وَر استخِرَد بَهره یرویانسان که ز ن ورنه

  یدرمانیکند از علّتِ ب یکوهه شِ ز

  یکه رنگِ فَلَ ِ صُبح بُوَد شَنگَرف تا

  یکه لونِ شَفَ ِ عَصر بُوَد رُمّان تا

  شوم افکنِنفا ْدّ ِمله بشر ضِر جُاَ دیشا

  یانیهر سو عَلَمِ طُهبه بَرفَرازَند

  زیعز ارِی یکیفرمانِ مه بههاِ نیا گُفتم

 .ینافرمان ۀوینَسِزَد ش یاریبه که

 

 احسان طبری – 3113سال 

 3112اسفند  0دورۀ سوم، شمارۀ منبع: مجلۀ دنیا، 
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 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

57 

 هیدبه همسرِ افسرانِ شَ
 

 

 ش راایِ خود خواندی مگر رازِ نهانشمِ شوُبه هَ

 میافسانۀ شوُ لْرزشی بودَت، به دِب لَر لَکه بَ

 اش را[]پهلوان ش رااتوانهای پُرنّج دستشَردی با تَشُفِ

 .مَکتومیِ شمان که بودَش سِرّنظر کردی در آن هَ

*** 

 پِیتآوردند دیوانی نَحوسَ تاختْ !دریها

 ت را نهان کردند در زندانِ تاریکیاهراغ

 ناکِ ماهِ دی همانا آسمانِ تیره وُ غم

  .داد گویی از بَال وُ رنجِ نزدیکیخبر می

*** 

 کاهیندَش پس از زجرِ روانسُربِ تَفتِه خَستَ به

 ش سوراخ وُ خونین بود، هون دیدی دگر بارَشانتَ

 شمان تُرا اشکی، نه در سینه تُرا آهینه در هَ

 آزارَشت زاد وُ خاموشی فِرا ِ روحْیرَه حِک

*** 

 افکند صُبحِ تیرۀ بهمن رَنگْوری سیمنهو 

 خورشیدی مع اندر آرزوی پاکْبمُرد آن شَ

 ید بُد روشنبه راهِ زندگی او را هنان اُمّ

 ردیدیتَ دیرزانلَاو را نَ که پیشاپیشِ مرگْ

 *** 

 کردییاد عش ِ خود آباد میهو گورش را به

 د نامِ پاکِ وی،شمن تا زُدایَرد دُکُلَند آوَ

 مردیرطِ ناجوانخصمِ او ز فَخوارلی خونْبَ
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 هاکِ ویسمِ هاکْآید به جِهنوزش کینه می

    *** 

 !نخُور بُد، تو او را باش در خُور زَی درترا او شوُ

 !فا کردهاش وَن که او جاوید با شویزهی آن زَ

 برو مَردانه در دنبالِ آن اندیشۀ روشن!

 !دا کردهش جان را فِات در رَهَایِ دهرمانکه شوُ
 

 ا.ط  3113سال 

 
  3112مهر  13شنبه ، یك43مردم، شمارۀ و بازنشر در  3113، سال سالنامۀ تودهمنبع: 

 

 

ههلم  روزی که از مراسم کرده است:همسر مرتضی کیوان تعریف می)پوری(،  سلطانی انپور* 

 گشتند، در ماشین از توران میرهادی پرسیده است حاال باید هیکار کنیم؟اعدام افسران باز می

 گویا و گریزناپذیر... وددر کوتاههمین زندگی... است:سردی و سختی پاسخ دادهیرهادی بهتوران م

پیمان و  وُ رکمال و آراستگی، پُدد، بهو توران میرهادی و پوری سلطانی زندگی کردند. تمام

شم و نفرت وجودشان را فرا گیرد و ماتمِ شخصی خَ ۀعلکه اجازه دهند شُرانگیز... بدون آنبَهبطِغِ

منشاءِ باد بسازد... باد و سرنگونردهر از نفرت و طعنه و کنایه و مُها یک دیگِ جوشانِ پُاز آن

 .. )ویراستار(خواهد ماند.لندآوازه شان بُخیر و برکت و دانش و هراغِ راه شدند و نام

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

  

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf


 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

59 

 انسان یر ثَناد
 
 ی!هست ۀالصخُ یانسان، ا یا

 لِ پُر فَرّکامُتَ کی جوهرِ
  یخِرَد به تَردَست یخُرد ول نْتَ
 .د سَررآرَنبدِ آسمان بَگُ از
 

  مَهروُر یعالم رفِشِگَ همانِمِ
  دست یفشاند زبانیم ۀههر ربَ
  رکوُ ینماند وُ یدیر دونوُ در
 .پَست یدنمانْ وُ یدیهرخ رس ربَ
 

  دردآلود بِینَش نینج از ارَ با
  کاریراز در نبرد وُ پبه فَ یرفت

  لِ جهان بُگشودفَّمُقَ صندو ِ
 .سارکْرَیوُ عقلِ ز نیرَز یِرا آن
 

  نبش وُ آشوبتو پُر ز جُ خِیتار
 رینَج ۀهمنَ تلخ وُ ۀنال پُر
  بکوُگردونْ بِیجعَ ۀللهُغُ هگَ
 .ریگمْعالَ بِیمَه ۀفاجع هگَ
 

  روُ طلب تو را نکاهد شوُ ریسِ در
  زَفت یالز بََهنَ اه،یس سِءایَز هنَ
  ناسوُر یهر رَسته بَخَ یزانو با
 .رفت یخواه وُ یاوانهرَ وُ یرفت
 

  !مآدَ ۀسُالل یعقلِ تو ا از

  شتِ تورِاست نهفته در سِ یگنج
  دمید دکه به دُورِ عُمر بَآن با

 .شتِ تووِرنِهستم به سَ نیبخوش
 

  گوهرنْیمِه نیروز رسد که ا آن
  خود سازد عِیطرا مُ روین هر

  هر وُ ماه را هَنبَرمِ ۀگردون
  .به گردن اندازد نیرخِ بَرهَ ربَ
 

  تیَآن روزوصفِ شکوه وُ فرّ ِ در
  ندارانیعُقولِ زُبده ح امروز
  تیَروزیکه طلب کنند پ وآنان
 .ندازانیگر رانمبَیَافسونِ پِ ز
 

  نهان باشد یکِ عقلْ ۀدید ربَ
  خِرَدِ بزرگوارِ تو تحِفَ

  جهان باشد نیاگر در ا یاعجاز
 .کارِ تو توست وُ وجودِ اعجازِ

  

  یمعنیامرِ ب ،است یرپَسِ مرِعُ
  دنیجوش اوهی نجِآتشِ رَ ربَ
  هابه راهِ بختِ انسان ستین گر

 .دنیکوش هراسْیب وُ دنیزمرَ
  

 ا.ط – 3113  سال

  

 3111سال  1دوره دوم، شماره  ا،ی: مجله دنمنبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 كرگِ بابَمَ
 (دیپشعرِ سِ)

 
)شعر  شان من الشان یالذّالتَخضَب اعضاوهِ آل لُیخراسانِ والف النیج لیاتِه لج لُیدَد خَضَب الف

 اندامِ یل،پ :(خواندندیشده بابک مرنگ لِیکه رجّاله بهداد به دنبال پ اتیمحمد بن عبدالملک ز
را جز  خود امِدان یلساخته و پ نیگنخراسان ر سپهساالرِ یبرا ،اوست یکه خوخود را هنان

 . )احسان طبری(سازدیمن نیرنگ ،رود آمده استفُ خویش گاهِیکه از پا یکس یبرا
 

 3 
  گفت نیریش یتیهنرا تَ وشْمخَ بهدادِ

 ستان، خلِاز پسِ نَ دهیبر دم هِالل

 خواند یعرب یارآب ترانهپُ ۀبر دجل و

  از هندوستان دهیدر رس بانیکشت

  خونِ دهقانان ،نیجوشنِ افش بر

 اش،سربازان ۀزیبر ن و

  نجمدِ گَردالودِ آنانمُ یرهاسَ

  موشدرآمدند به بهدادِ خَ تازاناسبْ

  پُرخروش اهویبهداد از آن ه و

  بابک ،فهیخل یِاغیکه  دیچیپ لهلوِوِ

  نیسمندِ افش یِاز پ دیآیم ریزنج در

  نیرالمومنیام یشاگُبختِ مُشکل و

  را نیدخرّم یرد کافردرآوَ یپا از

  .را نیزم مِیادلصون داشت هفتفتنه مَ وز

1  
  یخِمار بر رو انْیعُر روندیم

  یزودخشمِ پُر مو انِیخراسان و

  وُ لشگرِ حَلَب لمیسپاهِ دِ و

  کیمالمَ   وُوارُطَ ر وُربَبَ ش وُبَحَ و

  بشهَاَ   وُرزَاَ یندهامَسَ بر

  دیسپ النِیپ مّازه وُجَ شترانِ

  دوارهیب یِرورهیت انِیتاز و

  قارهزدگان نَنّهون جِ کوبندیم النیبر پ که

  پاره کندیصُماخ م ۀپرد و

 .کوس دو وُ ۀنال وُ سِنجْ بانگِ

 1  
 وُ کاشانه یهر کوشد درروشن هامشعل

  خانه ۀآستان پُر غوغا شد وُ هاغُرفه

  ها از نُظّارگانصُفّه ها وُبام و
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 هعِدر مِقنَ یو جوار سانلَیدر ط خانیش

 حلقه در گوش ۀبرهننْتَ انِیزنگ

  یساداتِ عَلَو ،یهودیَ سوداگرانِ

 .پوشنهیشمپَ نِیگغم انِیصوف و

  مودّر یالّانهبا سَ روندیم شتران

  آرام یبا تاخت تازندیاسبان م و

  پُر شَرَر یبا نگاه نیهشمانِ افش و

  .سالم دیگویدّاح ممَ مردمِ به

1  
  را یبَدَو یگفت ساربان یسرهنگ

 زاواررفتار سَ مردانه است وُ هه دامتْ !هوَ

  گرفتار رِیاس نیا رودیسلسله م در

 لْیر پبَ درانَیاست که م یریام ییگو و

  لْیلجَ است وُ ش شِگَرفْانگاه هنانآن

  وادع بابک را پَروا بُد اندک در

  گستاخِ نُظّارگان ۀنظر از

  ارگانجّلَ وُ انییغوغا همهوزآن

 را نیافکنده دشنام وُ نفر شیبه سو که

  .را نیرالمومنیام خواندندیم ثَنا

1  
  میمتَیناز بَ یمردان انداستاده

  فهیخلِ رّقَمَ  - "یاسُرّ مَن رَ" در

  میعظ یکوشکبّک شَمُ ۀدرواز بر

  اهللبِ مُصِعتَلمُاش اَخانهدر حَرَم که

  آلودشهوتْ یشیاست در ع غرده

 بود انیاسعبّ رتِیکه س سانبدان

 فُسطاط از شهرِ یمایثّقَمُ خواندیم

  رِباط ۀدلَاز بَ ینبورزنتَ راهِهم

  یلبه صوتِ جَ ریاز زُهِ یشعر

  ینبلتَ وُ یپرورنْبا تَ فهیخل و

  یلسوگُنْیدر آغوشِ مَه دهیملَ

  یلنبَالحَرُجابِ نتِبِ مهیلحَ

  نیگساتْ ن،یگساتْ نوشدیم باده

  نیزم یرو ۀفیبر گِردِ خل و

 دهیم  آرَبرَستَاِ از سُندس وُ یفرش بر

  از روم یاتیاز سِند، جار یزانیکن

  شانیندرَپَ ۀبر عمّام نگران

  .رد وُ مهمومسَ یدگانید با

0  
  ساالربتِ حاجِخصَبا رُ یکیپ

  بار افتهیم صِعتَمُ نزدِ

  نیرالمومنیام ایه! شارَلبِ: اَگفت

  کئالَیهُن وَ کَلَ یطوُب

  نیدولت اتو افش به ادبالِ که

  نکیا دینصور در رسمَ وُ ظفرمُ

  گران رِیش به زنجادر رکاب و

  بابک فه،یاسالم و خل خصمِ

  فهیاز سرِ خل یستمَ دیرپَ یشاد از

  بارگاه یگرفت سو دنیدو

 عجم از وادعه آگاه اکابرِ عرب وُ و

 !هشارَلبِه! اَشارَلبِکه اَ ادزنانیفر

  مارهاالَتُیب یآوردند سو یرو

 از هارسو در نظاره میعظ یدوم و

 ریزوتَ ربَ فهیخل شِیدر پ ستادیا یبار

  ریلب، بابکِ دِدانگِ دوّمِ شَ در

  رانیوز سرداران وُ وُ فهیخل

  شیررپُ فقها وُ ات وُدضّ و

  شیدو زانو نشسته، با تشو به
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  بابکِ گُرد یبر باال نگران

  باکْیب ب،یمَه ،هگَردآلود

  هاکْوُ هاکْ نین خونوُ تَ جامه

 نیک وُ ضیلقومِ غم از اعما ِ حُصِعتَمُ و

  نیعِزّ وُ تمک ه باگَدادش و آن دشنام

  نیبارآلودِ افشغُ یزد بر روُ بوسه

 نیند بر زمرَستَگُ یطعسپس فرمود تا نَ و

  یمانیَ غِیبا ت دستَیرا افَ افیّسَ و

  .یدربان شِیش در پمُدهِ وُ رحمْیب

4  
  از متنِ مُصحِف خواندیم اءدُرّ

  فهیشر اتِیلحنِ حجاز آ با

 فهیمِ خلصِعتَاست مُ شهیغر ِ اند و

  سان بکُشَد بابکِ دالور راهه تا

  افشُرد یپا انیهسال در طُستیب که

  سکّه بستُرد ش از خُطبه وُانام و

  کاخِ اَشراف از بُن بَرکَند و

  در پَراکَند ینیدرّمْخُ شِیک و

  هرور را به خَم واداشتمَ یرهاسَ

 شکسته را به سُرور آورد  یهالدِ و

 ر آورددهقانان را به شوُ یآر

 نهیانباشته است از ک نه،یکه او را س هوَ

  رگفتن گرفت با الفاظِ مُتنافِقط سِ پس

 ندرا گفت تاش هارپاره کُ افیّسَ و

 ندهپ بفکَ یبازو نخست

  هپ راوُراست یپاس سپراست وُیبازو هگَآن

 .عرب را ۀفیسرانجام گردن زند خصمِ خل و

2  
  راز، عُنودفَبود گردنْ ستادهیا بابک

  رودرد فُآوَ یمانیَ غِیت افیّسَ و

  نیرمطعِ هَرا بر نَ شیافکند بازو و

  نیبر زم دیجوشروفُ یارغوان خونِ

  نیالمُبکتابُ اتِیآ خواندندیم اءدُرّ

 :عرب ۀفیخل  ِیتصد در

  "بّلَهَب و تَ یاَب دایَتَبَّت "

  یجو نیآن خون رِیز دیازیدست بابک

  یروبه دیمال یاخون را هون غازه و

 ریترجمان را گفت ام "ست؟یه گرید نیا"

  کفر ۀویش ایاست  ینیدرّمْخُ رسمِ"

  ریزذا الخَدطّ کهَ تُیارَ ما یلَعمَر

  "!ریزوتَ نیا ۀاز فلسف دشیپرس هان

 در پاسخ یبابک را و و دیترجمان پرس

 !ریکفتارِ پای  دشییگو": گفت

  من ممالَیمارغوان بر گونه هَ خونِ

  ،ریزناگُ یرگمَ ۀدر آستان تا

 ".دشمنم در برابرِ وَشَنَ یردروَزَ
 

 

 3111سال  1و3شماره  ا،یدن ۀ: مجلمنبع
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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   مرتضی کیوان ؛شهید به شاعرِ

 

 شموُد خَوانیتْ شُجَ شَمعِری که ای شاعِ

 ،مدَپیدهسِ مینِغَ آسمانِ در زیرِ

 کار سیرِ لْ زِتو غافِ نبود جانِ کّبی شَ

 مب ددَلَطَ بیلِای به سَهشتِروزی که هِ

 راز عر وُشِ لهام وُاِ عِنبَدلبی که بود مَ

 شانَمَمَأالد پوُ لِد گُشُ ،صمخَ از جورِ

 نْجسَهمانِگاهی زَنِ ر زشمی که بود پُهَ

 شانَروزَ تاری زِ ۀپرد ،رگآویختْ مَ

 کستتو شِ نوخیزِۀ شاخِ زید وُوفان وَت

 داد جُتو شُ وجودِ رگِمر، بَعُ از باغِو

 ن بازگشت نیستآفتی بدان دیار کزرَ

 داکدخُ د زِهی شُتُ ،خانه ن خاندان وُآ

 ن استروشَ شَمعِ ۀای که شیفتِروانهپَ

 خویش د وجودِسوزَکه بِد آنروا ندارَپَ

 زندگی نوارِاَ  ِست عاشِهَر، که شاعِ

 خویش رودِد از سُشَکِر نَسَ ،رگمَ گاهِتا 

 طاسترخَبَ ه،را خواندخْت تُوربَکس که شُآن

 ت استعادَت، سَعادَسَ راهِ ردِبَزیرا نَ

 توست عرِشِ ،تو زمِرَ وانی وُجَ زیبایی وُ

 .است "هادتشَ"دی روُرین که سُآخَ شِعرِن آو

 

، سال سالنامۀ تودهبازنشرها در  ؛)با امضای ا.سپهر( 11، شمارۀ 3111منبع: ماهنامۀ مردم، سال 

 [شنیدن فایل صوتی] سُرودۀ برگزیده با صدای شاعر 30، حاوی 3113نوار کاست، سال  ؛ و3113

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/11-ehsan-tabari-be-morteza-keyvan.mp3
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/11-ehsan-tabari-be-morteza-keyvan.mp3
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 خورشید رآمدنِبَ ازسپَ ساعتی
 

  کوه دامنۀ ربَ

  زند،می موج نگْرَفیلی هایمِه و دهادوُ

 نزدیک وُ ستهرجَبَ را دوردست درختانِ نور،

  ساخته،

 هاآسمان سویبه هیزهمه گویی

 .خیزدرمیبَ

  بامدادی خورشیدِ

  زده، دینروَفَ اشیای بر مینَوی نگِرَ

  ربوده، را هاآن شتیِرِسِ تیرگیِ

 است. انباشته خود گوهرِ با را همه و

  آسمان، با است زمین پیوندِ

 دان.جاوْ با است سِپَنج

 هاست.سِرِشت و گوهرها خویشاوندیِ

  ندمَکوهشُ گاهینْپَرَستَ در را خود

  یابممی نیرومند ایزدی برابرِ در

  دارد نام طبیعت که

  گیکرانهبی دریافتِ از و

 سپاسْ وُ نیایش وُ رگیمَبی احساسِ و

 گردم.می رشارسَ

  من جانِ گوشِ

 و بُلور ناکیِتابْ به است بانگی به

 نور! آالیشیِبی

*** 

  آدمی روانِ سابَ هه ای

 .است ستهدربَ پیرامون هایدیدهپَ برابرِ در

  دهدمی رُخ هیزی ناگهان

  ناگاه به روان و

  گویدمی رکْتَ را خویش بِستَرِ

 .پردازدمی شتگَ به رازناکْ هرِپِسِ در و

  هادیدهپَ اینک

  مودینَ وُ دبوُ

  دارند دیگر

 است واکُنشی وُ کُنِش ،روانْوُ هاآن ومابینِ

  جان که است دَم این در

  کندمی زمزمه هادیدهپَ با برخورد از

 کننده.شِ وُ پاکیزه ریساغَ هون

  او رِنظَمَ در و

  ر،تَرفْژَ هاگوشه و هاطّخَ

  است ترتابان هانگْرَ

  باردمی زیبایی وُ فتیگِشِ هیزهمه از و

  بود، مودنَبی که ههآن و

 شود.می ریبافَ وُ انگیزلْدِ

  هارگْبَ خِشاخِشِ از
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 آب بُلورِ در عا شُ شکستنِ و

  ژاله شِلطِغَ و

  رگبَ گُلْ ربَ

  کندمی شانه را خود گیسوانِ که زنی و

  روسخُ گرفتۀگلو بانگِ و

 مُشکِ و انگور بنفشِ هایخوشه و

 ددوُکْنازُ

   فُاُ کبودِ هایشُعله ربَ

  خُوردسالْ مَردی غمینِ نگاهِ و

  مهرماه آفتابِ در لَمیده

  کودکی مُرواریدگونِ لبخندِ و

 دارد. آغوش در پیدسِ کبوتری که

  بیداری این و

  اوست زندگیِ روانِ

  سابَ هه ای و

 . گذردمی خُفتگی و خِرِفتی در روزگار که
 

 ا.ط - 3111 خزان

 

 3123 آذر ،1و1 شماره هفتم، دوره دنیا، مجلۀ: منبع

 

 نمایهبازگشت به           واژه نامه
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 (مِهرآریاهر )مِ
 

 دِ مِهربه کاخِ اورمَزدی ایزَ

 هِهرگُلْ ست نیرومند وُخداوندی

 گاه استختْاش تَآسمانبه نیلی

 بهارش خنده، خورشیدش نگاه است

 دتازَرّین بِهو بر گردونۀ زَ

 دنازَی بِبر جمالِ وِ "اهورا"

 کند از الژوَردِ آسمانی

 .شانیرتوفِبه خاکِ آریا پَ

 سال،هنهو بیند از دماوندِ کُ

 بالکه بر ایران یکی جُهدِ سیَه

 شودهگُ ربه روی دشت وُ هامون پَ

 سو رنگِ شادی را زُدوده،همه

 روش آرَد به مردم:غمین گردد، خُ

 !مده گُت شُحشَتِ وَلمَکه ای در ظُ

 هِهریکی دیو است این جُهدِ سیَه

 "آریامِهر"هاده که نامِ خود نِ

 (0[ )اگر از عُمرِ خود خواهید بَهری]

 شهری گردید دهقانی وُ]یکی[ هم به

 (0[ )تیزیدرسِصمِ ایران دَخَِ به ضدّ]

 ریزید!بالِ سِتم را پَر بِهسیَ

 رآیدهو روزی مهرِ پیروزی بَ

 رآیدبالی ناخوشِ مردم سَ

 مهرِ آسمانیبه بختِ نیکْ

 مانَد نشانیحّاکان نمیز ضَ

 افروزلْآریامهرِ دِ به خاکِ

 طالع کند روز. ب وُراندازد شَبَ

 

 

 

 "کاری و خیانتسال تبهپنجاه"کتاب  بازنشر در و 33، شمارۀ 3111نامۀ مردم، بهمن منبع: ماه

 . و تغییرات حذف برخیبا و  "مِهر"عنوان با  (3111، اسفند31دنیا، شماره ۀنام)ویژه

 

 آمده است.  "اگر از نورِ من جویید بَهری" شعر این مصر  در انتشار اولیۀ -0

 )ویراستار( آمده است.  "به رَزمِ اهرِمَن از جا بِخیزید" شعر این مصر  در انتشار اولیۀ -0

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 تایآناه

 

  باستیاش از دخَرگاهَ ر وُاش از زَکاهَ که "تایآناه"
  باستیز یگره، افسونْگَستْبا دَ یزدیتنها ا نه
  ر لوءلوء وُ گوهرراسَافسر، سَ کیهِشتِه رر بَسَبه
  نگرَنوارِ اطلسِ خوشْ نیهند ختهیآن آو وز
  نگرَهارپَر از لعلِ آتشْ یواراش گوشگوشَ به
  گوهرآکنده یزیرنهیگِردِ گردنِ او س به
  بندهیندِ زه بَاست با دَ ینیکفشِ زرّ اشیپا به
  از دادُم ینَهز نِیدارد پوست شیدوشِ خو به
  پوشش نیهمانند است ا بایز ۀآن دو شانبر
  نبشدر جُ رمْنَ مِیدر تابش، نس خامْ مِیس به
 رتار استنابِ زَ انِیاز پرن یااو بر جامه بر

  برجسته یهاستانست و پِستهبَبَر نگْرا تَ کمر
 است داریر پدندِ زَرَتنِ پَعاج از مَ یِگو هو
  غَشیب یِنیه ، گردنْلورِ نابْبازو هون بُ و
  کشلب، سخن دِنِگَه جاذِ آور،یرّمخُ سّمِبَتَ

  آهنگ؛هم ،نگْرَکی یر، جملگناوَاسبِ تَ ههار
  "ژاله"دگر  "باران" یکیو  "ابر"و دگر  "باد" یکی

 ها تا دُمغرده اندر گوهران از گوش سراپا
  آن هودَجِ او را که تازان است بر طارُم؛ ندشَکَ
  هیاش ساندارد هودَج ه،یاز نورش بُوَد ما هو
  یافراشته کاخ یزدیبه هرخِ ا "تایآناه"
  یوُ گستاخ یر ز هاالکسَ دیَسا دیر خورشبَ که
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  رهزاران دَ زهُرمَ پرتوِ یآن بگشوده سو وز
  روُ زَ میستون از نور، آجُرها ز س اشهزاران
  شیاست وُ عش  است وُ آرا شیاست وُ زا شیروُ یخدا
 شیآال ستین یر وژاله وُ باران وُ دَ یخدا
 ونددیجانِ مردم را بپ مقدّسْ وندِیپ به

  محبّت گرم یعش  را سازد به جادو اجا ِ
  خنددیر مشوُوُ پُر زدیر که عش  انگبَلْدِ نیا رمَ

 .رمآزَسنگ است وُ پُرگرانْ ییباینگ وُ فررَ بدان
*** 

  بود رانیرزِ اروغِ مَفُ ،زدیا نیسال ا هزاران
  فراوان بود یمِهر یها را به وبود وُ جان ستوده

 (.پندارِ انسان بود ییبایمظهرِ ز ییتو گو)
  یوُ ساسان یرِ اشکاندوُ او به دُورِ ادِی به

 کشور،  ۀدر هر گوش اریبُد بس گاهشْپرست
  اش پر از گوهراش پُرنقش وُ مِحرابوُ صُفّه ستون

 بَرسَم ۀشاخ بِکر، در کفْ زگانِیدوش سابَ
 زد،یا نیا لِیدر تجل خواندندیگرم م رودِسُ
  آدم ۀدر دوُوُ بَ دیفزاها بِهتا بر گلّ که
 .د خُرّمنَزاران را کُشتْنَم کِ پُر تا از ابرِ که
*** 

  یکر!پِلْگُ یبانو یا نه،یبا هودَجِ زرّ ایب
  ژمُرده استپَ ش ْعِ اهِیخارستانِ ما کانجا گ به
 .پَروَرجانْ ضِیفشان فبِ شیبارِ خوابرِ ژاله ز
 

 3111سال  1دوره دوم، شماره  ا،ی: مجله دنمنبع

 

تر در شناسانۀ شاعر است که پیشاز اشعارِ اسطوره "درختِ آسوریک"* این شعر و نیز شعر 
هایی از این دست در مجموعۀ عرضۀ نمونۀ سُروده و به منظور هاپ شده بود سفرِ جادوکتاب 

های دیگری ، افسانهو دابلِ دانلود نظم استمزبور که به نثروُ حاضر گنجانده شده است. در کتابِ
 اند. )ویراستار(  توال، به نظم درآورده شدهک و نیز کوُلقَفرزند، دَ نظیر افسانه و شراب، شادیِ

 
 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-SafarJadoo.pdf
https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-SafarJadoo.pdf
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 ناهید

 

 

 هرخِ جاوید زِرارگاه از فَحَسَ

 تافت ناهیددرونِ تیرگی می

 ش لَرزَنده در مِشکِ شبانهاتن

 شده از آشیانهرغی گُمهو مُ

 مانوری ناتوان"گفت: به خود می

 ب را بَردَرانَم؟سان زنجیرِ شَهِه

 کجا از رِخنۀ این تیره جُوشن 

 به رَهرو رَه توانم کرد روشن؟

 گردمم، که تا آگاه اراسانهَ

 ".راه گردمدر این شب، خویش هم گُم

 زارآهای دلهمی گفت این سخن

 نوارپاشید اَهمی بر دَهر می

 دانست آن رَخشَنده ناهیدنمی

 که از دنبال دارد نورِ خورشید

 دارِ روزِ نوُربَخش استطالیه

 ز گنجِ رازِ یزدانی درَخش است

 رهنگ باشداَش این فَرّ وُ این فَبَس

 هنگ باشد. آروز پیشْکه بهرِ 

 
 3113، سال سالنامۀ تودهو بازنشر در  3111زمستان 1شمارۀ دنیا، دورۀ دوم، منبع: 

 

تارۀ خُنیاگر را سِکه آن است منظومۀ خورشیدیدروادع ارۀ زهره یا ونوس سیّ دیگرِ نامِ، ناهید* 

 . )ویراستار(گویندنیز می
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
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  حقیقت راهِ
 

 حقیقت ت ریش در راهِهمَتُ ش شد زِکه جانَآن

 حقیقت ماید بیش در راهِخود را گو نَ عیِسَ

 سازدر نَال حاضِبَ بَهرِل خویش را تا از اوّ

 حقیقت؟ ر پیش در راهِش به آخَد کارَوَی رَکِ

  ،آنان از غوغایِ، ندیان فراوانَرا گوُفتِاِ

 حقیقت شویش در راهِخود تَ ه بر جانِدِه مَرَ

  ،بینیر سو بِهَدَر  جْرزَ قر وسوایی و فَرگ و رُمَ

 حقیقت کافرکیش در راهِ صمِسمْ از خَلِد طِصَ

 گرایی است ّناحَ ۀستی به گیتی شیوِبدترین پَ

 حقیقت ندیش در راهِی به جانْ مَقّناحَ ز زِجُ

 وْل باشدذابی هَیاران عَ یِرزی از سوُوَکینه

 حقیقت ست با این نیش در راهِل هَداتِ هرِزَ

 سته بودییوَپِ کآنه رصِسان باش دراین عَلیْک آن

 حقیقت رویش در راهِدَ ع وُخاضِ شت وُر گذَپُ

 ندندَبَت را بِخویش راهَ ذبِهالن به کِجَهرهه بوُ

 .حقیقت خویش در راهِ د ِر شو به صِیامبَای پَ

 سُرودۀ با صدای شاعر 30، حاوی 3113نوار کاست، سال  و 30، شمارۀ 3111منبع: نامۀ مردم، سال 

 [شنیدن فایل صوتی]

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/06-ehsan-tabari-dar-rah-e-haghighat.mp3
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/06-ehsan-tabari-dar-rah-e-haghighat.mp3
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 نوُر از کرَشیپِ ،یپهلوان درآمَد شَب شهرِ به
 

 

بنیادگذاری حزب طبقۀ کارگر ایران، حزب  گشتِمین سال03احسان طبری این شعر را به مناسبت 

. طبری در همین به هاپ رسیده است 01شمارۀ  0543تودۀ ایران سُروده و در ماهنامۀ مردم، مهر 

 رنجبران"ایران نوشته است:  خطاب به مردمِ "هرگانمِ جشنِ"ای به مناسبت شماره در سرمقاله

 )ویراستار(  "رهانید!بِ گزندشان از را ایران رافکنید!بَ را دکُنِشانبَ وُ دیوان رخیزید!بَ

 
 

3 
 

 رنوُ از شیکرَپِ پهلوانی، دآمَدر بشَ شهرِ به

 آتش شُعلۀ یک لْدِ به رتو،پَ از بینیزوُ کفْ به

 تلمَظُ در که دانم هنان"را:  مردم فرمود هنین

 صُبح آرزوی در را، بَختْ راهِ یابیدنمی

 .دارید حَسرَتی جان در وُ باریدمی اشکْ تَلخی به

 زهرآگینی دوُدِ هو تاریکی که شنیدستم

 آیینی،ناخوشْ اژدهای کُنام،  از برآیَد

 گُرزی فکَبه تاجی، سَربه تختی، بَرسَرِ نشسته

 او آستانِ اندر آزارخَل  ژخیمِدُ بَسی

 او جان است دادبی وُ است کِبر وُ لعنت سَراپا

 .اَژدَر با نگْجَ برای ایدَر، آمدم راه از من
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 دَر،مَردُم دیوِ آن پیکرِ بِدَرَّم زوبین بدین

 آبادش،تظُلمَ سَرای بِسوزانم آتش بدین

 .دادشبی بیخِ بَرآرَم نامیمون، دومِ رانَمبِ

 مَردید،جوان گُردانی وُ صُبح دارِدوست گر شما

 ".گردید من پابَرجای یارِ مُعَظَّم رَزمِ این در

 

1 
 

 ندیشانداَبَ از را داستان این شنید ژدرهااَ هو

 بیخت آتَشْ وُ فشاندزهراَ وُ فروپیچید وُ روشیدخُ

 .انگیخت پهلوان جنگِ به آوررستَ ختسَ سپاهی

 ژدرهااَ جِیشِ یاران، وُ افتاد پهلوان جانِ به

 یکرهاپِ ز آوررگْمَ زمِرَ در داجُ شد رهاسَ هه

 آیینرگْزُبُ گُردِ آن زمیدرَمی باکْبی ولی

 بینزوُ پرتویِ هزاران نهریمَاَ دصرِ سوی به

 رواپَبی ندفکَاَ همی آتش علۀشُ هزاران

 شاپاک یکرِپِ راپاسَ پُرخونْ دشمنان زخمِ ز

 ناکشبرَطَ آهنگِ لرزیدنمی مدَیک ولی

 زمیدرَمی وُ زمیدرَمی نور پهلوانِ میدان، به

 خاسترمیبَ ل خَ میانِ از دهرمانی مدَ هربه

 .آراستمی مداداِ صفِ نورانی گُردِ کنارِ

 بحصُ روسِخُ رشورِپُ آوای رسید بشَ شهرِ به

 هاتمَّهِ گشت رتَتینمَ انگیزشلْدِ ژواکِپِ ز

 ها،تلمَظُ گرهه -هاجان به دآمَ پدید نو امیدی

 بود رجابَ نیز دشمن وُ رجابَ همگینسَ دیدوُ هو

 .بود هیجا گرمِ راپاسَ نورانی گُردِ آن ولی
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 "ایران تودۀ حزبِ" است نورانی گُردِ آن بلی،

 زمدرَمی بدهزُ پهلوانِ این درن ربع یک کنون

 آزادی، بحِصُ برای دیرین، متِلَظُضدّ ِ به

 .شادی دفَشکُبِ گینغم هایلدِ در کهآن برای

 ب،شَ هایسایه از تا فت،خُ نخواهد سنگر این در

 رنظَمَخوشْ خورشیدِ پیکرِارغوانی دبرآیَ

 .رزَ عا ِشُ هانگردوُ ز بشَ شهرِ به درافشانَبَ

 

 33، شمارۀ 3111 مهرماه سالمردم،  منبع: ماهنامۀ

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 براَ وُ نیشاه
 

 بِنهُفت آسمان نگِرَ هون اَبر
 :گفت خود مادرُ به شاهینجوجه

  سیماب آسمان هون فُسوُس ای"
 تابعالَم آفتابِ دریغ وی
 گردیدند نیست بارهیک به که

 "فَراهیدند! جهاناین از دامن
 فرزند ایکه"پیر:  شاهینِ گفت
 مَپسَند آسمان به ساناین تُهمَت

 ضَمیرتیره اَبرِ نیرنگْ هه ز
 مُنیر؟ شَمسِ ز اتسَرخورده ساخت
 هاموُن این نَشیبِ از تا خیز

 گردوُن بر بَرپَریم ساعتی
 بَرهینیم دیده پیشِ از پَرده
 ."بینیم عَیان را اَبر سویآن

 سَرد وُ گرم نادیده کودکِ
 دیده در داشت تَردید رنگِ
 نادان آن خیالِ اندر اَبر

 جاویدان نمودمی نیرویی
 شاهین خود، مامِ راهِهم به پَس
 غَمین، وُ سُست بیم وُ یَاسْ از اشدِل
 مُوج به فِکَنَد تَن که کشتی هوهم
 اُوج به تیره آسمانِ در رفت
 بوُد ناخوش وُ بوُد هیره اَبرها
 بوُد فَرامُش آن در هَستی یادِ

 فَراز، به اندکی پَریدند هون
 نیاز، وُ تالش عرصۀ آن اندر
 فَرسود نوجوان شاهینِ بالِ

 گُشود شِکوِه به بْلَ وُ نومید گشت
 است رَسبُرون ز دستْ خواهی ههکان

 است بَس تالش این اَبر، جز نیست
 نور عالَمِ وصلِ به"مادر:  گفت
 صَبوُر هست که سالِکی آن رسد
 سوزیممی رنوُ شو ِ در که ما
 ."پیروزیم شَکیب وُ تالش با
 بَرتَر اندکی رفتند باز

 سَربه رسید اَبرها عرصۀ
 خام کودکِ هشمِ دید ناگهان
 فامنیلی وُ فَراخ آسمانی
 بُلندمَقام صُفّۀ آن وندر
 کامبه نشسته فَلَکْ آفتابِ
 دَرگاه آن اینک فرزند،"گفت: 
 تَباه استشده پنداشتی تو که
 سَرگَردان وُ خوار اَبر، خَزَدمی
 جاویدان سَرای این پِیِ در
 اشتن بَرگُداخت که دیگر دَمِ

 اشاَهرِمن کُنامِ جز جا، نیست
 سپُرد یَأس هنگِ به اتبیم که ای

 ."مُرد نخواهد فَلَکْ آفتابِ
 

 )با امضای ا.س( 11، شمارۀ 3111منبع: ماهنامه مردم، سال 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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  فشاندکشوری اَ رازِر فَین بَرّزَ ذرِاِرانی بَ

 

 اَفشانْد کشوری رازِفَ بر زَرّین بَذرِ رانیاِ

 پُرحاصِل گشت زاریکِشت بَذرَش مُرد، رانیاِ

 مَدفون نَشُد طَیّارَش و والنجُ پُر روحِ زندان، به

 مَدفون نَشُد افکارَش گوُرِ سَردِ سَنگِ زیرِ به

 خود راهِ بُگشود سُخَن، در و دسُرو در رانیاِ

 خود سِپاهِ با گُشایَد پَرهَم سویی هَر در کنون

 نامِیمون وَحشِ پایِ زیرِ شَقای ، یِک اَر بِمُردْ

 ها،شَک وُ هاترْس رَغمِ به ایران شُد زارشَقای 

  خیزَد دَهرَمان مَردُم، رَستاخیزِ رِعَص آمَد دَر

 .هابابَک وُ هامَزدَک گاهِبُنْ  کُهَن، خاکِ این از

  اِنسانی بانْگِ اش،نامَ است ایران که خاکی این بر

 خامُش نشُد اهریمَن شوُمِ نَهیبِ پیشِ دَمی،

 کُشمَردُم بودند جَبّارها اگر کشور این در

 جُنبیدَند دوستاِنسانْ گُردانِ تر،بیش هاآن از

 سُنبیدَند باکْبی را دادبی خارِۀ ناخُنْ به

 بلَ بَر طَلَب آوایِ دَست، اَندَر مَشعَلزانْروفُ

 بود دوُزَخ به بُنیان کِشْ بُردَند یورِش دِژهایی به



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

76 

  باکان،بی فوجِ لیکن، رَفتند، روفُ خوُن موجِ به

 .پاکان رَهِ از نَپیچید زِشتان، بَدِ از رسیدنَتَ

 است، تاریخ جُنبَنده آنکه شَطّی در": گفت رانیاِ

 مانند کران ربَ هالَجَن کاندَر هادَطرِه زان مَشو

 [3] ".مانند میان دَر مدائِ که جوُشانی اَمواجِز  بِشو

 

 30، حاوی 3113نوار کاست، سال و  )با امضای ا.س( 11، شمارۀ 3111منبع: ماهنامۀ مردم، سال 

یاد به کوشش زنده "ماهنامۀ پژواک"و  [؛شنیدن فایل صوتی] سُرودۀ برگزیده با صدای شاعر
 اهلل نوحنصرت

 

 ها:پانوشت

را به نظم است که طبری آن دکتر تقی اِرانیزیر از  هزَنَ سخنِ مضمونِ ،این بخش از شعر -[ 3]

 این در تا بگذارید! ریزدمی تَکامُل دریای به که است شَطّ ِروشنی تاریخ جریانِ"درآورده است: 

 و آلوده کِناره، لجنِ در که هاییآن از نه رود،می دریا سویبه که باشیم دطراتی از شَطّ ِمقدّس،

  ."شودمی گندیده

 "نبشپیشوایانِ جُ" دیگری شعرِ با متناین شعر را  0531سال یاد طبری درزنده -[ 1]

هه اشباحی " با مطلعِ 0531خود در سال  گزیدۀ اشعارخوانشِ  ادغام نموده و در نوار کاستِ

 کرده است. )ویراستار(و عرضه خوانش  "نگرَهسارِ آبیراین کُاست در گردش بَ

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/04-ehsan-tabari-che-ashbahist.mp3
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/04-ehsan-tabari-che-ashbahist.mp3
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.safinehnooh.com/pezhvak/pezh143b_39.pdf&ved=2ahUKEwiugZnHnIb0AhVPJhoKHeXoCZEQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2a5LAs0-be0SCN-tfJ70sC
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.safinehnooh.com/pezhvak/pezh143b_39.pdf&ved=2ahUKEwiugZnHnIb0AhVPJhoKHeXoCZEQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2a5LAs0-be0SCN-tfJ70sC
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 الله
 ها در آستین است()زمان را گنج

 

 

 ساریای در کوهْشنیدم الله

 فراشت آغازِ بهاریاَ درَفشْ

 گینهانی یافت غمبه گِردِ خود جَ

 ل وُ ریحان وُ نسرینگُهانی بیجَ

 صیبینُرده شد از بیش افسُالدِ

 ریبی:همی سَر کرد آهنگِ غُ

 

 می دراین زمین نیستدَمکه ما را هَ"

 به جز خارِ مُهیالن در کمین نیست

 رده گرددژمُبرگِ تَرَم پَلْهو گُ

 رده گرددفسُش اَالسی نِی کو دِکَ

 پُر خَسحرای پُر خاشاک وُ در این صَ

 "کَسبه داغِ خویش تنهائیم وُ بی

 

 ن الله افشانداها کولی آن دانه

 سیمی بُرد وُ در هر گوشه بنشاندنَ

 هنوز آن الله را جان بوُد در تن

 جَنان آن تیره گُلخَن گِکه شد رَش

 ها از خاک به سَر زدهو آتش شُعله

 رَنگ سَر زدلْای گُزهر سو الله

*** 

 جانانه گفتمتو را من نکته ای 

 رِ افسانه گفتمندار از سَپِمَ

 لّتز تنهایی وُ ناکامی وُ ذَ

 دالتومید ای یارِ عَشو نُمَ

 بازی راستین استگْکه گیتی رَن

 ها در آستین است.نجزمان را گَ

 

 3111، زمستان 1مجلۀ دنیا؛ دورۀ دوم، شماره  :نقل از

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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  غزل برای خسرو روزبه

 . )احسان طبری(روده شده استسُ ایران ملّیِ ، قهرمانِخسرو روزبه از تیربارانِاین غزل پس

 

 شرورَسُ نج وُد رَوَتاریخ که بر باد رَ

 شیورَغَ ردانِبه گُ ،زاوارد به سَنازَ

 فنا گشت تاریخ دِعبَرد که در مَیک گُ

 شرورَزار و به کُبه هِ]به میدان[* دان هَمیه پایِمهَ

 طن باختوَ هرِرد که جان بَجاوید شد آن گُ

 شده پورَسرو شُل ْ که خُشد آن خَ خرر فَپُ

 عداماِ ۀباز هوُ ]هو[ که شاه لِرزید دِلَ

 ششورَ ر وُر شَپُ نِخَسُ ریوِشنید غَبِ

 شهیبَنَ اش نزدِدهربَشد آن عَ پایه[]بی مایهبی

 شرورَغُ]نزدِ[  پیشِاش نهنطَه شد آن طَلوِجِبی

 هانیدبر جَاَ رِسَ ت زِمَّهِ ۀاو بار

 شتورَسُ لْ مانده همه بار وُحَن به وَشمَدُ

 شادهگُ شمانِفت به هَفنا رَ او راهِ

 شکورَ نِباطِ طن وُوَ صمِنده به خَد خَزَ

 الدستْ به پوُاو خَۀ ]پِیکرِ[ سینِ دوُعَ دیروز

 شگورَ رِد بر سَهَنَل بِهان گُامروز جَ

 جاوید سروِد او خُوَشهیدان بُ هرِدر شَ

 .شنورَ عِنبَطن مَوَکنافِ[ ]اَ نده بر اطرافِتابَ

 3، شمارۀ 3114مجلۀ دنیا، سال  در هاو بازنشر 31، شمارۀ 3111منبع: ماهنامۀ مردم، اردیبهشت 

 [شنیدن فایل صوتی] سُرودۀ برگزیده با صدای شاعر 30 ، حاوی3113و نوار کاست، سال 

 

 شعر در ماهنامۀ مردم و مجلۀ دنیا وجود دارد. )ویراستار(  متنِو  صوتی خوانشِ که بین [موارد تفاوت]* 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/03-ehsan-tabari-ghazal-baraye-khosro-roozbeh.mp3
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/03-ehsan-tabari-ghazal-baraye-khosro-roozbeh.mp3
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 رمایهودک اندر دیارِ سَک
 

 

 رمایهکودک اندر دیارِ سَ

 خبر از نوازشِ مادربی

 شاد دوُتوَبُ گانْاستخوانِ سَ

 .رها بِستَنگِ ناسورِ کوههسَ

 

 معِ کافوریهو شَسوخته هم

 رطوبعدنی مَهالِ مَهدر سیَ

 شتِ دستگاهِ عُنودشده پُمخَ

 .رگاه تا به گاهِ غروبحَاز سَ

 

 [*ردادکه در مُبه هُرمِ تَموز]ام کودکان دیده

 فته به دَردخُ ریگْفتهرِ تَسَ *ر[ه ]بَب

 تاده به خاکلِ مُنجمِد فُهون گُ

 .هو زد دَمِ سَرد امانْبهمنِ بی

 

 د از این اطفالوَده پُر بُ هر وُشَ

 ها پاره وُ جامه *ها خسته[]ههره عریاننیمه

 شده رِز مدر میانِ زباله گُ

 هون سَگانِ آواره.جُسته هم

، سال سالنامۀ تودهو بازنشر در ( )فاقد امضای شاعر 31، شمارۀ 3111ماهنامه مردم، سال منبع:  

3113 

 

 )ویراستار(است. تهییر یافتهآن  در بازنشرِ این شعر که متن اولین انتشار مواردِ تفاوت[]*

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
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 تنامیو

 
 بیدار وُ شاد روانی با جوانی،

 .داشت ایخانه ساریکوهْ پایبه

 وفادار وُ زیبا بود کاو اش،زن

 داشت. ایدُردانه کودکِ نْدامَ به

 دشت از که تا شد جوان آن زمانی

 روز، روزیِ آرَد خانه سوی به

 بَرگَشت دَشتْ گَشتِ ز وُ شام شد هو

 :سوُز وُ شُعله گرمِ دید جهانی

 سَفّاک خوارِآدَم عِفریتِ یکی

 پَرکشیده، اشبوُم وُ مَرز روی به

 خاکْ بَر افکنده وُ کُشته را شازن

 .دَرکشیده آتش به را سَرایَش

 ریزانمَرگْ وُ بَال دَر، وُ بام ز

 نزدیک وُ دور از هاضَجّه آید بر

 گُریزان بندشدِلْ فرزندِ شده

 .تاریک زارِنِی در دیو هنگِ ز

 رَنگ نْخو ز خودخاکِ دیدهون جوان

 زد، جگر از ریادفَ خَشم وُ درد ز

 آهنگ ساخت ناخوشْ دیوِ جنگِ به

 .زَد بَر به هِمَّت دامنِ هُستی به

 داشت، دهان در آتش دیو اگرهه

 بود، هکانخونْ اشمَهیب نگالِهَ ز

 داشت نَهان جادویی گُرد، آن ولی

 .بود تکانبی اشجان وُ بیمبی اشلدِ

 نیرو بوُد سَراپا کین وُ مِهر ز

 جُوشَن داشت نتَ ربَ رَزمْ عَزمِ ز

 رو، این از خوارآدَمْ دیوِ جنگِ به

 .زآهننه پَروایی داشت زآتشنه

 گُرد، آن پیچید،می دیو سو هر ز

 پِیکر، به زدمی دگر زخمی او بر

 تُرد وُ الغر او جُثّۀ جوانی،

 تَناوَر غوُلی بر کردمی ظَفَر

 خوارخونْ دیو آمریکای آن بوُد

 اشنام است ویتنام آری، جوان،

 پادار وُ است هُستْ خود رَزمِ در هنان

 .اشکام به شد خواهد کار آخِر، که
 

 

 )فاقد امضای شاعر( 31، شمارۀ 3111منبع: ماهنامه مردم، سال 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 قهرمانانِ خاموش
 

 دهرمانان همگی نام ندارند وُ نشان
 دهرمانی همه جا جِلوه ندارد روشن

 دهرمانی هه بَسا در شبِ تاریک مِحَن

 .ست که از جان گذردزهرگین تیرِ عذابی
 الستراهِ پیکارِ حقیقت که گذرگاهِ بَ

 .ندار که آسان گذردپِمَ ،ستراهِ صَعبی
 شنامدعه وُ گاهی دُهی خُگاه تحقیر، گَ

 ه دامشکنی، گاه مَالمَت، گَمانگاه پی

 نامهمه رَزمِ بزرگ است و هَماوردِ بنه ه

 .نه همه مایۀ فخر است و همه جادۀ فتح
 ست که در این رَهِ پُر پیچ وُ تالشدهرمانی

 پای بفشاری وُ در کوششِ جانانۀ خویش

 یک دَم از راه به بیراهۀ دشمن نَرَوی

 ویرَاز پیِ ددرت وُ القابِ مُطَنطَن نَ

 تینمَ فشاری وُ افتاده وُ خاموش وُپای بِ

 ختبی وُ از این خارۀ سَروُخارِ این جاده بِ

 ،گشایی وُ گامی به جلو برداریراه بُ
 .ر بِسپاریگَه رَهِ رفته به دَه بارِ دِگَ

 کوبدجان میها که در این جَهد بهشپِآن تَ

 نام استاست، ولی بی رفْست، شِگَدهرمانی

 خار به مُژگان روبَدکه این جادۀ پُروآن

 .نام استماست، ولی گُ است، بزرگْدهرمان 
*** 

 !وُ نهیب نام که بی بانگْمای شما زُمرۀ گُ
 شدۀ جُور وُ فریبنشده بردۀ افسون

 ، نه رَنجاز آزداد، نه از بیم، نه نه ز بی

 هزیده در این عُمرِ سِپَنجاز رَهِ خویش نَلَ

 سِپُریدجان پِیدر همان راه که بودید به]

 (0) [وُ شما با خبرید نداز شما بی خبران
 !بر شما لشکرِ انبوه ز ما باد دُرود

 ،نباشد عَجَبی ،یدادهرمانانِ خموش
 ایدید، ههاهید، هه کرداکس ندانست کیان
 .نَخُفتید شبی ز هه در بِسترِ آرامْ

 تانبه پیشانی نگْهیست این سایۀ آژَ]

 ید ز آسیب وُ شکستاکه غمین مْاندرآن دَ

 (0[ )شکستبِ آن سُفلِه که پیمانْتابید از ر بِبَ
 شایگُنتظرانِ سَحَرِ عُقدهبه شما مُ

 در شبِ تیرۀ اندوه ز ما باد درود!
*** 

 گریهمۀ جلوه ست جهان، کِشْکارگاهی

 دگاهِ تکامل به خَموشی زایَدر نهان
 گذردهه در خانۀ اسرارِ جهان میآنو

 گشایدرده ز رُخ بُبامدادِ دگری پَ

 داد وُ ستم، کارِ شماستباروُی بیرِخنه در 

 سته وُ بیدارِ شماست.شمِ تاریخ رَصَد بَهَ

 

، سالنامۀ تودهو بازنشرها در:  )با امضای مستعار ا.سپهر( 14، شمارۀ 3111نامۀ مردم، سال منبع: ماه

 به کوشش محمدعاقل بیرنگ کوهدامنی گزینۀ اشعار احسان طبریو  ؛301صفحۀ  3113سال 
 

به توسط شاعر  0541سال سالنامۀ تودهو در  ]مصر  هایی که در انتشار اولیۀ شعر وجود ندارند - 0و  0

 [ )ویراستار(متن شعر افزوده شده است.
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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    زندگی معنایِ
 

ند تیزَسِ هان که گرمِاین جَدر

 *نیستوُستهَ

 "؟ما برای چیست زندگیِ" پُرسی اگرکه

 ریندَلَدَ یِکه نیست برا :تو را یَمگو

 خودین به بیذراندَگُ ،مانزَ ۀهنگام

 .رفتن به سَرسَریگِ، یاتحَ رِرتاسَسَ

*** 

 رگ نیستبَ ساز وُ ه وُخواستِ جَمعِ هرِاز بَ

 نیست رگْمَ یِسوُآن ستیِهَ رگ وُمَ هرِاز بَ

 رابضطِاِ هرِه از بَنَ ماتم است وُ بَهرِی نِ

 .ذابراسیدن از عَنج و هَرَ دن زِزَنی تَنِ

*** 

 مرعُ سارِزندگی است، نه از شاخْ عنایِمَ

 های بیمْ، درآویختن به آزهعشِبا رَ

 مرعُ دارِگیروُ رمه دَن از هَشیدَخواری کِ

 .رازد اندکی دِوَمر شَعُ ،کهآن بَهرِاز 

*** 

 شموُخَ شِه آرامِنَ است زندگی یِعنامَ

 خویش جودِوُ ردِهوی، به گِوُهای ی بانگِنِ

 شکوُکاروُ میدانِ شیدن است زِی پا کِنِ

 .خویش زیدن به سودِش گُکوُ وُ کار ی راهِنِ

*** 

 ،ردبَآن نَ ردی کزبَاست نَزندگی عنایِمَ

 اندندهکه بَند وارَهَند کسانیاز بَ

 .اندندهکه زِند، کسانیر زیَهروزتَبِ

 

سُرودۀ  30، حاوی 3113و نوار کاست، سال  )با امضای ا.س( 14، شمارۀ 3111منبع: ماهنامۀ مردم، سال 

 [شنیدن فایل صوتی]برگزیده با صدای شاعر 

 

 ت. )ویراستار(اسبوده * عنوان اولیۀ این سُروده در ماهنامۀ مردم، مِصرا ِ نخست این سُروده 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 هیدانخونینِ شَ گورِ
 راموُش مکن!مَبَر از یاد فَ

 
 

 هیدان به تو آواز دهد:گورِ خونینِ شَ

 شده خاموش مکن!روزانای را که فُشُعله"

 میدِ وفای تو گذشتیم ز جانبه اُما 

 "!راموُش مکندوستان را مَبَر از یاد فَ

 

 تا بُوَد گردشِ اوضا ِ وطن بر این دُور:

 رگ،بَشمنِ مردم، پُر بَهره وُ مردم بید

 را در مَحبَسِ جُور! رانیاِمبر از یادِ 

 مبر از یاد سیامک را بر هوبۀ مَرگ!

 

 نورافشانی ای هراغی که کنون روشن وُ

 !رو مُرد، ز خاطر مَزُدانامِ شَمعی که فُ

 !ایِ صاد  باشبا همه هستیِ خود توده

 ز خاطر مَزُدا! ،ردگُ سخنِ روزبهِ

 

 جرفَپَرتوِ شبِ میهن نَدمَد هتیرتا ز

 مَنِه از جادۀ پیکار دَمی پای بُرون

 جر!مبر از یاد، فراموش مکن آن همه زَ

 ن!همه خوُمبر از یاد، فراموش مکن آن

 

 عزادار بَسی است رزندِف همسر وُ مادر وُ

 آر!م یادوفا داری از این لشکرِ ماتَ گر

 زان رفیقان که نشستند به زندانِ بال

 ه، به هر دَم یاد آر!دَمِ شادی، دَمِ اندوُ
 

 

، سالنامۀ تودهبازنشر در و  )فاقد امضای شاعر(  11، شمارۀ 3110نامۀ مردم، سال منبع: ماه

 3113سال 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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  آنِ جاودان
 

 ز خیالی نیستنده که گویی جُگُریزَ مرِدر این عُ

 رآوَدیدخود پَ هانِجاوْدان را در جَ "آنِ"تو 

 والی نیستمْ را زَش است و آن دَر هیزی فراموُکه هَ

 خودخواهی نگِاز تَوری گذَدر آن آنی که از خود بُ

 نسانیاِ فردایِ روشنِ راخِفَ دربرآیی 

 یطانیشِ سواسِاز وَبِرهاندِه ل در آن آنی که دِ

 لیدی راد پَرو سوزَای گردد فُعلهت شُاروانَ

 میدی راو نااُ کّشَ دآلودِدوُ د موجِرّدَبِ

 را "آن"ک دید آن دارُها باید تَسال سِیرِبه 

 ب، جان رالَنج و طَها که باید داد از رَیقلهه صِ

 رد و ایمان داشت پیمان رافشُخویش پایْ اَ به راهِ

 هنان آنی است روگانِنسان گِاِ ستیِهَ تمامِ

 یدانی استه مِرفِما، طُ شِارزِ نِآزموُ بَهرِکه 

 ت گُردیامَگویَ ،ردییدان اگر پیروزْ گَدر این مِ

 .خود مُردی رگِشکستی آن جا، زودتر از مَگر بِاو

 

 سُرودۀ با صدای شاعر 30، حاوی 3113نوار کاست، سال   و 1، شمارۀ 3110منبع: مجلۀ دنیا، سال  

 (شنیدن فایل صوتی)
  

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 ندوها
 هایی در بارۀ یك عکس()اندیشه

 
 راشیبِ روزو هر روز در سَ

 تافت:اندوه به دیدارش می شِ
 دَم،دهپیس از هندین سِاندوهِ میهنی که پَ

 بِ استبداد است.هنوز در شَ
 ن،زَهاز را س از رَستنو گنجی که پَ

 ر باد است.هنوز بَ
*** 
 نام، "ترصَفُ"گامِ رغِ آتشاندوهِ مُ

 ریخت.که عَبَث گُ
 ها،مرهَپَ ها وُهدِاندوهِ رَ

 سیخت.که ز هم گُ
 اندوهِ شهیدانِ در خاک

 در کاخ لیدانِو پَ
 دِلالنِ کمْدِهم

 ستاخ.و دشمنانِ گُ

 زدهیارانِ رانده وُ فِرا اندوهِ 
 زده.و پیروانِ پراکنده وُ نِفا 

 راز، ولی پامال،رفَاندوهِ افتخاراتی سَ
 آرزوهایی هون شَهباز، ولی بی پَر وُ بال،و 

 ورد در آستانِ زَوال!خُاندوهِ ساالری سال
 درود!بِ ،ای برادرانِ من، ای گیاهان

خاکِ وطن  آشنا که در آن همۀاست نَ این
 بود.غریب
*** 

 ییدولی آن سایۀ خاموش که بر شما پوُ
 ییدخواهد روُراتا گُنبدِ تاریخ فَ

 فشُرَد هون کوهپا اَزیرا کیست که هنین 
 در میدانِ رزم وُ در میدانِ اندوه؟

  3110اردیبهشت / ا.ط

 

  3112، اسفند321بازنشر در نامۀ مردم، شمارۀ؛ 3110، بهار3سال هشتم، شمارۀ دنیا،  ۀمجلمنبع: 

  

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 نوزاییِ کبیر ما چاووُشانِ
"Novarum rerum nobis nasoitur ordo" 

 (آوریم پدید ینوی چیزهای که است آن نوبتِ)

 
  

 یِ کبیریما، هاووُشانِ نوزا

 ناپذیرامیدوارانِ هاره

 شویم؛، نه به طاعت تسلیم نمی"شَکّ" نه به

 !آلودموشیِ خوابدور باد از ما خَ

 ها!شکلِ سایهو نرمشِ بی

 پیدهای ما سیاه باشد یا سِشاید پوست

 پید باشد یا سیاهو موهای ما سِ

 علۀ روانِ ما ارغوانی است.شُ ولی در همه حال

* 

 علۀ روانِ ما ارغوانی استآری شُ

 ستاخبا اخگرهای جَهَنده وُ گُ

 هماهنگِ کوبِشِ نبضِ زمانه،

 :پدید آیند ییبگذار هیزهای نو که[*]گاهِ آن است 

 ها، پیوندهای نوها، تالشانسان

 رها، سوگندهای نورودها، شوُسُ

 بر این نوزائیِ کبیر]سَزاست که[ و 
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 .فشانیماَربَخود را  جانِ ۀما باد

 ]تا آخرین دطرۀ شفّافُ آن.[

 نجوشانید؟ ، ما را در دیگْ"سامورای"آیا 

 نسوزانید؟، ما را در کوره "اِساِس."آیا 

 آیا شاهان ما را از دارها نیاویختند؟

 حکوم نکردند؟آیا سِناها ما را مَ

 اندهمۀ جادویانِ تاریکی برای ما آرزومندِ یک گورِ بزرگ

 نادوسِ شومِ اردوگاه های تلخِ زندان وُو نان

 ه نشد، ردِوارِ ما غَولی شَهسَ

 رگْردابِ مَنه در بِرکۀ خون، نه در گِ

 گاه،رهای گرمِ سوختنْو نه در خاکست

 است *]تاختن[ تنفو او گرمِ تا

 *]با خورشیدی فروزان در سینه[

 با مَردُمکی سوزنده از انتظار

 !به سوی بهار]پیش[  !به سوی سپیده]پیش[ 

*** 

 ای همۀ محرومان از نان وُ سایبان!

 ای بردگانِ زیر تازیانۀ طالیی!

 ور است!شُعلهوفان تتان ای کسانی که در ههرۀ خَموشِ

 تان نیست جز برای سِرِشکْو ای کسانی که دیدهِ

 تان نیست جز برای فریادو گلویِ

 شماست! صیبتِمُ]فقرِ شما[ شما  ثروتِ]تنها[ و 

 م رها کردید!تَهای آرزو را در دودِ سِای کسانی که پروانه

 ای شیدایانِ لبخندِ کودک!

 ها!آمیزِ بارانو پچپچۀ صُلح

 خوانندسرزمینِ موعود میشما را به 
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 .رَزم، برای میالدی نوین رانِ اُمید وُیَمبَپِ

 لنین[ -]به سرزمینِ امید و رزم 

 میالدِ نوین.[ –از مبداءِ اکتبرِ کبیر 

*** 

 های سیاه که بر سرِ ما غُرّیدوفانتبا آن همه 

 نهالِ ما نَپژمُرید، و گیاهِ ما نَپوسید

 کشیمبَر میابعادِ زمان را بیش از پیش در 

 آویزیمها میها را از ستارهو پرهم

 زیرا ما سپاهِ عُنودِ رستاخیزیم

 های پَرپَر را خواهیم رویاندو سرانجام، نسترَن

 مِ آرزوبنَهای نورانیِ شَبا خوشه

 ها را آذین خواهیم بستو کوهه

 .زویرتَبا اُمیدهای بی

 شکست،ما گُردانِ بی

 !ما هاووُشانِ نوزائیِ کبیر

 

 12دوشنبه  ،بازنشر در: مردمو  )با امضای ا.سپهر( 13، شمارۀ 3110 مهرمنبع: ماهنامۀ مردم، 

 12، شمارۀ 3114خرداد 

 

 )ویراستار(.برخی مصر  ها در بازنشر شعر حذفِوجابجایی بین متن انتشار اولیه و  []موارد تفاوت* 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 کوُه به آمَد بَهار چُون

 
 درخت هر شد پُرگُلْ کوُه، به آمد بَهار هُون

 سخت. سنگِ هر از زد سَر شُکوه، وُ فَرّ با الله

 :ناروَن با سخن این گفت بادام شاخۀ

  مِحَن غر ِ تو لیک جُفت، گشته من طَرَب با"

 بَرگْ ز تن بر ایجامه داشتی پیشین سالِ

 ؟مَرگْ به تَن ندادی گر کنون عُریانی هه از

 تَر شاخِ سَراپا من ،خُشکْ هوبِ سَراپا تو

 "مگر؟ خوابی ای،مُرده بَهار، شد وُ گذشت دی

 شَکیبْبی درختِ ای" گفت: و خندید ناروَن

 زیب وُ رنگ بَر ایغَرّه دَهر، رازِ از غافلی

 آب در دارم هاریشه ،خاکْ ز گیرم هاشیره

 آفتاب، فروغِ با باشَدَم آشنایی

 پِیکرَم شُکوفَد تا بِپای، دیگر ایهفته

 بَرَم، در گردد جامه پای،به تا سَر گُلْ وُ بَرگ

 نَشید شیدایان بهرِ شاخ، ز خوانَد امدُمری

 .پَدید امگَردان جِلوه فَراخ، اندازم سایه

 سِتیز وُ زَجر هر رَغمِ است دوی جانی را کهآن

 ."خیزرَستْ درَفشِ با جای ز آخِر بَرجَهَد

 )با امضای ا.سپهر( 11، شمارۀ 3110ماهنامه مردم، سال 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 هادل وُ هامُشت پیوندِ
 [موزوننثرِ ] یونان زمندگانِرَ به طابیخَ

 

 یونانی نظیر آشیل شهر اسپارت مرکز دالورانِ –جوی اسپارتی مجسمۀ جنگ

 

 فروسوختند. را "آپادانا" کاخِ گاه و "اَرگْ" معبدِ گاه که نیستند شانیرکَشکَلَ شما، با ما پیوندِ

 خِرَد ارغنونِ که است ارسطو آموخت، راکلیتْهِ به را آتش رازِ که است شتزرتُ شما، با ما پیوندِ
 اند.دهرمانی و عش  حَماسۀ رایندگانِسُ که فردوسی روِهم و داد، سینا ابنِ به را

 و ما فاجعۀ هاآن گِردِ در و اندایستاده موشخَ است سالهزاران "پولیسپرس" و "آکروپولیس"
 است: همانند ما جنبشِ و ما نبشِدرجُ ما، وطنِ و شما وطنِ در هیزها بسیار هه گذرد.می شما

 و دموکراسی آموزگارانِ نخستین - شما امروز رزمیدیم، ومی بردگی با بردگی در شما با دیروز
 گریبانیم. به دست استبداد و دسیسه یارانِ با دوستی وُ مِهر مُنادیانِ پُرشورترین ما و منط ،

 همکاری آری، - ما دربارِ و شما دربارِ ما، صدّ ِمُ و شما یِئوپاپاندره ما، روزبهِ و شما گلزوسِ
 شهیدان! انبوهِ صفوفِ گامیهم و سُرودهاست و هاگلوله

 طنینِ در ما هماهنگیِ شریکیم. نیز غُربَت اندوهِ در کهبل وطن، عَذابِ در تنها نه شما با ما و
  فَرادَست. اکنونِ تا دوردَست گذشتۀ از نیست، اندک تاریخ

 !هالدِ و هامُشت پیوندِ مقدّس، است پیوندی این و

 )با امضای ا.سپهر( 10، شمارۀ 3110ماهنامه مردم، سال 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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  نامهجْتا

 

احسان طبری  مدرضا پهلوی(،مُستبدّ ِایران )مح شاهِ گذاریتاج مراسمِ با مصادف 0544 سال آبان در

 )و البته منسوب( به مشهوربسیار  اثر ،"گربه و موش" انتقادیهز و نَ منظومۀ از استقبال در را شعر این

 دربرگیرندۀ که سُرودهدالب دصیده در ( دمری هجری هشتم درنِ طنزپرداز و شاعر) زاکانی عبید

بالطبع  بوده و نبشجُ نَشیبِ و تترَفَ هایسال در همآن انقالب در ایران، ظهورِ از او داهیانۀ بینیپیش

 ویراستار(. )شودمی و انقالبی محسوب شورآفرین ضمونیبا مَ هنرمندانه اثری

 

 

  "دانا وُ عادل خردمندِ ای"

  رخوانابَ "نامهتاجْ" دصّۀ

  منظوم نامۀتاجْ دصّۀ

  زاکانا عُبیدِ از ردبُدست

  کاریستم کْلَفَ دضای از

  ایرانا به اژدها هون بود

  سِپَر هو اشسینه وُ طبل اششکم"

 "هنگانا پلنگ وُ مدُ شیر

  لمظُ وُ غارت درن ربعِ یک بعدِ

  لطاناسُ کرد تاج هوسِ

  کیان تاجِ هادنِ خود سرِ بر

  شاهانا شاهِ خواند را خویش

  ختتَ بر او ،کْشَموُ عصرِ اندرین

  موشانا شاهِ هو شد جاگُزین

  انصاف وُ عَدالت از خواند خطبه

  جوانانا همهآن داتلِ

  شد دعابِ ربهگُ که مُژدگانی"

 "لماناسَمُ وُ زاهد وُ دعابِ

  دنَزَ انقالب از دَم مُستبد

 انبانا هست نیست، "روُ" کهاین
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  الح ّ "تقلّبی انقالبِ"

  دورانا به بُوَد شاهکاری

  است افتاده راهبه هاییالف

 :حیرانا گشته عقل آن از که

  علوم وُ امور همۀ در ما شاهِ"

  انسانا آموزگارِ هست

  است شده ما پارلمانِ رون ِ

  انگلستانا رَشکِ مایه

  آیند ما کارِ تقلیدِ بهرِ

 "تهرانا به جهان تمامِ از

  سلوُ دعاویِ این رغمِعلی لیک

  ویرانا مُلکِ ماست وطنِ

  جلو فتاده سوئد از "سخن" در

  بوشمانا ردیفِهم "عمل" در

  شکّی بُوَد اندرین را تو گر

  کرمانا خاکِ به کن سرکشی

  بود که ببین را دوم آن وضعِ

  نانا علف وُ گوشت اشملخ

  تخت سرِ بر گفت که شنیدم آن

  هویدانا با آریامهر

  شاهان مَرمَرینِ تختِ بر کههون

  مهمانا بُدند روزی هند

  عزراییل جنابِ نیامد تا

  ایرانا کنیم هپاول خوش

  هنگال بدان دو و هنگ بدین دو"

 "غُرّانا شیرِ هو دندان به یک

 :گفت وُ درآمد پهلوی فرحِ

  دربانا به را تو مَر من جانِ

  فرزند نتَ سه امداده تو به من

 "دهقانا وُ کدخدا یکی هر"

  کردی عطا عوض در من به تو

  رلیانابِ از سنگینی تاجِ

  بشنید این هو پهلوی اشرفِ

  رزانالَ بیدِ هو شد بضَغَ از

  اُردَنگ کُنم مَسنَدت از گفت

  یدانامِ ز دوَرَ برادر گر

  است شهرام ح ِ طاووس تختِ

 .دیبانا رودِ وُ زاد ح ِ نه

*** 

  ملّت از اندغافل جملگی
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  ایرانا خاکِِِ کلّ صاحبِ

  اُردَنگْ دنَکُ او که آید روزی

  زورگویانا و دارانتاج

  تفَصِربهگُ شومِ شهاالنِ وین

  موشانا هوهم گریزندمی

  عموم برای ایموزه شودمی

  گلستانا شوکتِ پُر کاخِ

  است خاموش که مکن تصوّر تو

  شیرانا ز پُر ماست بیشۀ

  گردیم تّحدمُ و بکوشیم گر

 پیمانا زِ رسَ نپیچیم ور

  ایران حقیقیِ انقالبِ

  رَخشانا مِهرِ هو درَخشَدمی

  شماست افتخارِ وُ رَزمْ نوبتِ

 ! پهلوانانا بِجُنبید هان،

 

 )بدون امضای شاعر( 11، شمارۀ 3110ماهنامه مردم، سال منبع: 
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 اِرانی 
 * [؛ دکتر تقی اِرانیشاعر رزمِآموزگار و هم رباعی در ستایشِدو ]

 

3 
 یاران هایدِل از رفتن نخواهد هرگز تو یادِ

  "رانیاِ " یاِ زندان کُنجِ از ناگهان رفتی تو گر

 مَرگت به شمانمهَ دو گر فشاند گوهر زماناین

 .شانیفَگُل نمایم تگورَ سَرِ بر دیگر روزِ
 

  3110بهمن  31، با مقدمۀ احسان طبری "اِرانیدکتر تقی "نامۀ زندگیمنبع: 

1 
 اگر پُرسان شود از من جوانی

 که در راهِ شِگَرفِ زندگانی

 کِه را از بَهرِ خود سَرمَش  سازم؟

 !"رانیاِ "گویم: بدونِ مَکث می
 

 3114، زمستان  1رانی؛ دورۀ دوم ، شماره اِ مقدمۀ مقالۀمجلۀ دنیا؛ : منبع شعر

 3112، زمستان  1رانی؛ دورۀ دوم ، شماره دنیا؛ ویژه نامۀ اِ: مجلۀ توضیحمنبع 

☆☆☆ 

]آموزگار کبیر زحمتکشان "رانیدکتر تقی اِ"مقاله وخاطره دربارۀ  ها شعر،احسان طبری ده *
با  مِ خود می دانسته و این امر راروده و نوشته است. وی دکتر تقی اِرانی را استاد و معلّسُ ایران[
از  شکّرده نوشته است. بیکخود حفظ میرانی که نزدِهای اِیکی از عکس خود، پشتِِ خطّدست

ترین سهم را طی بهترین شاگردِ وفادارِ او بوده و دطعا بیشطبری جنبۀ علمی و فعالیتِ تئوریک، 
 )مجلۀ دنیا( حفظِ یاد و خاطرۀ دکتر تقی اِرانی داشته است. سالیانِ دراز، در

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 باز دارید ای رفیقان!
 دانشجویانِ ایرانی در اروپاجو و مبارزۀ خاوری و پرویز حکمتبه مناسبت صدور حکمِ اعدام برای رفقا علی 

 
 

از مجموعه اشعاری که به مناسبت مقاومت و فداکاری رفقای مبارز پرویز حکمت جو و علی خاوری در زیر 
از منتشر و و با امضای ا.سپهر در ماهنامه مردم  شده سروده 42و تبعید و محاکمات دهۀ شکنجه های زندان 

 )ویراستار( رادیوی پیک ایران پخش شده بود.

 

 

  تهران زندانِ تیرۀ دیوارهای پَسِ در

 جانسیه ژخیمِدُ تیز نماید را خود دشنۀ

 رگُستَرگْمَ انتظاری در تپدمی هاییدلب

 آورزَجر طنینِ از سازد لرزنده را روح

  مادر، راهِهم کودکی فزایاندُه گریۀ

  دیگر دربانیِ هند خواهد دیو ما از باز

 رفیقان! ای دارید باز

 گر.ستم جلّادِ دستِ رفیقان ای دارید باز

 

 را ستم ژخیمِدُ دستِ رفیقان ای دارید باز

 را مُهتنم ودتِ نگذارید بهرهبی وُ عاطِل

  را عَدَم جُهدِ تیرۀ بالِ بندید فرو هان

 کاریزشتْ هادی،بَدنِ جاکاین بردارید بانگْ

 باریمَرگْ دامِ هِشته پاکان جانِ کمینِ در
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 ما میهنِ در جهان، خل ِ کای بردارید، بانگْ

  عَدالت از بپرسی گر پاسخ، است سوزان سُربِ

 رَذالت راهِ جز مَسدود بُوَد دیگر رهِ هر

  هاداستان خاللِ از مَجوئید را ایران وصفِ

 کارانکام رنگِافسانه کشورِ ایران نیست

  تیرباران وُ زجر وُ است زندان وُ است فقر کشورِ

 اسیران نگِرَگُلْ خونِ کِی تا بردارید، بانگْ

  ایران؟ خاکِ بر شود جاری کیفری هر از فارغ

 خامُش! نشینیدمَ - دارند سایۀ در دوستان

 خامُش! نشینیدمَ - کارندهبَتَ ساتورِ زیرِ

 

  تهرانِ زندانِ تیرۀ دیوارهای پَسِ در

 جانسیه ژخیمِدُ تیز نماید را خود دشنۀ

 رگُستَرگْمَ انتظارِی در تپدمی هاییدلب

 رفیقان! ای دارید باز

  گرستم جلّادِ دستِ رفیقان ای دارید باز

 یازید! دست سوشان اِمدادند، خواهانِ دوستان

 !رازیدرفَبَ جنایت راهِ در پَرخاش از سَدّی

 
 3114سال  ،"ها در دادگاه نظامیایتوده"منبع: کتاب 
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 به علی خاوری و یارانش
 

 

 سرکش؛ روحِ –سِ یک ههرۀ مَحجوب وُ خامُش در پَ

 آتش؛ هو جانی –در نگاهی هون زاللِ آسمان 

 ،یِ ایمان را در این بَحرِ مُشوّشجُنبشِ کشت

 غَشسرد، بیخِلل بودی: متین، خونْناخدایی بی

 بودی، نَهز گفتی. رفتی، پاکْآفرین، مردانه 
 

 اندر ژندۀ هستی زدن با عَجز وُ خواری، نگْهَ

 دودن ز خُوفِ شامِ تاری،زصبح را از یاد بِ

 آوران از بیمِ جان گشتن فراری،وز صَفِ رَزم

 کاریفتهردی هون تو، این آشُمَ نیست هرگز کارِ

 فتی. خُدر سنگر نَ پاسداری تیزبین بودی وُ
 

 ، *سلیمانوُ  پرویزدر کنارِ تو رفیقانی هو 

 دادگاهِ شاه، نَگسستند پیماندر دلِ بی

 ور از نورِ ایمان،ور از شورِ وجدان، بَهرهشُعله

 .فرمانایزدِ تاریخ را بودند یارانی به

 رو تا در رهِ لهزان نَیُفتی! با هنین یاران بُ
 

 ردِ کار بودند،ردانی که مَفَخر بر آن رادمَ

 دَمِ دارِ فَنا در رَزمِ خود پادار بودند، تا

 هماگران بیدار بودند،در دبالِ خُدعۀ یَ

 .ردار بودندخواجۀ کِ لْفتار نِی، بَخواجۀ گُ

 مَعنی را بِسُفتی.ِ  پوچ است، ور خود دُرّ عملْبی
 

 ،"ها در دادگاه نظامیایتوده"کتاب و بازنشر در  30، شمارۀ3111نامۀ مردم، سالماهمنبع: 

 3114سال

رفی  علی  بندانِدو تن از هم-یادان پرویز حکمت جو و سلیمان دانشیان اشاره به نام زندهپرویز و سلیمان؛ * 

 . )ویراستار(خاوری

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 به زندانیانِ جنوب
 

، رفقا علی خاوری، پرویز حکمت جو، مهندس پرویزی، (3110در تیرماه )شاه به واشنگتن  در آستانۀ سفرِ

 اند.کردهمعتمدی، و آوانسیان را از زندان قصر به زاهدان، برازجان، خرم آباد، کرمان و بندرعباس تبعید 
 

 ر استیگلْسوزان وُ دخمۀ زندان، دِ های جنوبِبشَ

  !ولی ای برادرِ من

 درخشد،ها میاشکْخورشید در 

 ها فاصله نیست.لو میانِ دِ

*** 

 ها فاصله نیست،لآری، میانِ دِ

 شناسم هایی را میو من هه بسیار دلب

 ند:پَتَنگ، با هم میرسَکه در هزاران فَ

 زنانِ خلیجدِلمانندِ آفتابِ دِل

 فامِ کویر.مانندِ اُف ِ خونینْ

*** 

 های ارغوانی راراستی این اُف به

 فام کرده است:هه هیز هنین سُرخْ

 گناه؟آیا خونِ شهیدانِ بی

 آگینِ انقالب؟شمْعلۀ خَو یا شُ

*** 

 آگینِ انقالب،شمْو این شُعلۀ خَ

 ها در شمال نخواهد رفت،راغِ کاخسُتنها به

 ها در جنوب نیز خواهد آمد، به سُراغِ زندانبَلْ

 سوخت.جا خواهد را یک "ستم"وُ  "فساد"و بنیادِ 

*** 

 جا خواهد سوخت، ای برادرِ منیک

 اندزیرا آن دو، شاخۀ یک درخت

 تتاخو سپس شُعله به آسمان خواهد 

 ،و به خورشید خواهد پیوست 
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 اند.شمهرهِزیرا نورها نیز همه از یک سَ

*** 

 اندشمهرهِآری، نورها همه از یک سَ

 ها و سُرودهالْو پیوندِ دِ

 یارانِ در زندانو یارانِ در غُربت وُ 

 همه از همین جاست.

*** 

 های جنوب، سوزان استنشِ

 ر،یگلْدِ ،زندان و تنهاییِ

  ولی ای برادرِ من!

 درخشد،ها میخورشید در اشکْ

 ها فاصله نیست.لْو میانِ دِ

 
 3114سال ، دادگاه نظامی ها درایتودهکتاب و بازنشر در 13، شمارۀ3110سالنامۀ مردم،ماهمنبع: 

 
از مجموعه اشعاری که به مناسبت مقاومت و فداکاری رفقای مبارز پرویز حکمت جو و علی خاوری در 

و با امضای ا.سپهر در ماهنامه مردم  شده سروده 42و تبعید و محاکمات دهۀ زیر شکنجه های زندان 
 )ویراستار( از رادیوی پیک ایران پخش شده بود.منتشر و 

 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 هاایتوده
 جو و خاوریفداکار، حکمت تقدیم به دوستانِ

 
 

 تلمَای را، کاندرین ظُم دهرمانِ تودهنازَبِ

 !پاشدهراغی، نور میلِ خونین او، هون شبْدِ

 از خار وُ خَس، لیکن پیکرشراپا ریش گردد سَ

 ،مانَددرونِ بیشۀ پُر بیم، از رفتن نمی

 .خُسبدترسد، در این راهِ طلب یک دَم نمینمی

 رواپَست، بیسراپا عاش ِ خورشیدِ آزادی

 پویا، جهانِ دیگری جویاست به سوی آن اُف 

 "فروغِ زندگی فرداست."خوانَد: سُرودی نَهز می

 *** 

 ندگی ماندنالیِ بَ ند وُگَ هو کرمِ کوُر، اندر

 خرِ واماندۀ عُمری عَبَث را هر سویی راندن

 کارانِ نامَردُم، خَمُش بودنبه زنجیرِ ستم

 برای شادی وُ آزادیِ مردم، نَرَزمیدن

 زای رادمَردان نیست.سَ

*** 

 ست،کس در خورِ هستیآن

 پوید به راه اول  وُ میسوزد ز عش ِ خَکه می

 زَن اندر سپاهِ او، گامْجاهدربازی مُهو سَ

 دِل هستیِ انسان، بذلِ جان وُ "حِکمتِ"همانا 

 روینا هاست، ازآزادیِ انسان خت وُبه راهِ بَ

 گُردانِ عالَم، در رهِ رَزم و طلب رفتند بِهینْ

 راخورشیدِ خاور ، "خاوری"هم ازین رو بود گر 

 تلمَبه رَغمِ خیلِ خُفّاشان، طلب بنمود در ظُ
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 .تبدین حِکمَ "جوپرویزِ حکمت"آوازه شد لندبُ

*** 

 خواهد به کامِ خویش، دربانیز نو ضَحّاک می

 ژخیمانآموز، دُز نو در معبدِ فرعونِ کینْ

 ه را در زیرِ تیغِ جُور، بنشاننددیِنِثار وُ فِ

 به زیرِ دشنۀ جلّاد، ای یارانِ زندانی! 

 عالَم به گوشِ هوش بِنیوُشید! ]جملۀ[ خروشِ خِطّۀ 

 اِی هوادارانِ راه وُ رسمِ انسانی ،شما نیز

 این سِتم، با نهمۀ پیکار، بخروشید! ِ به ضدّ

 
سال  ،"ها در دادگاه نظامیایتوده"کتاب و بازنشرها در:  31، شمارۀ3111نامۀ مردم، سالماهمنبع: 

 3112تیر  33، دوشنبه 11روزنامۀ مردم، شمارۀ و  ؛3114

 
از مجموعه اشعاری که به مناسبت مقاومت و فداکاری رفقای مبارز پرویز حکمت جو و علی خاوری در 

و با امضای ا.سپهر در ماهنامه مردم  شده سروده 42و تبعید و محاکمات دهۀ زیر شکنجه های زندان 
 )ویراستار( از رادیوی پیک ایران پخش شده بود.منتشر و 

 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 اعتصابِ گرسنگی
 جوحکمت و خاوری جانِ نجاتِ برای اروپا در ایرانی دانشجویانِ گرسنگی اعتصابِ مناسبتِ به

 

 : نوشتند هاروزنامه
 متّهمینِ از یکی خاوری حزبِ توده به صالحیتِ خود رای داد. علی دادگاهِ تجدیدنظرِ نظامیِ متّهمینِ شبکۀ

  .شودمی دیده وی کنار در نیز جوحکمت پرویز ساب ، ستوانِ. دادگاه صالحیتِ به اعتراض حالِ در پرونده

 

 بلَ کُنجِ در ناتوان، زانو دوّه،بی هاجسم

 ایخنده رنگِ ز پیدا ایسایه حتّی نیست

 :مُلتهِب دلب ،خُشکْ هابلَ نور،بی هاشمهَ

 .ایندهسوزَ کورۀ -مقدّس شمِخَ تشِآز 

 

 عُنود کفتارِ وُ اندباکبی شیران هنِرسَگُ

  شود غُرّان یکی ایشان از هو بلرزانَد نتَ

  سُرودسوزانْ آن بَرخوانند، گرم سُرودی ور

 شود پَرّان جهان بر مرغی هو بُگشاید بالْ

 

 ستپَ ژخیمانِدُ زندانِ در که یارانی یادِ

  انداِستاده نیستی آستانِ بر ه،نَگُبی

  است کرده خودبی خویش از هنان را لیراندِ این

  .اندآماده جانبه یاران یاریِ برای کز

 

 اهریمنان با زمْرَ در بستگیهم هنین با

  شد تازه دیگر بارِ حَماسی هایداستان

 زمان ضَحّاکِ عُدوان با سختصافّ ِمَ در

 .شد بُلندآوازه ایرانی دانشجوی نام
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 عَدَم بومِ درَستَگُمی پَر که ساعت آن اندر

  نبود راحت ساعتِ وُ نبود غفلت لحظۀ

  ستم یارانِ ،ختْسَ دشمنانِ ما خورِ در

 .نبود وحدت جزبه واحد دشمنِ دبالِ در

 

 3114سال ،دادگاه نظامیها در ایتودهکتاب و بازنشر در 31، شمارۀ3111نامۀ مردم، سالماهمنبع: 

 
از مجموعه اشعاری که به مناسبت مقاومت و فداکاری رفقای مبارز پرویز حکمت جو و علی خاوری در 

و با امضای ا.سپهر در ماهنامه مردم  شده سروده 42و تبعید و محاکمات دهۀ زیر شکنجه های زندان 
 )ویراستار( از رادیوی پیک ایران پخش شده بود.منتشر و 

 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

114 

 

 بِکوب! ستگیخَبی رَزمْ طبلِ ربَ
    [موزون نثرِ] 

 
 

 شت(نِلیبکِ کارل) .ماست امروزِ فردا،
 

 و ماست امروزِ فردا، زیرا کوب،بِ خستگیبی رَزمْ طبلِ ربَ. مَسازد نومیدت دشمن الفِ !برادر ای

 طرودینِمَ آنِ از آینده شُکوهِ و ماست اکنونِ آینده،. فردایند پیروزمندان امروز، خوردگانِشکست

 .است اکنونی

 انقالب رنگِگُلْ خطّۀ براین توده، شهیدانِ تا رانیاِ یارانِ از جنگل، آورانِرَزم تا ستّار مجاهدانِ از

 .شوندمی بسیج ایتازه هایصف دائماً

 ولی است آلودخونْ هاآن سنگرِ آورد، درخواهد پای از را ژخیماندُ سرانجام هاآن سرسختیِ

 . نیست خُردشدنی

 راهِ انقالب مقدّسِ دانونِ و تَراوَدمی لبی به لبی از سُرودها و گذردمی دستی به دستی از هاپرهم

 هایستون تضادّ، هایموریانه و ماست یارِدست مونْمُعجِزنِ زمانِ زیرا گُشاید،می جلوبه را خویش

 .جَوَندمی را دشمن سَرای فرتوتِ

 خواهد بانگْ سَحَری خروسِ گذشت، خواهد شَکیبْ یَلدای. نیست گُریزی است، ناگُزیر ههآن از

 .شد خواهد آذین شهیدان گورِ آمد، خواهد ما کوهۀ به عید. کرد

 خوردگانِشکست و ماست امروزِ فردا، زیرا بِدَمیم، رَستاخیز شیپورِ در ناپذیروالْزَ نشاطی با پس

 .است اکنون طرودینمَ آنِ از آینده شُکوهِ و ماست اکنونِ آینده،. فردایند پیروزمندانِ امروز،

 

 راهه،بی دوراهه، پشت، از هشنِدِ پیش، از لّیکشِ دری،دربه زندان، مرگ، :است دشوار ردبَنَ راهِ

 شکستِ و سوزانشَکیبْ رکودِ دیگران، وخطای خویش اشتباهِ دهقرائی، سیرِ درجازدن، گمراهی،
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 و پیوندد،می عظیم دگرسانیِ به بزرگ، هرخشِ به خورشید، به راه این سرانجام ولی آور،انحطاط

 .است بودن راه این سربازِ بشری، زندگیِ درستِ معنی تنها

 ایمان، وُ اُمید نورِ با حِرمان، سیاهِ هایبشَ در نیز تو ذغال، تیرگیِ در الماس مانند! برادر ای پس

 خستگیبی رَزمْ برطبلِ! ایستبِ وُگزاف الفْ گویپُر دربادهای سنگین هایصخره وهون شو تابان

 .فردایند پیروزمندانِ امروز، خوردگانِشکست و ماست امروزِ فردا، زیرا !بِکوب

. جُنبندمی لنین وُ مارکس پرهمِ زیر در هافصَ باختر وُ خاور در نیرومندتریم، همیشه از امروز ما

 . ایمشده دیدهآبْ زمان کورۀ در. ایمیافتهدست صنعت وُ دانش بر

 ."دیگر سوی هیچ از نه ،سوست این از تکامل راهِ زیرا! هپبه" :دهدمی فرمان تاریخ

 
 هاهزار دانشگاه، صدها روشن، مهزِ و ورشُعله دلبِ هامیلیون: دارد شِگَرفْ پُشتوانۀ ما ایمانِ وُ اُمید

 هشجَ و زمین رفایِژَ در خنهرِ بر ، کیلووات میلیاردها وُ نفت وُ پوالد تُنمیلیون هاده کارخانه،

 .کیهان در

 شد. خواهد آب بهاری بارانِ در کلوخ هون امروزی مشکالتِ همۀ فردا

 وُ خترسَسَ. گیر دستبه را امانبی رَزمِ شمشیرِ! بَرکُن در را انقالبی دانشِ زرهِ !عصر پهلوانِ ای

 جلوتر. بگذار سَر پُشتِ در را رسودگانفَ گران،طهفسَسَ کّاکان،شَ کاران،سازش خائنان،. باش عُنود

 جلوتر! هم باز و

 فردایند. پیروزمندانِ امروز، خوردگانِشکست و ماست امروزِ فردا، که باش مطمئن و
 

 (س.ا امضای با) 10 شماره ،3114 بهمن مردم، ماهنامه: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 ریبفَ پُر تهرانِ تیرۀ آسمانِ در

 
  ریبفَ پُر تهرانِ تیرۀ آسمانِ در

  گُذار در است کشتی هو پیدبالسِ ابرِ

  فرشنگْسَ روی نئون نورِ کمانِرنگین

 .دار وُ گیر گرمِ بُوَد شاخ هایسایه با

 *** 

  بازپاکْ شهیدانِ ماهِ اردیبهشت،

  کندمی ستانهمَ ۀلوِجِ هه هاباغ در

  است کرده پخش هوا به نرَستَنَ که عطری

 .کندمی دیوانه خاطره ز را شّا عُ

*** 

  نگْرَتیره باروُی سِپَ در شهر غوغای

 رانحُکم است شومی خَموشیِ و میردمی

  هاربَ از نیست خبری را شاه زندانِ

 .زمان تابندۀشِ نبضِ فِسُرده جااین

*** 

  سَرد هایمیله پَسِ که من دوستانِ ای

 !ایدشستهنِ گرستم حکمِ انتظارِ در

  حادِثات تیرِ سوی سینه ایدگشودهبُ

 .ایدبسته شمهَ آن جلوۀ وُ اردیبهشت ز

*** 

  آتشین پیکانِ هو گذشتْ ما جانِ از

  گذشت دادِتانبی وُ شکنجه در که روزی

  گداختیم درونی سوزِ به تانرنجِ با

 .گذشت یادتان به که نبود دَمی را ما
 

 

 3114، سال "ها در دادگاه نظامیایتوده"کتاب منبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 نیلن

 

  

 سناکَ ربَ افکند شَرَر هون را خود جان کاو لنین،

 واپَس زی بیمْ از نَنگَرید وُ کرد پیش بر نظر

 بَررَس اشعالی مثالِ جویی، بشر رَمزِ گر تو

 کَرکَس هون مُشتا ْ گریغارت جیفۀ بر مشو

 را. ردانگَ هرخِ نَشاطِ کن سِیری وُ باش قابیعُ

*** 

 دکارآمَ دانایِ آن ردآوَ پَدید طرحی هنان

 بَد وُ نیک وُ نام وُ نگنَ بینِ جدایی شد پیدا که

 دَد از ترشوُم ضدّ ِدومی بر بشر آمد شوُر به

 عَدبی دوستان لیکن بسیار، دشمنانِ پاهِسِ

 را. یاران استپیروزی است، خَصم از رآخِ کستِشِ

*** 

 سازدنمی قشینَ هُنیناین هرکس بهرِ از زمان

 نَیافرازد دَد گُردی هربار هاسال موجِ ز

 اندازد لَنگَر دُلزُمْ بَحرِ در داناخُ کدامین

 ردازدپَنَ یکرپِ که امواج با نگْجَ از جز به

 را؟ بادبانانگُسَسته بِرهانَد رطهوَ از تا که

*** 

 زَر اندر غَرده ددرت، وُ پُرکِبر آوَران،نام بَسا
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 فَرگَردوُن کردند ریجابِ هستی سِیر در خود ز

 مِهفَر تا موزه از شدند مَدفوُن عَدَم مُردابِ به

 آوَرتَرسْ غوغای همهآن از دمانْنَ لَعنَت جزبه

 را. بُنیان زشتْ عُمری کردند خویشتن ودفِ که

*** 

 صدسال ازپس اینک لنین، هون گُردی میدانِ ولی

 بال گُشایَد افکارش سیمرغ تر،ستردهگُ شود

 آمال رَهِ در بُد او اعمالِ همه زیرا هرا؟

 دنبال از رفت اشل خَ بوُد، مَردُم آهنگِپیشْ هو

 .را انسان تاریخِ مَر افزود شِگَرفْ صلِفَ یکی

 

 )با امضای ا.س( 14، شمارۀ 3112منبع: ماهنامۀ مردم، سال 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 مانی دوُالبِ کیهانیِ فلسفۀ

 
اند، تشریح به دنبال وی رفته زَنادِقِهمانی که جمع کثیری از  "دوالبِ کیهانیِ"در این سُروده، فلسفۀ 

رَهَد. ستم می شده و نشانۀ آن است که جوهرِ حقیقت و عَدالت از خِاللِ رَنج، از تیرگیِ دروغ وُ

 )احسان طبری( 

 
 

 زمان دِلوهای :که مانی گفت

 رخهَ به بَرگرفته خاکْ از مایه

 هانجَ میرِ زدِنَ رسانندمی

 هَرخِشت گردش به رَزبان که تا

 رَز از دشَرکَبَ نابْ بادۀ

 .سِرِشت دو گوهران به نگذارد

 نکَفِباده باغبانِ این آری

 نرمَخِ کند هاخوشه از تَلّی

 پَست میرمایۀخَ جااین هستی،

 ستکَشِ رَنج نَهیبِ را اشنتَ که

 کیدهَ دطرهدطره به وجودش وز

 .کیدمَ جُور به او که پاکی نورِ

*** 

 مانی کندمی صفْوَ هنین این

 ."کیهانی هایدوُالب رازِ"

 

سال چاپ اوّل، ) "ایرانهای اجتماعی در ها و جنبشبینیها پیرامون جهانبرخی بررسی"منبع: کتاب 

 111صفحۀ  "زَنادِقِه"فصلِ  ،(3112

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2021/08/Barghi_Bareshieha-Volume1-Tabari.pdf
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 اِرانی
 

 رَنگْریدهلندِ پَهای بُدر زیرِ کاج

 آجری کّوئی، به سایۀ دیوارِبر سَ

 بود،ردی نشسته مَ

 ا ِ آسمانتشمانِ خویش را به سوی هَ

 - (سترده بود بالْجا، فرازِ زندان، گُکان)

 خاموش دوخته،

 یِ عادیِ زندان گُسَسته بود.هویْز هاوَ
*** 

 د روزِ دادگاهسَرَدر فکرِ آن که هون بِ

 د عَلَم کندشیوۀ ح ّ دَ بَهرِ دفا ِ

 ژخیمِ خویش را،دُ

 دَم از اتّهام زد، ه که با دروغْگَآن

 با حُجّتِ مُبَرهَنِ خود متّهم کند.
*** 

 اینجه، لحظهپَویدشمنانِ دَ نگِدر هَ

 نا شودش فَااش نبود که جاناندیشه

 تاب داشت:گوئی شِ

 بَدَل کند ندۀ خونینْرَرا به یک پَ لْدِ

 در مَذبَحِ زمان

 نا شود.بهرِ نجاتِ تودۀ زحمت فَ
*** 

 گاهغروب، هون زَرِ خورشیدِ شامْ ودتِ

 بودکرده نگْرَدیوار را طالئی و گُلْ

 برخاست،

 گیرهای تیرۀ شَبْو آن سایه

 ر صَالبتِ او راسیمای پُ

 کرده بود. های خویش پُر آژَنگْقشبا نَ
*** 

 ماشمانناوری است به هَگوئی تَ

 های پیرتر است از این کاجفراختهاَ

 ا ِ آسمانتبا دستِ خویش لَمس کند 

 او پایِ در زیرِ

 راتی ز موجِ بیمشَنده هون حَوَهر سو دَ

 انبوه دشمنان! 
*** 

 ه که مَرد جلوۀ تاریخِ عصر راهرگَ

 کند،تجدید می لْدر آبگینۀ دِ

 زمانخوار وُ سِپَنج است، آنخودرا که خُردوُ

 کندگُردی سِتُرگ وُ دادر وُ جاوید می

 شُمارموجِ زمان، دومِ بیموجورنه به 

 آیند وُ بگذرند

 است زان شُمار، رانیاِای که بیلهکِی با دَ

 رند؟رابَاینان بَ

 

؛ "نوید" ۀنشری و بازنشرها در: 3112، زمستان 1ارانی، شماره  ۀنامدنیا؛ ویژه ۀمجلّمنبع:  

 3112بهمن  31شنبه ، یك32مردم، شمارۀ روزنامۀ ؛ و 3110دیماه  34، شنبه 31شماره
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 یزندان رَزمِهم به

 
 پَرتو، هون نزدیک، یا دور باشی، که زندان هر به

 .هاالک بَرَدمی رَه کمر وُ کوه از وُ صحرا از که

 باک، اشپاسبان از نِی وُ بیم را او جاسوس از نه

 .آهن میلۀ سُنبَد وُ تاریک باروُی دشِکانَ

 ن،وزَرُ وُ رِخنه خِاللِ از تَراوَدمی گرمی به

 .ما دُرودِ پویَدمی دوست، سویبه تو، سویبه

*** 

 کس،بی وُ تنهایی هنان زندان، کاندرآن ،دَمْآن در

 داری؛نمی معالَ همه در آشنایی گویی که

 پنداری، که پیرامون، استمُرده وُ رُون بی هنان

 پایانی؛ تیره سرنوشتِ این گَههیچ ندارد

 زندانی رَزمِهم ای باشمی گُمانبی ،دَمْآن در

 .ما سُرودِ وُ پرخاش توست، برای تو، یادِ به

*** 

 گینغم عرصۀ این بر بالخونینْ شَهبازِ یک هو

 رّان.پَ سویی هر از دشمنان تیرِ پروازیم، به

 دیگرگَه ساییم،می نجهپَ مِحَنت خاکِ بر گَهی

 جاویدان، نیروی با گیریممی وجاُ دوباره

 .نومیدان سودِبی نالیدنِ از بیزاریم که

 بَذرافشان دهقانِ را اندرز این فرمود خوش هه

 .فردایی گنجِ باشد هو امروزی رَنجِ از بیم هه

 رویایی بحِصُ یک در که ردیدیتَ نیست همانا

 .ما فُرودِ باشد آرزو دیارِ در شادیبه
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*** 

 سَرکَش لِدِ بیند، تو سوی نَخوَت به گر گرستم

 گیتی، در مَهرور: بگو ،بَرکَفْ بِنِه بَرکَش، نتَ ز

 کَشزحمت هایِانسان پُر از مهرِ دلبِ یک جز به

 ما؟ نبودِ وُ بود از حاصِلْ خواستاری دیگر هه

 

 )با امضای ا.س( 13، شمارۀ 3113ماهنامۀ مردم، اردیبهشت منبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 را باران نَمِنَم کندچه توفان رغِمُ

 
 را سپارانراه نشد که شکّی نیست

 را فشارانپای مگر ،دستْ فدَهَ به

 دَمیک شکنان،پیمان ز نیست او کهآن

 را یاران فِصَ ردیبان پیشِ نَگسَلَد

 شاید بَرین هرخِ را تو وُ عقابیّ تو

 را  ماران زُمرۀ بِنِه سَرد زِشِخَ

 دانه یک ز خیره نشود شاهین هشمِ

 "؟ را باران نَمِنَم کُندهه توفان مُرغِ"

 بَربَند، دوُن دشمنِ روی به در همان نه

 را کارانوَسوَسه مَده رِخنِه بر راه

 جوشَد بُرون خَل  این دلِ از صدهزار

 را زارانهَ ،خَصمْ کشد زنجیر به گو

 است باد رَهِ به زمستان هو پرستو ای

 را. هارانبَ اُمّیدِ کُن تازه دَمبهدَم

 

 )با امضای ا.س( 01، شمارۀ 3113ماهنامه مردم، مرداد 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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  (شباحاَپیشوایانِ جُنبش )

 

 

 رَنگْآبی کُهسارِ این بر درگردِش است اَشباحی هه

 یَندجوُمی وُ یَندپوُمی دیر زمانی از گُمانَم

 یَند؟جوُمی هه

 اَشباح؟ این یَندپوُمی هه بَهرِ از

 دَشت این در اندنیاکان از هاییسایه گُمانَم

 بُگذَشت جورَزمْ مازیارِ سِپاهِ وادی این از

 مَردآویج رَفت رَه این از آمَد، سَنْدباد رَه آن از

 بابَك مَکْمَنِ وآنجا بود، مَزدَک گوُرِ جاهَمین

 ایدَر رسدمی هاییبانْگ اینَک،! خاموُش دَمی

 اندپوُیان پیکار سویِ حِیدر با که یارانی خوانَندمی گرمْ سُروُدی

 :گویدمی که را رانیاِ جاوْدانیِ نَوایِ خود ضَمیرِ در بِشنو

 "بُگذشتن بایِستْ زندگی از زندگی، راهِ به"

*** 

  اِنسانی بانْگِ اش،نامَ است ایران که خاکی این بر]

 خامُش نشُد اهریمَن شوُمِ نَهیبِ پیشِ دَمی،

 کُشمَردُم بودند جَبّارها اگر کشور این در
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 جُنبیدَند دوستاِنسان گُردانِ تر،بیش هاآن از

 سُنبیدَند باکْبی را دادبی خارِۀ ناخُنْ به

 لب بَر طَلَب آوایِ دَست، اَندَر مَشعَل فروُزانْ

 بود دوُزَخ به بُنیان کِش بُردَند یورِش دِژهایی به

  باکان، بی فوجِ لیکن رَفتند، فرو خوُن موجِ به

 .پاکان رَهِ از نَپیچید زِشتان، بَدِ از نَترسید

 اَفشانْد کشوری فرازِ بر زَرّین بَذرِ رانیاِ

 پُرحاصِل گشت زاریکِشت بَذرَش مُرد، رانیاِ

 مَدفون نَشُد طَیّارَش و جوالن پُر روحِ زندان، به

 مَدفون نَشُد افکارَش گوُرِ سَردِ سَنگِ زیرِ به

 خود راهِ بُگشود درسُخَن، و سُروُد در رانیاِ

 خود سِپاهِ با گُشایَد پَرهَم سویی هَر در کنون

 نامِیمون وَحشِ پایِ زیرِ شَقای ، یِک اَر بِمُردْ

  هاشَک ،هاترْس رَغمِ به ایران شُد زارشَقای 

  خیزَد دَهرَمان مَردُم، رَستاخیزِ عَصْرِ آمَد دَر

 [3] [.هابابَک وُ هامَزدَک گاهِبُن ، کُهَن خاکِ این از

*** 

 نابوُد شَوَد پِیکر مَرا اکنون گر گفت، مُقَنَّع

 پیدا شود پِیکرها به ، میرَد نمی من روانِ

 شِیدا مَردُمِ جِسمِ به آیَم "لولْحُ" داالنِ ز

 آینده خَل ِ جانِ به آتَش یکی برانگیزَم

 .زنده شَوَد هامُقنّع امّا، گوُر به شُد مُقنّع

*** 

 شادَرمان هَست کُشتَن پنداشت عَبَثْ بَس سِتمگر
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 شاگریبان گیرَد فروُ فردایی تاریخ، ولی

 آرَد فُروُد بیدادَش تَختِ فَرازِ از خواری به

 آیَد زود وُ دیر دَم این که رانَمنمی آن در سُخَن)

 (اشفَرمانَ وُ رای این جُز نیست کآخِر نیست شَکْ ولی

 مَردانجوان این تَکامُلْ و اندرَفتپیش سِپاهِ

 دارد گُذَر حِرمانْ وادیِ از ،هنیناین سپاهی

 دارد خَطَر پِیمودن خورشید مَعبَدِ سویِ به

 او نوُرِ زِ شُد بَخشی رَفت، رَه این از کس هر ولی

 .او غُروُرِ او، شُکوهِ و فرّ با گشت آوا هم

*** 

 خود بَختِ تَقدیر ایزَدِ از هَموَطَن اِی مَجو

 !خود سَختِ بازویِ جُنبشِ از را بَخت کُن طَلَب

 بَدخواهان ندارَحم بی :است پِیکار مِیدانِ جهان

 هَمراهان غَدّارَند ناهَموار وُ رَزمْ طری ِ

  غِیبی دُدرتی نِی، ایهِدیه هازآسمان آیدنَه

 دَرهینَد اَندَرخانه گُسترده ایسُفره برایَت

 بینَدنمی را هَستی رَسمِ و راه آنکه است خواب به

 !شو هآگَ است اِنسانی رَنجِ عالَم، گَنجِ کِلیدِ

 فَرساجان پِیکارِ یا ،تَسلیم یا پیش: در رَه دو

 !شو رَه این بَر هِمّت با و بَرگرد خَطا راهِ آن از

*** 

 تابَد رو پیکار از وُ کار از او که خَلقی هرآن]

 است هادانبَدنِ بندِ به ناالن گر نیست شِگِفتی

 .است نادان وُ بیمار دردربه وُ نَصیببی وُ اسیر
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 باروُیی وُ سَدّ سو هر ستآزادی وُ رُشد راهِبه

 اِعدام از وُ زندان از وُ دربار از وُ استعمار ز

 جادویی گُسترده بَال از خوانیهفت گویی تو

 خود گر ،خوانهفت این از بَرجَه هِمَّت رَخشِ با ولی

 [1] [.ناکام بُگذری رَنگین دنیای این کز خواهینمی

*** 

 است، تاریخ جُنبَنده آنکه شَطّی در": گفت رانیاِ "

 مانند رانکَ ربَ هالَجَن کاندَر هادَطرِه زان مَشو

 [1]. "مانند میان دَر مدائِ که جوُشانی مواجِزَا بِشو

 

سُرودۀ  30، حاوی 3113نوار کاست، سال  :و بازنشرها در ،331، صفحۀ 3113، سال سالنامۀ تودهمنبع: 

 اهلل نوحیاد نصرتبه کوشش زنده "ماهنامۀ پژواک"[؛ و شنیدن فایل صوتیبرگزیده ]

 

 ها:پانوشت
اِرانی بذرِ زرّین بر فرازِ "ای مُستقل بوده با عنوان این دو بخش از شعر، متنِ سُروده –[ 1[ و ]3] 

به هاپ رسیده بود و احسان  05، شمارۀ 0543ماهنامۀ مردم، سال تر در که پیش "کشوری افشاند
در نوار کاست گزیدۀ اشعار خود ادغام و 0531و سپس در سال  سالنامۀ تودهها را در طبری آن
 کرده است. خوانش

 

یاد ( و متنی است که زنده0541)سال  سالنامۀ تودهاین بخش از شعر برگرفته از متن شعر در  –[ 1]
 "ماهنامۀ پژواک"در  "رنگهه اشباحی است در گردش بر این کُهسارِ آبی"با عنوان  اهلل نوحنصرت

( حذف 0531عر با صدای خود در نوار کاست )سال منتشر کرده اما طبری این بخش را در خوانش ش
 کرده است. 

 

را به نظم است که طبری آن "دکتر تقی اِرانی"این بخش از شعر، مضمون سخنِ نهز زیر از  –[ 1]
 دراین تا بُگذارید! ریزدمی تَکامُل دریای به که است شَطّ ِروشنی تاریخ جریانِ"درآورده است: 
 گندیده و آلوده کِناره، لجنِ در که هاییآن از نه رود،می دریا سویبه که باشیم دطراتی از شَطّ ِمقدّس،

 . )ویراستار("شودمی
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.safinehnooh.com/pezhvak/pezh143b_39.pdf&ved=2ahUKEwiugZnHnIb0AhVPJhoKHeXoCZEQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2a5LAs0-be0SCN-tfJ70sC
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.safinehnooh.com/pezhvak/pezh143b_39.pdf&ved=2ahUKEwiugZnHnIb0AhVPJhoKHeXoCZEQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2a5LAs0-be0SCN-tfJ70sC
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http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HufnaEKXrxM&t=5238s
https://www.youtube.com/watch?v=HufnaEKXrxM&t=5238s
https://www.youtube.com/watch?v=HufnaEKXrxM&t=5238s
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.safinehnooh.com/pezhvak/pezh143b_39.pdf&ved=2ahUKEwiugZnHnIb0AhVPJhoKHeXoCZEQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2a5LAs0-be0SCN-tfJ70sC
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.safinehnooh.com/pezhvak/pezh143b_39.pdf&ved=2ahUKEwiugZnHnIb0AhVPJhoKHeXoCZEQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2a5LAs0-be0SCN-tfJ70sC
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 دهقانِ ایرانی
 

 

 ماهمن که بینی به جوانی شد

 گشته،پیدی کمرش خَمموسِ

 تاهستم از بَرزگرانِ وطن

 .عرصۀ جُورِ دَمادَم گشته

 

 ها به سَرا از من نیستماکیان

 ندان به هَرا از من نیستگوسپَ

 ،هارپایانِ به صَحرا رفته

  .با هیاهوی دَرا از من نیست

 

 شم بَهرِ نشاطِ دگرانکِمی

 ر رَنج که مَدهوش شومدَدَآن

 ش رسدلیک هون نوبتِ پادا

 .منِ آزُرده فراموش شوم

 

 م از ماستردُهارۀ جملۀ مَ

 هارهجگر وُ بیخود، خونْ لیکْ

 کلبه از خاک وَلیکن ویران

 .لیکن پارهو ،جامه کرباس

 

 مارَنگمالِک از خونِ دلِ گُلْ

 لشن کردهخانه را ساحَتِ گُ

 سام را ببَرَد هر ناکَنرمَخِ

 ن کرده.رمَخِبهجز منِ دانه

 

 

 3113، سال سالنامۀ تودهمنبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
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 شِ نورانیپِتَ
 

 شی نورانیپِد در دلِ من با تَپَتَمی

 میدی که نباشد نه هوس، نِی پندارآن اُ

 درُنبَوفانِ دگر میتدر سَرم غُرّشِ 

 .وفانِ بهارتغُرّشی کِش نتوان یافت به 

 

 بعیِ بَختج طَهدیِ یاران، نه ز کَعَدنه ز بَ

 میداُ کاره بیاالیددادِ ستمنه ز بی

 وفانتهه هامون در وُ صحرا گذرست این گر

 .میدد اُپایَهو یک صَخرۀ پُر هِیمَنه میهم

 

 ب گوید:لِ خل ِ وطن، شَهمه نور است دِ

 رَه در این ساحَتِ ایمن نتوانم کردن

 خواهد شد حُجّتی هست به فردا که عَیانْ

 .نتوانم کردن گرهه امروز مُبَرهَنْ

 

 لِ من!گشته پسِ داغ، سُرودِ دِ ای نهانْ

 دهی! ای فروزنده اُمیدی که به جان نور

 مَالل ای به تاریکیِ این دورۀ پُر رَنج وُ

 م زور دهی!اخفته رازی که به پایِ طلب

 

 گیرمرکه برخیزم وُ افتاده عَلَم بَ لْهِ

 یشِ ابدی پیش رَوَدکوبد وُ جَمی بلْطَ

 تافتنخواهد روُ ست کز آماجْکاروانی

 د وُ از نو به رهِ خویش رَوَد.ندَر بَبار بَ

 

 
 3113، سال سالنامۀ تودهمنبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf


 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

121 

 

 یکارغمۀ زمستانیِ یك پِنَ
 

 آید!زمستان می

 شودریده میپَنگْطالیِ خورشید در آسمان، رَ

 نشیندها، فرشتۀ کبودِ برف میبر بنفشِ کوه

 ندانبَخْدستِ یَو استادِ هیره

 بندد.ر آبگیرها میبی، پُلی از آبگینه بَدر شَ

*** 

 آید!زمستان می

 انگیزو این الهۀ غم

 سَردیِ خویشبا دَم

 کندزمین را از نِثارِ گرمِ آسمانی مَحروم می

 زیباست! های رَدصانِ برفْلْآری، گُ

 ها نیستولی بامِ کلبۀ مرا تابِ پایکوبیِ آن

 دهدهای شاداب را نوازش میردِ البرز، گونهنسیمِ سَ

 است زهرآگینایم دشنهاولی در پیکرِ ناتوان

 شاعرانه است های عُریانْو مَنظرِ نهال

 (،ها، اُف ِ غروب هویداستدَم که از خِاللِ آنبه ویژه آن)

 .رَدآوَها کودکانِ عُریانِ مرا به یاد میولی دیدارِ آن

 

 آید!زمستان می

 .شودو بر دشمنانِ دائمیِ من، دشمنی تازه افزوده می

*** 

 کلبۀ مُحقّرمسرنوشت، هر سال مرا در 

 کند:بار شکنجه می دو
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 ای از دوزَخردادماه: در کورهدر مُ

 ای از زَمهَریرماه: در دَخمهدر دی

 ای آبردادماه: در عطشِ دطرهدر مُ

 ماه: در رِخنۀ ویرانگرِ آندر دی

 خواه در دهکدۀ گِلین

 های مُحقّرِ شهرخواه در بَرزَن

 ش کردهاجا که سِیالب وُ زلزله ویرانخواه آن

 سیالب وُ زلزله ویران است.جا که بییا آن

 من،

 بیکاری  مۀ فقر وُمجسّ

 های کبود،های استخوانی، جامۀ ژنده، گونهبا شانه

 امکِز کرده ایستاده

 شکهای خُرگبارِ بَمزمزمۀ غَ

 :خوانندمی میدر گوشِ من نهمۀ شوُ

*** 

 آید!زمستان می

 وحشیانه بنا شده: یضنادُتَ جامعه بر بنیادِ

 ،های غر ِ در نور دارندها که کاخبینِ آن

 کنندهای هیزمی را آرزو میها که شُعلهو آن

 ،اندطّر خزیدههای مُعَها که در خَزّآن

 شودهاشان بر آهنِ سَرد مُنجمِد میها که انگشتو آن

 ،گذرندها که با کرایسلِرِ برّا  میآن

 اندهای گدایی یازیدهاش دستکنندهها که در نورِ خیرهو آن

 شنی است،ها که هر برفِ تازه بهرِشان جَآن

 شان ماتَمیهرِب ها که هر برفِ تازهآنو 

 پیدو در دیدۀ من زمستان با آن رِدای سِ
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 مانندِ کاهِنی سالوُس است

 گذردهای گدایان میاز کوی لخْکه با اَخمِ تَ

 گذارد.ندان، گام میمَتْو با لبخندِ هاپلوسی در دُصورِ دول

 و اینک این کاهنِ شوُم

 زوزۀ یک بادِ وحشی اب

 کشد،بر بامِ مُحقّرِ کلبۀ من صِیحه می

       ...آیدزمستان می

 

 3113، سال تودهسالنامۀ منبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 ۀ زندانیمِمزِزِ

 
 مید وُ سپاساُزیرِ این سقفِ بی

 رود عُمر، کُندپوی، مَلولْمی 

 از کُریدور صدای هکمۀ پاس

 گوش وُ کنونرسد بهب میروز وُ شَ

 لّولهِ او ز روزنِ سِگَنِ

 خَزَد به درون.رحم، میسَرد وُ بی

*** 

 در، رفل بَدُ

 هراغ له،شتِ میز پُ

 ؛افکنده روی هر دیوار سایه

 (نِ الغری عالمتِ داغبر تَ)

 شمِ زندگی بیدارو مرا هَ

 .گیرم از یادهای رفته سُراغ

*** 

 جاشود، اینسال میآه، دَه

 پوسد وُ جوانیِ من،میعُمر 

 ای خامُش و کُدُر گرددسایه

 تابشِ هشمِ آسمانیِ من.

*** 

 م گفت:اآخرین بار بازپُرس

 م،اوُ گر طبیب من ،تو لَجوجی"

 ش:اخوب دانم که هیست درمان

 که در کُنجِ مَحبَسِ تاریکآن

 ش،استه شد جانماند وُ پوسید وُ خَ

 ".شارد گردد سَرای ایمانخُ

*** 

 سبب نیست، گاه افسرِ پاسبی

 ردوزان،ظَبا تبسّم به من نَ

 با همه گرفتاری"گویدم: 

 "های کهنه؟باز هم حرف

 و من،

 (ای سوزانهو شُعلهم هماسُخن)

 "آری!"ام بود: مئپاسخِ دا

 ند داشت؟او هه پَ

 نیستم عاش ؟

 لند؟عاش ِ دشت وُ آسمانِ بُ

 عاش ِ شهر وُ خانه وُ مادر؟

 ند؟بَلْکودکِ دِعاش ِ یار وُ 

 ترلیک عشقی دِگر، مُعَظّم
 ند. م کشیده به بَاحبَساندرین مَ

 

 
 3113، سال سالنامۀ تودهمنبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 انوشه 

 
 ترسد:نمی وجْناوی از مُ
 فان استوُتاو، شیفتۀ 

 آید  میفَناوی از ساحَتِ پُر نورِ اُ
 اش در جان استشَفَ 

 که شِرا د هونشَرکَبَ
 نبودفارغ از بود وُ 

 اش:عرصه
 عرصۀ پهناورِ دریای کبود!

 ناخدایی است که با بیم وُ بَال خو کرده
 س بر سرِ او، اَبر هیاهو کردهای هه بَ

 واین زمان:

 زدهروی این ساحلِ اندوه
 ژخیم،، پیشِ روی دُرَزمْدر کنارِ هم

 در تَگرگی همه از سُربِ مُذاب
 پاستهو یک صَخره بههم

 دشمنِ شوُم کجاست؟
 تا ببیند به دو هشم

 ترسد:نمی رگْناوی از مَ
 ز ایمان استا لدِاو زنده

 آید   میفُناوی از ساحَتِ پُر نورِ اُ
 اش در جان است.شَفَ 

 

 3113، سال سالنامۀ تودهمنبع:  
 

روده شده که به همراه دو سُ "انوشه هوشنگ"پس از تیرباران ناویِ وظیفه،  "انوشه"* شعر 
از کودتای پس، 0550 در شهریور )مهناوی دوم خیری و ناوی وظیفه گهربار( پرست دیگرمیهن
رباران شد. در بازداشت و در میدان تیرِ امیرآباد خرمشهر تی "ببر"زدن ناوِ آتش به اتهامِ مرداد08

 ند، با هشمانیبَشمتیرباران بدونِ هَ هنگامِدر "انوشه"تیرباران موجود است،  ۀتصاویری که از صحن
بهرام یاد ناخدا تعبیر زیبای زندهبه ؛شودرود و جاودانه میمرگ می و لبی خندان به استقبالِ گُشاده
 . "های بازمرگِ پیروزمند با هشم"افضلی: 

)درمراسم شهادت ناخدا  0531آذر  2افضلی، این شعر در روز یاد زندهدر خاطره ای نقل شده از 
روز نیروی دریایی(، توسط سخنرانِ روحانی مراسم در مسجد خالقی، فرماندۀ عملیات مروارید و 

آن، برای حاضرین در مجلسِ وعظ به  شاعرِ از مناسبت و نامِ سخنران سپهساالر تهران، بدون اطال ِ
 )ویراستار( طور کامل درائت شده بود.

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 شادی
 ."م رادُررید مَرید، که شادی آفَرید، که آن آسمان آفَم آفَورمَزد که این بوُخداوندِ بزرگ، اَه"

 ( "استخر"نبشتۀ نگْ)از سَ

 
 ات بار نیست نشَوی پیشِ مَ ای غَم اگر موُ

 * ۀ اِنکار نیسترکِدر شکرینۀ یقین سِ

 ای غَم اگر زَر شوی یا همه شکّر شَوی 

 .ات: خواجه شکرخوار نیستبندم لب گویم

 )مولوی( 

 

 

 دیدم این پندِ گرانمایه بر استخرِ کهن:

 که خداوند هو در جادۀ ایجاد افتاد

 هار هیز است کز آغاز پدیدار آورد:

 ستشادیست وُ آدمی، میزَوُ  آسمان

 ستادیبور از آکه از آن خانۀ جان بَهره

 ،که ایزدآراست است "هارنخست"شادی از

 ،گرهه اهریمن، آلود جهان را با رَنج

 یم در این دِیرِ سِپَنج،ارده روانورهه آزُ

 .بینی وُ شادی، رهِ بایستۀ ماستلیک خوش

 باندرین رَزم نَرانیم دَمی خنده ز لَ

 .نیست در خوردِ بشر شیونِ غم، بانگِ تَعَب

 آراییم،گرِ شادیِ جهانگر نیایش

 .گشاییمگره را که بال دَرفِکنَد بُهر 

*** 

 : مَکِش آوای دریغ!یَسنابه شت زرتُگفت 

 .کردن نَسزَد مردمِ یزدانی رامویه

 رگ است وُ سِتم اهریمنآفرینندۀ مَ

 رگ وُ ستم ههره نماید پُرهینهر که از مَ

 .پیشِ اهریمن افکنده سِپَر، سوُده جَبین

 زرمَشادی: این دو دَهِش است از هُ ،زندگی

 یم!اشاد باشیم، نَموییم، به شادی بِزی

 ! از اَلَم وُ ناکامی نَفشانیم سِرِشکْ

 ،که با لشکرِ جُور است پدید وندرین رَزمْ

 دنامی!سی و بَهِ ناکَنَگُزینیم رَ
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 ن جبهه نَساییم، که نیستپیشِ اهریمنِ دوُ

 .دفرجامیستی وُ بَدر خورِ انسان، این پَ

*** 

 دفترِ ایّامِ کهن الح  این نکته که در

    .ندآموز استثبت گردیده، یکی نکتۀ پَ

 سوز استها جمله نوای اَلَمی جانْکیش

 همۀ خوش ساز کندلیک زرتشت یکی نَ

 وندرین مرحله رازی دگر آغاز کند

 ستی نیسترخوشی وُ مَشادیِ هستی: این سَ

 خبر ماندن از راهِ بالخیزِ جهان بی

 زمان پیمودن،غافل وُ سَرخوش وُ الدید، 

 .ستی نیستپَجز سُفلِگی وُهنین شیوه بهیک

 ،شادیِ درخورِ ما، شادیِ رَزم است وُ طلب

 ،شادیِ ددرت وُ امید وُ تَکاپو وُ تالش

 وجدان گَردیس، کِش نیست بهکَشادیِ آن

 کارکس کو گفت: نماندم بیشادیِ آن

 .ر آوَرد به بارمَتا درختِ طلبِ من ثَ

 ،فرمان کردم - بُد وُ واال هرهه کان نیکْ

 ،درمان کردم -بُد وُ حِرمان هرهه کان رَنجْ

 بِراندَم از راه -بُد وُ سُفلِه هرهه کان زشتْ

 ند، نه ز بَرم نه ز دااانوراسید رهَنَ

 .کار وُ نه زندانِ سیاههبَژخیمِ تَنه ز دُ

 که با لشکرِ جُور است پدید اندرین رَزمْ

 بدنامی!سی و نَگُزینیم رهِ ناکَ

 یم!اشادی بزیشاد باشیم وُ نموییم وُ به

 !از اَلَم وُ ناکامی نَفشانیم سِرِشکْ

  ن جبهه نساییم، که نیستپیشِ اهریمنِ دوُ

 دفرجامی.ستی وُ بَدرخورِ انسان، این پَ

 
  3113، سال سالنامۀ تودهمنبع: 

 

پُر شکرست "آمده است:هنین موالنا غزلیاتِ 411غزل، در شمس دیوانِ 422غزل  از این مصر*
 422اوّل برگرفته از غزلدیگر از دوبیت غزلِ فو ، بیتِعبارتی. به"این مقام هیچ تو را کار نیست

 ار(دیوانِ شمس است. )ویراست 411دوّم برگرفته از غزلو بیتِ

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh470
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh469
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 گیاهِ مُعجِز
 

 

 ای سیاهشَد پردهکَ نگْرس وُ نَه که تَگَآن

 کِشانهای سَعی وُ تالشِ سِتمبر جلوه

 های پاک را نَبوَد هیچ شکّ که عش لدِ

 .دهد نشانوُ کرامتِ خود می بازآید

 

 شااین آن گیاهِ مُعجِزه باشد که هر دَمَ

 د، شاخِ کَشَن داد، بَرگ دادنپیراست

 دِشرِ مَرگ، بر تنِ آن هِشتْ فْروفانِ بَت

 .لیکن گُمان مَبَر که روان را به مَرگ داد

 

 کُنانتیره است وُ سِتم اُشتُلُم ایّامْ

 کند بلِ ظفر بکوبد وُ فریاد میطَ

 ال را ز فرطِ غیظشمشیرِ زهرگینِ بَ

 .کندداد میسته ز بیدر دلبِ خل ِ خَ

 

 زنمونِ خویشعجِلیکن زمان که در کفِ مُ

 ت وُ اسبابِ انهدام،لقَدارد دوایِ خِ

 طب  شرایطی که بُوَد ذاتیِ حیات

 .نظام گونْدشُبرهم زند ز بیخ وُ بُن این بَ

 

 مَنظَری استایم وُ پَسِ پیچ، در پیچِ جاده

 کاندر درونِ سینه بُوَد آرزوی آن 

 کوشبِ لْاز پا مَیُفت وُ با همۀ جان وُ دِ

 خواهی اگر طراوتِ رویِ نکویِ آن.

 
  3113، سال سالنامۀ تودهمنبع:  

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
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 تنامیو رانِیدِل به

 
 زی،ردوُظَنَ تیرَحِ با که آهو هون هشمان ای تو

 خیزد هالبهکُ رازِفَ کز آتش، دریایِ این بر

 ؟پرواز کندمی تهادَنِ از افزاوحشت بانگی هه

 ؟روریزدفُ تاژگانمُ نوکِ از اشکْ ز بارانی هه

*** 

 آغوش،در وزادنُ خواهرِ عشِنَ که کودک ای تو

 کردی رذگُ نکَنیانْبُ ترسِ با هاردابمُ این از

 خویش، ستایروُ در ایمانده تنها که پیری ای تو

 کردی.رتَ اشکْ از را گونه نجیکُ به موشانهخَ

*** 

 آتش، علۀشُ وُ مببُ بارانِ کز بیمار ای تو

 رهانیبِ خویش تا بدن اندر تیوَّدُ نداری

 ها،بشَ تاریکیِ در که آزادی سربازِ ای تو

 مانی.می باکْبی فشانخونْ صمِخَ ضدّ سنگر، به

*** 

 سلیمی،تَ نیست راآن که روحی ددرتِ با شما

 .کردید وانَبی را شاکشورگُ غَرّۀ دویعَ

 مانندبی استعجازیاِ که هاییمردانگی بدین

 کردید. الرمَبَ گیتی به را ناح ّ وُ را ح ّ شما

 3113، سال سالنامۀ تودهمنبع: 

 

 بازگشت به نمایه          نامه واژه

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
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  دیهشَ افسرانِ به

 

 بوکدر فیس خوانشِ شعر با صدای شاعرفایل صوتی  شنیدنلینك 
 

https://www.facebook.com/groups/228118715946437/permalink/245958111828164/ 

 
 

 (طبری احسان. )است شده سُروده ایتوده افسرانِ اوّلِ گروه اعدامِ هنگامبه غزل این

 

 ایدخُفته گُرازان تیغِ از که شیرانژیانْ ای

 ایدخُفته نیازانبی اِحتِشامِ وُ شُکوه با

 رهنجَحَدریده مُژگان،سوخته ناخُن،کَنده

 ایدخُفته گُدازان سُربِ از غِربالْ هاسینه

 ایدفُروکوبیده خودخواهی مهزِ بر راپای

 ایدخُفته یازان ،تاریخ دُبّۀ زی را دست

 پَلید، نامَردِ خَصمِ با خویشتن نبردِ در

 ایدخُفته بُرازان را، مَردان هست کان هنانآن

 ایدرفته زانسوُ ل ،خَ عش ِ راهِ در خود دلبِ

 ایدخُفته بازانخویشْ عش ِ بهرِ از خود جانِ

 ایدبگذشته فشان،ظالمْ بَر نگنَ از ایکّهلَ

 ایدخُفته رازانطَمیهنْ بر فَخر از ایجامه

 ارتجا  غُرابِ آزارِدِل بانگِ از فارغ

 ایدخُفته وازاننَخوشْ فَزایجانْ نوای با

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/permalink/245958100828164/
https://soundcloud.com/user-928423583/musical-video
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 ظُلم جُهدِ شوُمِ مِنقارِ بِشکَنَد رآخِ خَل 

 .ایدخُفته بازانشاهْ هون پَر،بِشکسته شما گر

 شعر با صدای شاعر برگرفته از  و فایل صوتی خوانشِ 344 صفحه ،3113 سال ،سالنامۀ توده :منبع

  بوکِ رسمی احسان طبریصفحۀ فیس

 ها:پانوشت

از کودتای شوم پس ایران تودۀ حزب نظامی سازمانِ افسرانِ هایگروه تیربارانِ تاریخ و اسامی -3
 است: بوده زیر خالصۀ شرح به 0550مرداد 08

 کشف و 0550 مرداد 08 امپریالیستی ننگین کودتای از پس ماه ههارده :3111 مهر 14 روز
 1 شامل نفره 02 گروه نخستین 0555 مهر 02 روز سحرگاه در ایران، توده حزب افسری سازمان
: از بودند عبارت که شدند تیرباران جلّاد شاه فرمان به جوان شاعرِ یک همراه به حزب این عضو افسرِ

نصراهلل  سرگرد ،یمین عزیزینعمت  سرهنگ مبشّری،محمدعلی  سرهنگ سیامک،اهلل عزت سرهنگ
 سروان دائمی، واعظمحمدعلی  سروان مدنی، الدیننظام سروان وزیریان، هوشنگ دکتر سرگرد عطارُد،
 نگار انقالبی(. و روزنامه)شاعر، نویسنده  کیوان مرتضی مهندس و افراختهعباس  ستوان شفا،نوراهلل 

 بهنیا، محمدرضا سرگرد: به اسامی نفر 1 شامل افسران مدوّ گروه روز این در :3111 آبان 2  روز
 سروان و کلهریمنصور  سروان ی،محبّحسین غالم سرگرد کاللی،حسن  سروان بیاتی،مصطفی  سروان
 .شدند تیرباران مهدیاناحمد 

 کاظم 0سرهنگ: اسامی به افسر 3 شامل افسران مسوّ گروه روز این در :3111 آبان 34 روز
 یکمستوان و وکیلی جعفر سرگرد جاللی، محمد سرهنگ بکشلو، امیرافشار 0سرهنگ جمشیدی،

 .شدند تیرباران شاه دژخیمان دست به واله بادر محمد

: اسامی به هوایی نیروی افسرِ 1 شامل افسران چهارم گروه روز این در :3111 مرداد 10 روز
  زاده،محق  اسماعیل هوایی سروان سروشیان، ارسطو هوایی سرگرد بهزاد، رحیم هوایی سرگرد
 اسداهلل هوایی سوم ستوان و مرزوان حسین هوایی یکمستوان مختاری، منوههر هوایی یکمستوان
  .شدند سپرده تیرباران جوخه به نصیری

 هوشنگ آوانسیان، آرسن منزوی، ستوان نظیر حزب این از اعضایی و افسران نیز بعد هایسال در
 از پس و شد دستگیر 0551 تیر 03 روز در روزبه خسرو ایران، ملی دهرمان نیز سرانجام و... رضوانی،

 )این اطالعات .شد تیرباران شاه فرمان به 0552 اردیبهشت 00 روز در شکنجه و زندان ماه 02
 (.ویراستار - است 0541 سال ،سالنامۀ توده روزشمارِ از برگرفته

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
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 رسَكمَتَ

 

 
 کن بُوَد غُرّاننیانْفانِ بُوُتبه دشت اندر یکى 

 دنبَجُمىفان هَوُتنده، در بائى ژِک، با دَرسَتَمَ

 ر، لیکنگاه سَ فشاند، گاه دست وُگهى دُم مى

 ش از آهناسمنباشد پایش از خارا، نباشد جِ

 نِ هوبینندارد جُوشنِ روئین، ندارد جز تَ

 دنبَجُهمى رفان دَوُترزان، به هزان، همى لَهمى لَ

 دالفَخت با خود گاه، گاهى یاوه مىبِلُندَد سَ

 دبافَها که بهرِ مردم این خودکامه مىذیانهه هَ

 بّارمناک وُ جَبه تاریکى، هه وحشتْ"همى گوید:

  "دیدارمهون غولى پَ ،عابرِ این دشت شمِبه هَ

 قاىِ اوراسد از لِهَفان مىوُتگمان دارد که 

 ناى اوعتِزاى اِنَبوَد سَزمین وُ آسمان 

 هیز ترسندهاش هرمان دارد که هست از سایهگُ

 لِ صحرادِهاى کمداند که جز گنجشکنمى

 باى اودَندهکس بیمى از آن ژِندارد هیچ
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 کَنَد کوهىن که از بُن مىکَنیانْفانِ بُوُتکنون 

 شارومالید در خاکد خوارى برافکندَش، فُبه صَ

 شایکرِ ناهیزِ ناپاکروپاشید از هم، پِفُ

 دانست آن نادانرسَک رفت از میدان، نمىتَمَ

 هارسَکوَزَد، از این مَتَ رفانِ زمان هون دَوُتکه 

 شوارىِ هنداندُر باد، بىدهد بَهزاران مى

 هارسَکنبش! تا مَتَفانِ جُوُتطنین بِوَز اى پُر

 روپاشنده، از هم فُفتند بر خاکِ سیَرواُفُ

 اتنگخداى دادرِ تاریخ، در هَتوئى تنها 

 هابیم از مَترسَکرغِ اِعجاز است، بىهزاران مُ

 ز را!عجِرواز آوَر اندر آسمان، مُرغانِ مُبه پَ

 

)ویژه نامه دنیا،  پنجاه سال تبه کاری و خیانت و بازنشر در؛ 3113، سال سالنامۀ توده منبع:

 (3111، اسفند31شماره

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
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http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-3-02-1354-12-vizhenameh.pdf
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 سالِ حافظ
 یرازیحافظ ش نیالدخواجه شمس ران،یا یسُراگرد شاعر بزرگ غزلسال نیاُم 014به مناسبت 

 
 

 حافظ است  لِیسالِ حُرمَت وُ تجل ندیگو

 هااسید نیکنم ز رمْخواجه شَ یاز رو

 وُ هر روز روزِ اوست سالِ حافظ  ،سالهر

 .هاشناسد وُ ح ّوَها بُبانگِ درن نیا

*** 

  اربابِ شعرِ ماست ۀوُ توس کعب رازیش

  واف کردطَ رانیکه مردمِ ا یاکعبه بر

  ورانخنمِ آن سُشَحتَبارگاهِ مُ بر

 .کرداز دلبِ صاف یاجدهکرد وُ سَمیتعظ

*** 

  است گرید رازِیش ۀسخن ز خواج امّا

 ر استنروَهُ یگونادره اوجِ طبعِ او

  گونهگونِ نِیضاماوست رمزِ مَ الفاظِ

  .گراستنسوُانسان، فُ رتِیسوُحالصفِوَدر

*** 

 وُ شو  وُ سُرودِ وفا وُ عش  دیماُ شعرِ

 نینشلْدِ یبایرفَ یبا نوا سازهم

 یگوهمهشاعر وُ استادِ نَ دسترهیه یا

 .نیجتو شد عَ انِیخوش به سِحرِ ب آهنگِ

*** 

  لند داشتن وُ سَر فَراشتنبُ همّتِ

  ناشدن به خداوندِ زور وُ زر میتسل

  هادن ز بهرِ ناننِنَ یبه بندگ گردن

 بشر ۀدادلْحافظِ دِ !ندِ توستپَ نیا

*** 

  هادرن یرفاتو ز ژَ یِدُدس یمایس

  گر بُوَدزمِ عاشقانِ ادب جلوهبَ در

  لدِ یگُشاتو شد رَه دانِبیغ وانِید

  .م سَمَر بُوَدفالِ فرّخِ تو به عالَ وان

*** 
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  ریحق بۀکل کاخِ سَر فَراشته وُ در

 رکانِ خانه استاَ ز نهیتو هون آ وانِید

  کارگاه وُ مدرسه، در مسجد و کِنِشت در

  .است انهیمات درخوش ثِیدحَ یجا رَوهر

*** 

  گاهِ روشنِ زَرتابِ نوعروسحجله در

 خت شدفتاحِ بَوُ مِ یشاد کِیتو پ شعرِ

  زندانِ ظالمان ۀرا به گوش آزاده

 .خت شدسَ یهابتو روحِ راحتِ شَ شعرِ

*** 

  پُرسُکوت زِیانگغم یهاقفسَ ریز رد

  غم است ۀندیربخش وُ زُداتو شوُ شعرِ

  کالمِ تو تْکُنجِ دردآورِ عُزلَ در

 .استمدَماست وُ هَدالنستهروحِ خ نِیسکتَ

*** 

 است یکی لزَُالهَتُیب ۀمارهر غزل شُ در

  یسُراغزلْ رِیشاعرانِ شَه کِینزد

 دوَبُ لزَالهَتُیب همه یتو ول وانِید

 یرُبالْدِ خ،یغزلِ ش یِوُ تال دستکی

*** 

 رنِ گُهَرمَآن خِاز امنیهاست خوشهیرید

  رشته گوهرت ز دگر پُر جَالتر است هر

  نَهز یهاآن نُکته امدهیصد زبان شن از

 *"ر استرَّکَنامُ شنومیوز هر زبان که م"

*** 

 از بهار، نقشِ همن حافظِ من است دور

 خن حافظِ من استاز هَزار، مرغِ سُ دور

 ن حافظِ من استاز نِگار، رامشِ تَ دور

 .وطن حافظِ من است ادِی ار،یاز د دور

 )با امضای ا.استوار( 3114سال  1دوره دوم، شماره  ا،ی: مجله دنمنبع

 

. "ر استنوبَصَ رو وُسَ باغِ مرا هه حاجتِ" حافظ با مطلعِ مصر  دوّمِ بیتی از غزلِ * تضمینِ

 شنومیوز هر زبان که میک دصّه بیش نیست غمِ عش  وُ ای عجب/ : هنین است بیت کامل

 )ویراستار(. ر استرَّکَنامُ
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 خیتار
 

 را یآسمان یدام خُفکندَراَد بَسنَاز مَ هو

  ،"یانسان خِیتار"ساخت از  ییداخواهم خُ کنون

  .است ییایدر یایروحِ سرگردانِ ما جو یِجو که

  غُرّنده وفانِتلهزنده در   ِیدا نیا کجا

 .است خیفانوسِ تار بانْدهید د؟یگشایخود م هِرَ

 او رِیکه در دستانِ پ یرتوتفَ خِیتار همان

 .تبرَعِ ۀحنصَ نیبر ا هاستیباز یهاخنَرِسَ

  زرموُمَ ۀجاد نیافشانده بر ا یآن پرتو که و در

  تتبَرُ نیدور وُ بَس ناسوُر انسان تا بد یراه ز

  است خیانسان که خود فرزندِ تار ی،لبَ ،لْواصِ شده

  نیزرّ ۀعرص نیااست در یلّاداست، خَ یخلودمَ نه

 "خلوقق وُ مَاتّحادِ خالِ" یدیشن یروز اگر

 :را شانیاز رهِ نَهزِ خِرَد جانِ پر چانیمَپ

 .وُ انسان را خیتار ۀوستیبنگر رهِ پ ایب

 به گردابِ عَدَم اندر جانیها انسل سپاهِ

  ترخوش یانسلِ نو با توشه دیرآشد تا بَ روفُ

  ریشد ه امانیرگِ بکه مَ یش مَپنداررخِهَ نیا در

 جزاترتر، پُراَتابان وستهیپ یکن! زندگ هگَنِ

  تر برخاسترخشنده تر،کیتر، نکامران تر،یغن
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 .را نَهزتر آراست ادبالِ بشر، کاخِ جهانْ به

*** 

  گرافسونْشمانِ با هَ خیدُقنُس بُوَد تار کی هو

  وُ شورآور نیریها شمنقارَش نهان بَس نهمه به

  گرید یاها در عرصهاش هست: هر دو بالبال دو

 ، "گذشتهبُ"ردِ : در گورگاهِ سَیکی ،پَر دیگشا

  د شَهپَرشَکَ "ندهیآ"موهومِ  ۀدر پهن دگر

  سازدستانْ مرغِیس نیموهوم، ا کیمعدوم وُ  کیبه

 روازکند پَ "اکنون"محکمِ  نِیبر زم هماره

 کند آغاز یروازپَ دهیارامین یروازپَ ز

 "ندهیآ"گاه است در بُن زیصفرِ ناه "گذشته"

  نبشنبِ آن جُاست اندر جَ چیه ،هه بود وُ شدآن هر

 .دیآ دیدپَ یهست ۀدگر در عرص یفردا که

  خیکز تار د،یرجامفَفرمان نَ کیکارِ  هنوزش

 .دیآ دیجد یفرمان نجْرَ لِیرا در سَب بشر

  از رَه رسدیکرّر مموجِ مُ یبَس کِشْ ،ایدر هو

 شااست دوران دیوُ جاو ایبُوَد در ایدر یول

  ندههر دَم موجِ غُرَّ خیدُلزُمِ تار نای زند

  ستیکرّر نمُ اهایکه هون امواجِ در یموج سانهه

  ستین گریوُ د دیگدازکه اکنون بود، بُ یآن موج هر

  در لْرا کو به ساحِ یآدم دیزافَیم یفتگِشِ
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  را نیسنگ خت وُسَ یهاموج نیا کندیم تماشا

 .را نینگخَرگاهِ رَ نیپردازانِ اههره سونِفُ

*** 

 یانیسُرادردِ هم یآوا ،یاهمهنَ ،یروشخُ

  خواندیرموز ممَ یاافسانه نْهَکُ رِیدِ نیا در

  دییها پارندَ کانْ یدعبَها، وان مَکاخ درونِ

  دییکه دندانِ زمان خا ییهاستون نیا درون

  نمتنِ گورِ داروُ ز

  نرغوُاَ ۀدخم بِیشنَ از

  ندِژها که شد واژوُ نیا در

 .نگردوُ یِلیضربِ س به

 نگرَیخطوطِ مُعوَج وُ ب نوی ،بینقش وُ عجا نیا از

 نگسَ نیا ۀها بر ههرزدوده کُلَندِ سالنَ که

  شآتَ دیشرون بر آن کَدُ دِیها که خورشتَلّ نیا زا

  خیر آن معصار است بَسرارِ اَکِش اَ تابوتْ نیوز

 یانیسُرادردِ هم یآوا ،یاهمهنَ ،یروشخُ

 !خیتار ۀهمنَ روش وُ: خُدیآیگوشِ هوش م به

  هرال وُ دَنجور از بَانسانِ رَ یا نمیبیرا م تو

  هر شهر یخَم کنارِ باروُ یخارهشتِپُ رِیز به

  یزمِ نورانفشان در بَزمِ خونْرَ گاهِدانْیم به

  یدور وُ باران یهادر جاده یاردههون بَ روان



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

138 

 

  هاتا ِ مکتب رِیرد، زکارگاهِ سَ درونِ

 هابشَ یۀرودِ سامعِ لرزان در فُنورِ شَ به

  زانیبهز وُ گُلْنَ یبحصُ به

  زانیدارِ جُور آو ز

 دیآیم وُ دردآلود مشوُ یهاعرهم نَاگوش به

 !آورزمانسانِ رَ یا ،خیوُ خمِ تار چیپ نیا در

  !ی، دهرمان هستکْرباز وُ سالِوُ رهبر وُ سَ دیشه

 !یزمان هست زِیانگلْباغِ دِ نیپُرپَر در ا گلِ

 آدم؟ ۀزاد یهون خیتار زدِیا شِیپ به

  ؟یرافرازسَ یگُرد ؟یاو دوخت ۀدیدر د هگَنِ

  ؟یبازیاش خود را نمشم اندر ههرهنگِ خَرَ ز

  نتادر هَ ستین ی،رزنده دارلَ ینتَ ای ؟ینینهُ

  ؟ینامرد وُ یوُ خودخواه رنگین ۀهرجز خَرمُ به

 رغمِ آنبه ای ؟یرفت خینبشِ تارراهِ جُ به

  ؟یکرد یاوهیهر سو ش وُ یبود یاهتنِجا فِ هربه

  دسنَاست بر مَ خی: تارزیروزِ رستاخ نیا کنون

 ه لشگرِ انسانستِشَه گِردَش نِدِاندر رَ هدِرَ

  گشوده است وُ در دفتربُ ارژنگِ رنگارنگْ یکی

 را به خطّ ِ زر لتکامُ یِنامِ نام نوشته

  رمله را داوَر جُوُ او مَ نیوُ دانون ا استنیا کتاب

  شیهروزاست وُ بِ زادیآدم نِیاست، د ینید اگر
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 !شیروزیرّ وُ ففَ یتیبه گ دیجویکس که مآن یزه

 !خیکِ تارنگَرا از هَ شْیدلبِ خو زیآورودفُ

 ی!انسان سِیندتَ نیا یجانِ خود در پا برافشان

 !رموزدِ مَعبَمَ نیدر ا ندبَیرا کمر م شیاین

 !ندآموزپَ یدانا نیشنو از اگون بِگونه ثِیدحَ

  روزیپ شودیه مدر آن رَ  ّدل وُ حَشو که عَ یراهبه

  ر بادبَ رودیتو م نِتَ

 !ادینبُر را دار بَ جان

  رّ استپُر فَ ،درگاه نیدر ا یر خواهاَ یدانیجاو که

 .است رّمَیاست وُ ب حدّیلشگرِ ارواح ب جانیا در

*** 

  یتا امروز بهرِ دومِ انسان خیتار اگر

 گر بودستم یهو فرعون یبّارختِ جَتَ رازِفَ

 دّر بودقَمُ یرد، فرمانسَ یرنوشتسَ سانِبه

  شد از کوشِنارامَ یمتا انسان دَ استیرید کنون

  شرکِنِ سَتوسَ نیرِ اد سَند آرَمَکَمّ ِدر خَ که

  فرمان دهدیم نیبجهانْ یِرا کِشْ آن سوشْ بَرَد

 گرددیدور م "بودن" ریاز تقد "خیتار" ی،بل

 گرددیر مناسوُ ۀتُند نیهموارتر ا یسبَ

  نج وُ حِرمان بودگدازِ رَجانْ رِیرا که س اشکتاب

 دیَاراینو ب یرازقل وُ زحمت با تَعَ نظامِ
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  دیَرایپبِ "هاتصادف"س وُ خارِ را از خَ همن

  وُ طلب دائم کاریآرام است وُ پ هیپوُ اگرهه

 .دائم شودیم قتیحق نِییبر آ یعهد یول

*** 

 ریتقد ۀستپابَ یدمآآن روزگاران ک خوشا

  حرِ غُرّانِ زمان گرددبَ یِناخدا نباشد،

  نبردِ دَهر تنها دهرمان گردد دانِیم به

  شسازَدَمْ ارانِیباشند آفتاب وُ آسمان؟  هه

  شهِ رازَگَجوالن کران؟یب یفضا نیباشد ا هه

 شآوازَ زیانگعدْرَ دهیچیپ کْلَفَ یرفاژَ به

 مایدراکاِ یِایروز را جوروز! ما آنآن خوشا

 .مایخاک ایهور خود تود میراهِ همان روزهم به

 

  3114سال  1منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه



 رحَاطلسینِ سَدر آستانِ    و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ   احسان طبری  

141 

 

 حجوبعبدالخالق مَ قیرف
Khaliq MahjubAbdel  

  

 (3343ژوئیه  12 – 3314سپتامبر  11)

 
 0120 هیژوئ 08سحرگاه ههارشنبه  ،سودان ستِیکمون حزبِ رکلیدب ،حجوبعبدالخال  مَ
ژنرال جعفر  ۀمسخر یو خونسرد و مبارز در دادرس یدو تِیشخص کیدادن پس از نشان

 .شد ختهیبه دار آو "خارطوم"در شهر  ،ساخته نی ابد ننگیرا برا شامیو رژ یکه و یرینم
 حضور داشتند و شاهد روشِ یابدلّ دادگاهِ نیا یکه در بخش علن یخارج نگارنامهتن روز ههل

از جمله  .اندکرده فیمنظره را توص نیخود ا یهادر گزارش ،محجوب بودند رومندِیاستوار و ن
و  ستهیشا رفتارِ" :نوشت نیهن "مسخره یِدادرس"تحت عنوان  "دنومول" ییبورژوا ۀروزنام

را به  یعلن را وادار ساخت که دادگاهِ ین وادرسدا ،ودانس ستیحزب کمون رکلیدب هامتِشَرپُ
البت که در و صَ یستگیحجوب با همان شاعبدالخال  مَ  یرف ".دنل کنبدّسته مُدربَ دادگاهِ
 را در بارگاهِ یفراموش رگ وُمَ .رگ رفتمَ یبه سو ،است یانقالب کی ،ستیکمون کی خوردِ
 )احسان طبری( !ستیراه ن دانیشه
 

  ،مودیشهادت را پ حجوب راهِمَ  یرف

  .ستیناشناس ن ستیکمون یبراراه  نیو ا

  زدیلبخند م ،رشدهیزنج یهابا دست ،که او یهنگام

  .دندیچیپیبه خود م ،چه و خودکارپانز به تَجهّش مُاماندژخی

  ستیزده نمش ماتَارگکه از مَ ستین کسی "طومخار"در 

  .بازرگان هخوا ،ربَنجخواه رَ

 میها را فرود آورپرهم ،برادرانآری 

  !فول کردبزرگ که اُ یِزندگ کیدر برابر 

https://www.youtube.com/watch?v=bRT16hOgitU
https://www.youtube.com/watch?v=bRT16hOgitU
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*** 

  ،مودیرا پ هِ رَزمْرا حجوبمَ  یرف

  .ستیناشناس ن ستیکمون یبرا هرا نیو ا

 زندان  یسوبه ،شکنجه یسوبه ،بیلصَ یسوراه به

 بار رگمَ کارِیپ رافتخارِپُ راهِ

 ر هروُمَ شاهانِ ،هافئودال ،هاستیالیبا امپر

 را  یاسیس یِو سوداگر یشخص که سودِ یکسان ۀو هم

  .مارندشُیها مارزش ۀباالتر از هم یارزش

*** 

  مودیعش  را پِ راهِحجوب مَ  یرف

  .ستیناشناس ن ستیکمون یراه برا نیو ا

 حروم مَ ل ِعش  به خَ ،درَخِ بهعش  

 س سالوُیب دالتِعَ عش  به استقرارِ

 ی،انسان ندانِ سِتُرگِعش  به خا

  شیخو ینافَ عش  تا مرزِ

 .هادتشَ عش  تا مرزِ

 
 3114سال  ،1شماره  ،دوره دوم ،ایمجله دن منبع
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 خترانِ شبد

 

است و  انیخواهِ آدمسخن رفته که دل "ینیزرّ بِیس"از درختِ  ونانیکهنِ  رِیدر اساط
از آن  "کوهِ اطلس"بر فرازِ  (Hesperides) "دخترانِ شب"به نام  یسازجادوگرانِ افسون

 . )احسان طبری(است آن هَنبَر زده یف در پاخوُمَ ییو اژدها کنندیم یپاسدار
 
 

  لبان پُرداستان هستند ن،یکه جان پُرک "دخترانِ شب"

  پاسبان هستند؛ "کوهِ اطلس"فرازِ  بر

 ییایاند اندر معبرِ آن باغِ روگسترده دام

 :گسترده هیسا "نیزرّ بِیس"آن درخت  کاندرونِ

 یی!بایمزِ زرَ ،یآسمان ارمهانِ
*** 

  ندیَبایرفَ "دخترانِ شب"

 :نیینوآ کرِصد مَ با

 "دانون" ی، گَه"هنیم"، گَه "عش "، گَه "نید"با افسونِ  گاه

 "نیزرّ ۀویم" ندگانِیبر جو بندندیم راه

  زیانگلْپوچِ دِ یهاو بر افسانه یاریتو هُش گر

  ییجویراه م "نیزرّ بِیس" یوُ سو یّبندینم لْدِ

 زیخدِهشَتْ یهاونیبه ش "دخترانِ شب"

  جا زده هَنبَردرخت آن یرا که در پا "ییاژدها"

  تو خوانند؛ یسو

 .شود آغاز نکیا نیگهمْسَ ینگجَ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B3


 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

144 

 

  ب استکوُاش جهانْاژدر شَرَربار است وُ هنگال ۀدید

 .قامِ زور وُ آشوب استمَ نکیا بیرذب وُ فَسِ کِپَ از

  یواد نیکو از ا ابد،یدست  "نیزرّ بِیس"بر  یکسآن

 ی.وُ آزاد یّروزیتا مرزِ پ بگذرد
*** 

 نددخواهَکه بَ یانیرا خدا "نیزرّ بِیس"

 ند، انسان وُ خَصمِ عقلِ آگاهَ دشمنِ

  ریزوشِ تَرکَزَ یهاردهب، در پَشَ یهایاهیس در

  یجور وُ جلّاد یپناهِ اژدها در

  بِنهُفتند ههره

 ،یبدبخت کِیتار ۀلبدر کُ یتواند آدم یکِ

  یرادیوُ ب ینددمَرَخِ یب

  ،ینگارنگِ آزادصمانِ رَخت با خَسَ یزیتسِ یب

  ؟یپرتواَفکنِ شادمعِ شَ بَرفروزد
*** 

  سازند،یگر که مافسونْ یجواهاهه نَ "دخترانِ شب"

 :بازندیم رنگْیرِ نِاز سَ یتو نَرد با

  نیآهنگ مِیوُ زرّ وُ س نینگرَ ۀفرسُ ن،ینگسَ کاخِ

  ،یردکمِ اژدها گَاست تا مقهورِ حُ دامْ یملگجُ

  یردگَ هابَیب یذلجاسوس وُ رَ یناکَس

 ی.رها گرد هایسترکابِ پَاز هِ رپُ یبیراشسَ در
*** 

 بر لَها بَهمهنَ قتیزمِ حقکه در رَ یا

 سوزنده هون آتش ز تابِ تَب یکریپِ

 :هارِ کوششناسوُ ۀبر جاد یرویم

 !"دخترانِ شب" بِیر باش از فرذَحَ ربَ
 

 )با امضای مستعار ا.کوشیار( 3114 ریخرداد و ت 3شماره  کار،ی: مجله پمنبع
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 آنجِلّا

 

 الِ، فعّمیالدی 0144ژانویۀ  01متولد ( Yvonne Davis Angela) "سیوید وونیا الّآنجِ"
در  کایآمر ستیرهبر حزب کموننیز و  یی،کایآمر پوستِاهیس ۀسندیگر و نوپژوهشفیلسوف،  ،یاسیس

. ستیزنان نبوده و ن پوستان و جنبشِ اهیها، سهپ یالملل نیهون او نماد ب یزن چیبوده و ه 12دهه 
 کایآمر سیادامه دارد. پل زباز تا امرو ریاز د یاسیس انیحقو  زندان یو برا ینبرد او با نژادپرست

 0122در سال  که درار داده بود کایآمر کارانِتبه نیتر(، نام او را در فهرست خطرناکیآ.یب.)اف
و  یربائتوطئه، آدم :. اتهامات او عبارت بودند ازسپری کردت مودّ در زندانِرا ماه  01شد و  ریدستگ
 یمخالفت و همبستگ مِیعظ جاتهامات با مو نیکرد. ا یم دیاو را تهد یاعدام زندگ مجازاتِ ، و لذادتل
تمام موارد اتهام را نادرست دانست و او  ،دادگاه 0120در سال  که روبرو گشت یبا و یالملل نیب

 )ویراستار( روده است.او سُ یبرا0532را در سال  ینریشعر ز یتبرئه شد. احسان طبر

 
 ییبایمَظهَرِ ز "وِنوس"زنان، مانندِ  ۀنه هم

 .هستند یرِ دهرمانظهَمَ "رستم"پهلوانان هون  ۀهم ای
 بودن، رظهَمَ رایز
  ،شدن هالتیتبلورِ فض ۀ: نقطیعنی

 .ستین هلْسَ یکار
 ! آنجلّا ،تو و
 !ستیکمون یدانشمند، ا یا اه،یس یجوان، ا یزن، ا یا
  ،"ییطال ۀگوسال"نو در آغُلِ  یجهان یرزمنده برا یا
 .دورانِ ما یهانبشجُ نیترلیاز اص یهست یرظهَمَ

*** 
  خَموشِ زندان یهاشب در
  یستیه یایجو یدانستیم تو
  ش،یروانِ خو یب وُ غوغاصَناتوانِ خود، در تبِ عَ کرِیدر پ و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3
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  یکنیاحساس م شِگَرفْ ییروین
  باررگشِ مَهِجَ یبرا
 ی.نوران یهاساحَت یسو به

  جادو ۀمِما مانند سورتْ عصرِ
  لهزد؛یزمان م خِی بر

  هرخند،یم آورجهیسرگ یبا سرعت "رییته" یهاهرخ
  شودیم دیسرنوشت پد رِیدر مس ینوتر ۀرنظَآن مَ هر
  کنندیرپا موفان بَتباد وُ  ]ها["نگِرِ"ها و "نکسِین"
 .زندیوُ پوچ وُ ناه چیه یول
 پوستاهیآورِ دخترانِ سرسامردصِ سَ در
  درخشندیلوءِ جارها ملومانند آبنوس در ت که
  شودیم دهیشن[ ]ما پیروز خواهیم شد We Shall Overcome ۀنهم
 نهمتَتَ یپهلوان ما مانندِ ۀدسَ ییگو

   دهیرا در آغوش کش اتدهیدشکننده و رنج جسدِ
  .سِحرآساست یردص سرگرمِ
  !آنجلّا یا بردص
  پاشندیکه م ینهَکُ یهااسکلت بر
 شودیکه دفن م یتیّرصّعِ اشرافگورِ مَ بر
  اندآلوده بیرا با خون وُ فر خیانگلوساکسون که تار یاردرهایلیگورِ م بر
  دَمَدیم زیرستاخ نِیسرانجام دَمِ آتش و

  را "سمیالیامپر" اهِیس ۀصخر
  فروگرفته یدرون ۀزلزل
 :میشنویرا م نیآخر ینبردها پورِیش و

 "دشبنگاله" گرسنگانِ
 "نامتیو" رگِمَیب یهاکیهر
 "ظُفار"دوشِ به تفنگْ انِیبَدَو
 .زندیرستاخ نیا دارانِهیطال

  ستدیایاز سوختن باز نم یدَم نیکرِمل ادوتِیستارۀ 
 .است خیبزرگِ تار ییِنوزا کیستادِ  جاآن
  عطّرمُ وُ کیش یونرهایلیم

  "ردجنگِ سَ" یتا با سرما دندیکوش
  ر ر  وُ بَزَ پُر یکاالها یگرما و
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 .ف سازندمتودّ خواهندیکه م یارا در نقطه خیتار
 طلبوُ راحتْ ییطال یهاتختیپا نیا
  استعمار نِیمراکزِ ننگ نیا
 .ندیبه خود آ دیبا
  خ،یتار امتِید روزِ
 د،ینام "ردگَراشفَ"شت آن را که زرتُ یروز
  شود،یم دهیهزار ساله کشده یهاکه انتقام یروز
 دا شدند، در راهِ آن فِ دیهشَ هاونیلیکه م یروز
  ینوران حِیسمانند مَ نکیا
 .دیآیمردم م یسو به
  !آنجلّا یا
  یشّرِ آن روزِ بزرگ هستمُبَ زین تو
  سابَ هه یا و

 .تو را نورِ آن نوازش دهد یِخاکستر جَعدِ
  مادستیتُه بتیوُ غ یاز وح وُ ستمین همبریپآری، 
  نمیبیرا م کنندهرهیخ یِتجلّ نیسَلَف، ا اءِیمانند اول یول
 !کنند ادیبگذار از ما  اند،کیشَعشَعِه شرپُر یتماشا نیکه در اآنان و

*** 
  آلود استات خونْکه انگشتان یزندگ یمایپصخره یتو ا و
 ات جوان است، هو خونهم اتیآرزو یول

  یاگشوده ندهیآ یرا به سو ریلدِ دلبِ
  ،ورشُعله یبا خون و
  .یافکنیم نگْرَیلیخود را بر جهانِ ن نِیآتش رودِسُ
 ها، رابآفتابِ شَ به
 !کودکان سوگند ستارگانِ نگاهِ به
  بندرگاه رگاهِید یِروشن یسوراهِ تو، بهما، هم که
  رفت میخواه نْیعطرآگ کشورِ تابستانِ یسوبه
  پُرآب د،یاُم یهانجکه نارَ جاآن
 .آرزو خوشبوست یهالگُ و
 :گون آرمان استکه شهرِ افسانه جاآن

 زَر وُ تابشِ دیمانند آتشِ خورش روشن
  ایمانندِ رو رمْنَ
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 !دیممانندِ اُ بزرگ
*** 
 .است نو یروزِ نو آغاز هر
 !میمس کنآن لَ تِیَّئیسور را با همه شِجَ یایدن
  ییایاز آن دن تا

  ریگآاوج یهاآرمان ۀبرازند
 .مینیافریب

  دیع نِینگرَ ۀدر جام یجهان
  سعادت یِژمُردنپَنَ ۀبا خند و
  هنگامآن در
  وُ تابِ هوب چیپ در
  ساردر نقش وُ نگارِ شاخْ و
  دَوَدیم یبهار دَمِ
 گرددیم داریبزه بسَ ،بانشَ یِنِ یدر نوا و
  شکندیرو مت فُاسارَ ۀزنگارخورد یهافلدُ و
  شوندیم داریب نیریاز خوابِ د نیمَرمَر یهامجسّمه و
  .گرددیجادو شده پُر غوغا م یهاکاخ و

*** 
 یوندیپیم هانیبه انگوره ! آنجلّا یتو ا و
  ینبور وُ لطافتِ نور بسازتَ ۀهمنَ یبه صفا یشراب تا

 "نصفهمُ ئتیه" مانِیژخاز نگاهِ دُ آزاد
 "دالر" ییِاز بُتِ طال آزاد
 "طبقه"دردِ و  "نگرَ"نجِ از رَ آزاد
  ینباناَیقش را از باده منَخوشْ نِیساغرِ بلور گاهآن
  درخشدیم  ْیقاش هون عَموج که
  یپاشیم یشاد ،شانبا آن بر لبانِ عَطْ و
  دهدیرا به هدر نم یاسار که دطرهبُکْسَ یهادست با

  زدهوُ غم نیهرک یهایکه در کو یشاد همان
 .استشم به راهِ آن تو هَ ل ِخَ
*** 
  حوِ فرشتگان رامَ ۀهمنَ نیا ایآ
  ؟یشنویدورادور نم از
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  شود،یفنّ بسته م ۀعبدآن با شُ یکه درها یزندانِ سِمِنت نیا در
  ینیبینقش را نمخوش صّع وُرَساغرِ مُ نیا ایآ
  ؟یکنیبو نم یراب را با دماغِ روحانشَ نیعطرِ ا و
  میما بدان باورمند ،یآر ،یآر
 .میکنیم مسْرا لَها آنخِاللِ سال از
 .دار وُ عاشقانهتب یبا شتاب ،میشتابیآن م یسوبه و
 :اندزرافشان از آنِ خود ساخته یهارا که اشراف در جشن ههآن
  مُطلّا یوارهاید

  شُکوهپُر یهاجامه
  سِحرکننده یهاآهنگ

  نورپاش یهاقفسَ
  !آنجلّا یرا ا رشدهیاس یهاییبایز نیا همه
  تو خواستار است عطا کند یانسان ۀو فلسف ،تو خِرَدِ
  قایوُ آفر ایپوشِ آسادوامِ ژنده به
  وُ آمازون ساحلِ گَنگْ رانِیاس به
  اتشهیاند ینماجهانْ ۀنییدر آ و
  است داریدهنان پَ اهایرو نیا قتِیحق
  یبهار ۀاز خز نینگرَ یهانگسَ نیا قتِیحق که
 .دَوَندیم هاگْیر رکه بَ طانیکوهکِ ش یهاموج نیا و

*** 
  یدّرَدالت وُ تَخداوندِ عَ و
  خوردیم دانیسَرِ شه ۀخود را در کاس ۀباد
 ...(گفت کارل مارکس نیهن)
  هاستزمْها و رَو جُنبش هایداریب ،نجِ تورَ در
 .رودیم ییرها یسوهمه به که
 

  3114سال  1شمارۀ ، منبع: دنیا، دورۀ دوم

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 كیدرختِ آسور
 یپهلو ۀمنظوم از منظوم ۀترجم

 
  سخن شیپ
 

که  ران،یا نِیاز سرزم یاست، با بُز یابانیاز آسور )بابِل( که مظهر فرهنگِ بربر و ب یخرما بُن
و بهتر به مردم،  ترشیدو باز آن کیکه کدامآن ۀادوامِ ساکن آن است، دربار یمظهر تمدنِ شبان

در باره  کی ر. هوندندیپیسخت در م یامناظره کنند،یو به بسطِ تمدّن خدمت م نیبه د
 ریمناظره کوتاه ه نی. سرانجام بُز بر درختِ خرما در اندیگویم یامّهشَ ،خود یهالتیفض
 .شودیم

 4 یال 5به  یحت تواندیم ،یحدسِ منطق کیکهن، و مطاب   اریبس دیمنظومه با نیا مضمونِ
هه که مربوط باشد. آن انیبا آسور رانیدبائلِ ساکنِ ا هیبه دوران تصادماتِ اول ش،یهزار سال پ

در آثارِ  کیسمبول ای یعیآن است که نقشِ بُز به شکل طب کندیم تیحدس را تقو نیا
 .نقش درختِ خرما زیو ن شودیم دهیدورانکها د نیاز ا ماندهیباد

محصوالتِ متنو   جادیبا ا کیمنظومه آن است که درختِ خرما با بُز، که هر  نیجالب در ا نکته
افسانه  نی. روشن است که ارندیگیمشخّص درار م سهیدو نو  تمدّن درار دارند، مورد مقا هیدر پا
رنگِ  ،سروده ینام به زبان پهلوگم یاندهیکه سرا یادر منظومه انیدر زمان اشکان یعنیبعدها 

 حال،نیبه آن افزوده شده است. با ا یرمذهبیو غ یاشاراتِ مذهب یزمان به خود گرفته و برخ
 اهِیعصاره گ دنیها اشاره رفته است )مانند نوشکه در منظومه بدان یمراسمِ مذهب نیاز ا یبعض

 یِباستان نهیدر زم یباستان امِیّکهن است و ممکن است از همان ا اریمقدّسِ هوم(، از مراسمِ بس
 .شده باشد ادیمنظومه از آن  نیا
 اتِیح"و محصوالت و  اءیاش ۀدربار یجالب نکات و اشاراتِ "کیدرختِ آسور"ۀمنظوم در

 یمنظومه دانست که پزشکان دارو نیا یاز رو توانیدور وجود دارد. مثال م امِیّآن ا "یِادتصاد
مختلف خود را  یبازرگانان کاالها ای دند،یکشیهاده، بر دوش مها( نِنکوُبَها )تَخود را در صندو 

نام به ییافزارهادشمن را با جنگ یدژها انیسپاه ایو  کردند،یحمل م نیهرم یهاانباندر 
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در  نیبانِ هرمانگشت رافکندنیهنگام ت راندازانیت ایو گشودند،یم "رینجشکَکُ"و  "نلکَبَ"
 .رهیو غ رهیو غ اندکردهیانگشت م
 هیخود و عل تِیو دوم نید هیخود و عل تیو دوم نینسبت به د دیشد یریگبا روحِ طرف منظومه

مختلف،  یهایتراشلیاست تا با دل دهینام کوشگم ندهیمخالف نوشته شده و سرا تِیو دوم نید
خود  لِیمورد عالده دشمن ثابت کند و مواف ِ م ی"خرما"مورد عالده خود را بر "بُزِ" یِبرتر
شاعران  لهیبه وس یپارس اتِیِ مناظره بعدها در ادب فنّ. کندیبُز ختم م یروزیرا به پ ناظرهم

آن  یاعتصام نیشاعران روزگارِ ما، پرو انیدنبال شد و از م گرانیو د یتوس یهون اسد یبزرگ
 .و ژَرف اوج داد رایگ یِو فلسف یرا تا مقام مناظراتِ اجتماع

 
 یو سادگ جازیا ر،یآن مانند ملموس و مشخص بودن تعاب یهنر ۀویکهن و ش ۀمنظوم نیا ۀدربار

 سازد،یهمانند م کیآثارِ فولکلور ۀویآن را به ش ۀویبودن منط  و تفکر که ش ییابتدا ان،یب
 .میکنیخواننده واگذار ممعانِ نظرِ ت و اِکار را به ددّ نیما ا یگفت، ول یاریمطالبِ بس توانیم
 
از است که یشعر پهلو یهانمونه نیتراز کهنیکی "رانیزر ادگارِی"مانند  "کیدرختِ آسور"

دست به یابنوّ اریماه یکه آدا یمتن یو نگارنده آن را از رو ردیگیمنشاء م یدورانِ اشکان
که به  یبا وزن ،یشعرِ فارس یبرگردانده است. وزنِ منتخب برا یبه فارس شیاند، هند سال پداده
 "یکدرختِ آسور"( منظومه W.B.Henning)نگیو.ب.هِن، شناسیپهلو معروفِ استادِ ۀدیقع

خود، متن را از جهت  ۀعمد در بخشِ یفارس ۀاست. ترجم کینزد شیدرآن سروده شده کماب
 ایمترجم الفاظ  ،یشعر ازِین یهند به ادتضا ی. تنها در مواردکندیمفهوم و لفظ منعکس م

ممکن  یکه به نظر و یریاز عباراتِ مبهم را با تعب یبرخ ایافزوده و  هارنابه یجمالتِ کوهک
است  یمنظوم ۀترجم نینخست نیجا که مترجم اطال  دارد، اداشته است. تا آن انیب آمده،یم

 انِیکهن را با ب اریبس ۀمناظر کی تواندیو م ردیگیانجام م یبه فارس "کیدرختِ آسور"که از 
تروک که در متنِ ترجمه به کار رفته، در مَ یهاواژه یعرضه دارد. برخ زبانانیبه پارس یشعر
 )احسان طبری(داده شده است.  حیتوض هیحاش

 

سفرِ تر در کتاب شناسانۀ شاعر است که پیشاز اشعارِ اسطوره "آناهیتا"* این شعر و نیز شعر 
هایی از این دست در مجموعۀ حاضر عرضۀ نمونۀ سُروده و به منظور هاپ شده بود جادو

های دیگری نظیر ، افسانهو دابلِ دانلود گنجانده شده است. در کتاب مزبور که به نثر و نظم است
 اند. )ویراستار(  افسانه و شراب، شادی فرزند، دلقک و نیز کوتوال، به نظم درآورده شده

 

 

https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-SafarJadoo.pdf
https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-SafarJadoo.pdf
https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-SafarJadoo.pdf
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 كیآسور درختِ
 ی توسط احسان طبریپارس به نظمِ یپهلو ۀترجمه از منظوم

 
 توصیفِ درختِ خرما:

 نییآزشتْ آسورِ کشورِ رُسته اندر یدرخت

 نیزوب ۀآن مانند تَر، برگِش رَسَ شک وُخُ شابُن

 .نیریسان شکَ آن هون بَرِ انگور، در کامِ بَرِ

 سخنانِ درختِ خرما:
 یبازکه شد با بُز، درخت اندر سخنْ مستَدَیشن

 یپردازواالترم در هاره ر وُرتَاز تو بَ": که

 ست،یسان نهم ست،یتیگ مِهارُ که مرزِ "رَسیخون" به

 .یازطنّ وُ ییبایبا من به ز یگرید درختِ

 

 من د زان بارِ خوبَه خورَم، شَرآرَبارِ نو بَ هو

 من هوبِ ستیکشت تۀتخ بادبان وُ "سبِفَرَ"

 ییم هست جارواشاخ رگ وُمردمان را بَ یراسَ

 .من کوبِهلّغَ "گوازِ"جو فرو کوبد،  وُ برنج

 

 ز من سازند گریبرز یموزه بهرِ پا دونیهم

 آذر ز من سازند ۀآهنگران، بر کور مِدَ

 ر، ز من سازنددَابانیتو در ب بر گردنِ رَسَن
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 .ر، ز من سازندبان بر سَشَ تدیکه کوب یآن هوب رمَ

 

 باشم نیزم پزشکانِ یدارو بهرِ "نکوُبَتَ"

 باشم نیبنگَر آزدگان را اَمَ وُ ریهگان شدِ به

 باشم نیزجاگُ ارانیشهر ر ِتابستان به فَ به

 .باشم نیراپا آتشم سَفروزَراَآتش را بَ هو

 

 انیپوهبهرِ رَ مابانیسا م،اانیرغان آشمُ به

 انینو شود رو یدرخت ،ون به بومِ ،من خمِتُ ز

 م،ایجادو یسویگ نیا ،مندَازارَیمردم ن اگر

 .انیروُهمَ یسویدرخشان است هون گ دانیجاو به

 

 گرددیم ریتدبیب نان ماند وُ وُ یمِ یکس بآن هر

 ".گرددیم ریهندان، که تا خود س دخورَیم مبارَ ز

 

 یردازپَهرزِهَ نیبا ا" ز، که:ر آن بُسَ دینبانجُبِ

 "گردد؟یم ریبر من ه زمْدر رَ یسکجا هر ناکَ 

 

 :خلنَ ز به درختِبُ پاسخِ
 او الِید به ت مانَاکاکُل وُ ویهمچو د یدراز"

 او جاللِ وُ رّآن فَ وُ یّدیدر دوران جمش که

 بشر بودند رآزار در بندِپُ وانِید همه

 .مثال او به فرمان وُ ایشد زردگون، گو ترَسَ

 

 فتنز آشُ زمیگفتارت بپره در نزدِ اگر

 (د برترهَرا نَ یردبارنادان بُ که دانا نزدِ)

 ؟فتنشنُتو بِ خامِ یِر توانم دعوسان آخِهه

 رخوردَ هست نا یکار زیپاسخ دهم، آن ن وگر

 .گفتن یت پاسخابه گفت ،باشد گرانْ ینگنَ مرا
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 تو کارِ افسونِ امدهیبشن یپارس مردِ ز

 تو بارِ سودیب د،رَخِیب یاهیگ یخود باش که

 ییبار آتا به ،"هادننِ دین باگُشَ"گاوانت  هو

 ییدر کنار آ ،ربا نَ وُ یزاد یسپتو خود روُ که

 بانیشتست پُا دادار وُ "ندرجاوَوَ زدِرمَهُ" مرا،

 یی.کارزار آ یسو و،ید یا ،یبا هون من ثبَعَ

 

 شامیعلداد تَ زدیزدا را که امَ شِیک میستا

 رویم نامن "دنیهوم نوش"و گاه  "گوشورون" به

 .شامیتکر گاهِ نماز وُ د، ودتِوَاز من بُ ریش که

 

 نیخورج وُ سهیتوشه: ک من سازند بهرِ زاد وُ ز

 نیآگرگُهَ وُ بایر سازند زمَمن کَ هرمِ ز

 نیرمهَ ۀم آن موزاآزاده، من ردِمَ یپا به

 م به دشت اندرا، مَشک"بانانگشتْ"خسروان  دستِ به

 رر ساغَبَ جام وُر بَدر  زندیرد از آن رسَ آبِ که

 ندیر آرابر آن سوُ سازند وُ "ستارخواندَ"من  ز

 .ندیپُر نور آرا ۀفرسُ کالن وُ رِآن سوُ رمَ

 

 "دپَوُیدَه"هون که  ،بندمشْیپ ارانیشهر شِیپ به

 دیَرا، هماره در بَرَش آ روُ ر وُسَ دیارایب

 مانیپ دفتر وُ -طومار باشد نامه وُ -ماهرم ز

 وانید شِیآرا یۀشته: مابِآن گردد نِ بر

 ردانمَ ۀکمان بر شان ست وُر کمانمن زه بَ ز

 انیاع فاخرِ یهاجامه از من کنند وُ "بَرَک"

 اسبان نتِیز وُ نیز بند وُ از من کنند وُ "والدَ"

 دستان ستمِبهرِ رُ لیپهْندِه به ژِگَنمَیشنِ

 .دانیم هو گردد عازمِ وْگَ ارِیاسفند ای و

 

 حکمم شود مُاکه از هرم یندر آن بَمَ دیگشانَبِ
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 مر هَژها زند بَ، کان دِ"رینجشکَکُ"، نه "نلکَبَ"از  نه

 بازرگان ز من سازند، کاندر آن، انبانِ همان

 .مرهَمَ روغن وُ وُ ریپن وُ "ستپُ"کشد یهر سو م به

 

 ستانبُ یند زآرَ اریشهر آن انبان به نزدِ در

 خارستاناز تُ دیَز که آخَ شک وُز مُ کافور وُ ز

 ر نگارستانپَوار، اندر هشَ ۀجام فراوان

 مؤبد نِدر تَ "یکُست" وُ "کشکوُتَ"د وَمن بُ پشمِ ز

 ینگارزَ یباید یسن از من، بَرا به تَ زانیکن

 ی.روارپَ گاوانِ ر گردنِن بَسَمن رَ یِمو ز

 

 انیآهو هون شاخِشت همکَشَن بر پُ یشاخ مرا

 انیهندو از مرزِ رومیم "وَرکش" حرِبَ یسو به

 انیپو نیتا آن زم نیزم نیه، زه تا بدان کُکُ نیا از

 نگارنگههره رَ نژاد وُ م،ابَی یمردُهر جا مَ به

 نگر سَر آب، گه بَشم، گه بَر هَگه بَ سار،گْسَ یهگَ

 خود خاکِ رهیت طِیسدر بَ کیهر  دهیگزبُ مکان

 .خود سته خوراکِمن جُ رِیه از شاز گوشت، گَ یگه

 

 سازندیم راستْ خود یِکارِ روز ،دوم نیمن ا ز

 سازندیمماست ْ وُ ریپن وُ ریش شه وُفروُمن اَ ز

 بار از من حصول وُمَ یمگوناگون هَ است وُ فراوان

 :از من اریکوه وُ اریهرشَ ابدیهره هون بَ نیبب

 

 ی.بهرِ کاخ سلطان سازندیشک مم کَادوغ ز

 یزدانی شت در درگاهِپرستش گَ هنگامِ هو

 .آرند "ابیپاد"زداپرستان م مَاپوست یرو به

 یافشاندستْ من باشد هو گاهِ من، وز هرمِ ز

 .ندباب آرَرُ نبور وُتَ نوازند وُنگ بِهَ یشاد به

 رما رااست، خُ سانکیتو، نه  یمن، بها یبها
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 م نتوان،رَبا ده دِ یس باشد ولبَ زین یزیشپَ

 .ارزان میَبان، هون تو نرا از شَ یهون من دنیخر

 

 م اندرش باشد به بوُهِدِ وُ یکین سود وُ نیا مرا

 بَریب رما بُنِخُ یراندم نزدت ا نهیزرّ سخن

 گوهر رافشاندم دُر وُبَ ییسخن، گو نیسود از ا هه

 پرورجانْ نگِوازم هَنَ ای ،یرازگُ کی نزدِ به

 رنکرد از بَ ونیکه جز ش ،یستمَ اُشترِ شِیپ به

 .گرید یتنَیدارد ط شیخو هادِهر کس از نِ که

 

 رسافَکْلَفَ بو، به کُهسارِهمه خوشْ ماهراگاه

 هاسته از غموارَ م،رَهَیجا متازه آن اهِیگ

 ر آسودهکامِ من، بَهشنِشمه ، تِهَ ردِسَ آبِ ز

 .دهیگرم کوب یجوالهان، به خاک خِیهون م ،ییتو

 :ز در مناظرهبُ یروزیپ
 خود فِیر حرز بَشد بُ روزیپ شْیخو گفتارِ نیبد

 .خود فِیشد به ل خامُشْ هارهیب نِآن خُرما بُ رمَ

 :انیپا
 رودِ منسُزیبا  نیر کرد ابَاز کس که آن خوشا

 درودِ من بنوشت آن را، اوست در خوردِ ای و

 ! نا باداش فَاصمخَ ش،استیبادا ز رید یتیگ به

 ! ال بادابَیش باروان ش شاد وُالدِ شاد وُ شانتَ

 

 ها:سیونِ ریز
 یشتکِ رکِی: د سبرَفَ

 ننگ، هاوَدَ ،یکوبهغلّ : افزارِ گواز
 : صندو  نکوُبَتَ
 دادن یمصنوع زشِیهادن : آمنِ نشَگُ
 س: مقدّ ندرجاوَوَ
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 یمذهب دِی: ع گوشورون
 مقدس اهِیگ ۀ: عصار هوم

 یراندازیت یبرا نیهرم ۀبان : انگشتانانگشتْ
 خوان : سفرهدستار

 کشور ۀ: فرماند دپَوُیهدَ
 کوب: دلعه نلکَبَ
 افکنسنگکوب، : دلعه رینجشکَکُ

 : حلوا پُست
 دیسف ۀ: جام کشکوُتَ

 یمذهب : کمربندِ یکُست
 : خزر ورکش

 اتیاز لبن ی: نوع شهفروُاَ
 پادیاب : وضو

 

 سفرِ جادوو کتاب:  3114سال  1منبع: دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ 
 

 استکتابی نام آسوریک، درخت یا آسوری درخت: درخت آسوریك و پوستر فوق دربارۀ
 نظم به و ترجمه طبری احسان یاد زنده توسط که کتابی پهلوی خط و پارتی زبان به شدهنوشته
( میانه پارسی به آمیخته) پارتی زبان از که است دینی غیر هایمتن معدود از درآمده، فارسی
 سوخته، شهرِ در شناسان باستان بزرگ و کوهک هاییافته میانِ در .استمانده برجای
 را آن هایبرگ و جهدمی درختی سمت به حرکت پنج در بُزی آن در که هست ایسفالینه

 است،شده مطرح دنیا در جهان پویانمایی نخستین عنوانبه اکنونهم که سفالینه خورد. اینمی
 به آسوریک است. کتاب درخت بز و آسوریک درخت کهن منظوم داستان پویانمایی حقیقت در

 از برخی هجائی، یازده و هجائی شش های مصرا  با استبوده( منظوم) درپیوسته و شعر گونه
 که آن از هاییبخش .انددانسته اشکانی روزگار درپیوسته و ادبی آثار از را آن پژوهشگران

 با برخی و «نون و الف» با( هادافیه) پساوندها. استداشته نگاه را خود شعرگون اوزان ماندهبادی
 یاد زنده ترجمۀ متنِ خوانینمایشنامه اجرای به مربوط فو  پوستر .استبوده «دال و نون»

 برگزار زیادی استقبال با که بوده شهر تهران تئاتر در 0512 خرداد 08  تاریخ در طبری احسان
 شد. )ویراستار(

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

158 

 

 گوسنس آلنده سالوادر دکتر

 

 بِزَن گردن گو شَحنِه وُ بِریز خون گو پادشه

 نیست. اَحباب مذهبِ جانان، تَرکِ جانی، بهرِ

 )دهلوی امیرخسرو(
 

3 
 :ایاالتِ مُتّحده پیکرِغول انحصارهای

 "فروت یونایتد"، "اُیل ستاندارت"

 "آناکوندا" ،"تیتیآی"

 دُماش، این از دیگری مَنحوسِ هاینام و

 :اندآورده وجود خودشان به شایستۀ نظاماتی آمریکای التین در

 شدهغارت جامعۀ یک سَرِ باالی

  محلّی هایلرپوُخَ از وُ بَر پُر زَر   "اُلیگارشیِ"یک 

 ها،آن خود مُباشرانِ و هاکران

 "اُلیگارشی"این  یهماگریِ حفظِ برای و 

 هپاول ِانحصارها حفظِ برای ویژه به و

 ،"خونتا"یک 

 مَهزبی ندهایبَشوُشکه از باندی

 اند،داده "گوُریل"رمعنای پُ لقبِ هاآن به مردم که

 کَمَربه تَپانچه جانوَرصِفَت، ادراک،بی موجوداتی

 آلودخونْ هایهَکمه با

 .زدن دار بَر کُشتن، سوختن، برای آماده

 گواتماال جمهورِرییس "آربنس"از 
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 "گوسنس آلنده دکتر سالوادر"تا 

 شیلی، شهیدِ جمهورِرییس

 اُلیگارشی و انحصارها فرمانِبه هاگوریل

 .آوردند فرود پَروابی را خود هُما ِ بارهجده

. . . . . . . . . . 

 آلنده دکتر سالوادر

 وپنج سالهشصت نَجیبِ پزشکِ این

 .بود پابرجا "آند" هایکوه هون ل ْخَ آرمانِ به اشایمان که

  جمهوری ریاست کاخِ کهنِ - "داالمونه"در 

 ایستاد هندان

 لوله از پای درآوردند.رب گُبا هفده ضَها او را تا گوریل

 زمی،رَ شِگَرفِ رانگیز، یک افسانۀشوُ یک حماسۀ پایان این

 :بود جاوید اُسطورۀ یک آغازِ ولی

 شهید جمهوریرییس اُسطورۀ

 دیدگانرَنج به وفاداری از است تابانی مَظهرِ که

 گیردمی جادو نیرو هون زمان طیِ که ایاُسطوره

 شودمی ترپُرتوان فانْتوُ وزشِ هونهم و

 "پِنتاگون"وُ  "کاخِ سفید"که  جاآن تا

 خود لرزانِ دیوارهای در راآن نَهیبِ

 .کنند احساس

 .کرد.. خواهند احساس مسلما و حتما

 

1 
 !گوسنس آلنده دکتر سالوادر

 دژخیمانِ زَرپَرَست جنگلِ این در که کسی

 داشت، بَشَردوستی دانون، دموکراسی، برای عش  وُ وسواس همه آن

 اندایستادهمی برابرش خَبَردار در که کسانی جانبِ از سرانجام

 دادند،می نشان "وفادار"گرانه خُدعه او به را خود

 .خورد هرآگینزَ ۀشنِدِ رَحمانهبی

 غرب  داریسرمایه "مُتمدّنِ"دستگاهِ  آن اینک: و
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   "ههرۀ انسانی دارای سوسیالیسمِ"برای  روزی که

 کردمی باریشکْاَ

 ساخاروف )!( نو  از ریبانیفَعوامْ برای امروز و

 کند،می بُلند خَراشگوشْ زوُزۀ

 "ئیزووالپاره"و  "سانتیاگو"کُشتارِ  دبالِ در

 سوزانیکتابْ جمعی، تیربارانِ برابرِ در

 بازداشتِگان، حیوانیِ هایشکنجه دربارۀ

 را آلودخونْ هایانگشت که کسانی برابر در

 کنندمی پاکْ نظامی فرِنچِ روی

 شاعرِ آمریکای التین ترین، بزرگ"پابلو نِرودا"آخرین لحظاتِ  شکنجۀ دربارۀ

 سازد،می ویران وُ ورشُعله را هاآن تانکْ وُ کموشَ که هاییخانه برابر در

 .کندمی بَسَنده مُبهم هایسَفسَطه به یا است، خاموش یا

 آلودخوُنْ دیامتِ این در هاآن نظرِبه

 باشد، میان در هم کاریگناه اگر

 *است  آلنده تنها این

 بود پابَرجا مَردُم از دفا  در که

 کنند زَنیراه دانون ردۀپَ در که نداد اجازه راهزنان به و

 دهند نشان را خود کریهِ پوزۀ سرانجام که داشت و را هاآن و

 .درآورند حرکت به را خود رهایساتوُ و

 بود جنایت اُوجِ در همیشه داریسرمایه غربِ آری،

 .است یافتهدست نیز سالوُسْ دُلّۀ به اینک و

 

1 
 آلودِشانخون هایوُ هکمه هاگوریل فاشیستِ باندِ سَرِ پُشتِ در

 شودمی دیده "سیا"سیاهِ  سایۀ

 :هستیم آشنا اِبلیسی سایۀ این با ما

 ایم،دیده مصدّ  دکتر محمّد سقوطِ جریانِ در راآن

 اندونزی انگیزِهراسْ کشتارِ جریان در را آن

 لومومبا شهادتِ دیتراژِ در

 ایم دیده یونان "سیاهِ هایرهنگسَ"فتنۀ  در
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 نیست ناشناس ما برای شیلی فاجعۀ آری،

 داریم را خود "اُلیگارشیِ" اکنون  دیگر ما

 داریم را خود "خونتای"و  

 داریم را خود هایگوریل و

 مُرَصَّع جُبّۀ وُ مُرَصَّع تاجِ با را ما هایگوریل گوریلِ و

 زَر  وُ بَر  وُ نَعره وُ مُشت وُ کمهو هَ

  نظامی وُ دادگاهِ "مِهران باغِ"وُ  گاهشکنجه وُ و ساواک

 !هاتیرباران وُ هاتیرباران وُ هاو تیرباران

 اندآمده غرب از که پوششیکْ انحصارهای و

 خلیج ساحلِ هایهُتل در و

 کنندمی را حلّ ایران سرنوشتِ مار،دُ هایپارتی هنگام به

 .گذارندمی دست اورانیوُم مِس، نفت، روی بر و

 شودمی آراسته اشرافی وُ ویالهای طالیی هایکوی با هم ما تهران

 جواهرنشان هایمُعَطّر، پارتی هایپارک افریقایی، همنِ آبی، استخرهای با

 کشد،می نفقر دامَ گَردآلودِ هایزاغه جاهمه در و

 شده،تأمین کارِ یک وُ سیر شکمِ یک حسرتِ و

  آوردمی وجود به را خود "بزرگ تمدّنِ"نیز  ایران در سامِری گوسالۀ آری،

 !"ایرانی فکرِ به و ایرانی دستِ به"

 

1 
 !آلنده دکتر سالوادر پیکرِ در هفده گلوله

 :دوستانسانْ پزشکِ نابخشودنی این "جنایتِ"یک  پاسخِ ایگلوله و هر

 فقیر کودکانِ به مَجّانی شیرهای پاسخُ

 هیزدهقانانِ بی بینِ شدهتقسیم هایزمین پاسخِ

   افتاد، کارگران دستِ به که "نینته تِهاِل"معدنِ   پاسخِ

 مُستمَندان، برای ارزان هایخانه پاسخِ

 کشور، ادتصادیِ استقاللِ پاسخِ

 مَحرومان سوُدِ به اصیل دموکراسیِ پاسخِ

 کاسترو فیدل از پُرهَیجان پذیرایی پاسخِ

 شوروی اتّحادِ با دوستی پاسخِ
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 امپریالیسم غوُلِ با دهرمانانه نبردِ پاسخِ

 گوارا،مُجسّمۀ هه بَرپاداشتنِ پاسخِ

 .شد سَرنگون روزها این که ایمُجسّمه

 بود بدهکار دشمن به سخت دکتر آلنده که اَلحَ ّ

 .پرداخت خود خونِ با را خود بدهیِ همۀ و

 . . . . . . . . . . 

 نابْ شرابِ مانندِ مُقدّسْ خونِ این ولی

 را آمریکای التین پیکرِ

 ساخت خواهد گرم

 درخشید خواهد خورشید کورۀ مانند

 خواند خواهد خود سوی را به "پوپوالر دادئونی"بریگادهای  و

 هاتانک ها،هَکمه ها،گلوله ها،موُشک زیرِ از که

 شده، بَدَل اسیران وُ اردوگاهِ تیر میدانِ به که ورزشگاهی میانِ از

 بروند او سوی ورند بهشُعله که هاییکارخانه میان از

 .شد نخواهد خاموش هرگز که خورشیدی سوی به

 دَرَدمی را هاسالوُسی بَسی نقابِ خون، این

 دهدمی باد بر را پندارها بَسی دودِ و

 گُستَرَدمی هادیده برابرِ را در طبقاتی مَهیبِ نبردِ یک عُریانِ وادعیّتِ و

 .کندمی تر دعوتخترسَسَ هرهه نبردی به را مَظلوم بشریّتِ و
 

 343، شمارۀ 3111منبع: ماهنامه مردم، مهر 

 

 مسئولیّتِ نباید سردرگمی دربارۀ"نوشت:  0125 سپتامبر 03 درشمارۀ لندن اکونومیست* 

 "است! آلنده به گردنِ حوادث این مسئولیّتِ باشد. داشته وجود شیلی حوادثِ
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 ستگی دیدار با ژاله در الیپزیك به خُجَ
 کامه()چَ

 
 نیا. آمد گیپزیخود به ال دوستانِ دارِید یبرا یاصفهان ما ژاله ۀشاعر دوستِ 3111 نیفرورد در

 (3111 نیفروردی/ طبر احسان. )شد یقلم دارید نیا یِستگجَکامه به خُچَ
 

 

 یبهار ۀاز ژال افتیم خبر اگُلشن تا
 یدواریمخُرَّم، شاخِ اُ گشت وُ شادابْ

 

 ماز دوشِ جان یند، گوئگفراَلَم بَاَ بارِ
 یسارگُغمعرش بهشِ ،یمهربان به شالفظ

 

 *نیالعهقُرَّهو  یروشن، گوئ وُ فیلط یلفظ
 *یزارنَه از بِ  ّلحَاَ با،یز وُ فیظر یشعر

 

 خن ساختسُ ۀرببا حَ یجوان لِوّا از
 یکارنابِ وِیبا د ،یکار سخت وُ کارِیپ
 

 کْتارُش بهارکوفتبَ افتی یگرجا ستم هر
 یاریبهش اشتافتبِ ،دید یکشجا ستم هر
 

 دهیدداغ یهالرآسود دِاش بَهمهنَ از
 یاریهرشَ مِیهیدِ دیرزلَش بِاغُرّش وز
 

 یجوئمْزرَ یغوغا ش،ا یدشمنان طر با
 یاردتْدوس یرواپَ ،اشلیبدوستان سَ با
 

 دیخورش ه در انتظارِرگَذَگُ نیبر ا یرید
 یتار شامِ ه در متنِبر رَ دهید اِستاده
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 دیردتَ سوس وُفُ وِیجُست د یهش رَالدر دِ نه
 یراردَیب آهنگِ دیراوش تَااز لب نه
 

 بودش وُهست نگر بهرودش بِسُ دفترِ از
 یراردش تا جان شده شَنخاست دوُ مْدَکی
 

 ر داردز نوُ یهمر دارد، سَعر شوُشِ نیا
 یسارکوهْ نگِرور دارد هون سَغُ نگِرَ
 

 نشیآفر رشِخن جَست بر عَدُلدُل سُ با
 یوارهسَشَ یباید دیرازطَ کرشیپِ ربَ
 

 *است هاناسپَبُت ز  نیت االغَبَ عبدِمَ در
 ی!ز سار یرش من زائِازاتعجِمُ شتا ِمُ
 

 ا.ط – 3111فروردین 

 
 

 !جان نثار کرد دهیعق که در راهِ زدهمیس درنِ ریشه ۀشاعر ،نیالعهرّدُ - ینیطاهره دزو* 
 ۀصاحب منظوم هشتم و درنِ یسراغزل شاعرانِ از ،یدهستان ینزار نیسعدالد میحک* 

 "دستورنامه"

آن بود  پاسدارِ یزرتشت، بانو رگانِیاز نب "ونیآذر هما"هان که معروف اسپَ ۀبه آتشکداشاره * 
  !نشان داد یداریبه شهر، پا یمقدون اسکندرِ و در مقابل هجومِ

 

 

 "دیگران دربارۀ ژاله"منوی  -فرهنگی ژاله اصفهانی اینترنتی بنیادِ سایتِمنبع: 
 

  یاد احسان طبری زنده ِ خطّدستتصویرِ شعر با اف فایل پی.دی. دریافتِلینك: 
 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.jalehesfahani.com/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87/
https://www.jalehesfahani.com/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87/
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-036.pdf
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  جوپرویز حکمت ای؛توده هیدِشَ به افسرِ

 
 

 لْ بودیلَخِبی الدِکه پوُ ،بر تو پاسْسِ

 ؛ر کردیوَهعلِخورشید شُ ۀروان هو کوُرَ

 ستاات بادی هصّام دِیّاَ یِبه کارنامه

 .ر کردیصَختَند مُمْر اگر هَعُ دیثِحَ

*** 

 بلیسیاِ یِهانْدکه در بَ ،بر تو پاسْسِ

 فتادینَ [مَکْردیو ] در دامِ شته بودی وُرِفِ

 نداندر زِ ،در دادگاه ،به بازجویی

 .ر هو کوه اِستادیآخِۀ دیقلی دَاِ

*** 

 بَندَت در درانْ یژخوُدُ خائنِ گونههه]

 دارم خَبَر سَر، پُشتِ از زد هشنِدِ گونههه

 بیمارَت ساخت ژخیمدُ دشمنِ گونههه

 *[ دارم خَبَر شَرَر، زَد جانبه که هارنج هه

*** 
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 گینمغَ ه وُدر آن دیار که روز است تیرِ

 شادکامی نیست جایِ تی وُراحَ قامِمَ

 گردِ نامِ ،شاه ،د هر روزویسَبه خون نِ

 .مامی نیسترا تَ این دیو کاریِسیاه

*** 

 رگزُبُ ی به کارزارِکردَخویش نَ سابِحِ

 فتیف رَکَبهرباز جانْهو سَ ،مرعُ تمامِ

 ل ْ جاویدیخَ یارانِ فِهمیشه در صَ

 .فتیف رَصَ خود زِ رِنجوُرَ نِاگرهه با تَ

*** 

 ردمَ ع وُدّوَتَبی یگیر وُهه پِ ،زبحِ به راهِ

 !پرویز ،ایبوده نْدهه پابَ ،خویش به دولِ

 وانجَ سلِنَ هرِتو بَ یاتِای است حَنمونه

 !ای پرویزتوده باکِبی دِجاهِیا مُاَ

 
 30، حاوی 3113نوار کاست، سال و  )با امضای ا.س( 331، شمارۀ 3111 تیرمنبع: ماهنامۀ مردم، 

 [شنیدن فایل صوتی] سُرودۀ برگزیده با صدای شاعر

 

صوتی شعر )در نوار کاست گزیدۀ  این دو بیت در ماهنامۀ مردم هاپ شده بود، اما در خوانشِ* 

اند. جا خوانده شدهبرخی ابیات نیز جابه( به سلیقۀ شاعر حذف شده است. 0531در سال  اشعار

 )ویراستار(
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 
 

 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/08-ehsan-tabari-be-parviz-hekmatjoo.mp3
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/08-ehsan-tabari-be-parviz-hekmatjoo.mp3
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 رَزم یهاچَرخِش
 

 ماست جُنبشِ به دشمنان پاسخِ

 اعدام جوخۀ دار، حلقۀ

 اِبلیسی هایخُدعه با گاه

 دام سوی کشانَدَت نَرمَک، نَرمْ

***  

 بزرگ، آرمانِ بهرِ از رَزمْ

 صدهندان کهبل است، سختی رَزمِ

 باش، حاضر وُ نام وُکام از بُگذر

 .زندان وُ شکنجه برای از

*** 

 خَموش وُ مُطیع وُ خواهندَت بنده

 آیین مملکت به این جز نیست

 حاکم، وطن بر است دالر تا

 مَکین. سَریرِ بر است شاه که تا

 را مجاهد گَه ،رَزمْ اندرین

 .نیست حاصِل والزَ وُ شکست جز

 تالش وُ رَزم راهِ ندانست او

 .وُ گریست گُسست البَ هر از کهآن

*** 

 نیز، و نشاید هارَنج بر نُدبِه

 دژخیمان جُورِ دستِ از شِکوِه

 رَزم شِرخِهَ ز شود هراسان کِی

 با ایمان؟ پیکارجوی گُردِ

*** 

 جانبِ اُوج به رود می ما رَزمِ

 فَراخ وُ است روشن رَزمْ اُفُ ِ

 !مَتین وُ اُستوار بمانیم پَس

 گُستاخ! وُ هابُک بتازیم پَس

 

 )با امضای ا.سپهر( 313شمارۀ ، 3111بهمن 14منبع: ماهنامه مردم، 

  

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 *برای یك دوست
 یاحسان طبر  یتوسط رف کیپزیدر ال نینوش نیعبدالحس  یرف مرگِ ادبودیو  یعزادار روز]این شعر در[ 

 ی(احیجالل ر) .روده شد و به دستم دادسُ

 

 

  میمن وُ تو نوجوان بود روزید

  م؛یمَرکَبِ آرزو روان بود بر

  میردانمَ دیامروز که سَرسِپ و

 .میرانیح اسیرَنج وُ  یِواد در

 !سَر شُد ینشاطِ زندگ آهنگِ

 !هَنبَر شد "جالل"من وُ تو  هرخِ

  میدیزمرَ شیخو اتِیبه ح کنیل

  میدیچیعِنان پ شو  وُ طلبْ وز

  میر رَستنگِ زور وُ زَنَ ۀبقرَ از

 .میستکمر بَ یمردُمَ ۀجاد در

  است زیخُرد وُ ناه تالشْ هرهند

 :است زیاست که عادبت ثَمَرخ یبَذر

  رونَ یب یهامهیسوزشِ هیب“

 .رَ یبِ کشدیشُعله سُرخ م یک

  انسان –وُ آن  نیرَنجِ نهانِ ا از

 ".تِ حِرمانشود ز ظُلمَ وارسته
 

  3111سال    

 . )ا.ط(شد یقلم یاحیخطاب به جالل ر البداههیف ایشعر به اصطالح بالبداهه  نیا

 

 * تیتر به انتخاب ویراستار است. )ویراستار(

 

 3142آذر  3منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ هفتم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 (1)سوگند سوگندِ دیگر
 "جادۀ صلیب"و روآورندگان به  "جادۀ طال"به روگردانندگان از   

 )نثرِ موزون(
 

نوشت که در  یادطعه سوگندنامه نیا ۀندیراسُ ،رانیا ۀشدن حزب تودیدانونریپس از اعالم غ

 ،نام داشت *"سوگند" ههون آن دطع .تکرار شد یگرید ندگانِیاز طرف سرا یانقالب اتِیادب

 . )احسان طبری(شد دهینام "گرید سوگندِ"دطعه  نیا

*** 

 دنشوپیده نومید نمیهای خارآئین که در یَلدای سِتم از دمیدنِ سِایمان به 

 رانَدها را به سوی مَنجالب نمیآن "وسوسه"وُ  "شَکّ"آنان که  به 

 ، اندمار که در برابرِ گورِ شهیدانِ خود ایستادهشُمادرانِ بی به 

 ردندژمُرها پَها که بر این گوُلْو آن گُ 

 انگیزدرمیریف بَهای شَدر جان ،ستیستیِ زور وُ پَرمَشمِ مقدّس که سَآن خَ به 

 ناممنام و گُهدهرمانانِ ب به 

 خاطرِ کیمیای حقیقت فروسوختندهآنان که هستیِ خود را هون گوگردی ب به 

 دار استخمْربتِ دَغَالن زَشان از ضَخوابِ پاکانی که سینههای بیشب به 

 "جادۀ صَلیب"و روآورندگان به  "جادۀ طال"روگردانندگان از  به 

ت صولیّاُ "نِکبتِ"ولی کماکان با  گری را دیدند،هاکری، خیانت و حیله "تِعمَنِ"ها که آن به 

 وُ آزادگی ساختند

 بانی بسازندردِها برای خود نَآنان که به همراهِ مردم نیامدند تا از آن به 

 رد با شکنجه پیروز کردندبَآنان که ایمان را در نَ به 

 نپیوستند "دروغ"هرورِمَتنها ماندند ولی به لشکرِ  "حقیقت"آنان که با  به 

 گون شدآن موهای مِشکین که در جادۀ پایداری سیمْ به 

 ف وُ خل ِ خود پیمان داشتندرَزیرا با شَ راهِ خود رفتند،شکنان بهرغمِ پیمانآنان که علی به 
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 ها روئیدهای سُرخِ لبخند بر ههرهلهای خونِ دلی که هون گُلَختِه به 

 هادریغ وُ تودّع آن بازیِ بیآخرِ خطّ و به پاکْهمۀ مسافرانِ تا  به 

 رآمدندناک بَهای دطعی، از کورۀ آزمایش، تابْآنان که در لحظه به 

 شودسَمَندرِ انقالب که از هیچ آتشی خاکستر نمی به 

 خوردگانِ دیروز که پیروزمندانِ فردایندکستشِ به 

 ،مْکه تا واپسین دَ 

 .ماند وفادار خواهیمدِ نخستینِ خود به سوگن 

 

 3111، مهرماه 4شماره دورۀ سوم، : مجلۀ دنیا، منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 [شمسی0508] 0141در سال"که برابر با توضیح شاعر [ 3سوگند ]سوگند شعرِ * متنِ

 آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان"، برگرفته از کتاب "سروده شدهف در اختفا هنگام تودّ

در  شمسی( 0558) 0131 سال تاشکند، ازبکستان، ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او

 بوکِ رسمی احسان طبریصفحۀ فیستوضیحات برگرفته از  همین دفتر آمده  است.

 )ویراستار(باشد. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 گیرانپِی بُردباریِ بر درود
 واره()غزل

 

  گیرانپِی بُردباریِ بر درود

  باش سِمِج پَشّگان هون

  روندمی آماج سویبه مکرّر همۀنَ با که

  سازد نابودشان کینْ سیلیِ گرهه

  باش الوردِ موُرانِ هون

  آورندمی تاخت رانْگِ بارهای به که

  .کند شانپامالِ خَشمْ گامِ گرهه

  ساییممی را هاجان مَرمَرِ که هنگامی

  کند جلوه یکارپِ درَفشِ با تا

  دَمیممی هاسینه کورۀ بر و

 ،بدرخشد اُمید فروغِ با تا

  نپرهیزیم سوزروانْ کیبِشَ وُ خیزاللْمَ رنجِ از

  طلبدمی پایدار عَصَبِ ما از دشمن

  دالتعَ به ما اُمیدِ ولی

 است. ترفُزون ستم در او رمیِشَبی از

  نیست خوُکان گذرانِ زندگی

  کشندمی لیف را گندیده نوالۀ که

  اندسَرمَست لجن عفونتِ از که وَزَغان آن از یا

  موش آلودِرسْتَ تازِ وُ تک یا
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  افساربی هایتهوَشَ لۀلهَهَ با

  خوارکمْشِ وُ روارپَ

  جهان هراگاهِ در الدید ایندهرَهَ

  نَسناس دوگانگیِ غُضروفی، یکرِپِ با

 نّاس!لخَاَ هون دوزخی نیروی و

  بِهُرّد آزمونْ رگبارِ که روزی

 کشدمی دوش بر بُنجُلی هنین که کسآن

  سوخته همنِ در مَتَرسَکی جز هیست؟

  گُسَستِه وُ شده رها

  رکینهِ ۀندِژِ هون ارجْبی

 کسته؟شِ سُفالِ هون بهاءبی

 

 ا.ط -  3111 خرداد

 

 3113 ماه تیر 33 چهارشنبه ،141 شماره مردم، نامه: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 مراسَهَنمی خویش ۀدِسَ از من
 واره()غزل

 

  خوانمَ من بر بدبینی همۀنَ عَبَث به

  هراسمنمی خویش ۀدِسَ از من که

  هاهدِسَ میانِ در من ۀدِسَ

  خورشید، هون

 است. تابان عاش ْ دیدگانِ هون

  نبودند نزدیک هنین ستارگان هرگز

  شد.نمی آغاز هنین اُمیدها هرگز

  کن بیدار دَمپیدهسِ مرا

  ردافَ زایشِ هنگامِ به

  فامنیلی کوهِ فرازِ از تا

 درخشد،می مَرجان هایتوده هون اینک که

 کنم! تماشا را بشَ هراسانِ گریزِ

  زاست پُر دروغ رازِگُ که گیرم

  پیماستبشَ ما سَمَندِ ولی

  دیگر بامدادی

  نور جوششِ با رهوُ رۀکُ هون

  تافت خواهد

 اِبلیس تابوتِ در را ریبفَ الشۀ که دَموآن

  برند،می

  حقیقت

  خُرسَند خندینوُشْ با

 .رسید درخواهد یاوران خیلِ راهِهم

 

  3111 خرداد - ط.ا

 3113 تیرماه 34 شنبهسه ،143 شماره مردم، نامه: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 آرامگاهِ سَربازِ گُمنام

 

 جریان در یشورو حادِاتّ ۀاز سربازان کشته شد یادبودی دان،یجاو ۀعلمنام و شُآرامگاهِ سربازِ گُ
 شهیوجود دارد که هم یلشعَمَ ،شکلستاره گاهِیدر شهر مسکو است. در جاوادع دوم  یجنگ جهان
و احسان طبری این شعر را در  درار دارد نیلن ۀمقبر در کنارِ نینماد آرامگاهِ نیا .روشن است

 توصیفِ آن سروده است. )ویراستار(

 

  یبا شُکوه وُ با فَر ،یگاهآرامْ امدهید

  یاختر یپنهان فروغِ آسمان نیزم در

  خُرد وُ بزرگ صفْبهصفْ ،روزانمْین بامدادان

 یکریپ یپاکِ دُدس مِیاندر حر زَنگامْ

 ل پُر تپشهر نفس دِ دیَبند آ ،بر لب مُهر

 یاو سَرِ هر سَروَر گاهِشْیشود در پ خَم

 گاه ساحَتِ آرامْ بوسِیْپا گُلْ نِرمَخِ

  یسَبزتر ۀ، شاخارمهان را در صفِ گُلْ

 گاهخوابْ یآن جاودان ۀپوششِ گسترد

 یاَحمَر یهاآمد کنارش الله گُلْسُرخ

  د اندر کنارِ مَردَدَشنَزانو زَ یمادر

 یخواهر دهیدداغْ ،دهیاز دو د زدیر اشکْ

 ؟!الندِصاحب یا ستیگاهِ کآرامْ نیا گفتم

  یجمَرمِ شُعله، سوزانْدان وُ تابانْهه آتشْ نیو

 بزرگ یشکن پَس داد بانودندانْ یپاسخ
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 یواال داور دهیادیدرخوردِ دن یپاسخ

 بندِ من استلپوُرِ دِگاهِ آرامْ نیا": گفت

 یرگوهَ کتایِنام است و ربازِ گُمسَ تُربَتِ

 ر زند از مَهدِ عش سَ یجاودان یهاشُعله

  یو پَس خاکستر یخودسوز بار وُآتش نهیس

 رفَظَ یبود یکِ ،فرزند نیخونِ ا ینبود گر

 ".یرستَگُشْرامِ صُلحِ یلوا یدیدرخش یکِ

 

 زور وُ ح ّ شد اندر نبردِ روزیپ یشورو

  یگرنْآهَ ۀبود وُ کاو ضَحّاکْ ۀجبه

  افشُرده در آغوشِ خود سربازِ گُرد یکشور

  یکشور یجان داد بهرِ اعتال دهرمان

  نام آمده استجهان نام وُ شَرَف سربازِ گُم کی

 .یدر بِستَر یادهرمانِ زنده دهیمآرَ

 
  (ا.استوار)با امضای  3111 خرداد 1وم، شماره سدوره  ا،ی: مجله دنمنبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 ه دامونب
 خسرو گلسرخی شَهید رفیقِ فرزندِبرای 

 
 

 تو، ولی رِام بزرگ بود به دیداش عِ

 تو رِشقی دگر رُبود مرا از کناعِ

 تا روزگارِ تو ز سیاهی رَها شود:

 .تو رِثاگرفتم وُ کردم نِ جان را به کفْ

*** 

 ام، کز نَهیبِ بادنگلیمن آن درختِ جَ

 .خَمَدرزه به هر سو نمیهون گیاهِ هَهم

 هیست؟ات بهروی تو، تو دیدهام بهدیده من

 .دَمَدوینی که میم! به آفتابِ نُدانَ

*** 

 ام، ولین وُ ههرهز تَ ریظهَدامون! تو مَ

 من  رِوُ شو ری شَوی از رَزمْظهَخواهم که مَ

 حقیقت بایستی دل وُعَ سِهندان به پا

 من. رِر بِفرازی به گوفَمِ ظَرهَتا پَ

 

 3111،  مهر 4شماره دورۀ سوم، مجلۀ دنیا؛  منبع:

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 کارمندِ سِتَپَ
 

 

 فتا به فرزندکارى هنین گُتمسِ

 پار از من یکى پند:در خاطر سِ"که: 

 کن "لمَعَ"خواهى به هر زشتى که می

 دَغَل کن مَکر وُ "سخن"ولى اندر 

 به وادع مُمتَلى باش از کینْ "شِمر"هو 

 بنِ على باشنِبه دعوى هون حسی

 نپا کُحّاکى بهلمِ ضَشَرارِ ظُ

 نولى عدلِ فریدون را ثَنا کُ

  ت بر شَناعترپوشِ عِصمَنِه سَبِ

  ناعتن غارت، بده درسِ دَبِکُ

 زداگر خواهى ز سعىِ خویشتن مُ

 زد!زد، آى دُن، آى دُزد وُ بانگ زَدُبِ

 ت تا به مِرفَ اهو در خون است دست

 ه از ح ّصحبت کن، گَ دلْهى از عَگَ

 در این عالم که میدانِ مَصاف است

 سى غَالف استدَساوت تیغ وُ سالوُ

 تَر زَن شک وُشَرَر بر خُ "هنشَشاهَ"هو 

 "!نر زَشَبَِ  سپس فریاد از ح ّ

 وزونولى غافل، که این الفاظِ مُ

 نگردد ساتِرى بر لُجّۀ خون

 شیار،د در نزدِ هُمالکِ نیک وُ بَ

 ردار.هست کِ نباشد ادّعا، بَلْ

 
 (3111اسفند، 31نامه دنیا، شماره)ویژه پنجاه سال تبه کاری و خیانتکتاب  :منبع
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 پیروزیِ خورشید
 مدادان(ا. )مزدکِ بتدر نبردِ روشنی با تاریکی، سرانجام پیروزی با روشنی اس 

 
 سیاهد ابرِ در آسمان که بر آن توده بوُ

 پیکاری به صبح، دیدم بر پا شِگَرفْ

 میرضَکمین نشسته به هر جانب ابرِ تیره

 که تا کَشَد به رُخِ مِهر، پردۀ تاری

 سِ سیَهی زیرِ بالِ خویش آرَدرکَهو کَ

 زرِ خورشید را به هر باری کبوترِ

 ور استغوطه کنون به دُلزُمِ دَطران، اَبر

 ساریهاه اندرون نگونْست بهایوسفی  هو

 صرتِ تاریکی است وُ با خورشیدتمام نُ

 گُمان مَبَر که دگر نو کنیم دیداری

 ن رَها نماید مِهرتَ ،ولی زِ ابرِ سیه

 نج وُ تالشِ بسیاریسِ رَاگرهه از پَ

 د آن لشکرِ پلیدِ سَحابرّز هم بدَ

 رداریریسِ فلک بَر شود هو سَبه اَسبْ

 لمتِ ظُلمَرَم که ظُمن این مثال بدان آوَ

 را نسازد نُومید گر که هشیاریتُ

 ر است امیراگر کنون به وطن، زور با زَ

 خواری،کیشِ آدمیبه امرِ شاهِ ستم

 حقیقت فروغِ خود پاشیدوُمسِ عدلهو شَ

 درباری خت وُبه جا نبینی آن روز تَ

 دالنوِ پَرّان به سوی تیرهز تیرِ پرتُ

 د آثاریمی که از اینان نمانَرسد دَ

 خیال است وُ خودفریبی وُ خواب نه آرزو وُ

 نواریکه هست هر سوئی از این فروغ، اَ

 یۀ تاریخِ عصرِ ماست گواهتمامِ پوُ

 م است، آری.لَّ، دولی مُسَ*کزدَپیامِ مَ
 

 (3111، اسفند31)ویژه نامه دنیا، شماره پنجاه سال تبه کاری و خیانت: منبع

 
 

ساسانی برای  ۀجامع ر تالطمِجویانۀ مزدک در دورۀ پُزمْبه پیام اجتماعی و رَ اشاره ؛پیامِ مزدک* 

 کشاورزان و طبقاتِ بنیادین به سودِ توزیع ثروت در جامعه و اجرای اصالحاتِ ۀعادالن ایجاد نظامِ

مزدکیان در دوران انوشیروان ساسانی،  های انقالبی مزدک و جنبشِمایۀ اندیشه. جانْاستفرودست 

 )ویراستار( های انسانی مانی و زرتشت بود.آموزه
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 ستنیز
 

 

 ،یارسودهفَنَ  ّحَ سودِ، جان بهزمْبه راهِ رَ گر

 طل مُ جهانِ نیز یکه رفت مدَآن

 "!یابوده"، تنها "یاستهیزنَ" تو

 نودنغافل غُ راستْ جانوران

 شودنگُ یراه راستْ دهرمانان

 .ر بودنگَآن دِ ،است ستنیز کینیا

 !دیببند باکْیم را بتَخود راهِ سِ کرِیپ با

 "ختن استسوُ"نه  گر یزندگ رایز

 "است دنیخود گند"

 !"دیندگَ"به ناهار  "سوختنَ"که  سکَوآن

 آن ۀررد است، در کوُبَنَ یهست

 داختن،گُ دیجان را باِ فلزّ

 :انسان باشد در جهان ۀژیو

 ."نساخت" یِشاد
 

 ا.ط - 3111

 
 3111سال  2منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ سوم، شمارۀ 
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 یکارهای پِدرس

 ای لنینی[]منظومه
 

 های علمیِ پیکار راشیوه/ سمِ کار رالنین آموز رَاز 

 
 

 هیچ خل  از بندگی آسان نَرَست

 تا کمر بر مَحوِ اهریمن نَبَست

 رّین سَریرخَصمِ بد کردار از زَ

 ؟کِی به میلِ خویشتن آید به زیر

 زَرّ وُ آهن خادمِ درگاهِ اوست

 کشتن وُ نابود کردن راهِ اوست

 دارد او "داضی"مَحبَس وُ دژخیم وُ 

 صد هزاران عَبدِ راضی دارد او

 خو، دربانِ اوارتجا ِ دیوْ

 دیوِ استعمار، پشتیبان او

 گر ساخت؟ نِیتوان با این ستممی

 توان از وی به خود پرداخت؟ نِیمی

 پیده، صبحِ سِتا بُوَد شامِ سیَ

 کِی پدیدار آورَد نورِ اُمید؟

 میان برداشتنباید این دَد، از 

 کاخِ نو بر گورِ وی افراشتن

 نبردی پُر فَن است این نبرد اَلحَ ّ

 ر دشمن استگُستَکه دشمن، دامْزان

 عقل باید، سعی باید، اتّحاد

 هادآتشِ عش ِ بشر اندر نِ

 شم باید دوربین و رازبینهَ

 هر طریقی را نماید بازبین

 نناسد حالِ تَو شِاهون پزشکی ک

 حوالِ وطننیک باید دید ا

 "علمِ انقالب"خت بُهرَنج است سَ

 کار باید کرد از رویِ حساب

 س سپاهِ رَنج را در کارزارپَ

 ای باید که یابد اعتبارشیوه

 جاعت یار بودگر سیاست با شُ

 حاصلِ پیکار بود فتحِ شایانْ

 ورکه گردد عقلِ ما تابع به حِس

 رِسدفترِ تدبیر گردد مُندَ

  گیر!آزمونِ دیگران را یاد 

  مداد گیر!وز طری ِ کامِالن اِ

 ه بِرانلیک در راه وُ روش آگَ

  ن از دیگران!کُبرداری مَعکسْ
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 هون که از تقلید، تدبیری نَزاد

 *"خل  را تقلیدشان بر باد داد" 

 هر دیاری را خصوصیّاتِ اوست

 روحیّاتِ اوست افکار وُ نّت وُسُ

 ها بُگذریگر تو از این ویژگی

 ؟کوشِ خود، بَری کار وُکِی بَری از 

 وارکارهایِ دالبی وُ نُسخه

 هارمان دُکند با نامُرادیمی

 از آستین هون بر آری دستِ رَزمْ

 شوُرِ راستین بایدَت ایمان وُ

 لهون نباشد کارها از صد ِ دِ

 لشگرِ اُمیّد گردد مُضمَحِل

 آن که پویان شد به راهِ انقالب

 زان سپس از نفعِ خود گیرد حساب

 دنَها زَظاهراً دَم از حقیقت

 باطناً در سودِ خود سُودا کند

 ش پیدا شود در ظاهرشاباطن

 ماهِرش های هُست وُغمِ بازیرَ

 گردد تباهی کار مییزین دوگو

 یران شود در کوره راهخویشتن حِ

 مَحَلهای زشت وُ بیخودپسندی

 هضتی را در وَحَلافکنَد خود نَ

 اساسگر تو شخصِ خویش را گیری 

 حُبّ وُ بهضِ خویش را گیری دیاس

 روز وُ شب در پیچ وُ تابِ خویشتن

 ز حسابِ خویشتنمحوری نِی جُ

 ریآلت، برای رَهبَ -آرمان 

 افزار، بهرِ سَروَری -سازمان 

  این هنین طرزی نباشد سودمند

 زَندم گَردُر مَر تو بدنامی است، بَبَ

  "اُصول"گر نباشد کار، بر وف ِ 

 نمی یابد وُصول مقصدِ عالی

 را تابع شود "جمع"باید  "فرد"

 نِی که او را در عَمَل مانع شود

  "جمع"گر نگردد کار، طب ِ رأیِ 

 معشوی مانندِ شَکِی فُروزان می

 گر که باشد کِبرَت از ایمان فُزون

 پرهمِ پیکار گردد سَرنِگون

 را به زیرِ پا نِهی "موازین"گر 

 رَه دِهی بر شیوۀ فرماندِهی

 گوناشتباهاتی نمائی گونِه

 نیست فتحی، هون خطا گردد فُزون

 "انضباطِ آهنین"، "مرکزیّت"

 هست بهرِ ما اصولی راستین

 لیک بر فرماندهانِ انقالب

 واجب وُ عینی است شور وُ انتخاب

 "اتّحاد"حزب، محکم می شود از 

 اتّحادی بر اساسِ اعتماد

 ور در این میدان غَرَض آید پدید

 اتّحادی را دَریدرشتۀ هر 

 ه شدتنِجهان پُر فِ جوُاز ریاستْ

  وای از آن دَم کاین بَال در خانه شد!

 "مثنوی"ام در این سُخن را خوانده

 از اِفاداتِ شِگَرفِ مولوی

 ردِ خواننجَد اندر گِصد خورَنده گُ"

  ** "نَگُنجَد در جهان  جوُدو ریاستْ

 رَزم، ما را بهره بَخشَد از مُراد

 ایمان وُ شورِ اتّحاد ددرتِ

 رصِ زرّ وُ سیماتّحادی نِی به حِ

 رس وُ بیماتّحادی نِی ز رویِ تَ
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 اتّحادی طب ِ ایمانِ درُست

 یک هنین وحدت نگردد هیچ سُست

 رهبری کاین اتّحاد آرَد پدید

 دِّ سَدیدسَ کِشَدمیپیشِ دشمن 

 آموز این اعجاز را لنیناز 

 ساز راشیوۀ خلّا ِ دوران

 جا کشیددر سیرِ خود این چون سخن

 ای دیگر بر آن سازم مَزید:نکته

 هست بین مردمانِ این جهان

  !مقرّر، این بِدان "سلوبِاُ"خود سه 

  "تحمیل است وُ زور" سلوبِاُ لین:اوّ

 کز تو جویَد طاعَت وُ تسلیمِ کور

  "مکر است وُ فریب" سلوبِاُ دوّمین:

 ها در این طرزِ عجیبهست بازی

 کوستسمی نِ، کان رَ"سلوباُ" سوّمین

 نامِ اوست "اِدنا ِ عِلمی"شیوۀ 

 زمانِ حزبی الجرَمرَبین هم

 منیست جایی بهرِ تزویر وُ ستَ

 فِ رزمندگانزین دو، پیوندِ صَ

 بُگسَلد، هون سختی آید در میان

 دلیک، هون رزمنده باوَرمند شُ

 داش با دوستان پیوند شُمُحکم

 آگه بُوَدبیدار است، دِلْشمْهَ

 اش رَه بُوَدداند کدامنیک می

 جا ز رویِ آگهی استاین "انضباط"

 ر، تُهی استشعُهای الیَاز اطاعت

  "هُما "جا نباشد با انضباط این

 نا ختِحاصلِ آن اِ یا نگردد

 ختاین هنین رزمنده، در ایّامِ سَ

 خترون از دامِ سَسر بلند آید بُ

 هنرلم است وُ تدبیر وُ عِ -"رهبری"

 رمَثَور نه باشد هر تالشی بی

  "توپ وُ دمار"جا صحبتِ نیست این

 های دیگری آیَد به کارشیوه

 عَمَل های حاصل از عِلم وُشیوه

 خالی از سالوُس وُ عاری از دَغَل

 حکم استفردِ حزبی را سه رکنِ مُ

 :فتنه بسیار است چون رُکنی کم است

 او "جهان بینیِ"باشد  لیاوّ

 ینیِ اوئآ وُ پایۀ فکری

 اوست "برنامۀ پیکارِ" میدوّ

 ردارِ اوستکِ شای کوشش وُگُرَه

 شد عنوانِ آن "باُسلوُ"، میسوّ

  سی میدانِ آن:هست گسترده بَ

 شیوۀ برخورد وُ کار وُ رهبری

 شیوۀ پیکار وُ طرزِ داوری

 ثالث نیست راستهه بَس کاین رُکنِای

 پاستهزین دِبَل بَس فتنه وُ غوغا ب

 سا رزمندگانِ سخت وُ هُستبَ ای

 سُست کاندرین میدان خطاکارند وُ

 ایگر تو با ایمانی وُ رزمنده

 ایدندهرکوشش وُ یکمحکم وُ پُ

 بر تو عنوانی سَزاست "انقالبی"

 ،لیک گر اسلوبِ کار تو خَطاست

 لّا طیِ ایّامِ مَدیدقَآن تَ

 بَس عوادب پُر زیان آرَد پَدید

  آموز رسمِ کار را! لنیناز 

 لمیِ پیکار راهای عِشیوه

 امتا من زنده :آن یکی گوید که

 امدر جهانِ زندگی تابنده
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 اندر عِشرت وُ زور وُ مقام مکوشَ

 المالسَّ، من، بادی است فر  وُ وَاصلْ

 م، باک نِی، گر بعدِ منهون که مُردَ

 ل ، می رانَد سخند خَبَ نیک یا

 یاوه است اشبانگ "داورِ تاریخ" 

 آن، هون کاوه استحّاک ازبهرۀ ضَ

 هست این زندگی :وان دگر گوید که

 ندگیهل وُ بَجَ ِ ضدّ بهرِ رزمِ

 را در پیشِ روُی "داورِ تاریخ"

 وار است خوُیآدمی کسدارد آن

 زور وُ شهوت گر سِرِشتِ زندگی است

 فر  هه با عالَمِ درّندگی است؟

 آدمی از مِهرِ انسان آدمی است

 ورنه کِی، از جانور او را کمی است؟

 اصلِ شومِ خودپسندی ناگزیرز

 بیرر کَر صَهیر وُ بَلم زایَد بَظُ

 زین سبب گر آدمی خواهد رَهید

 بایدش این دیو، در زندان کشید

 به سودِ خویشتن آدمِ عادلْ

 زیرِ دید آرَد وجودِ خویشتن

 رشَضوی از نو ِ بَهون که باشد عُ

 شَرِ  نمایَد ضدّروا پَرَزمِ بی

 دردی استفکرِ فردی، منشاءِ بی

 فکرِ فردی استِ  فکرِ جمعی، ضدّ

  گر ضعیفی با همه طادت بکوش!

 گه از جُنب وُ جوشد رَزمْفتَتا نَیُ

 شو در راهِ الفور دوی گشتی مَ

 !خالفبی-کان خطایی هست مُهلِک

 تا توانی دوست را بِفزا عَدَد

 تراشی هست بَدشیوۀ دشمنْ

 هنان کُن مُنفرِد "اصلی دشمنِ"

 بِدتا زبون گردد عَدوی مُستَ

 نج و خَرج کنهای خود بِسَواژه

 اندر آن معنی فراوان دَرج کن

 های خود مَیَافشان بر زَمینواژه

 تا که دولِ تو شود دولی وَزین

 حالِ خویش وُ حالِ دشمن بازبین

 هی واپَس نشینرّض کُن، گَعَه تَگَ

 سختِ کارزارگاه در ایّامِ 

 پیشۀ خود ساز رسمِ انتظار

 نگد بَهرِ جَهون رسد روزِ مُساعِ

  زا مَشمُر درَنگاندرین میدان سَ

  وز برای یک هنین روز، ای رفی !

  خویش را آماده کن از هر طری !

 وَردنَل  است حزبی رَهربۀ خَحَ

 کوش اندر نَبَردختْسازمانی سَ

 رنَ، باشد هُلنینگوید  ،"سازمان"

 روَبهره "شَمّ"سازمانده باید از 

 ، خود دانِشی استلنینگوید  ،سازمان

 ای را پیچِشی استکاندرآن هر حلقه

 تا نباشد جامعه دارای رُشد

 پای رُشدمتا نَجُنبد فکرِ ما، هَ

 ایمشتی خودپسند وُ یاوهتا که مُ

 ایم؟ل ِ خود هون کاوهکِی برای خَ

 سازمان، تدبیر نیست غیرِ رَزم وُ

 که این هاره نداند، هیر نیستوان

 با هنین تدبیر، دشمن مُضطَر است

 ر دَر استپیروز است، نُصرت بَ "ل خَ"

  تح اندر سازمان است ای رفی !فَ

  ه خود رازی نهان است ای رفی !وین نَ
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 ل سازمانی کان بُوَد دائم به خَ

 ل کی دائم به خَتَّش، مُادر تالش

 شد "هَنگآپیشْ"سازمان، هر هند 

 تَنگ شد ،ل ِ کشوراش، بی خَعرصه

 ل  اگر پیوند داشت،سازمان با خَ

 زورِ خارائین هو یک اَلوَند داشت

 دور افتاده است ل ْسازمان، کز خَ

 ر افتاده استعاری ز زوُ عاجز وُ

 ل ِ زوربَخشهون جدا گردد ز خَ

 د ز رَخشفتَنین رُستم فُرو اُهُاین

 هون طالیه وا بُرید از لشگرش

 ر سَرَشس بَال آید ز دشمن بَبَ

 تح کِی آید به دستبا طالیه، فَ

 کارِ بازی نیست دشمن را شکست

 کان هم مُحیل وُ هم دَسی استدشمنی

 کتا ز فَرطِ ناکَسی استدر جهان یِ

 "هاتوده"سازمان گر شد امینِ 

 هات رَفَّها را سازد از خِتوده

 گر بُوَد در مَشیِ خود با رای وُ هوش

 دوشظفر گیرد به فتح وُپرهمِ 

 سان در گریزرصت، ذوذَنَبْهست فُ

 تیز وُ ندباید از آن بهره جُستن تُ

 ها اگر باشد درستبینیپیش

 ر گیری تو هُستمَها ثَگر ز فرصت

 با حساب "مَشیِ سیاسی"ور بُوَد 

 نیست شکّی، فاتحی در انقالب

 کوششی باید که باشد توأمان

 سازمان شیِ صحیح وُدر عمل مَ

 ثبت نبودحاصلِ کار تو هون مُ

 آن حالت نبود "توجیهِ"سودی از 

 ل  را یک کامیابی در عَمَلخَ

 تر از صد دولِ خالی در بَهَلخوش

 هایی روشن است، این گفته"سخن"در 

 ، دشوار وُ بُهرنج این فَن است"عمل"در 

 "رهبری بر انقالب"گر تو خواهی 

 ،تازی در نبردی پُر عَذابپیش

  چار خصلت بایدت باشد نصیب:

 لیری وُ شَکیبدانش وُ هوش وُ دِ

 ی بَری بر اشتباهدانشی، تا پِ

 تا بدانی راه و هاه "ندیتُ هوشِ"

 ردبَاز بهرِ نَ "دلبِ نیرومندی"

 ***"ردحکم، مهزِ سَمُ اعصابِ"سپس زان

 گرهه اکنون تیرگی هیر است هیر

 صم از سَریرتَد، خَفُرلیک آخِر دَ

 زینهای گُختمِ این سخنبهرِ 

 جا دل نشین:داستانی گویم این

 برفت در تاریکِ شَرُویی میهرَ

 بفکرِ نورش بود دائم وِردِ لَ

 :ایستهبَ ندیِ پاگفت با وی بَ

 ،ایراستین نَگسَستهگر زِ عقلِ "

 ر هیست؟همۀ ناجوُاین نَ فتْگِای شِ

 در شبِ دَیجوُر وصفِ نور هیست؟

 وحشت اسیرخمۀ دَ ما درونِ

 ت به هرسو گشته هیرلمَگِردِ ما ظُ

 هایت پیشِ ما، بادِ هواستگفته

 بندۀ پندار گشتن نارواست

 بین هو پیچَد در خیالْمردِ وادع

 "ای آخِر نبیند جز وَبالْبهره

  مُستمَند! ،ای در دیدِ حِرمان"گفت: 

 ر پای خِرَد هِشتی تو بَنداز هه بَ
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 کردت را تیره اشب دلِ تیرگیّ

 یأس را بر خاطرِ تو هیره کرد

 "حال"آن حالت که بین هرنزدِ کوته

 حالد مُنیست ظاهر، اوُش پندارَ

 مایه استای بیت سایهوادعیّ

 پایه استحکمِ عقل وُ آرزو بی

 ل اعتمادش نیست بر نیرویِ خَ

 ل کایش نیست بر بازویِ خَوَ اتِّ

 داد سوی شبِ بی مِهر وُمن درآن

 پاکِ بامداد فاش بینم نورِ

 نده استتر زین شبِ پایَوادعی

 کآینده است ئینزدِ من، آن پرتو

 لیک در اندیشۀ مُعجِز نباش

  ن تالش!کُجان در طلب می با دل وُ

 زین شبِ تاریکِ پُر خون وُ عَذاب

 مسِ انقالب!ساز شَخیز وُ طالع
 

ا.ط

 

، 2بازنشر در مردم، شمارۀ  ؛ و3111سال  1سال چهارم، شمارۀ منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ سوم، 

 3112اردیبهشت  3شنبه یك

 

 ها:پانوشت
، 03موالنا در مثنوی معنوی، دفتردوم،بخش  بیتی از مصر ِ :خل  را تقلیدشان بر باد داد *

 ماجرای فروختن خرِ صوفی و... )اندر حکایت زیانِ تقلید( 

مضمون بیتی از موالنا : دو ریاست جوُ نَگُنجَد در جهانصد خورَنده گُنجَد اندر گِردِ خوان/ **  

 03در مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بخش 

 کالمِ مضمونِاشاره به  :ردحکم، مهزِ سَمُ سپس اعصابِزان/ ردبَاز بهرِ نَ دلبِ نیرومندی ***

 رد داشته باشد.هزی سَدلبی گرم و مَ ،بارزهمُامرِ انقالبی باید در  هزی از لنین که فردِنَ

 )ویراستار(
 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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  ندگانزمَبه رَ بادنوشْ
 )به مناسبت روزِ شهیدانِ حزب و جُنبش(

 

  رگیرمزمْ خواهم جام بَرَ رگِزُبُ زمِدر این بَ

 :ر گیرمسَ دالت را زِعَ شانانِفِجانْ نایِثَ

 !ربْ در پیکرد سُه با صَفتِخُ ی دوستانِشما اِ

 !رت سَحشَوَ ندانِه در زِردِخود را بُ مرِی عُشما اِ

 !جان در شامِ استبدادشما ای هَمرَهانِ سَختْ]

 ( 3) [!دادشما ای آشنایانِ مُهاجر، راندۀ بی

 تاریخ است این بایایِود از راه، سَزمانی نو رَ

 تاریخ است شایایِ کآن، شیمهنان بااز این رو آن

 شنجام و آغازَه اَزمان هون ریسمانی دان که نَ

 شر از رازَپُ یرِینْ سِدَرها فتیگِر با شِراسَسَ

 ر کفندَاَ استن، یک گز کمابیش سَشر را زین رَبَ

 صرفشود مَجان می ۀرماینی، سَم زَهَ بَره ژِمُ

 وا گرددما رَ سمِماست، رَ ر جایِاگر در گوُو

 (1) .نا گرددش فَاسمر جِست وَمی بادیآدَ که کارِ

 آسان نیست این پیکار بودن کارِ ولی در خوردِ

 راسان نیستنین هَخوُ هِبه گیتی کم کسی کز این رَ

 فَزا یابیبه هَر هَرخِش که در این دِصّۀ حِیرَت]

 (1) [خیز وُ پُربَال یابیرَنجْ کوُش وُنَبَردی سَختْ

 تو ندِآزمَ نْگِستی است هَندۀ هَر ژِاگر بَ

 تو ندِسَت پَراحَ رِاز خاطِ ،نیاید هیچ خِیْر

 بایدز میم سوُعالَ نْدِت رِمِحنَ یدانِدر این مِ

 بایدز میش ْ شد پیروُعِ ردِبَکسی کو در نَ



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ  و منتشرنشده راکندهپَ هایسُروده دفترِ احسان طبری

187 

 

 رروَآرمانْ پَ ند گر این راستانِبودَ مینِ

 رنوآوَ ردانِاین گُ ختِنادِ سَعِ ربود اَمی نِ

 ستینشَبِ لْهجَ رس وُتَ دیوارِ پَسِنسان در گر اِ

 ستی؟ی گشودَبین کِجهانْ جِاین او یِخود سو رهِ

 ندگی باشدرزَفتار را اَزا گفتند و این گُسَ

 (1) "دندگی باشزِ قلِعَ ینِمانان عِهرَدَ جُنونِ "

 !ستاریدرَرا پَ ندانی که مَرخودسَی خود پَشما اِ

 پندارید ه کاری خُردنسان را نَاِ زیدن نامِسَ

 لشکِسْ مُزمی است بَرَ ،خویش را آراستن حیاتِ

 لر دِتوست اندَ صمِلْ گاه خَرون، بَنه تنها در بُ

 زمْ باید کردرَ مخود هَ دّسازی، ضِخویشْ یِبرا

 زمْ باید کردر را جَفَسَ زمِرَه، عَ از آن آغازِ

 ر نیستتَمُبتَذَلخویش، زین خود  دِسوُ هرِپیدن بَتَ

 هیمی هیست؟بَ ستیِستی و هَاین هَ ت بینِتفاوُ

 این پیداستوست، مان بودن، طری  اینَردُمَ برایِ

 یداستمی شِآدَ سویِهمی دان، کو بآن را آدَ مَر

 آدَمر زادۀ بَهان کار است این جَ نگاهِلی بُبَ

 ماین عالَ نگِتاند از هَرا باید سِ بَختْ راجِخَ

 کندنطَلَب  ع از راهِمانِ هایِهباید کوُبِ

 ه افکندنردِش پَهرَهِ نجیدن، زِزمان را نیک سَ

 ردنپی بُ گْنسَ دانستن، به رازِ گْنرَ زبانِ

 رخ پیمودنهَ سیرِ، مَلودَنهر پامِ غِفرو

 جان گشتنختن، سَۀ نادیده دیدَصّهزاران دِ

 وان گشتنهلَک پَک اندَردن، اندَشُختی پا فِبه سَ

 زاد استمیآدَ بارِاین تَی گارردِتوانا کِ

 ریزاد استش مَاستد دَصَ او درخوردِ ردِستاوَکه دَ

 ردیدید، ندارم هیچ تَر زایَفَش ظَاز این کوشِ
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 خورشیدیسان پاکْزیم آنفروُراَر بَبه گیتی دَ

 ن گرددبوُزَ وُ آن خوار نبِر جَک دَلَفَ که خورشیدِ

 .گون گرددرنِسَ ویماسَ بْرِکِمی آدَ به پایِ

 
 با صدای شاعر سُروده 30، حاوی 3113ر کاست، سال و نوا 34، شمارۀ 3111منبع: مجلۀ دنیا، سال 

 [شنیدن فایل صوتی]

 

 ها:پانوشت

 کاست حذف شده است.  این بیت در مجلۀ دنیا هاپ شده، امّا در خوانشِ صوتی شاعر در نوارِ -3

اگر انسان در جسمِ خود فانی ": که کارل مارکس است مشهورِ خنِاین سُ این بیت مضمونِ -1

  "است، در عملِ تاریخِ خود بادی است

 ا در مجلۀ دنیا هاپ نشده است. کاست آمده، امّ عر در نوارِصوتی ش این بیت در خوانشِ -1

خوانیم نونِ دهرمانان را ثنا میجُ": که ماکسیم گورکی استنَهزِ  خنِاین سُ ونِاین بیت مضم -1

 )ویراستار(  "نونِ دهرمانان خِرَدِ زندگی است.زیرا جُ

 
 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 نیلن

 
 اشنگاه معِشُ دشُ شخاموُ لنین،

 خَل  یکرِپِ در تَپید اشلبدَ ولی

 اشگاهآرامْ ساحَتِ پیشِ به

 خَل . لشکرِ بنگر: صَفاصَف بیا

*** 

 تاریخ غُوغای از برخاست لنین

 الور،همتا دِبی وُ نیرومند هو

 بیخ بَرکَنَد تا را ظُلم درختِ

 سَر. بِفکَنَد تا را زَرّینه بُتِ

*** 

 پَرشکسته انسان ختِبَ همای

 داد رّمیخُ وُ نَشاط را آن لنین

 هبَستِ بوُد سَعادت گنجِ درِ

 داد. آدمی دستِ به وی کلیدش

*** 

 بینا وَخشورِ این پیش، از شنید

 را مِهین اکتبرِ بخشِجانْ دَمِ

 طالِع، ساخت مُعَظَّم توفان وزین

 را. زمین دآیَ کار خورشید، یکی

*** 

 ایران لبِدَ بر بیستون قشِنَ هو

 حَکّ جاودان، لنینِ نام بُوَد

 دشمنِ دّضِ ایران ل ِخَ تالشِ

 مُنفَکّ. نامْ زین ایلحظه نباشد

*** 

 تاریخ نگِاُورَ سَرِ بر بتابد

 نام این رَنج، درونِ در بتابد

 جُنبش امواجِ سَرِ بر بتابد

 نام.  این گنج، هون پُر، گوهرهاست ز

 

 با امضای س )مخفف سپهر( 341، شمارۀ 3111منبع: ماهنامه مردم، سال 
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 به لنین
 

  دمیرا د مُشتا ِ خَل ْ موجِ

  ز شورِ تو در تالطُم بود که

  دمیهه را پسندتو من آن در

 . بود وُ عش ِ مردم بود یراست

  دوستسا رادمَردِ مَردُمْبَ یا

  رَه شدوُ گُم دیبه ددرت رس که

 کان درست وُ نکوست  زیهر ه خَصمِ

  .آگَه شد یهادشمنِ عقل

  شیوُ حَسادت وُ تشو سوءِظَنّ

  یجَبّار یاو را به سو راند

  شیاندالفْشمِ آن خَدر هَ خَل 

  .یگاریب یشد سِزا گَلّه

  یتو در رَهِ هست یبود کیل

 :ریجهادِ کب نیا کِید وُ نبَ در

  یوُ دشمنِ پَست یّزشت خَصمِ

 .ریهون تهون نور وُ راست هم پاکْ

  وُ فراز بیاست پُر نَش یزندگان

  یفرسارَزمِ سختِ جانْ نیوندر

 راز،  دیمردُم گُشود با شِیپ

  .یجا دیبا دیمردُم گُز زدِنَ

  امتحان رفتن دانِیم روزِ

 بودن،  نیلن روِیاَر پ یخواه

  هنان رفتنآن راستْ دتیبا

 .بودن نینهُنیا پاکْ دتیبا

 
 3110سال  3دوره سوم، شماره  ا،ی: مجله دنمنبع
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 یکارپِ سازگارى وُ
 

 اىسِرِه جَلیسْاز سَر مِهر، 

 اى:گفت با من سخنِ نادره

 هه که در سر دارى،بینم از آن"

 آرزو وُ پندارى بندۀ

 همه تندى وُ تیزى هه کنى؟این

 غوره ناگشته، مَویزى هه کنى؟

 اى راهِ خود استسوى هر دهکده

 (3)"کارها در گِروىِ گاهِ خود است"

 ندآرزوخواه بَسى بودَستَ

 ندها بُرده وُ خاطر خَستَنجرَ

 لیک انسان نه بِه از جانور است

 بندۀ شهوت وُ خواب است وُ خور است

 زاده نه آن خواهد بودآدمی

 که تو گوئى که هنان خواهد بود

 کیمیاگر پىِ اِکسیر دَوید

 مُرد از جُو  وُ به مقصد نرسید

 تو بدین فکر که دارى در سر

 "اى نو ِ دگر.کیمیاگر شده

 

 مُنکرِ آنى که بشر" ش:اگفتم

 ها کرده به رَزمِ با شَرّ؟تحفَ

 مُنکرى آن که بشر پیش رَوَد

 اُوجى به رهِ خویش رود؟سوى 

 نیست تاریخ هو تکرارِ ددیم

 سته شدیمبَلْسته وُ دِبَ "نو"ما به 

 وین سَمَندى است که خودپو نشود

 تا به مَهمیز نَرانى، نَدوَد

 ما سخنى نیکو گفت: مَزدکِ

 "د جُفتصرت شُ، به نُنور با رَزمْ"

 تا تالشِ من وُ تدبیرِ تو نیست

 نیست دیو اِدبار به نَخجیرِ تو

 روحِ ما حاصلِ پیرامُنِ ماست

 تا کهن هست به جا، نقص به جاست

 ور محیطِ دگرى زاده شود

 ها روشن وُ آزاده شودروح

 درد وُ عزاستهمه جا بهرۀ ما 

 فطرتِ بُرده بدین درد رضاست

 ، خوشىهمه آسیبْهون تو با این

 .نخواهى بِکِشى زمْبارِ این رَ

 ندى استبندۀ خام نداند بَ

 ندى استرسَهدفى خُبى میوۀ

 لیک انسان که جَسور است وُ عُنود

 مى از رَزم نخواهد آسوددَ

 ر بُوَدشهرِ مقصود اگر دوُ

 اش همه ناسوُر بُوَد،ور طری 

 م استنَهتَددمى هم به رَهَش مُ

 است! "دَم"که به زندانِ ر آنبَ نگْنَ
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 که در این جنگلِ شَرّر آننگ بَنَ

 رگانِ دِگرگردیده هو گُ گُرگْ

 م، نِى گیجاسترَندار پَمن نه پِ

 .شود هیره، ولى با تدریج ح ّ

 لندکه در شامِ بُ زرتشتگفت 

 کنند روسان به نوا بانگْهون خُ

 باشد( 1) فَرابینآنان که  شمِچَ

 ناظرِ روزِ نوآئین باشد 

 گرىنِاین شیوۀ کوتَه بِهِلْ

 "روسِ سَحَرى!در نوا شو هو خُ

 

  ها:نوشتپی
 *  االُموُر مَرهوُنَۀ بِاوداتِها( 3)

؛ ]فَرابین[ بینستخُیعنی نَ ،است (parvah dar-sha)پَروَه دَرشَخروس، در اوستا صفتِ (1)

 .بیندشب می رای تاریکیِوَ خورشید را از ،زرتشت، خروسِ نور نظرِ اوستا به زیرا در

  احسان طبری

 
 3110اردیبهشت   1؛ دورۀ سوم، شمارۀ منبع: مجلۀ دنیا 

 

درکِ  در باب اهمیّتِ( 013، ص24امۀ مجلسی، جلّاسالم )بحاراالنوار، ع پیامبرِخنی از س* 

اودات درست استفاده شوند، امور هم به سرانجام از اگر "عنوان یک داعده که ه ها بفرصت

 . )ویراستار("رسندمی

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 تمدّنِ بزرگ

 
 

  هاست به سُراغِ ما آمدهمدّت "تمدّنِ بزرگ" یراست

 :شماز نوشهر تا دِ ینگارنگِ سلطنترَ یهاکاخ در

  یکارخاتم یوارهاید ها،یبُلور، استخرِ طوط ۀگرماب

 مُرَصَّع، کبابِ طاووس،  یگاریرسیز

  سیساالدِ پار ا،یتالیا ۀویهلند، م یهاگُل

  کنندیحمل م کریپکوه یهانگیکه بوئ

 .است شیکه مرتباً در افزا کایآمر یهادر بانک یاردیلیم یهارهیذخ و

  که میادهیرس "تمدّنِ بزرگ"اکنون هنان به  امّا

 !بود دهیبه آن رس "کلئوپاترا"ملکه  شیهزار سال پ دو

  ،خواندم یرا در کتاب فیتوص نیا یودت)

 .(فرو رفتم نیگغم به عجب آمدم و در افکارِ

  کردیم یالژورد ل،یخود را با نِ سوانِیکلئوپاترا، گ او،

  افشاندیم ییو بر آن پودرِ طال

  (Arbiter elegantiarum) "ییبایداورِ ز"به نام  یشخص

  او بود یِگطِساطِ مَشّابَ نگهبانِ

  آراستیاو را م یهاناخن گان وُهمُژِ ،یرانیا یحَنا وُ یعرب ۀسُرم

  بود سْاز آبنوُ اشگرمابه

  آمدیم رونیهون از آن ب و
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  دیلَمیانباشته از پَرّ ِ حَواصِلِ بُنطُس م ،نْیندرَپَ یهابالِش بر

  داشت شیآرا لِیوسا وُ یدوط وُ شهیش صدها

  گرفتیم یت جامُنَبَّ از هوبِ مُعطّر وُ ییزهایم در جعبه وُ که

 :از جهان آورده بودند یاها را از گوشهاز آن کی هر

 ی.ونانی نِیزرّ یهاهیرایپ ،ینیه انِیپرن ،یهند اتِیعَطر ا،یاسپان صابونِ

  زیکلئوپاترا ن ساننیبد و

  خودِ ما "یِسلطنت لِیخاندانِ جَل" مانند

 !کردیم یزندگ "تمدّنِ بزرگ" در

 !دییفرمایم ی؟! شکسته نَفس"دروازه تمدّنِ بزرگ" یجا هه

  !میاجلو پرتاب شدهها بهفرسنگ ،یخیاز آن، مانند جبرِ تار ما

 رتر،یهم د دیشا کم،یوُ  ستیب تنها در درنِ دیشا

  شاه را یهایبفهمد که هرا آبِ استخر طوط یرانیا گرِرزِبَ

 :اندکردهیحمل م مایبا هواپ "یشیو" یهاهشمه از

  است که "یشیو"شفابخشِ  یهاآب تنها

 !را حفظ کند یطوط یپَرها کمانِنْیرنگ ۀجلو تواندیم

 است،  ینانِ خال یاقمهلُ یکه در تَقلّا یکس یبرا ،یآر

  ؛شوار استدُ "تمدّنِ بزرگ" نیا یمعنا درکِ

 شوار!دُ اریبس

 
 3110 خرداد 1وم، شماره سدوره  ا،ی: مجله دنمنبع

 

 انگلستان )ویراستار( -بریتانیای کبیر بوسی ملکۀ دست محمدرضا پهلوی درحالِ ویرِاتصاز یکی* 

 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 ریاکتبرِ کب یِسالگصتبه شَ

 
 (( از آرشیو اسپوتنیكسالگی انقالب اکتبر 12جشن تزیینی )عکس 

 

 !اکتبر یا ش،یعُمرِ خو یِسالگصتشَ به

  توست یِجوان وُ یاوّلِ شاداب هنوز

  نیروزگارِ نو خِینبدِ تارگُ هنوز

  توست یعجازِ داستاناِ یاهویاز ه پُر

  مقامِ تو در برابرِ خَل  ستین شِگِفتْ

 توست ینشان درنِ ما همه کارِ تو وُ که

  استعمار یبنا وُ یکشبهره وا ِرِ

 توست یاز آن جُنبشِ جهان دهیرسلْلَخِ

 کمال  ِیهست در طر یهر طرف طلببه

  توست ینهان یرویاز ن یمَظهَر تمام

  یشد که کوهِ دشوار انْیصلح عَوُنگجَ به

  توست یپَرّ ِ کاه بَرِ همّتِ روان هو

  ما یِهمانیبه م دیصُلح گر آ فروغِ

  توست یِزبانینجِ ماست که از رَ یهیبد

 ستاند به خارِمَدَ قتیز حق یگُل وگر

 توست یباغبان یِعاست که از سَ لّممُسَ

  تو را ستین باکْ شهیپسِتَم انِیجان ز

 توست یجهان دوستانِ جان یهاخَل  که

  نبودَت راه نیاندر زم یزمان اگر

 توست یآسمان یِن کِشتبه گردوُ کنون

  داستیپاین  کیدراز است، ل هیپوُ وگرهه

 توست یتح وُ کامرانفَ دُور، دُورِ تو وُ که

 :دیّنو به کشورِ اُم یربا تو دَ گُشود

 توست. ینابهه، کو رهنمون وُ بان نِیلن

 
 3110خرداد  0منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ سوم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 
 

 

 

http://sputnikimages.com/media/706739.html
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 به اکتبرِ سالِ هفدهم
 

 

  مایهواپ رنگِمْیبالِ س رِیابرها در ز
 اند،افشانده نهیرا بر س دیخورش یطال
 .سترندگُیم یزییپا نِیرا بر زم شیسَردِ خو یۀسا یول
  رگردانِ ماهداسِ سَ راهِهم
  بر، در پروازمپَرَد و نه اَیجا که نه مُرغ مآن در
 .میَآیکشورِ شوراها م از

  که در اکتبرِ سالِ هفدهم یکشور از
 نو آغاز شد تِیّانسان یبه سو پرواز
  مودیمَصائب را پ نِیخاراگ ۀجاد هاتوده قتِیحق و
 !دینیرا بب نیلن یوُ محصولِ بذرها دیبرو
 .ستادهیبر آستانِ انسان ا یکه زندگ ینیسرزم در

 اش اِنکار کننداِنکارگَران بُگذار
 :ابندیها را بتنها لکّه دیدر خورش و
  مَرگْیاست ب یاهیگ نیا

  د،ییتا آسمان بُلند خواهد رو که
 .وادار خواهد ساخت یها را به خَموشها و زوزهپارس و
  نیآهن مُرغِیس
 .جَهَد یدر داالنِ زمان وُ مکان م نکیا
  ره،یت یِنبدِ هرخ، آبروشن است و گُ بنفشِ ، فُاُ
 .آلودکَفْ ییایبرها هون دراَ و
  در غُرّشِ آرامِ موتورها و

  رود،یدورتر وُ دورتر م یهامن به راه روانِ
 .دهدیرا نوازش مشعر وُ عش  وُ آرزو آن و

  ،میَآیتابان م دِیاز کشورِ اُم ،یآر

 ...نیزَرّ یایرو كیسامانِ  از
 

 ا.ط - ماینوامبر در هواپ 31

 3110 آذر 3منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ سوم، شمارۀ 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 ربازبه سَ یامیپ
 

ران در آستانۀ پیروزی انقالبِ ضدّ ِسلطنتی فضای سیاسی جامعۀ ایر اززیرین را متاثّ احسان طبری شعرِ
آن، پیِکه در رودهشاهنشاهی سُ ح ارتشِخطاب به سربازان وظیفه و نیروهای مسلّایران و 0532سال

 ایم. )ویراستار(  های رزمندۀ ایران بودهخل  به صفوفِپیوستن نیروهای ارتشی شاهدِ پدیدۀ تمرّد و 
 
 

 د رِنفَسازد مُ تو را از خَل ْ خواهدیم شاه

 ز بهرِ خَل نَ یتا که جانِ خود به راهِ او دِه

 از بهرِ سربازِ وطن؟ یدوستهنیم ستیه

 .که بودن زهرِ خَل  یگشتن، نِ کامِ خَل ْ شَهدِ
* 

 سلطنت سرگرمِ غارت روز وُ شب خاندانِ

  ؛ینفتِ وطن را انحصارِ اجنب بَرَدیم

  خود رانَد سُخن یِخواهخائن از وطنْ شاهِ

 .یمذهب بِیزَنَد از مذهب، از بهرِ فر دَم
* 

  کان در دستِ توست زه،یرنآن سَ ست؟یه اشگاههیتک

 خَل ِ واژوُن روزگار نیا ۀتو؟ زاد یستیک

 نگ، نگ است نَگرشدن نَدزد وُ غارت گاهِهیتک

  .افتخار نِیبودن، هست ع شیخَل ِ خو مُشتِ
* 

 بزرگ یمربُوَد اَ "تیّثیمرِ حاَ"ارتش  بهرِ

 دارتاجْ شِیپبه یمردم، نِ شِیاندر پ کْیل

   اشکَفَ در یه باشربِنه تنها حَ خواهدیم شاه

 .گزارخدمت یاردهشاران بَستَمَ شِیپ که،بل
* 

  ز؟یعز یا رَزمْ ۀجام نیتن ابه یهه کرد بهرِ

  ؟یکنیم تیحما یوُ از ک یجنگیم یکِ ضدّ

 :که تو رایز ،یارا کرده نیفکرِ ا دم،یّاُم هست

 ی.کنیم تیَوُ دِرا عقلْ یِانسان، دعو یهست
* 

  ظالمانبه ضدّ ِ یرا خوان شیسُرودِ خو گر
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 به آهنگِ درست یسُرودِ نَهز را خواند آن

  لمبُوَد خدمت به ظُ نینگِ ظالم! اندر هَا نگهَ

 .بُوَد جنگِ درست ،کردن بهرِ مظلوماننگجَ
* 

  د افتخار؟شُ نیردُم گشتن؟ ااِرعابِ مَ یۀما

 گردد شادکام آن است کز تو خَل ْ افتخار

 متَبر ضدّ ِسِ دیروا گرد اشمَکو کا خَل ْ

 .احترام گذاردیمحبوبِ خود را م ارتشِ
* 

 راه باشمردُمان هَردُمان، با مَنبردِ مَ در

 رز وُ بوممَ نیاز ا ،ردُم بِران با عَزمْمَ دشمنِ

  راه ستیبهرِ ارتشِ ما ن "انضباطِ کور"

 .شوم استینگنَ ،یفِ ظالم شودر کَ یتفنگ گر
* 

 گُردانِ پاکْ یبَس رانیارتشِ ا انِیم از

 کارخُدعه دِیلخَصمِ پَ گشتند با روبرو

 !ریذپَ "یالهوت"و  "نیالدپوُ"وُ  "انیپِس" ۀویش

 !پاررا سِ "خسرو"را وُ  "امکیس"پُر فَخرِ  راهِ
* 

  که تو اندر کنارِ خَل ِ ما یروزخوش آن یا

 جور وُ استبداد را اهِیس وِید ینبِفکَ

 گراناز غارت یمُصَفّا ساز رانیا ۀصحن

  را "داد" ینشان یروزیفرازِ تختِ پ بر
* 

  کیسرباز، ل یاست ا رَزمْ ۀتو جام ۀجام

 است هنیمادرِ خود را که خَل ِ م ادآوری

 !بَس بزرگ ید: اصلوَبُ جانیدر ا یشاوندیخو اصلِ

 .ن استخص را اندر تَشَ یکان دو سال یباسلِ نه
 

 3110اسفند  31دوره سوم، شماره  ا،یمجله دن منبع
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 خسرو روزبه به خاطرۀ روشنِ
 *برامس ثرا رتورِ تراژیكاووِبر اساس 

 
-0812) "یوهانس برامس"نامدارِالمانی، سازآهنگ موسیقی اثرِیک دطعۀ نامِ "رتورِ تراژیکاووِ"

رودۀ کنند که موضو ِ سُاین دطعۀ موسیقی نکاتی را یاد می فسّران در تفسیرِ( است. م0855ُ

 شود.تقدیم می خسرو روزبه ،دۀ آن به خاطرۀ روشنِ مبارزِ شهیدزیرین است و از طرف گوین

 )احسان طبری(

 

 رنوشتِ دشوارِ خویشدهرمانی با سَ

 خوارِ خویشبا دشمنانِ آدمْ

 با یارانِ نا اُستوارِ خویش

 شَریر است، وُ با نظامی که شوُمْ

  یکاری نابرابر درگیر است.در پِ

 میدانِ کارزارگرهه در 

 دارای زخمبا سینه

 در خاک وُ خونِ خود تَپید،

 ای فُروسوخت،و هون شُعله

 ولی سوزِ او شَرارۀ اُمید،

 ردیدتَبزرگ وُ بی یمیدِاُ

 ها افروختدر جان

 پذیردنمی هم از این روست که زَوالْ

https://youtu.be/siYoz9CLA2c
https://youtu.be/siYoz9CLA2c
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3
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 تا گام به گام

 ش بدنام وُ ناکامادشمنان

 رانجامو آرزویش سَ

 جای گیرد. بختْختِ ر تَبَ
 

  3114فروردین  3نامه مجلۀ دنیا؛ شمارۀ ویژه

 
 از یکی (،(Tragische Ouvertüre آلمانی به Tragic Overture تراژیک * اووِرتورِ
 آلمانی شهیر آهنگساز  (Johannes Brahms)برامس یوهانس آثار ترینمحبوب و ترینمعروف
( آکادمی فستیوال اورتور) سازآهنگ این اورتور دیگر نوشتن با همزمان و 0882 سال در که است
 اورتور و اثر این میان ضدیت کردن برجسته برای بیشتر تراژیک نام اطال  وادع در و شد نوشته

 در خندد می یکی: »است گفته جایی در خود آهنگساز که طوری است گرفته صورت همزادش
 دارد تعل  برامس آهنگسازی میانی های سال به که تراژیک اورتور "گرید. می دیگری که حالی
 زمینه در هرایی و هون بی پختگی به سازآهنگ که شده نوشته ایدوره در وادع در

 در که شده نوشته برامس سمفونی دومین از پس اورتور این. بود کرده پیدا دست ارکسترنویسی
 پردازان نظریه برخی. است کرده استفاده نیز یادشده سمفونی های تم از برخی از سازآهنگ آن
 )ویراستار( .نامندمی "معکوس سوناتِ" را اثر این فرم

 

 
 مینور( )رِ  D monor در 23 اپوس تراژیك، اوورتورِ ارکسترال اجرای شنیدن لینك

 
https://youtu.be/siYoz1CLA0c 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://youtu.be/siYoz9CLA2c
https://youtu.be/siYoz9CLA2c
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 دو مَرگ دو مَرد وُ

 [برای دکتر تقی اِرانی]
 

  "العاتاطّ"در ستونِ مجالسِ ترحیم، در 

  اش؛اعالنی دیدم: آه! می شناسم

 ،"رحوممَ"آن

  شهری و دوستِ روزبه بود:هم

  "طرفبی"مردی خاموش، هراسَنده و 

 ساواک برای شاهنشاه وُ آلْتبعۀ ایده

 خطر بُگریزد تاکوشید از که می

  تر زندگی کند.بیش

 از روزبه هند سالی، "  شدموفّ"در وادع نیز 

 با لرزه، با تسلیم، با پذیرشِ زبونی،

 تر زنده باشد.بیشْ

 ،رانجام مُردولی او سَ

 ش،ارگو با مَ

 ش،اکوهک زندگیِ هراسان وُ

 برای اَبَد پایان یافت؛

 آغازید:می را رگ، زندگیِ دوّولی خسرو، درست با مَ

 رتَر و پُرخونْتَاز زندگیِ نخستین، تابناکْ

 بیرون جَست "اکنون"از گوشۀ 

  سخیر کردو اُف ِ جهان و تاریخ را تَ

 ردی به زانو درآمد تا زندگی را به مَرگ بَدَل کند،مَ

 .رگ را به زندگیِ جاودانپاخاست تا مَهو مردی ب
 

 3114فروردین  ،3شماره  ،نامۀ مجلۀ دنیا: ویژهمنبع
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 ز!یجاودانه تبر یا

 * تبریز مردمِ جُنبشِ مناسبتِبه
 

 ریزخونْ دیوِ جان بر شَرَربیز، شدی آتش

 انگیزحیرت عزمِ با فِشُردی، پا مَردانه

 ریز،گُلْ اتبام وُ کوی شد مردم، پاکِ خونِ از

 گالویز: شدی هابُک گرستم لشکرِ با

 !تبریز جاودانه ای
*** 

 دربارَت، جانبِ از بارید آتش که هرگَه

 سَتّارَت ایعلهشُ هون درخشید ایگوشه از

 بیدارَت تودۀ از خاست پابه گُردها بَس

 رَستاخیز: اتپاسخ هر بود گرانضدّ ِستم

 !تبریز جاودانه ای
*** 

 دادی، جوانی دَم هر آزادی پیکرِ بر

 دادی، رِ نهانیشوُ را "خیابانی"روحِ 

  دادی"اِرانی"ایران، راهِ  به ارمهان گَه

 خیز:دهرمانْ تو خاکِ آموز،عبرت اتتاریخ

 !تبریز جاودانه ای
*** 

 میدانی آمادۀ باید، رَزمی که هرگَه

 ایرانی گرِروشن خویش، لِدِ رتوِپَ از

 دربانی از نه اتباک تیرافکن، از نه اتبیم

 !بِستیز توانیمی تا کارانسِتیزه با پَس

 !تبریز جاودانه ای

 )با امضای ا.سپهر( 143، شمارۀ 3114 فروردینمنبع: مردم، 
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 14 مُردادِ
 

 ستایبارآمده به باغِ هون جُنبش بیشۀ

 :بارَشخونْ لبِ با انار خندید باز

 رانَند. می را دیو

 افتاد "مَتَرسَک"جسمِ  در باد

 پَرید سَماوات سوی همگی هاجان مُرغِ

 گردید. آتش پارههیک ناگَه آسمان

 "اهلللطف شیخ"گُنبدِ  کنون است ارغوانی

  بُگذشت آتش خطّ ِ از "نقشِ جهان"در  ل ْخَ

 رسید، آواز به آواز که نیست عَبَث به

 رسید. شیراز "سَعدیۀ"ساحَتِ  تا موج

*** 

 بُلند؟ گردیده که است شِگَرفی غوغای هه این

 خونین ابرهایی

 آیند.می دَمبهدَم

 ستم، تاریکِ صخرۀ بر این کهنه دلعۀ

 .هنوز است راهبه که توُفان زِ است ناکْبیم

*** 

 شهر پیِ از شهر نیست؟ که مگر است!انقالبی

 است آمده مَصاف به نتَ ربَ کفنِ خونین

 دم وُ تبریز ز "دادبی به مَرگْ"پرهمِ 

 .است آمده خواف وُ جهرم تا افشانانشُعله

 

 )با امضای ا.سپهر( 133، شمارۀ 3114 شهریورمنبع: مردم، 
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 گرید یفردا
 

 تلخ وُ خَشماگین وُ است خونین ل خَ پهلوانِ

 است لب قشِنَ هیرگی، شومِ لبخندِ را شاه

 خویشبه نازیمی هوُدهب: بیشَ اِبلیس اینبه گو

 .است شب پایانِ وُ است روسانخُ بانگِ هرسویی

*** 

 لیک گیر،ایرانْ بود صدایی *"معۀ خونینجُ"

 رسدمی تررتوانپُ بانگی ل ْخَ هادِنِ از

 وُ خَموش مَحجوب دریای کنون زاتوفانْ گشته

 رسد.می ترکالن موجی بشکند، موجی که تا

*** 

 نشاند مَسنَد سَرِ بر را شَه که دنیا آن رفت

 دگر پیکار، دنیایی مُعجِزِ از دیدپَ شد

 بوُد، وادیِ خاموش میهن که روزیآن بهرِ

 .دگر فردای بوُد خواهد وُ فردایی بوُد

*** 

 آسمان دَضای نِی وُ پادشاه عَطای نِی

 نَبَرد در تنها بُگشود توان مَقصَد سوی رَه

 بود، کاو لقیخَ است پیروز بسیار، اَر مُشکل

 .نَبَرد در دانا وُ **آخِربینوُ  سَرسَخت وُ کزیرَ

*** 

 بشکَنَد باشد، ظُلم از سِرِشت کِش درختی، آن

 شود ترخَم شود، خَم توفان پیشِدر هم هرهه

 است ررجاتَپابَ کوبه هر با دیوار بر میخ

.شود ترمُحکم ضربه هر با نیرومند روحِ

 

 )با امضای ا.س( 131، شمارۀ 3114سال آبان منبع: مردم، 

 

در شهر تهران پایتخت  0532شهریور  02اشاره است به روز جمعۀ سیاهِ  "خونین ۀمعجُ"* 

ایران که ارتش شاهنشاهی از زمین و هوا تظاهرکنندگان ضدّ سلطنتی که در میدان ژاله 

 گردآمده بودند را به رگبار گلوله بست. 

نظر بهدر اوستا که  sha)-(parvah darپَروَه دَرشَ صفتِ خروس،  یا فَرابین "آخِربین"** 

 )ویراستار( . بیندشب می رای تاریکیِخورشید را از وَ ،زرتشت، خروسِ نور
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 کَف زِ فتادینَ خَلق پَرچمِ

 
 بریخت، که خون بَسی شَهَنشاه ساتورِ گرهه

 .کَف زِ نَیفتاد خَل  پَرهمِ

 خروش افکنده در پوشزره وُ تانک دلِ از

 .هدف سوی رودمی

 !شَریر کارِتبه جوُ ِ شما بلرزید هان

 !شیر آمده شمخَ به که

 است شده خانه هر آزادی لشکرِ سنگرِ

 است شده افسانه دگر بابک وُ مزدک سخنِ

 کوی وُ بَرزَن جاهمه ست،شده خیزدهرمانْ

 اگر، است باکی هه خوانند پیروزی بانگِ

 رویاروی. شانرگمَ

 یک جهان مَبهوت است

 سَرسَختی این وُ مَردی این وُ مّتهِ اینپیشِ

 کرد،می نکوهش خیره تو را که ببیند گو

 .وُ لختی سکوت به

 تاب بی اینک زَنَد، دَم "خونوُآتَش"شاه از 

 کشید، که را کسی بَالهاست، ز هَراسی هه

 عَذاب. بارِ هاسال

 دژخیم! ای بدان هان،

 تو شَیّادیِ وُ شَرمیبی تو، خونِ وُ کآتش

 .نبوُد تو سازِهاره

 بامْ ز اُفتاد اتتَشت

 نبوُد. تو رازِ ز آگاه که نیست عادلی

 زاد که است دِلیری گُردانِ ردرخوِ وطن این

 آزاد بَرآید رَزمْ این از کهآن درخورِ

 .باد بَر اششوُم دشمنِ شود کهآن درخورِ
 

 )با امضای ا.س( 134، شمارۀ 3114 آذرمنبع: مردم، 

 جهان پرولتاریای نمادِ که را سرخ پرهمِ درنگبی دیگر، مبارزی و میردمی مبارز یک :نقاشی

 ترینبرجسته از یکی ؛ (Geliy Korzhev) کورژِف گِلی :نقاشگیرد! می دست به است،

 ( )ویراستار(0200ه0103) بیستم ملقّب به تصویرگرِ اندوهِ روسی درنِ در روس خل ِ نقاشانِ
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 کار!یپِ جاهمه قهرمان، سکَهمه
 

 

 

 است؟هند آورانرَزم صَفِ هه؟شهیدان نامِ مگو

 است آرزوُمَند شهیدِ کشور این خل ِ سَراسَر

 بِستیزَد دیو با کنون ایرانی، استجایی هر به

 درآمیزد. دانشجو بانگِ با کارگر صَالی

*** 

 است؟ شر  یا غرب در کجا، د مُبارز شهرِ مگو

 .است بَر  نیروُی از انباشته کُنون هرجا فضا،

 است، میدان گُردِ وُتهران، وُتبریز مشهد تنهانه

 است وُزنجان است وُبوشهر وُایالم پاوه با ری که

  کسی، درزَلَنمی 

 است. "تیرباران"رمان: فَ هرهند

*** 

 کردی جابه آوَر!رَزم خل ِای تویی، من رورِغُ

 کردی بَرماَل اشننگ وُ پامالْ را شاه شُکوهِ

 .کردی پُرباَل را واالگوهران عیشِ سَرای

*** 

 !کُن گونگُلْ فتنَ سیاهِ جوی !پهلوانای بِرَزم

 !کُن همایون تَدبیری وُ بُگشا را کُهنه طلسمِ

 !کُن دگرگون را دُزدان شوُمِ بساطِ توفانی، ز

 !کُن واژوُن ،خَصمْ لوای بَرپا، را خَل ْ درَفشِ

*** 

 تَردیدی، نیست این در تو، تاریخِ توست گواهِ

 دیدی پُرخطر رَه پُرتوان، را دشمنان هه اگر

 نترسیدی هیزی از بودی وُ ایافسانه یَلِ

  زوُر: بارِ زیرِ نرفتی

 !رَزمیدی رَزمیدی وُ
 

 )با امضای ا.س( 133، شمارۀ 3114 دیمنبع: مردم، 
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 دانیهبه نامِ شَ یادمانی
 )شعرِ سِپید(

 
آن است نگاشته شده بود و  ۀندیراسُ یآرزو کی انِیکه از جمله ب دیپسِ شعرِ نیاهاست که یاز شگفت
 .گمنام را مطرح ساختند دِیشه دبرِ جادِیا ۀشیاند ،شعر در کشور نیا خبر از وجودِیکامال ب یکسان
داشته نکه از هم خبر آنبیاشخاص مختلف جهان  واحد نزدِ یِخیتار طِیواحد در شرا فکرِ کی شِیزا

 (احسان طبری. )وارد استاز آن مَ یکی نینام دارد و ا دوارُتَ ،باشند

 

 انْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ رَیَالْهِ وَانْتَظَرْنَا

 (باران را یادهیدیهون خشکسال م،یبود یدگرگونراهِ هَشم به)

 / نهجُ البالغهطالبیاب بنِیعل

 

 رنوشت، گاه سَشْرخِهَ - 0532

 یزمستان یکبود در فضا ۀتلخ وُ شعل دودِ

 گانهی یمانند مُشت -آلود شمخَ یهارده

 للسَخشکِ مُسَ ۀسِکن، سِکشِ یهاسهیک

 :فرشبر سنگْ سَروددّان

 بر دلب،  زَخمِ سُربْ کر،یپ رِیخون در ز یِجو

  گر؛جِتشنه انِیپُر از زخم هامارستانیب

 .دیبود که به اوج رس جهادِ مقدّسِ خَل ْ نیا و

 :سرانجام و
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 هن، کُ نِیدر سرزم یآزاد رنگِمین ۀدیسپ

 ...شَبَح کیظهورِ مجدّدِ  و

*** 

  !زیرانگوفانِ شوُت یا زادیرمَدستْ

 !تختِ طاووس را یطُرفه واژوُن ساخت هه

 دَرّ رازنِ مردُملَهگُرگِ لَه یدرآورد یاز پا و

  یراند کفتارانِ جَرَبْ یهاهون جوخه و

 .بَرسَر راتاجْ انِیزنان را، روسپراه

 !میخوانیتو را ثَنا م ندهیکوالکِ زُدا یا

 ی!انیعِص یهاجان وِیپُرغَر فشانِشْآتَ یا

  یف!شر یهاآرمان یپوهانْج یصَال یا

 ی!آمدرافَ سِرِشکْ یهافنده که از دطرهتوُ یایدر یا

 ی!ختیفرور یدهرمان ۀگر که از صخرآبشارِ وِلوِله یا

 شکندبِ روهن فُکُ یارهایتو مع بِیاز نَه بگذار

  رد،یرا به سُخره نگ یدروغ، راست تا

  درختِ کار فَربه نشوند دنِیها از مَکشَتِه و

  عادت نباشدسَ ۀنسخ یهاکر و

  زدیرورخَل ِ ما فُ شِیشاپیرا در پ وارهاید ۀهم و

 .رَوَد شْیر پنوتَ یهااُفُ  یسودَم بهبهدَم تا

*** 

  ندیشنِ روفُ انینِس رحمِیکه خاکسترِ ب یهنگام و

 :مییتو را از خاطر بزُدا مبادا

 ی.رفت مَرگْ یسوبه دگونْیروارمُ یابَردوُش که با خندهتفنگْ ۀنوباو یا

 ی.فروداُفتاد ینگلجَ یهون اَفرا ،رَگبار شِیگرِ بُلندباال که پفتنَ نیا

 !ناک بودات غَضَبْشمانهون هَ تیَهاکه مُشت زهیدوش یا

 ! یجُست ل ْکه خال  را در خَ یروحان یا

 !مجروحِ انقالب نِیدار بر بالزندهجرّاحِ شبْ یا
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  ،یهمگان گشود یکه در را به رو ریزنِ پ نیا

 !آبِ گُوارا ۀنان، با گُالب، با کوز با

 ی!گام شددراز هم ییِمایپورد که با راهخُسالْ دِیپموسِ یا

 !سربازان ۀزیرنبر سَ یبرادر یهانَسترَن یا و

*** 

 ! ییزُدارتیح یای! هه روییروزها هه

  بود رپایوُ د ظیتِ غللمَظُ کی یِانفجارِ ناگهان

 جان آمده، به یاِعجازِ مردُم و

 .اربابان را در خود غر  ساخت ۀوُ توطئ هاکیظلوم که شلّمَ یهاموجِ خون و

*** 

  ،یدالر اردیلیم 32سار ِ  - شاهنشاه

  ج،یساله، ژاندارمِ منطقه، پاسدارِ خل 0322 وارثِ

  بکِسیآواکس، آ ،یدالر اردیلیم 022 ۀکوهِ اسلح با

  ومیرسنسِگرانِ کُتاراج لِیتحو  - یبشکه نفتِ استخراج ونیلیم 1 یروز با

  ها،یوُ ناج هایسیاز زُمره او خورده،ینثاردر نشان وُ سوگندِ جان د، غر ِد وُ سپهبُارتشبُ 522 با

  ،ینیرزَمیو ز ینیگاهِ روزَمها دُستا  وُ شکنجهساواک و ده ۀهزار گزم 32 با

  د،یلعبَیرا م اردهایلیکسِ اصفهان که موُ کمپلِ "بهارهاه" گاهِیپا با

 یلیوُ اسرائ ییایدننگِهیِ زنِیهزار را 12 با

 وانیمانند هِلمس و سول یاَبَرجاسوسان با

  هاکارترها و کاالن رِیخ یعادُ با

  نگرَاز همه یالمللنیب انِیهوُ گانگستر وُ داها  ایاشرف وُ باندِ ماف با

  یتا زمان یریاز نص یجلّادان با

  یزدانیهون هُژَبر  ینرّه دُزدان با

 جهان،  ۀوُ سازمان وُ شرکت در هارگوش ادینوُ بانک وُ بُ نویوُ هتل وُ کاز الیکاخ وُ و هاده با

 پوشواالحضرت وُ واالگُهرِ الماس 032 با

  برّا  یهالهیبوس در مَلهَکمِه یسناتورها وُ النیوُ وک رانیوُ وز ریهاکرانِ حزبِ فراگ با

  ها،کخواهیو ن هاانیهون جعفر یوُ ورّاج حیوَد یهاپوزه با
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 .فّن جارو شدندعَمُتِ ۀرشَحَ یمُشت هون

*** 

 پوک وُ زَراَندود یسَطوَت گرید بارِکی

  نیگِل یبَر پاها یغول

 .ختیگان فرورپابرهنه یِبرابرِ دادخواه در

*** 

 ردا، زاست که فَسَ سپَ

 ما لبخند زند،  هنِیدَشتِ مبر پَهن یآزاد دِیکه خورش گاهآن

  مینگ بَرپاسازسَگرانْ یادمانینام، گُم دانِیشه نامِبه

  خ،یتار زارِگْیر رآلود بَخون یپاها یِطوالنردّ ِ نینامِ ا به

 *"نیخون ۀشنبکی"وُ  "اهیس ۀمعجُ" دانِیشه نامِبه

 رُخام  و شمْیَاز مَرمَرِ خارا وُ  یادمانی

 سازد یابدماسه را که حَ ییهایکاربا کنده

  یطاد یۀدر سا دان،یآتشِ جاو با

  ابعادِ روحِ دهرمانان، بُلند وُ گُنجا هون

  نیآتش خکِیم یهازائران با دسته تا

  آورند ادیعله وُ در نقشِ بارگاه، بهردصِ شُ در

  ساخت،یم خیپُر دِلهُره را که تار یهالحظه آن

  ساختند خیباخته را که تارآن زنان وُ مردانِ پاکْ و

 .است ابیکم یلحظات نیزمان، هن ۀآلودتِ خوابطلَدر عُ رایز

*** 

  یزمان، اَشباح یباروُ یآن سو از

 :مُشَبّک، بر ما نگرانند ۀنیبا س باخته،نگْرَ

 !دانیشه یآشنا، اَشباحِ زِنهارگو اَشباحِ

 شِگَرفْ ستیافهیانقالب بودن، وظ ۀرزمند

 :میرا تازه کن مانیپ ارانیتا در برابرِ  بُگذار

  دوست را وُ دشمن را که
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 !مینَبَر ادیرا از  ندهیوُ آ گذشته

 م،ینفروش فریبْ ای به زور راهمهیرا در ن یآزاد

  م،یزینر یباورخوشْ یِرا در پا یاریهُش

  میبِرَو انیتا پا یهیبه سِت یهیو از سِت ،یبه رَزم یاز رَزم و

  میرا مُحکم کن خَل ْ ۀبا ساروجِ اتّحاد، خان و

  آوارِ فاجعه جان نَسپُرَد رِیکودکِ آرزو در ز تا

 .از روزنِ غفلت به درون نخزد ختهیگر وِید و

*** 

 .رساندن دشوارتر انیپااست وُ به آغاز کردن دشوار ،یآر
 

 3114 اسفندا.ط / 

 

 3114اسفند  31دوره سوم، شماره  ا،ی: مجله دنمنبع

 
 

در شهر تهران پایتخت  0532شهریور  02به روز جمعۀ خونین اشاره است  "اهیس ۀمعجُ"* 

سلطنتی که در میدان ژاله  ایران که ارتش شاهنشاهی از زمین و هوا تظاهرکنندگان ضدّ

یا  Кровавое воскресенье  "نیخون ۀشنبکی"وُ مده بودند را به رگبار گلوله بست؛  گردآ

Bloody Sunday ژانویه 1)0123ژانویه 00روسیه درروز معترضِ مردمِ است به سرکوبِاشاره

ای تزار توسط نفر از کارگران اعتصابی و مردم برای تقدیم عریضههزار4تقویم ددیم( که حدود  در

 سربازان نیکالی دوم کشته و زخمی شدند. )ویراستار(   
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 الدلِ پوُگُ
   

 زمِه بِتاز!باز اِی گَ

 رهِ من، کودکِ من،رِ همبر سَ

 خواهرِ من،

 باز اِی بوسۀ شَلّا  ببوُس!

 گونۀ دخترِ من

 داغ گذار،

 بر دلِ مادرِ من!

 تا شکوفا شود از داغِ سیه روزِ سِپید

 بمیرَد جاویدتا که اشکی نَچِکد، رَحم 

 باز بر نَعشِ رفیقانِ من اِی دیو بردص!

 ر!بَبِ رنجِ همه یاران، تو به تاراجْدستْ

 ها در کِش،شُعله در دفترِ آموختنی

 فته بِکوُب!با سُمِ اسب، تنِ شهرِ برآشُ

 هرهه خواهی بکن اِی مَستِ میِ بیگانه

 تابیِ من،تا تماشاگرِ ردصِ تو وُ بی

 دانسته، بداند اکنونلخی که نَرازِ تَ

 قشِ سِتم بر رُخِ یاران بِنوشت،خون اگر نَ

 خونِ گرمی که به هر هِهره دَوید،

 رسی که ندید،نگِ تَرَ

 سَرِ مَهرورِ رفیقان که شِکست،

 روری که در اوستشکسته است غُنَ

 رِ راه گرفت،ژخیم سَگرهه دُ

 ردا که نَبَست!رهِ فَ

 ات شد آزادبا هجومِ تو وُ غارتگری

 ش در دفسِ هوبین بوداهر کتابی که تَنَ

 آشیانی ز رفیقانِ من اَر سوخته شد،

 خورِ آتش در جان،برگِ آتشْ

 شین،نِربادبرگِ بادآورِ بَ

 تر شُعله زند خانۀ پوشالیِ توبیش

 هَشم، دیدی آخِر تو که در کِشمَکشِ نیزه وُ

 شمانِ رفیقان همه جا کور نمود،بر ِ هَ

 یارانِ تو را  بر ِ سَرنیزه

 گرهه یک اخترِ تابنده نبیند دگر

 سَحَری را که به راه است، به راه

 بیندمی هَشم، به دلْگرهه آن دخترِ بی

 خوردۀ سیمایِ پدرپَس از این سایۀ هینْ

 ر است تو را دیدۀ اُمید هنوزکوُ لیکْ

 دیدیتِ من میشب، ملّ ورنه در پهنۀ نیلیِ

 ،درخشنده که هستهمه اخترِ جاویدِ کاین

 پاسدارِ سَحَر است!

 خوار بِتاز!ۀ خونْزمِباز اِی گَ

 روی این مزرعۀ سبزِ جوانی وُ نِشاط

 روی این سفرۀ رنگینِ حَیات

 هازیر وُ روکُن همۀ هستی

 کرده بپاشهای عَطَشکینه در کامِ زمین

 بِرویَد روزی هون ندانی که اگر خَشمْ

 رویِ این دشتِ بزرگ،

 لی، که دِرُو بتوان کردنیست گُلِ آن گُ
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 کس نَچیده است آتش

 فان در مُشتانباشته توُکس نه

 کس خوشۀ خورشید نکرده است دِرُوهیچ

 گوش میدار که باز از دلِ آن ویرانه

 از بَرِ خانۀ مخروبۀ صُلح

 از پَس وُ سَردرِ بِشکستۀ کانونِ جوانانِ دِلیر

 د آوازرآیَفته بَاز بُنِ هر دلِ آشُ

 آواز، سُرود! و نه

 بانگِ بنیادِ جهانی بهتر

 غُرّشِ فتحِ دگرباره سُراینده وُ پُرآواتر

 که بر آن باد دُرود!

 !که هست دلِ بیدار ،آهنِ تَفتِه نباشد

 الدی، در کامِ خطر یافته آبگُلِ پوُ

 پَسَندلِ رویاییِ مَهتابْل، گُنیست آن گُ

 نشینلدانیِ بر جوُیلِ گُل، گُنیست آن گُ

 زارُوِ توُفانْگِرداب لِاین گُهست 

 .خیزشْگُلِ افروختۀ آتَ

 باران و تُهی شد دلِ آن اَبرِ گِران ریختْ

 آسمان در دلِ خود زاد هزاران خورشید

 کمانروی گهوارۀ رَنگینه

 پید.پرهمِ صُلحِ سِ

 
 3112اردیبهشت   33، چهارشنبه 33مردم؛ شماره روزنامۀ منبع: 
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  زمین

 

 گانندِزِ زادگاهِ رگاه وُزمین که گوُ

 ،نی استبودَ گاهِشتْرِسِ

 د رَخود بر آوَ نایِرفْز ژَ جادویی یِهاژدِهو اِ

 .میرّخُ نَهزِ ساطِبَ

 د،شَس به کامْ درکِپَسِ

 .ه بُدساط هِشتِبَ برهر آن هه 

 د،هَرگ می دَمَ به بادِ

 .ه بُده کِشتِهر آن هه را کِ

 هانچهها و غُرگبَ به سوی اوست، بازگشتِ

 هاستها و دَشمهَ به سوی اوست، بازگشتِ

 هاستسَگُ ،هاشتهرِبه از او بُوَد 

 .هاستشَاوست، آخرین نِ شِگِفتِ عبدِبه مَ

 میننا اَ مینِمین، که این زَغَ شومَ

 د کمیننَزندگی کُ هایِنی به جادههزَهو رَ

 ردِ خود تنِ سَد، به مَنَهان کُنی نَکه تا تَ

 وانوی رَمین رَکه بر زَکنون 

 زندگی غِروُن از فُوان کُجَ

 خود، شکِاَ می زِنَ می،دَ، میمین هَکنون که بر زَ

 .نثار کُی نِوِ به خاکِ

 ،پیر مینِاین زَ بر
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 .نذار کُخود گُ گاهِ رگاه و زادگوُ

 تیمّخواه هِز او بِوَ

 .میمی دَردُمَ بیلِپیچی از سَنَ، ایندهوَر آن رَکه تا بَ

 ،گانندِرَهون دَزِ راه،  دسَمان رَاَبی رگِهو مَ

 ،د آهرویَش نَرَکه از بَ، خود رِوی به گوُهنان رَ

 .گانندِزِ پایِ تو، به زیرِ تی زِعنَلَ گیاهِ

 ثار داده استتو را نِ خود، نَهزِ جِنگَ مین زِزَ

 هار داده استر بَمی به هَرَّخُ وُشِگُفتِگی  

 ،حرگونِ بَنیلْ موجِ زِ

 خود نَصیبِن کُ دصِیْ

 ،هرردِ دَژوَال رخِبه هَ

 خود طیبِبه  بِکِشر پَ

 ها،گیاه ز جادویِ

 خود بیبِن طَبه دست کُ

 ،رگاهنه گوُ

 مینمی است، این زَآدَ کارگاهِ

 .تو است رِیاوَ تو، رِمادَ تو، مو برادرِهَ

 .تو است رِروَهرپَمِ گرمِ آشْنایِ رایِسَ

 ،رومَ ثبَعَ ،بر این زمین

  !بیافرین

 !بیافرین
 

با سُروده  30حاوی  3113ار کاست، سال نوبازنشر در: و  1، شمارۀ 3112منبع: مجلۀ دنیا، سال 

کاست اجرایی دیگر در ] نیز و ،[شنیدن فایل صوتی]محمدرضا لطفیجادویی  همراه با تارِصدای شاعر 

 با موسیقی کالسیك. 3113سال در  "و هنرمندان ایران شورای نویسندگان"تولید [ 3صدای شاعران
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https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/16-ehsan-tabari-zamin.mp3
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/16-ehsan-tabari-zamin.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=IAWXVcI1OfY
https://www.youtube.com/watch?v=IAWXVcI1OfY
https://www.youtube.com/watch?v=IAWXVcI1OfY
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 سافری در گُشودمُ
 

 دزَدر طلسمِ روزگاری که می گَ

 ها درازتر است از پرتوهاهنگامی که سایه

 ،شویممُختَنِ  می ،سیفَدر آرزوی نَو 

 از خون و تاریخِ لبالبْ

 ؛خوانَدنامۀ شیدائی بر ما مینجْرَ

 خندِ اَسرارآمیزو خداوند با نوش

 ؛گذردفریاد میبر این صَحراهای بی

 ه که فاجعه است وُ گِردبادِ سرنوشتگَآن

 ...های مَرموزِ خزانیو دَم

*** 

 مسافری در گشود

 شَهد وُ الژوَرد شادر دیدگان

 گون در پَسِ پوستی سِپیدهای نیلْگرَ

 اش رارواریدِ خندهو هنوز مُ

 اندکوفتهنَهای کینه پُتک

 رگ.نیمی مَ با دلی نیمی عش  وُ

*** 

 ندهفَرشار از نیرویی توُوجودش سَِ طّشَ

 ریختش میااللِ دیدگانکه به دریای زُ

 اش زایشیو هر تُندری در ژَرفای دل

  ند!مَکوهدیو! هه شُهه 

 دزَخَش بر کوهِ بُلور میاراهَ

 رَخشنده وُ لهزنده

 اش.زیدهاش وُ سَزیدهراهی گُ

 *** 

 ریبادر جادۀ درازِ اُمیدهای فَ

 رَنگهای موّاجِ سیمْاین سَراب

 خستگیو مسافرِ ما بی

 باطیباطی به رِاز رِ

 ...از گوری به گوری

 *** 

 آلودردهای گَو او در کنارِ این جاده

 کفتارانی یافت با نگاهِ شَرَربیز

 هَرَندفَن میهای عَکه الشه

 هایی پُرطَمطَرا و بودلمون

 های عَبَث،با غُلهُله

 و روباهانی در جامۀ کاهِنان

 ... با لکۀ خون بر رِدای سِپید

 تاخت: بْو سپس اس

*** 

  ای شَهسوارِ من! ،بتاز بْاس

 بِپوی از سرابی به سرابی

 این جادۀ درازِ اُمیدهای فَریبادر 

 .هادر این جادۀ گورها وُ زیتون

*** 

  ای زیبای من! ،بتاز باس

 از تیرهای جَهَنده مَهَراس

 آورو از دَهقَهۀ ترس
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 آلودهای خَشمْشنامو از دُ

 آیندو از ساطورها که فرود می

  روند.ها که باال میو از طناب

*** 

  ای پهلوانِ من! ،بتاز بْاس

  بِگِری، ولی مَگُذار!

  شو!نَبِمیر، ولی فَنا 

 بِسوز، ولی روشن ساز!

 *** 

  باد!سِتم وُ دروغ از تو خُرسَند مَ

  فریب وُ سالوس از تو یاری مَبیناد!

  م باش!ردُدر عُزلتِ پارسائی با ادیانوسِ مَ

 پیدموی،گرانِ سِرزِبا بَ

 پوشبا مادرانِ سیاه

 غُرّدمی جا که رَزمْآن

 .خنددجا که صُلح میآن

 *** 

 ای از لعلِ سوُده مَنوشباده

 هاستشت از شُعلهخورِکه نانْ

 رّینبِ زَو در این شَ

 نگرَفَ با نیایشی در گوشِ صد

 !نان، بِرانکُفریتان را لَعنْعِ

 *** 

 و آن هنگامِ ناگزیر

 شود،رنگون میسَ که سَمندَت در مُهاکْ

 .بِسپارای هون خود جَم را به شیفتهجامِ

*** 

 نعُروج کُ های گوهربارِ مَالئکْبا بال

 وار، اَثیرگونه،مْنَسی

 به پهنای سراسرِ آسمان

 بّارانختِ آبنوسِ جَرازِ تَفَ

 ردهشُهم فِبه هایدندانفرازِ 

  :ندبَهای بیو هِلهِله

 ..رورِ انسان.به نامِ پُرغُ
 

 

 3112آذر  -ا.ط 
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 حزب
 

  گذار!تافتند، بُ سی از تو روُبَ

 ساالرولی تو، هاووش، تو، کاروانْ

 الخ نَفَرسودینگْیر در سَاز سِ

 وز رَزمیدن نیاسودی.

 *** 

 یندهپوُ ،سربازت بی تودّع

 رافتِاِ جر وُدر تیربارِ زَ

 به شو ِ سِتیغِ آینده؛

 کاستی را تیرگیو هون 

 و راستی را هیرگی روزی است

 کیبِ بسیارشَ

 تا صبحِ پیروزی است.

 *** 

 رون خزیدنتو آموختی از مُهاکِ خود بُ

 زیدننامِ انسان را سَ

 تا طارمِ نور باال فَراختن

 هون زَر در بوتۀ رَنج گداختن

 ستگی گُسَستنبَلْاز دِ

 ستگی پیوستن.به وارَ

 *** 

 اُمید درآمدنتو آموختی به کویِ 

 هون خورشید در خویش سَر زدن

 سُرودن زیستن را نه موئیدن، بَلْ

 وز خارۀ سِتبرَنگ روزَن گشودن.

***  

 تو آموختی پیکارِ آرمانی را

 را رانیاِ شِگِرد شِگَرفِ

 تاهو پرتو رَها در نهانَ

 ها: عطرآمیزههه جادّ

 تاگشتِ شهیدانَلْو گُ

 افشانشآتَ

 رانگیز،شوُ

 تاجاویدانَ و ریشۀ

 گو از رستاخیز.ژدهمُ

*** 

 ای مادر، ای آموزگار

  ن!هُشیارم کُ ندهای جادوُدر بَ

 وز بهرِ سُلوکی رَنج بار

 ن!زاوارم کُسَ

 

 ا.ط – 3112دیماه 
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 التِ مَغروُرای ایران! ای فَ
 (چَکامۀ بازگشتِگان)

 
 

 ،مانده بر زِهجْلَهای فَبا انگشت

 ،های فراسوُی گوش سپُردمبه بانگ

 هایی، با جگرِ خونینبه اُف 

 لقی سِتیهَندهبه غَریوِ وحشیِ خَ

 زدهبه شَبَحِ شهری جِن

 اندنگین نشستههای رَهایش تَذَروْکه بر بام

 زننددَم می ندگان از کابوسْراسَهَ

 بندددار، راه را بر شیطان میهای زخمسینه

 های مُقَرنَس،طو این همه خَ

 خمِ ناشیانه عَبَث نیست با پیچ وُ

*** 

 رهرویی بازگشته از داالنِ پیچاپیچِ زمان

 وُ کاونده ش: دردناکْابا نگاه

 های پیشیناش: از پیمانبا توشه

 تش به ابدیّش به اکنون، و روئیروئی

 گوش: سخنازبان

 ش: خاموشاروان

 سراپا آغوشی بزرگ برای یاران

 زَد ای که از سودایِ شب سَرو مفتونِ شُعله

 پیوندندها که به دوزخ میراهو در میانِ همۀ کوره

 انجامد!خداوند میناک که به مینویِ زهی آن تیراژۀ تابْ

*** 

 سپُردند!دریغ بر آنان که در مِهِ سِپیده جان

 های ناشنیدهرانهو بر تَ

 بارِ شِگَرفْو درود بر آن تَ
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 که از خیزابِ خونینِ زمان برخاست!

 و بر فردایِ دگر که شِکُفتن آغازید!

 و گریزِ شب که دیری درنگید!

 سُراییِ بزرگِ فرشتگانو آغازِ هم

 ها در کهکشانِ روحمنظومهو ردصِ 

 ها در شبکۀ نوررگبَلْو درخششِ گُ

 و پچپچۀ جوی وُ سنگ

 و عطرِ نان

 های خوشابِ تاکستانو یادوت

 نجو شُعلۀ نارَ

 و شُکوهِ نَخلْ

 پیدرودو گذارِ دُرناها از سِ

 های زرد وُ داغو زمین

 طیف بر سَبَالن!و بنفشِ لَ

*** 

 ]مدرسه[ تا کاخِ سفید!فیضیه پایان از های بیدرود بر صف

 راشخَو بر فقیرانِ کوبندۀ آسمانْ

 اش!نگارنگدرود بر سرزمینِ آبایی و دبایلِ رَ

 های گَردآلودهای گِلین وُ باغو گنبدها وُ هینه

 سارِ زمانهاش در کوهو تُندَرِ لرزاننده

 اش و سُرودَشو سُروش

 بخشد.نمی ها امانْکه به طاغوت

*** 

 های واپسینِ یأسکه رَعشهه گَآن

 راه بودل همبا خستگیِ دِ وُ پیدیِ سَربا سِ

 اژدهایی که بر تختِ طاووس

 آهنگِ هَنبَرۀ ابدی داشت،

 رانده شد از کُنامْ

 بنگِ شَهای سیاه به رَو اینک کسانی با جامه

 د از بُهضبا لبانِ کبوُ
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 های زهر در دستشیشه

 اندساختهرصت، کمین های فُسِ ستوندر پَ

 ندۀ ارغوانی راتا این ساغرِ جوشَ

 بیاالیند...

 دیالبی که صَخرۀ سیاه را بَرکَنسِ آیا

 این بدنامانِ بی نام را نخواهد روُفت؟

*** 

 دزَخَدر پِگاهی که مِه بر گَدوُک می

 اندفتهها در خلیج خُو صدف

 تابد،کّۀ سیماب بر زنگارِ کویر میو ستارۀ مرموز هون هِ

 ایران!ای 

 ر!هروُالتِ مَای فَ

 ای گهوارۀ خونین دهرمانی!

 سالِ تاریخ!هنای یاغیِ کُ

 ها را از دارِ شکنجۀ دیرینِ خویش بیاویز!همۀ طاغوت
 

 3112سال اول دورۀ هفتم دیماه  311: مردم شمارۀ منبع
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 سُرایشِ میهن
 

 های سُکوتسایۀ هینه
 تها دَوَنده بر لوُندشِو دوُ

  زمانِ دیرنده، با شِکوای مَبهوت!

. . . . . . . . . . 

 سُرودهای همل ای زادگاهِ خَ

 پوشهای مِهبیشه

 بارآلود:های غُنَخلِستان

  "اَسفارَت"و"فاشَ"درود بر خرَدِ نهان در 

 .نده بر دارَتدصَالقُضّاتِ رَو عینُ
*** 

 در پیشِ طلعتِ داد وُ خِرَد

 بودی ، سراپا دِلْراپا عش ْسَ

 و به هنگامِ زمانۀ بَد

 بودی گُسَلْیاغیِ بَند

 و اینک،

 پَنداز دِنا تا سِ

 از اَرَس تا هیرمَند

 راخنایِ میهنِ پیرِ منای فَ

 ای کوخِ بلوچ، آبۀ تُرکمن

 لبۀ کُرد، یوُرتِ آذریکُ

 ای سَرای گرمِ برادری

 ات بَس!هزاران سال، هاکری
 *** 

 خواهمنمی

 دار باشیردهتیغِ بَ

 رنگار باشیتاجِ زَ

 بارنبورَت، اینتَزایِ سِ

 نوای مِهر است وُ کار.
 *** 

 خواهممی

 له بنددت سُنبُشتزارَتا کِ

 ت در بُستان بخندداریحان

 ت به کامْندَمُستمَ

 ات پِدرامْسترهگُ

 بازگشتِ نوینی به فروغ و فَرّ

 ها و سیناهای دیگر.یبا راز
*** 

 مر با دستِ تُهی و پلکِ سوزانهمۀ عُ

 لی هون هیمۀ فروزاندِ

 امات را خواستهرفرازیسَ

 پیده دَمانِ جوانیاز سِ

 .امتا این دَم که فُرو کاسته
*** 

 و هنوز،

  ام از ناکسانِ پست:شنامترین دُکم

  "وطن!بی"

 "ست!رَپَبیگانه"
*** 

 وطن نیستم ای شَریرانبی

 راست مَوطنی هَ

 !ایرانش: انام

 

 3112دیماه  311: نامۀ مردم دورۀ هفتم سال اول شمارۀ منبع
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  )اِرانی( پس از چهل سال
 هایی در بارۀ یك عکساندیشه

 

 
 

 س از ههل سال،درست پَ

 خوردمتکان اشریدهپَنگْاز دیدنِ عکسِ رَ

 است! رانیاِ

 آری، خودِ اوست!

 مردی که ههل سال پیش

 "مُطا  شاهنشاه جهانْ فرمانِ"به 

 به گناهِ عش  به مردم، عش  به دانش،

 .شد نابود

 و اینک، پس از انقالبِ پیروزمندِ مردم

 رنگونیِ شاهنشاهیو سَ

 .نامِ او نیستقّری بهبستِ مُحَنهنوز، حتی بُ

*** 

 دالت باورمندیممانی به عَردُما مَ

 دانیممی لْلزُزَتَو با اطمینانِ بی

های تاریخ، به هر شکل که باشد، که سِتم

 ذراستگُ

 ولی از کسانی هم بپرسید

این سِتم را سالیانِ دراز به دوُش  رِکه با

 کشیدندمی

 از بازماندگان بپرسید

 .لدایِ استبداد لرزیدندراسرِ یَکه سَ

 نان بپرسیدفَکَاز خونینْ

 .رفتند رانیاِ که به دنبالِ

*** 

 !آری خودِ اوست، خودِ اوست

 لّم،یک مُعَ

 هاانسانی از میانِ انسان

 کسی که دهرمان بود

 اندیشیددهرمانیِ خود نمیای به ولی لحظه

 کسی که در روزگاری انباشته از هَراس

 در دادگاهِ جناییِ دولتِ شاهنشاهی

 "امیناتتَ"در محاصرۀ کارآگاهانِ 
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 دوُشبهفنگْراوُالنِ تُدر محاصرۀ دَ

 رِدای سیاه ادر محاصرۀ داورانی ب

 ،(و با روحِ سیاه)

ها دهشاه وفتحعلیدرمحاصرۀ تصاویرِ

 فرزندش

 رفایِ یک فیلسوفبا ژَ

 با دالوریِ یک پهلوان

 شناسیِ یک سربازبا وظیفه

 سخن گفت

 اش هنوز، سخنانی که طنین

 .دیوارهای عصرِ ما را می لرزانَد

*** 

 0508این در زمستانِ 

 درست ههل سالِ پیش بود

 دبان رانْو او آن دفا ِ جاوید را بر زَ

و سپس مانندِ سُقراط، شوکرانِ خود را 

 نوشید

 نشان استوُ بی هنوزهم گورَش پامالْو 

 را مردُشهادت در راهِ مَو خبرِ این 

 .اندنرسانده مردُمَ به گوشِ

*** 

 سین دیدارِ او را به خاطر دارمواپَ

 گفت: شما عزیزان، از خود دفا  کنید

 که وظیفۀ من دفا ِ جمعی است

 اعتنا هستمآمَد، بیو به پِی

 نِشستو هنگامی که پس از سخنانِ خود 

 گفت:کارشگوشِ همدادگاه آهسته دررئیسِ

 "رد، دلِ شیر دارد!این مَ"

*** 

 شدکِنگینِ دفا  را تا امروز میسَبارِ رانیاِ و

 ترسند،و همۀ کسانی که از حقیقت می

 اندرانی دشمنبا اِ

 شد فنْنامی دَو این شَبَحِ بزرگ که در گُم

 داردشنام وا میهنوز کسانی را به دُ

 "آور است؟هرا این شَبَح هنین تَرسْآه! "

 رسید!تَای همۀ کسانی که از آن می

 م پاسخ دهید!اکوهک شِرسبه پُ

*** 

 ل،دِولی ای ساده -

 ند:رسَتَها دوبار میآن

 هم از شَبَحِ او

 رسشِ تو. هم از پُ
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 آرزویِ فَراز
 

 رانگَفَزای یورِشعلِ بیمْدر ههارنَ

 بِشکست استخوانِ تو،

 ندگی،ندِ بَدر بَ

 رده گشت جانِ تو،ژمُپَ

 ای وطن! !ای مادر

 بر رُخانِ تو عَیانْداغِ سِرِشکِ ماست 

*** 

 کسته به خاکسترِ مَاللْشِرای روحِ پَ

 از آسمانِ روشنِ فردا گذر نما!

 بَس نیست موجِ خون؟

 یلِ اشک؟بَس نیست سِ

 شک، تَر نما!ای مَزرَ ِ اُمید، لبِ خُ

*** 

 فدَمایه در صَگرانِْ دانم تُراست دُرّ

 شی استو آغازِ زایِ

 ف!لَتَ نیا کُاین فرصتِ عزیز مَباد

*** 

 کیبِ دردد وُ شَجالِ صَبر نمانْما را مَ

 این کاروان که تشنۀ گرمای زندگی است

 رد؟آن فروغِ سَ هره، رَه هگونه بَرَد وُبا زَ

*** 

 رَزمِ بزرگی است در جهان بِنگر! شِگَرفْ

 دَوَد به خاکخون می

 ها که بهرۀ رزمندگانِ پاک.نجس رَبَ

*** 

 با انقالبِ خویش

 ای، واندرین سِتیز،شده گونْحَماسهگُردِ 

 .پیشای بهپا هِشته

*** 

 اکنون که آفتابِ وجودت نموده رُخ

 های جوُدۀ کفتارها مَرَم!از زوزه

 بز وُ سُرخهای سَمزِ اتّحادِ عَلَمدر رَ

 ."ندۀ دِرَمستَپَرَ" شکن طلسمِ شومِبِ

*** 

 شکن طلسم را،بِ

 ،که طلسمی شکستنی است

 ردید نیست:تَ

 .نی استستَندِ اسارت گُسَبَ

*** 

 اِی بابِ زرنگارِ نجاتِ کبیرِ خَل 

 اعجازِ انقالب، کلید است، باز شو!

 بارِ سلطنتشت، گرانْای زپُافکنده

 ارباب وُ خان به مَزبَلِه انداختی، دگر

 جستۀ من،ای میهنِ خُ

 زی فَراز شو!
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 سَمَندِ سِپیدم
 (به شهیدانِ انقالب)

 
 رّمسَمَندِ سِپیدم در این مَرغزارانِ خُ

 ، هه تازانْهه کوبانْ

 خشانرَدیدگانِ دُ بدان

 ها جَهَنده هه بَس آذَرَخشان!ز سُم

 

 آویزلْهای دِدر این دشتپیدم ندِ سِمَسَ

 روشن بدان یالِ ابریشمِ خامِ

 واریز؟ وُ مگر آبشاری است در خیز

 

 های پیاپیپیدم بدان گامندِ سِمَسَ

 مانگَرَد از موی الماسْعر  ریزَ

 و بِفشُرَد گستردُرِ خون بُستَاُف  بِ

 م.ادر آغوشِ خود، تنگِ تنگَ

 3112سال 

  3112بهمن  11شنبه ، سه301منبع: مردم، شمارۀ 
 

به رفیق طبری ) "رندَمَسَ ند وُمَسَ"در استقبال از این سُروده، شعری را با عنوان  * جالل سرفراز

متن این شعر  هاپ شده است. 0538بهمن  02، 018سُروده و در مردم، شمارۀ  پیدش(ندِ سِمَو سَ

 جالل سرفراز به شرح زیر است:
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  "سَمَند وُ سَمَندَر

 به رفیق طبری و سَمَندِ سِپیدش()
 

شد/  رو وُ زیر جنگل/ فَلَ  بُهتِ در کوفت فَلَ  بر سُم سِفیدی/ و سَمَند مِه در رفت فرو شتابان

 تنگ، ِشانشَبانان،/ شَبستان تو با گفتند / هه!سَوارا شُد./ سَوارا، توُتوُبه شب فرورفت،/ غلتید،

گردن؟/  بُرد فرو گینغم تو سِتَروَن/ سَمَندِ روزهای بانان؟/ درآننادوسْ سَنگ، شاندستانِ

 سَمَندا، بَرخاست/ سَوارا، خویش، با پیوست شُعله در که سمندت،/ سَمَندر/ سَمَندر سَمَندت

 سَمَندِ شب در فُرورفت فُروکاست./ شتابان درخود وُ کوه دانستمی سَمَندا!/ درآویخت سَمَندر،

 آوران،زمرَ غوغای بتابد/ به تا را خورشید اش/ برانگیختیال خُروشانِ موجِ سِپیدت/ و

رَه/  از آمَد ناکاندیشْ وُ روشن./ شتابان صبحِ تا برانگیخت را بهارآوران /کوتواالن درسینهسینه

هایش./ سَراَنگُشت از -عر /  جای ریختخون هایش/ وگوُنه از زد سُرخی که سپیدی سَمَندِ

 وُ شد؟/ شتابان کِی موعود رفت؟/ هنگامِ شد؟/ کجا پِی تو نَجیبِ سوارا!/ سَمَندِ سوارا،

 در فِشُردند اشتنگ هایش./ ههگوُنه از زد سُرخی که سِپیدی رَه/ سَمَندِ از آمَد ناکاندیشْ

آنک:/  شد ردان/ سُرودیمَ افسانه به را او بُردند میدان/ و هراغانِ در کفنگونگُل جان/ شهیدانِ

  ایران./ :است سِتُرگی و صَعب وُ ختسَ رِعبَمَ او سِپیدی،/ فَراراهِ سَربِداران./ سَمَند "کینه غزل"

 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 ایتوده
 

 

 تاخورشیدِ درخشان بر زبان روشن هو ینطقمَ

 تادر کفِ ایثار: جان

 ل تو، رفی ِ راستینِ خَ

 "ایتوده"ت: انام

 ...آمدی از راهِ پیچاپیچ

*** 

 هایِ دیر انجامبوریاز صَ

 یمانیپِتاز دروغ، از سُس

 لوله،از گُ

 دانی...ها که میکنجه، وآن مُصیبتاز شِ

 .افشاننْخمانِ خوُسینه آذین کرده از زَ

*** 

 م رَهاندننایِ غَنگْپرتوِ اُمید را از تَ

 شاندنفَهایِ آرزومندی لبهموشِ کُدر خَ

 دهرسوُدر طلب، فَ

 امّا، 

 بودندهدر دبالِ داورِ وجدانِ خود آسوُ

 ،کارِ دشواری است بُگزیدی

 تودن!زاوارِ سُسَ

*** 

 شورانَدر خود بِبَکینه را ری پُرگلش

 را خوانَدفَ  ّیِ حَکه مردم را به سوُآن

 داند!(را نیک میگرِ تاریخ، این)کاهنِ افسون
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*** 

 ل، ای شما: صدها، هزاران،کامُاین تَ

 گویی ستْندوُآتشِ هِ

 پاران سِخواستارِ جانْ

 رۀ اَسرارِ خود...شان در کوُسمِد جِسوزَتا بِ

 و اینک:

 .نمودی هستیِ پُربارِ خودش ودفِ این آتَ

*** 

 خشِ عَدالت!بَآه! آه! ای ایزدِ تاریخ، ای یارِ توانْ

 ن!ن کُتَش بهارا خِفتانِ روئینَ تیربارِ رَزمْ

 ل ِ وطن را،یاورِ خَ

 ن!   ل ِ وطن کُدر خورِ خَ
 

 3112بهمن ماه شنبه یك، 303مردم؛ دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ  منبع:

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 پَدید نُو انسانِ به
 

  نوخیزی انسانِ تو

 سِرِشته. نوُر از آرمانی با

  آینده از هستی ایمَستوُره

 گذشته. از ایاُسطوُره نه

*** 

  رَزمیمی پُرسی،می جوُیی،می

 بیناتر: پیشین بامدادِ از بامداد هر تا

  پُرثمر وُ باشیکوشنده کار در

  افشاگر وُ باشیندهکوبَ رَزمْ در

 یاور. وُ مهربان خانه در و

*** 

  جوج،لَ نه ولی ،رسختیسَ

  رمانده،دَ نه ولی ،بوریصَ

  فروتن وُ داریخویشتن

 ن.زَالفْ وُ غوغاگر نه

*** 

  دیگرانِ ح ّ و خویش تکلیفِ پیِ در

  راستین زندگیِ ندۀستَرَپَ

 جان. نثارِ رزِمَ تا

*** 

 تباهی: سه از ریزانیگُ

  خودخواهی کنی،شِیمانْپِ ریا،

  کوُبیمی خِرَد تازیانۀ با

  خود عُریانِ روانِ بر

 خود. وجدانِ دِعبَمَ در

*** 

  ندهتابَ خورشید، وُ کبود سِتیغ

  طلب عصایِ با تو و

  شب وُ روز

 نده.یَپوُ سویشبه راترفَ گامی
 

 3112 بهمن 32 شنبهپنج ،303 شماره مردم،: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 ر دروغ!عن بَلَ
 گران()دروغ، بهترین افزارِ ستم

 

 ر دروغ!بَعن لَ

 ند!رمَندود، دروغِ ریاکار، دروغِ زوُاَردروغِ زَ

 ساز!نما وُ گمراهدروغِ راست

 کّه و سَرنیزه!دروغِ مُجهّز به سِ

*** 

 ند بهُرّدرسَبگذار، از خود خُ

 نگریمولی ما در وی به خواری می

 بگذار آدمیان را آذینِ دارها کنند

 ش باورمندیماولی ما به خِذالن

 اوست. لیِ او فرزندِ بیمِدِنگْزیرا سَ

*** 

 جسته باد راستی!خُ

 پیرایه، پارسا!فروتن، بی

 انگیزگنج نیرویی حیرتْ

 دَرَدب را مینۀ شَکه با تیغِ مُعجِز، سی

 اش می سازد.ها آبدیدهها وُ اشکو خون

*** 

 روایی نیستپَ "ناکرسْتَ"او را از 

 سوارِ کربال در هَنبرۀ سپاهِ یزیدکهون تَ

 شمِ افراسیاب.دامن در آتشِ خَهون سیاوشِ پاکْ

*** 

 رون ِ حِرمان با حقیقت زیستندر کلبۀ بی

 بِه که، فرعونی بودن در اَریکۀ دروغ.

 .بوساپلوسانِ پایْباری از هبا تَ

 *** 

 ی حقیقت!ایم اِدر پیروزی یا شکست با تو
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 .دالت استتح با تو عَفَ وُ ،ضیلتکست با تو فَزیرا شِ

*** 

  لْو شما ای گروهِ بُزدِ

 زندانی هستید: خود "غرایزِ"سارِ که در هاه

 ر فرود آورید!در مقابلِ هر بادی سَ

 اعتنا باشید!گیرید و به سرنوشتِ آن بیاز عَرَ ِ جامعه بهره

 آلودِ حقیقتگر که سرکوبِ غیظو شما ای مَعشَرِ سِتم

 مزِ وجودیِ شماست،رَ

 زیرطلوعی است ناگُاز طلو ِ آن بهراسید، زیرا 

 بزیریِ بامدادی که از بُطونِ شَبه ناگُ

 شِکُفد.و بهاری که از درونِ زمستان می
 

 3112اسفندماه 
 

 

 3112اسفندماه  33شنبه  ،324مردم؛ شماره منبع: روزنامۀ 

 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 به حزب
 )غزل(

 
 سیَهَش لْهه باک دلبرِ ما را ز خصمِ دِ

 رتوی است در نِگهَشر پَفَکه از فروغِ ظَ

 آیند*ز راه می "مردُمَ"داد که  "ویدنَ"

 است رَهَشاست وُ مردمیویدبخشِ شِگَرفْنَ

 ل مر فرو سوخت، تا به تودۀ خَتمامِ عُ

 شهَنَوُ این بود گُ را راههراغ گشت فَ

 بحپاشد که این ستارۀ صُشَرارِ کینه بِ

 ه ز هَهَشعَیان به مردمِ رَزمنده ساخت رَ

 دهید او راعَبَث به لشکرِ شب، بیم می

 که اوست زادۀ خورشید وُ اختران سِپَهش

 اش نیز اثر نخواهد داشتطهفسَریوِ سَغَ

 شهَهیب پادشَاگر نرانَد ز سنگرِ نَ

 هر خار وُ خَس نگیرد جایبههو مارِ سَرد 

 شهَرخِ بَرین است وُ دُلّه جایگَقابِ هَعُ

 رِ ایمانِ خویش پابرجاستهو کوه بر سَ

بَرَد ز رَهَش.که سِیلِ حادثه هرگز نمی
 

   3112اسفند  1پنج شنبه  ،341مردم؛ شماره منبع: نامۀ 
 

را تا زمان پیروزی آن "رحمان هاتفی"یاد که زندهسازمان مخفی نوید  ۀنشریعنوان اشاره به  "ویدنَ"* 

 . )ویراستار(ایران ۀتود ارگان مرکزی حزبِعنوان  ،"مردُمَ"و کرد اداره می 0532انقالب سال 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 ای گویِ زَر
 (غزل)

 

 ای از بامِ ماژدهن گذر، با مُای گویِ زَر، خوش کُ

 فامِ مان، گردونِ نیلیهای نور کُقّهپُر شَ

 مانه یقین را در گُمانِ این غَمان، رَه دِن کَبِشکَ

 رگ بَر ایّامِ مابَلْبِفشان ز دامانِ زمان، گُ

 جوییم از جهانمان، نامی نَردُدر راهِ کامِ مَ

 گاه بِستُر نامِ مامان، وانکامِن باری روا کُ

 باشد گِران لْنجی به دِلخیِ بَس شوکران، رَاز تَ

 ران، شَهدی فِکن در جامِ ماپَروَرِ غماز ساغَ

 جان، آغاز شد این داستانای آتش بههمهبا نَ

 ن فرجامِ ماوان، پُر شُعله کُتَبا بانگِ شاد وُ پُر

 دَمیمرو بارَد نَمی، شاید در آیَد هَشاید فُ

 ر رَسّامِ ماگَانگیزَد هَمی، نقشِ دِرشاید بَ

 بندگیِ است ضدّ ما را پیامِ زندگی: رَزمْ

 رَد بر بامِ ماستَتا دُقنُسِ فَرخُندگی، پَر گُ

 گووتوُ، با ما نخواهی گفتبهگر تو ز رازِ توُ

 .هو آیَد روبرو، بُگزار این پیهامِ ما "ردافَ"
 3112،  اسفند 341مردم؛ دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ  منبع:

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 از پا مَنِشینید! پاخاستهلقِ بهای خَ
 )غزل(

 
 !شینیدنِپاخاسته، از پا مَای خل ِ به

 خوشِ خویش ببینیدتا هیرگی روزِ 

 گر هر خَزَفی را هدفِ مِهر نسازید

 یدامینِ ثَ رّجهان دُ اندر صدفِ بَحرِ

 یدادر کینه نکوشید اگر پیروِ عش 

 یدااگر رَهروِ دین ،جوشیدبا دوست بِ

 هر دوم که راهِ خِرَد وُ رَزم وُ طلب رفت

 !ببینید ،بیایید :با فتح، عَجَب رفت

 این باغ نشاندیدهالی که در آن طُرفه نَ

 د کز آن میوه بچینیدیبیکشَهندان بِ

 این طُرفه نهالی است که آسان ندهد بار 

 .یداگر گاه هنیند نانید وُگر گاه هُ

 یداخبرانگر غافل وُ گر جاهل وُ گر بی

 ید،استۀ کینندۀ آزید وَ یا بَگر بَ

   یک بار ببینید که آن مرغِ نِکوفالْ

 ید؟اگر زار وُ حَزینبُگریخت، دگر سود هه

 ندانم دانم که عَدوُ گرمِ کمین است وُ

 ید؟ا، شما هم به کمینآیا ز پیِ رَزمْ

 خشید،بَمان بهره نَنگِ زمان را ز اَگر نَ

 یدابا فَخر بگویم که شما فَخرِ زمین

  :سندیدپَزیدید که دشمن نَآن شیوه گُ

  !یدازیننده است، دگر رَه نَگُزَاین شیوه سَ
  

 3112اسفند 

 

 

  3112اسفند  10شنبه ، یك331منبع: نامۀ مردم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 نقالبا
 

 خضرایی گردونِ بر برخاست اختریروزانْفُ

  شیدایی بازانِجان آلودخونْ خارستانِ ز

  اندر پِی دارد دَمآتشین بحِصُ که اختر؟ سانهه

  پاییهم به باشد روان اشباران نور سپاهِ

  خود روغِفُ با دکافَشِ بشَ مرزِ که اختر؟ سانهه

 پیدایی وُ پاکی بَس ز تابد،برنمی را نهان

  ظلومانمَ خونِ از ارغوان وارِهسَشَ آمد بر

  پذیرایی بهرِ از جُنبید! کالن وُ خُرد اَیا

 دیگر را خویش بَرآرَد حَربا اگر نگیرَ هربه

 حَربایی خوی وارَهانَد بالیَش از نخواهد

 بدخواهان جمله بهرِ وُ است عَدل داورِ ظهورِ

  رسوایی گاهِ وُ رسید هاساریرمْشَ زمانِ

  روزی تا مَرَنجانید، دِل هاشوریدگی این از

  شورایی آیینِ شود برپا ناتوان کامِ به

  آخِر کند، ویران کهن اوّل ،انقالب کُلَندِ

  آراییدِلْ از رروَپَحروُ سَرایی آرَد دیدپَ

 دارد جملگی بهرِ وُ است عطابخش خداوندِ

  زیبایی وُ رادی وُ دانش ستی،رُدُنتَ و رفاه

  اختر این کامِ در شیکَدَر خواهی که دیوی ای تو

  اهورایی انوارِ به بسوزاند را وجودت



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

237 

 

 نگْرَبی دشُ تاریخ عرصۀ در تو نگِیرَنِ همه

 رماییفَحُکمْ ختِتَ فرمود گونرنِسَ اتزمان

  دانستم رخهَ اوجِ ربَ سُرخی اخترِ سیرِ ز

 فردایی. صبحِ رازِ است پیهامی هه گویای که
 

  3112 اسفند 
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 بارک!مُ تانشاهِبی عیدِ
 

  آمد شاه بدونِ دیگر عیدِ

  آمد خواهزمْرَ وُ آرزومند

  پیروزی ز کنون دخوانَ همهنَ

  نوروزی جشنِ به ایران خل ِ

  استبداد دیوِ ز دیرگاهی

  دادبی زجُ نبود ما بهرۀ

  تَباه وُ شَرور وُ اَبلَه کیردَمَ

 "شاهنشاه" هادهنِ را خود نامِ

  سَریر رازِفَ از فرستادمی

  حقیرتَ پُر نگاهِ مردم سوی

  ماران گلّۀ هو رودَش وُ زاد

  بدکاران وُ سانناکَ از همه

  زالوُ هون مَکیده خَلقی خونِ

  خالوُ وُ خاله وُ عَمّ وُ عَمّه

  مارشُ وُ حدّ ز بُرون آزی وُ رصحِ

  خوارواهرْجَ گَه وُ خوارزمین گَه

  بیگانه خودفروشِ نوکرِ

  دُردانه عزیز را خود کرده

  دروغ وُ ابتذال وُ هلجَ رِظهَمَ

  نُبوغ عینِ لیکْ خوانده را خویش

  را سیبوُپایْ رویجتَ کرده

  را سیهاپلوُ مَنحوسِ رسمِ

  شَرَف گشت زودهفُ را کشوری

  "اشرف" ازآن شدرانده گهو سَ که

  اُستادَش گشت همایِبی کههون

  وّادَشدَ نزدِ به شد سپیروُ

  دارَد شَرَف آدمی آن بر گسَ"

 *"بیازارَد مردمان دلِ که

 نَخوَت: وُ شهوت وُ زور وُ رشوه

  خفّت پُر شومِ صرِعَ این از آه

  ایثار پُر انقالبِ این کاش

  پُربار بَرآوَرَد زاریشتکِ

  نکند نو ههره کهنه ستمِ

  نکند دِرُو مغَ داسِ را ل ْخَ

  بازیجانْ وُ نجرَ درن یک بعدِ

  نوسازی طری ِ یابد ل ْخَ
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  ویران سلطنت کاخِ شد کهاین

  ایران بر است ایفرخُنده فالِ

  ما نِتَ از شد بُرون طانیرَسَ

  ما میهنِ یافت تازه ایجلوه

  راد هامتِشَ پُر ل ِخَ یاِ باری

 باد. بارکمُ تانشاهِبی عیدِ

 ط.ا
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گ بر آن آدمی شَرَف دارد/ کو دلِ دوستان سَ"بیتی سعدی با مطلع * بیتی از مثنوی ههار

گ سَ"سعدی از این بیت حکیم نظامی در هفت پیکر است:  تضمینِکه مصر  اول آن  "بیازارد

 گ، شاعرانِحبیبِ سَحقیر و تَ. در تَ"ر دیده بر عَلَف داردبر آن آدمی شَرَف دارد/ که هو خَ

اند. رودهسُ وسی، صائب تبریزی و دیگران ابیاتِ فراوانیزیادی از جمله سعدی، نظامی، فرد

 )ویراستار( 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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  مولوی غزلِ ه استقبالِب
 "م آرزوستافراوان ب که قندِگشای لَبُ"

 

 م آرزوستایدانَمِ سته وُبَپایْ من گُردِ

 م آرزوستاهیانَطُ م وُاموشَخَلبْ دریایِ

 من کاست جانِکیبْ فروُشَ رِنبَدر هَ

 م آرزوستاجوالنَۀ رصِری به عَپَوُبال

 نتظاراِ مستانِزِ اللِد مَس دیر شُبَ

 م آرزوستاهارانَبَ خیزِگْنرَ غوغایِ

 بازارهای شهر رِر سَبَ ،به اوجْ خواندَن

 م آرزوستاده پنهانَشُبه جانْۀ همِآن نَ

 رددَ شامگاهِ خود وُ کِشرِم از سِدَفرسوُ

 م آرزوستاندانَخَۀ هرِهِ جات وُنِ صبحِ

 شطَهاک از عَ بانْه، لَفتِتَ زارِدر ریگْ

 م آرزوستابارانَ آهنگی از نوازشِ

 هاسینه عما ِدر اَ رَنگْسته ه بَقدِسْ عُبَ

 م آرزوستاوفانَت شاییِگُهرِک گِاینَ

 رادمُ رِروَپَجانْ د گلِفَشکُروزی که بِ

 .م آرزوستاایرانَ مِرّخُ رغْزارِدر مَ

 [شنیدن فایل صوتی] سُرودۀ برگزیده با صدای شاعر 30، حاوی 3113منبع: نوار کاست، سال 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/14-ehsan-tabari-..-ehsan-tabari-arezoost.mp3
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/14-ehsan-tabari-..-ehsan-tabari-arezoost.mp3
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   راست در دیدارآفتابی مَ
 

 دری بر انگیزَم ساحِامهر دَ

 فُروُزانَمختری م از اَهر دَ

 دخیزَمی گْنرَهعلِشُ ،هاههمِنَ

 مزانَسوُ نورِتَ رونِاز دَ

 راست در دیدارآفتابی مَ

 شگهَشود نِر نمیکدّکه مُ

 تار بِراین شَندَم اَیَنور را جوُ

 شهَرَ م شهیدِشَوَ *دیرسُهروَ

 دهنگ شُمر را گرهه پایْ لَعُ

 ستاخد گُرَپَید میمّلیْک اُ

 دهنگ شُیات تَر حَل بَگرهه دِ

 راخه فَلیکْ جادِ ،آرزو راستْ

 ام ناهارهسیار و هارِرازْ بِ

 ن استختَه دوُفتِهُنَ لبْ به رازِ

 دیوارهسیَ ۀلبراین کُاندَوَ

 ختن استسوُ مامْتَ من ستیِهَ

 من رغْزاری خوش است گیتی وُمَ

 مرازیدَندگاهی در آن گُهَ

 ر باشمشَبَ  ِم عاشِخواستَ

 مرازیدَر آن بَبَ ،مه ندانَرَ

 یدان نیستمِ ردِتو مَ نازِ آز وُ

 بادی به خیره رانْد تو رارزههَ

 ر از آن نیستتَهیچ پاداشْ خوش

 .د تو راخویش خوانَ گر یارِ ،ل ْخَ
 

 [شنیدن فایل صوتی] سُرودۀ برگزیده با صدای شاعر 30، حاوی 3113منبع: نوار کاست، سال 

 

 شیخِ اِشرا ؛ حکیم، فیلسوف، عارف، و مَزدَکیِ بُزرگِ زَمانه و دیالِکتیسیَنِ نابهه ایرانی )ویراستار( ؛وَردی* سُهر

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/07-ehsan-tabari-aftabi-marast-dar-didar.mp3
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/07-ehsan-tabari-aftabi-marast-dar-didar.mp3
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  ریزانرگْبَلگُ
 

   ندهتابَ رخِهَ طا ِ م زِرآویزَبی دیگر بَشَ

 ر گریزان استندَختر به اوجْ اَخیالی را که هون اَ

 ندهتَغَلاست  رّس دُدفامْ بَرّمُزُ درین موجِ

 ریزان استرگْبَلس گُبَ است، دَستدرین باغی که در

 ماریشانَو پَ گْنرَستریخاکِ ایدون سایهمیهَ

 بارانی هایِبم درین شَهزَلَه میعلِشُ رویِبه 

 مدانَمی ،ستاه راویدَتَ هالَبیی که از یاهوُهَ

 نهانیپِ سرارِهاست با اَرا آشنایی که جانْ

 گنرَآبی هسارِر کُد بَننیرومَ ی شاهینِاِ تو

 گرجادوُ خورشیدِ داری اگر از آتشِ ربَخَ

 نگآهَآسمانْ وُ رفْگَرما شِری فَهپَم شَرا هَمَ

 رم سَرَآرن بَگردوُ ۀندِرخَهَهِشمۀ که تا از 

 فرازیده بِیمِیاران خِ ،راه ردِگَ د زِپاه آمَسِ

 هینِرّزَ ین جامِا راندازید دَ رنو دَ شَرابی

 ،آوازیدوان گر خود خوشْجَ یانِجوُنگْی جَما اِشُ

 .هدیرینِ نگِنوازید، با آهَرمْ بِگَ یدروُسُ

 

 [شنیدن فایل صوتی] سُرودۀ برگزیده با صدای شاعر 30، حاوی 3113منبع: نوار کاست، سال 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/05-ehsan-tabari-shabi-digar-baravizam.mp3
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/05-ehsan-tabari-shabi-digar-baravizam.mp3
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 است! آیینی را ما خبران،بی ای
 

  است آیینی را ما خبران،بی ای

  اشبهروزی وُ انسان خدمتِ در آیینی

 مانندِآتش گرمابخش مانندِخورشید، ناکْتاب

  عاشقان ایثارِ وُ درویشان هناءِاستِ با

 دهرمانان. وُ یامبرانپَ رِشوُ با

*** 

 پرستیممی سالوُس شائبۀ از رها را حقیقت

 پرستیممی بستهپینه هایدردست را دالتعَ

  پرستیممی زندگی راستای در را زیبایی

  پرستیممی هاجان پیوندِ در را عش 

  خوارآدمی دیوانِ با را زمْرَ

 پرستیم.می دشوار زمِرَ در را فاوَ

*** 

  اندمقدّس ما زدِنَ در ح ّ راهِ بازانِجانْ همۀ

 ن!لعوُمَ ما زدِنَ در وُدروغستم یارانِ همۀ و

*** 

  نیست داشتیهَشم را ایمان این و

  ضوانرِ غُرفۀ به نه وُ رزَ کّۀسِ به نه

  پیروزی تاجِ به نه وُ ریاست رسیِکُ به نه

 حجوبمَ هایفشهنَبَ هون استایمانی واین

  خَل ْ ندیِخُرسَ خاطرِبه که

 شود.می هادهنِ لکامُتَ ندیسِتَ پای در

  ط.ا

 

 3113 فروردین 12 شنبهپنج ،131 شماره مردم، نامه: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه 
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 از آنِ خود نیستند لقْخَو یارانِ 
 (ایانسانِ توده)

 
 از آنِ خود نیستند ل ْو یارانِ خَ

 .کنندل  میخَ هستیِ سِپری را ودفِ

 

 لّۀ فردا نگران،از درّۀ امروز، به سوی دُ

 شوند. دفون نمیهای اکنون مَدر دخمه

 طحی نیسترّکِ آنها، شورِ سَحَباروتِ مُ

 .شعورِ عُمقی، خرَدِ تاریخ است

  
 ها، نااُمیدکستنه از شِ

 ها، غَرّهریننه از آفَ

 :ها، طَیرهفریننه از نِ

 موزند آمیهمیشه 

 (سراسرِ زندگی دبستانِ آموختن است)

 است،کمیلی تَخود :کارشان

 ۀ دانش وُ فضائلِ انسانیرِستَدر گُ

 نِگررنده باشند وُ دوُتا دانَ

 .تا رَزمَنده باشند وُ فروتن

 اندشیدایِ زندگی وُ طبیعت

 راخوانَد: گاه وظیفه فَولی هر

 ندتابَنمیربَ از ایثار رویْ

 بهای دیگراننجشِ عیارِ خود و برای سَ

 .بین دارنددیدگانی نهانْ
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  ّ دیگران آشنا: کلیفِ خود و حَبه تَ

 گذارندمی یک پاسْکنند و به اینیک عمل میبه آن

 ابریشمِ آهنین: 

 نَرم وُ مهربان در رفتار

 .قایدنگرِ عَخت وُ عُنود در سَو سَ

 

 اندساختهنَآنان را از پیش 

 سازند:خویش را می "خویشتنِ"که 

 تَکرار با شَکیب وُ

 با جهادِ اکبر

 .با سُلوکِ عارفانه

  
 تا خِرَد وُ اراده وُ خودداری وُ انضباط را فرا گیرند

 آموز سازندرس وُ درد وُ اندوه وُ نومیدی را دستْو تَ

 و به انسانی نو بَدَل شوند

 ،انسانی واال، انسانی شِگَرفْ

 ای.توده یانسان

 ا.ط
 

 3113فروردین  34شنبه ، یك141 منبع: نامۀ مردم، شمارۀ

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

246 

 

 هاانسان میانِ در انسان
 دمندانرَخِ گفتارِ از

 باربوس( هانری و لنین لسینگ، ایسوکرات، پلوتارک، سخنان از الهام )با

 
  دوست با اگر دادر نیستی

  پنداری سینه در او،ِ  ح ّ اندر ههآن

  داری، بیان روشن وُ ساده

  کرد خواهد یاد کو را، هیز آن او، از یا

  ردسَخونْ وُ خامُش

  شنوی،بِ

 نیست: سپَ

  دیگریک درکِ وُ احترام وُ اعتماد

 ر(الیَشعُ است دولی دوستی )ادّعایِ

  بود، مواف  هیزت همه با کو دوستی

  سوُد دارد سایه یک از ترکم

  گفتن دوستان ذو ِ به خوش هایگفته

  آسان، هست

 است. دشواری کارِ وظایف اجراءِ لیک

 باید:همی یاران را تو گر

  اوّل، رطِشَ

 است. یاری ددرتِ

 ردانتَندوُ دوستیاِ پرستبُتْ از خودپرست

  دید را خود دردِ تنها کهآن

  کار در خورَدمی دردی به کِی

  دوست ندارد سکَ کو سیکَ وان

  ترافزون هست او تِکبَنِ

 دوست. ندارد سکَ کِش سیکَزان

*** 

 جمع آن از ماندنغافل وُ جمع در زیستن

  نیست انسان درخوردِ ایشیوه

  سوزاند لْدِ خویش جمعِ نجِرَ بر او کهآن

  نیست وارانسوگْ یادِ به جز
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  است هلسَ دیگران دوشِ روی رفتنپیشْ

  است نااَهل وُ مشوُ فیلیطُ هر

  امّا ش،کَبِ را یاران بارِ

  است باری را تو مَر گر ربَبِ خود

  ایجاب، کند گر مردم سوُدِ

  است کاری هر توجیهِ بِهین خود

  روح در جلَفَ یدیالدِ هست

  خاصّ، شد هون عامّ

 آغاز. شود هگَآن اختالف

 *** 

  ردهبَ باشد ردهبَ

  کرد خو ردگیبَ با گر

  برخاست، بردگیِ دّضِ به ور

  "انقالبی" پاکِ نامِ با زمان آن

 آراست. را خویشْ

  نِی، آسمان سویبه بالی را تو گر زندگانی،

 نگین:سَ است باری را تو ور

 گین.غم است هاردیواری هون مرَالجِ

  باشد مشهود  ْفُاُ گر

 باشد. ددوُ هونهم تیره وُ لختَ مر،عُ

ط.ا

 

 

 3113اردیبهشت 14 شنبه ،110 شماره مردم، نامه: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 کرج
 

 "پیکان" شیشۀ رایوَ از

  داغ ۀجادّ در

  نگرممی ههاربُعدی نشورِمَ در را رنوشتسَِ کُلّ

  انگیزغم وُ موُحِش خبرهای با

  فرّار هایلحظه این در

  تَرکِشبی اخگرها که

  ندهَجَرمیبَ کوخ وُ کاخ رویاروییِ از

 "دشتشاه" وُ "گوهردشت" وُ "مِهردشت" و

  دَصرگوُنه ویالهای با

  ندلعَبَمی را آسمان رنگِ که سوُیههمه هایپنجره و

 آهنین حِصارهای در بُن وُ رسَبی هایباغ و

  رخانهَ وُ گرزمزمه هایفوّاره با هکتاری هایهمن و

  جنونمَ بیدِ سایۀ در بودکَ استخرهای حوِمَ پرِبلَ و

  هادرّه در آب گداختۀ شیشۀ لتِغَ و

  "پامچال" در آفتاب وُ سایه از خال وُ طّخَ هایهجادّ و

 "زورآباد!": سوتَرآن و

  پوشریگْ زدۀآفتابْ پّۀتَ ربَ

  سایهبی درختانِ وُ سوخته هایبوته
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  فقیر زنانِ وُ مردان انبوهِ و

  کِساد هایدکّان

  نگیتَلْدِ هایخمهدَ و

  طالیی زنبورهای وِزوزِ با

 .هابالهزُِ تَلّ بر

 

 3113 تیرماه 0 - / کرج ط.ا

 

 3113تیرماه  31شنبه ، پنج141منبع: نامۀ مردم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

251 

 

 کارمرگِ سِتَدر مَ
 

  (0) شاندو پَهلَوی، که پَشیزی نبود دیمت

 (0) ن مُردندارداد هر دوبه روز پنجمِ مُ

 الفیدند "بَختِ سعید"وُ  "پُرتوانی"به 

 ردندخت وُ ناتوان مُدبَ! هه بَرفْگَولی شِ

 کارِ درن در ایرانهبَبه دُورِ این دو تَ

 ردندسان مُنگالِ ناکَسان که به هَبَسا کَ

 سود نداشت "پول"وُ  "ارباب" ،دمآ رگْهو مَ

 ردندگَنده داد جان، مُ یبه خفّتی که سگ

 مَرن بیبر این دو پهلویِ پیر لَعن کُ

 ردندجوانان، که پهلوان مُبه یادِ خیلِ 

 رغِ آشیانه هه باکْبه راهِ زندگیِ مُ

  .ردندحروم از آشیان مُخور، که مَدو الشْ
 

 

 .، مضمون از شاعر گرانمایه س.کسرایی"ارزیدندیک پول نمیدو پهلوی که به" -3

توان الرّاوی. میه عَلَی ها نوشتند که روز مرگِ هر دو پهلوی پنجم مرداد بود والعُهدَروزنامه -1

. در برخی مدارک مرگِ رضا "زمان مُردندبه روز پنجمِ مرداد هم"مصر  را هنین خواند: 

 مرداد ثبت شده است.  4پهلوی 
 

 احسان طبری

 

  3113سال  1منبع: مجلۀ دنیا، شمارۀ 

 

 به نمایهبازگشت           واژه نامه
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 سَالطین وُ مُلوک وُ شیوخ
 

  سَالطین وُ مُلوک وُ شیوخ

  را سیاه طالی بیابان روانِ ریگِ ز

 .شیاطین خیلِ پای در ریزند وُ برآرند

 *** 

 "طالیی غربِ" گردید غرب اگر

  خودنمایی همه زورگویی، همه

  روزانفُ - مداین مُعَظّم، بناها

  سوزان صحرایِ به دان عرب رنجِ ز

 رهایی. عش ِ به گرخونْجِ نالد که

*** 

  ماجراجوست زنیرَه ما صمِخَ بلی،

  آتش در درآید غنیمت شو ِ به

  رازَدفَ ددَ پیکارجو خَل ِ ولی

  سازدبِ سوزد،بِ صائبمَ نارِ به

 اش.ساطبَ گردد نابود وُ حومِ تا که

*** 

  گردد خُرد ستم وُ دروغ بنای

  گردد گُرد ایرانیِ یارِ عرب

  تفتین وُ تهدید وُ رگمَ از نترسند

  سالطین وُ شیوخ گزافِ وُ الفْ ز

  میهن پاکِ عرصۀ از رانندبِ

 .یاطینشَ جُنودِ

  ط.ا

 

 3113 مهر 11 شنبه سه ،114 شماره مردم، نامه: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 هیدشَ
 عثی عراقبَ نگ با تجاوزگرانِهیدانِ جَبه شَ

 

 
 

 هید،از برای من، شَ

 الوری استآن دِ

 برای مقصدی بزرگ،  وک

 دا کندفِ جانْ

 :یا که خواهری استو گر برادری 

 در رهِ وطن،

  عَدل وُ ح ّ در سَبیلِ رَزمِ

 .از برای خَل 

 ،ز غنیمتی، به سودِ خودجُکه که را وآن

 اُمید نیست،

 .هید نیستد، شَور دَتیل شُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

 رزهای انقالب،ای به مَ

 دوُلولۀ عَسته از گُخَ

 کُشته در نهایتِ شَباب

 شیرکِرور وُ سَبا غُ

 :یداهیدِ مَردُمجملگی شَ

  !پاسدار

 شی!ارتِ

1/4/3113    

 

 
  3113مهر  1، شنبه 111منبع: نامۀ مردم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 عادالنه نگِجَ
 

  سیجبَ در ندهوَرَ جوانِ همهاین

  لیجخَ پهنۀ به دالورانْ این

  کنند سفر هوا در که هاقابعُ این

 گذرکنند. روستا ازمیانِ سُرود، با که هانگْهَ

*** 

  نخوُ به کند جینعَ ما خاکِ که تا

  حَرب هایشُعله به دمَدَمی زبون دشمنِ

 غرب. وُ جنوب در

*** 

  است عادالنه جنگِ

  مَدید هم وُ شَدید هم

  وطن طرف این

 لید.پَ کارترِ تادهسِ طرف آن

*** 

  عرا  دشمنِ نه عَرَب، دشمنِ نه ما

  راغهِ مُنکرِ وُ فتنَ صمِخَ نه ما

  ایمگرفته کجا ما

  سُراغ؟ سانناکَ برای سکَ رایسَ از

*** 

  تجاوزیم عمۀطُ که ما

  عاجزیم نه آن دفعِ بهرِ

  بُوَد زِرِه بدن بر پوست

 بُوَد. هرِگِ ولی تُهی ما مُشتِ

*** 

  پاهسِ وُ نگرسَ رازِفَ بر

  سیاه بِشَ در

  صداستبی تارهپُرسِ آسمانِ

  !دالوران ای

  وطن رسَ به رسَ

 شماست. ماسۀحَ

  3113 مهر 2

 

 3113 مهر 3 چهارشنبه ،110 شماره مردم، نامه: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 مَرز در رَزمْ
 

  رامَ انقالب است یامیپَ هه

  همیاری؟ وُ آشتی از زجُ به

  خَصم تجاوزِ پاسخِ در ،لیکْ

 داری.یپا وُ رَزمْ است ناگزیر

*** 

  آمریکا: مشوُ یّادِصَ دستِ

  دام دصَ جهان همه در نهدمی

  نام بَد بود ایخودکامه کهوان

 دّام.صَ: هون هست دامْ آن یدِصِ

*** 

  غرب در رَزمْ

  بزرگ، است دیشرِمَ

 د.آیَ بار رنوُ مس،شَ آن از که

  است رفَظَ اشمیوه که درختی وان

 زم!رَ کن، زمْرَ

 د.آیَ بار به تا

 3113 مهرماه

 

 3113 مهر 31 شنبه ،112 شماره مردم، نامه: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 دو بینش
 مر()از اندرزنامۀ عُ

 

 نَژَند:لْخوردی دِدر جوانی، گفت با من، سالْ

 سفَرگِ انسان، زندگانی هون دَهست انسان، گُ"

 اندهمضدّ ِ ،ختِ بداز بَ ،پذیرلْسودمند وُ دِ

 !سَسآن را عَ -ذیر ار دزدگیری، سودمند پَلْدِ

*** 

 سَرای عُمر، جویی جانِ شادهُده در غمبی

 رسد بیمِ دگرد بیمی، از راه میر نیامَسَ

 مُرادراپا آرزویی بیزندگی باشد سَ

 ر آن نیمِ دگر.گوُد در هَنیمی از هستی نَ

*** 

 سوزآید خانه رگْنی بَهرِ من، هون مَبْنیست غَ

 پایش ریزم این جامِ به زهر آلوده را زیرِ

 در دیاری کاین هنین کوتاه وُ تاریک است روز،

 .رسوده رامِ فَردُن نباشد مَباکی از مُردَ

*** 

 نگْرَنگْی رَمودهه دیدم در طری ِ عُمر گر

 امسان را روز وُ شب سَنجیدهسیاری کَگرهه ب

 نگهَدر زندگی نامَد به دَغَلْیک رفی ِ بی

 .امشنیدهع از دیگران نَمَطَیک سالمِ بی

*** 

 خوار، هیرآزار، زار وُ گرگِ آدمْمیشِ بی

 یّاد داشت رپا حیلۀ صَند بَس غزالِ بَبَ

  !میررو کُنجی بِگر نباشی هاکر وُ سَروَر، بُ
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 .نیاد داشتری وُ سَروَری بُر هاکِکاین جهان بَ

*** 

 ریستختی گِدفترِ تاریخِ من، لَد از که خوانْهر

 س را همان رَه، راه بودکَمن رَهی رفتم که هر

 س که او آگاه نیستکَگر بیاموزد ز من، آن

  "س که او آگاه بود.کَرا، آنیا به یاد آرَد مَ

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 جان دقِهای پیر را گفتم، کنون از صِگفته

 خواهم گذاشت را در میان تنهای خویشگفته

 قدرِ زمانآوردِ گرانای دارم رهتوشه

 ای زین توشه نزدِ این و آن خواهم گذاشت:بهره

 *** 

 جانی در بدنخوردَم، نیمسالْ اینکمن هم"

 ر از پیکار وُ کوشلیک دنیایی دگر دیدم، پُ

 زدن،بْجامِ نَهزِ زندگی را یا نباید لَ

 نوش!دطرۀ آخر بِرو تا ردی، بُب بُور به لَ

*** 

 من نبودم صاحبِ اعجاز، مانندِ رسول

   (ار بودبیزم الاز شاهان، دِ)یا نبودم شاه، 

 ختی که بُد، راهِ اصوللیک پیمودم به هر سَ

 .هزِ کار بودشوار است، مَدیدم این رَه، اَرهه دُ

*** 

 روخترفُختِ بشر جان بَکه او در جادۀ بَآن

 خویشانِ خود را تار ساختختِ خود وُ سا بَای بَ

 سوخت  ل ْبِه، کز بهرِ عش ِ خَ "دیوانه"لیک آن 
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 .که الدیدی به جان هموار ساخت "ندیدمَرَخِ"زان 

*** 

 نی در روزگارزور را وُ زر را گر به خود حاکم کُ

 جُو ندۀ مَهمیز وُشتی بَیی که گَهارپا خوُ

 نارکِرن بَسوز وُ تیرگی کُآسا خود بِشَمع

 .رسد گاهِ دِرُوذرِ زرّین، میگر بَ ایکِشته

*** 

 ریرتختی درسد گاهِ دِرو، شاید که لَمی

 ذری نباشد، کِشت نیستبهرِ فرزندانِ تو بَ

 رکه خود را خواست سیر وُ سیرتَهارپا دان آن

 نیست؟ شتْد یارش، بشر را زِتَور ز جو  از پا فُ

*** 

 شاتخدمتر ز تاریخ، اَر گذاری نیست مُنصِف

 ر شویرتَتو را خدمت گذارد، تا به جان بَاو 

 شاتَرکِ این مَحفِل مکن، در شادی وُ در مِحنَت

 ."کمترین باش تا مِهتَر شوی"گفت بودا: 

*** 

 خواجه عبداهلل انصاری نکو فرمود درس:

 ، نه در آیینِ کج"رزیارزی آن اندازه کآن وَ"

 در نهان به زآشکارا باش وُ از نِکبَت مَتَرس

 ."شدّتِ نیکان بُوَد رو در فَرَج"سعدی: گفت 

*** 

 قیری راه بُردنه هر عقلِ حَ"مولوی گوید: 

 "کارزار روزِ رَزم وُ ،آمد گاهِ رَنجهون در

 نَخورد وُ پا فِشُرد، ختی جاآن که در ایّامِ سَ

 .تحی را که باشد افتخارزاوار است فَاو سَ
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*** 

 رزانۀ مندوش در شعرِ امیرخسروِ فَ

 نیست: تر زین کالمِ نابْبیتی که خوشام دیده

 نزَریز وُ شَحنِه گو، گردن بِه گو، خون بِپادشَ"

 ."نیست رکِ جانان، شیوۀ اَحبابْبهرِ جانی تَ

*** 

 ندی داد بی لَهو وُ گزافصائبِ تبریزی پَ

 باید گرفت:نمی لْن نازِهَددرِ این پندِ کُ

 ،الفْ ،باید ز آزادی زدن هون سَرویا نمی"

 ."باید گرفتل نمیبَری در دِگره از بییا 

*** 

 مایه شد، سوُدی ازین خودخواه نیستهون کم عَقلْ

 :جایب کارهارا بین کو عَیان سازد عَ ش ْعِ

 گوید: شش جهت حدّ وُ بیرون راه نیست، قلْعَ"

 ".ام من بارهارفته گوید: راه هست وُ ش ْعِ

*** 

 جوانگیزی است بَهرِ رَزمْلْزندگی جَهدِ دِ

 نواز:جان گفتۀ مسعودِ سعد است این کالمِ

 روا بگوپَگاه بین، آنکُ لفظِ خود را پاکْ"

   "روا بِتاز!پَراهِ خود را راست کن، وآن گاه بی
 

 3114سال 
 

  1، شمارۀ 11نامۀ چیستا، سال و ماه 3113، مهر 0منبع: مجلۀ دنیا، شمارۀ

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 آزمون
 

  است؛ عالیتَ انقالب، هر

  سانهه که آزمون،

  تو هستیِ رِزَ پیکار، بوتۀ درونِ

  آوَرَد؛ دیدپَ خویشْ یارِعَ

  است راهی جدا

  ناسَرِگان و ِجُ ز را سَرِگان بیلۀدَ

*** 

  ،سَمَکْ وُ سَمّاک از دریزَهمبه ولهَ الیبَ

  ضَرّابان گرانِ پُتکِ ضربۀ هو کند

  کّحَ را هابَ اتخصیّتشَ کّۀسِ به روی

*** 

 رفی !! دوست باش، هوشیار تو میانه، این در

  بزرگ امتحانِ ز بَرآیی ربُلندسَ که

 بزرگ... جهانِ این در
 

  3113 مهرماه 1 -ا.ط

 

 3113 مهر 4 دوشنبه ،111 شماره مردم، نامه: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 وضعِ قرمز

 
 گونه،شَبَح - خانه دیرفام، شبِ

  کودک مَردُمَکِ: ستاره هونان

  اشزُلفان به است مادر انگشتِ

  اشریشانپَ نگاهِ آسمان زی

  هاکموشَ رکشِتَ توپ، غوغایِ

  هردَ پُر کند زَنجموُره ،آژیرْ

 شهر. تمامِ است "درمز وضعِ"! هان

*** 

  است عَزم پُر فشانیجانْ به لقیخَ

  است رَزمْ سترۀگُ "دندروُروَاَ"

 "هرشَرّمخُ" تِساحَ است ردانگیمَ

  مَرد دهاصَ سینۀ تیر، پیشِ در

 گَرد. دبرآرَ "هرخِکَ" ز خون فانِتوُ

*** 

  آشامخونْ گرِستم آن - صدّام

  بام، بَر جَهَد کوهه ز کو زد،دُ هون

 هنگام.بْشَ حملۀ کرد آغاز

*** 

  مَصدوُم شود که - شکّ نیستْ - صدّام

  مَعدوُم د،بَاَ برای ه،شَ مانندِ

  آمریکاست: اصلی عَدوُی لیکن

 پابرجاست. "درمز وضعِ"! هشدار

  ط.ا
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 خونین وزستانِخ

 
  کارون وُ هرخِکَ دیارِ خوزستان، خاکِ نتاپَسِ

  دفونمَ تو درخاکِ هم وُ رخاکبَ هم است گنج بَس که

  بهر دشمن مَکرِ دادت شوم رنوشتِسَ از فُسوس،

 !شهرخرّم دزفول، ای تو آبادان؛ اهواز، ای تو

 دریایی! زیبای دخترِ ای اروندرود، ای تو

*** 

  تو نوربارِ فتِنَ تو، گنجِ از تو نجِرَ همه

  تو نثارِ تاریکی لیکْ دشمن، بهرِ از روغفُ

 پِی در اشرهزن کیدِ توست، الیبَ تو طالی

  رِی گاهی تبریز، هیگَ ایران، در ریخت هاخون هه

 دارایی. خَصمْ همِسَ وُ شتگَ دارینَ ما صیبِنَ

*** 

  لنزِمَ اترصهعَ در را ادوام نهَکُ ایّامِ ز

  لدِهم غم وُ شادی در فارس، یا عرب وُ کرد وُ رلُ

  فرزندان بهرِ بودن نور پُر ایخانه وانیتَ

 زندان تو خاکِ اتزادگان رایبَ شتیگَ جاکُ
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 رمایی.فَ حُکمْ را هماگرانیَ گر تو بر بودینَ

*** 

 صدّام دگر اکنون پهلوی، زمانی خَزعَل، گهی

 آشامخونْ خوار،مْردُمَ آزار،ل ْخَ: طاغوت همه

 تو گنجِ سوی دشمن آهَنجید که نگاهَ سابَ

  تو شِکَنجِ از ییدموُ وُ نالید کشوری رراسَسَ

 فردایی. فتحِ شو ِ به جا، از رخاستیبَ کنون

*** 

  را گُدازان سُربِ مَر ندشتَگَ هدف بَس جوانان

 را لیمانسجدسُمَ رسَدردِبی بَرَد لندن تا که

  را شکّبی ایمانِ با بازانِجانْ کردند نافَ

 را كسیامَ را، اِرانی را، دّقصَمُ را، رّسدَمُ

 کاالیی. بارِ با بگذرد "زرمُهُ" ز تانکر تا که

*** 

 شد ظاهر ادیانوس سوی ز آنا دیگر دیوِ هو

 شد ظاهر کهنه ردیبِ کِش هندان، کرد لیدیپَ

 ایران: این است دیده هاهه خداوندا، آمریکا ز

  ویران هاکوخ نِطا ِ ر،دائِ هاکاخ ساطِبَ

 سوایی.رُ وُ س فِِ  دّحَ رفت رراتَفَ دّیسَ هر ز

*** 

 شد دایر شیّاد هر جیبِ ایران، نفتِ پولِ ز

  شد عایرشَ از را پهلوی ما ثروتِ حراجِ

  آمد سِالح موجِ طرفآن از فت،نَ رفت سو این از
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  آمد ناهپَبی مانیردُمَ حوِمَ بهرِ از سِالح

 سودایی. فرمود دگر نگییرَنِ تاریخ ولی

*** 

 اینک کار است زار! شدمَنِدَ امپریالیسمِ! هَال

 اینک کارزار عزمِ به جُنبید زن وُ مرد سپاهِ

  است فراوان اتسیم وُ زر وُ نگیرَنِ وُ غَدر وُ ریبفَ

 است بیابان در لشگر وُ دریاها به ناوَت بَسی

 پایی.نمی معالَ این در دیری تا! سوگند ولی

*** 

  یوندپِ شتۀرِ ای د،ندروُروَاَ مِهینْ ای باش روان 

  بَربَند دوستی خیطِ به را تهران وُ بهداد دلِ

 خواهمنمی شآرامِ وُ لحصُ جز تو ستانِخلِنَ به

  خواهمنمی شرامِ وُ شادی زجُ نجف تا مشهد ز

 رایی.هم وُ هرمِ طری ِ بادا هال خَ سَبیلِ

 

  3113 مهرماه 14
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 شهرخونین
 *شهرخرّم در 3113 مهرماه 11 روز یاد به

 

  دندروُروَاَ کرانۀ بر اینک

  است رویارویی

 است: داطع خود زینشِگُ در تاریخ و

  شودگُ باید وُ است هیرِگِ که جاآن

  ختسوُ باید وُ است کانونی که جاآن

 ...مَرگْ هَکاهاکِ در استسَنگری که جاآن

 *** 

  جهان و

  مَحبوس سینه در نَفَس

 رانگَنِ

 ***  

  بّکمُشَ دیوارهای سِپَ در

  موشخَ وُ گرم خاکِ بر

  حشیوَ بوتۀ کنار در

 پوش:ریگِْ  لّتَ  رازِفَ بر

 *** 

 خون! ۀرکِبِ این

  کاروان از داجُ نیست اجادی

  تنمَ در است ایشُعله

 زمان. راهِبزرگْ تنِمَ در

 3113 مهر 11 -ط .ا

 3113 آبان 33 دوشنبه ،104 شماره مردم، نامۀ: منبع

و ههار روز پس از شهادت سازمانده  روز از تهاجم رسمی عرا  به کشورمان 03بعد از گذشت 
)مسئول سازمان ایالتی حزب  "عسگر دانش شریعت پناهی"یاد مقاومتِ مردمی در خرمشهر، زنده

های ارتش عرا  در ترین تهاجمیکی از بزرگکه  بود 0531مهر  02ایران در خوزستان( در تودۀ 
های بسیاری از مدافعان و گرفت. در این روز خون صورتبه خرمشهر  0531مهرماه  04روز 

« خونین شهر»هه از آن روز به بعد، خرمشهر به شهر ریخته شد هنان ۀهمچنین اهالی بادیماند
ی بود که تعدادی از اهالی بادیمانده و دشمن به حدّ حمالتِ تِمهر شدّ 04در روز  .معروف شد

شهر  تعداد دابل توجهی از مدافعان شهر به خاک و خون کشیده شدند. از این روز به بعد، وضعیتِ
. خرمشهر خرمشهر سقوط کرد 31در ههارم آبان ماه یعنی  روز بعد 02به وخامت گرایید و نهایتاً 

)روز فتح خرمشهر( آزاد  0510سال و هفت ماه اشهال، در نهایت در روز سوم خرداد یکپس از 
خرمشهر  مردمِ ماسۀ مقاومتِحَ از انتشار اخبارِرا پس "شهرخونین"شد. احسان طبری شعر 

 سُرود. )ویراستار(  0531مهرماه 04روز در 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 یادبود برای عسگر دانش چَکامۀ
  خوزستان در ایران تودۀ حزب سازمان مسئول ،"پناهیشریعت دانش عسگر" شهید، رفیقِ خاطرۀ به

 3113 مهر 14 شهادت

 

  انقالب راهِ به بودی ریعَسکَ! من رِسگَعَ

  تابشِ پُر هادتشَ اسبِ تاختی جوانی در

  تو پاکِ خونِ ریختْ اتدوستان کنارِ در

 ناب خورشیدِ پرتوِ از رتَصاف پاکی، خونِ

 جنوب در اتگاهدتل وُ شمال در اتزادگاه

  تُراب اندر نِی است، خَل ْ لِدِ در اتجایگاه

 گر داشت فردی هه خوزستان وُ منانسِ تو بهرِ

 خراب گردد هرهاشَ وُ هیدشَ گردد وطنهم

  لیدپَ دّامِصَ ز دیدی نافَ وُ رگمَ صَدمَتِ

 دابرِکمالِ شد، فارسخلیج در خواهد کهآن

 فتنَ دّارِغَ کارتلِ سودِ به کو رایی،تیره

  جواب لْداتِ کِموشَ با دهد را شیرخواران

  نفت جوشانِ شمۀهَ صدها که دارد گُمان او
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  سَراب باشد او ندارِپِ ما، خاکِ اندر یابد

  صِد  به ما حزبِ ،ل ْخَ انقالبِ این زَاوّلِ

 شاب وُ یخشِ درینِ حاضر ایعرصه هر در بوُد

  دَفا از دید فاجَ ور رفادت، در دنیامَ کم

 وابدَ از خورد لگد ور ،کْعارِمَ از نپیچید رُخ

 امام راهِ در فشُردیمبِ ختسَ را خود پای

  ذُباب صوتِ از نهادیمبِ ر فَ را  ّحَ بانگِ

  تا آرام دَمی دخُسبَنمی میهن زادۀ

 ذُهاب گاهی زاهدان، سوی ز هگَ دآیَ دشمن

  نگجَ به بنگر وطن بازِجانْ ربازِسَ تودۀ

 انقالب راهِ به را مردُمَ جوشِ دیدی که ای

 جای تیره خاکِ به اکنون ایکرده! من رِسگَعَ

  مُستَطاب خاکی هست تو تِربَتُ ما را لیک

 کنندمی شایان فخرِ ات،حزب تو، دومِ تو، هرِشَ

 * جنابعالی رزمندۀ ای تو یادِ وُ تو بر

  مرگ بیمِ نبودَت جُنبش وُ میهن الیوَ در

  ذابعَ تو کامِ به آمد ذبعَ حزب برای وز

 وطن تاریخِ علّییّن ربَ طاووسیهو  تو

 غُراب هون نفرت وُ نگنَ پارگینِ در خائنان

  مکان تْکبَنِ تیرۀ مُهاکِ را افعی وُ مار

 عُقاب روازِپَ است اوج وُ لّهدُ سوی لیک

  آورانزمرَ همه بر مَربی هست افتخارم
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  کباب دارم ایسینه آنان قدانِفِ در گرهه

  !دیاسبی سپاسِ بادا دَمبهدَم رفیقان بر

 حساب!بی درودِ بادا شب وُ روز هیدانشَ بر
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 مهرماه 02 یکشنبه صبح00 ساعت حدود( پناهیشریعت دانش عسگری سید)عسگر رفی * 
 اثر در حسینصدام متجاوزِ جنایتکاران با دهرمان مشهرخرّ خونینِ نبردِ گرماگرم در 0531
 آتشِ شدید فشارِ اثر بر حادثه روزِ صبح. رسید شهادت به متجاوز دشمنِ خمپارۀ ترکش اصابتِ
 شتِپُ در که مردمی و ما رفقای و دهدمی نشینیعقب فرمانِ جبهۀ فرماندۀ دشمن، توپخانۀ
 نقشِ آمیزحماسه تالشِ در این عسگر دانش .آیندمی کمک به بودند دفا  آماده خرمشهر جبهۀ
 مقابل در ایتوده دفا ِ و مقاومت دادنسازمان به دوا تمامِ باو  داشت نمایان و لاوّ درجۀ

 مرکز ونیز شهر( تدارکات و مشترک ستاد فرماندهی )مقر جامع مسجد پرداخت. او با متجاوزین
 شهر دهرمانِ مردمِ دیگر و همرزمان و سربازان دیگر همراهبه و گرفت تماس پاسداران سپاه

 حوالی به و شدهنزدیک شهر حاشیۀ به دشمن. برخاستند دشمن فشارِ با مقابله بههمگی 
 و خنثی را جنایتکار دشمنِ خرمشهر فشارِ دهرمانِ مردمِ ولی ،بود رسیده خرمشهر کشتارگاه

 بود امخیّ ههارراه در وادع سنگر در 00 ساعت روز راندند. رفی  عسگر در عقب کیلومتر هند
 الحسِ روغنِ به احتیاج که گویدمی و آیدمی یارانش و او سنگر به راه پلیسِ جبهۀ از که سربازی

 اثر بر هنگام همین در و آیدمی بیرون سنگر از تفنگ روغنِ تامین عسگر برای رفی  دارند.
 بود که نو ترازِ انسانِ یک از ایبرجسته نمونۀ رسد. رفی  عسگرمی شهادت به ایخمپاره انفجارِ
 کمونیستی و جهانی جنبشِ و کارگر طبقۀ و میهن به مردم، به عش  از ماالمال شادلب

 سپاهِ مبارز، رفی  عسگر، روحانیتِ رسمی جنازۀ پرشکوهِ تشییع مراسم بود... در کارگری
 کمیتۀ سیاسی هیئت و اعضای ژاندارمری موزیک دستۀ شهربانی، احترام گاردِ پاسداران،
داشتند و شهر  شهر سمنان حضور مردم از عظیمی جمعیتِ و ایران تودۀ حزب مرکزی
 پارهه تعطیل شده بود. )ویراستار(یک
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 سَحَری تارۀسِ اِی مُحاق ز دیدرآمَ 

 مردم(* نامۀ )به

 

  سَحَری ستارۀ اِی مُحا  ز درآمدی

  خبری دبوُ را تو عادتسَ بحِصُ ز مگر

  بیرون روینمی عَدالت بیلِسَ کز تو

  جگریخونْ زمانه دُورِ صَدمَتِ ز هرا

  اگر دوَبُ انقالب این خدمتِ شو ِ به

  دَریهردِپَ رِندِ وُ شاییگُراه حکیمِ

  گوی خونین "دِندروُروَاَ" طّۀخِ از سخن

  سِپَری هون ایستاده عَدوُ تیرِ پیشِ که

  کن شاییگُهرِگِ نهانی رازهای ز

  ریخَبیرتَ تو وُ خبرانیمبی ز ما که

  شود گویمُژده تو زبانِ کهآن اُمید

 گری:د طالعِ وُ نوینی روزگارِ ز

  وُگُریختشتگَهکستشِ ایران دشمنِ کهازآن

  ریفَظَ از یافت بهره ما میهنِ کهآن زو

  خون به داد آب مَرز این که انقالب، وز

 .ثَمَری پُر باغِ خاکْ این سَرِ بر دَمید
 

 3113 آبان 31
 

 3113 آبان 31 شنبهپنج ،101 شماره مردم، نامه: منبع

 

مهر تا  52)از  االنتشاریاز دوهفته ممنو * نامۀ مردم، ارگان کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران پس

 )ویراستار(آبان انتشار خود را از سر گرفت.  04( و سپس رفع ممنوعیت، از روز 0531آبان  05
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 ود!ردرانۀ بِتَ
 [3314-3231به یادِ والدیمیر مایاکوفسکی ]شاعر و درام نویس روس 

Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский 

 
 اگر خبر را شنیدید

  ش نکنید:کوهِرد را نِمَ

 داشترا دوست میم ردُاو خورشید را و مَ

 وانِ خود کوشید.و در گُنجایِ تَ

 

 بودورزی ساخته نشدهبرای کینه

 تافتنمیرو خواری را نیز بَ

 دانستنه سَروَری می

 توانست.ندگی میو نه بَ

  

 شمُردر میرتَپایانِ سُرخ را از پایانِ سیاه بَ

 سته شد،ولی هون همۀ درها بَ

 .شاده بودری رفت که گُاز تنها دَ

  

 شاندانخ در پسِ هِهرِ

 النه داشت مَاللی ژَرفْ

 ناهِ او بوددانم آیا گُنمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C
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 .ردندبُمی گْناهِ کسانی که به او رَشیا گُ

 ردی مانندِ اوو آیا مَ

 بود؟ گْوردِ رَشدر خُ

 کرد؟می ر کسی تَنگْو جای را بَ

 

 داشتاو حزب را و انقالب را دوست می

 غوغا این جانِ پُرو در

 داشتن نبود،برای دوستکه جز 

 .یافتدر آن راه رگْموشیِ مَشِگِفتا که خَ

  

  ریم!بَش را از یاد نَارنوشتِ واژگونرد را و سَآن مَ

 ش رادارَسُرودِ جانْ

 ش راآزارَلْدرودِ دِبِ

 ش رااآرمانِ پاک

 ش را...االشِ دردناکتَ
 

 3113سال  34و3دنیا، شماره : مجلۀ  منبع

 

تایپ شده بود که اصالح  "اشهندان"تایپی  به علت اشتباهِ "اشخندان"واژۀ  مجلۀ دنیادر 

 شد. )ویراستار(

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 رانۀ یادبودتَ
 [0125-0124به پابلو نرودا ]شاعر و سیاستمدار شیلیایی 

Pablo Neruda 

 
 

 قشِ اِسلیمیای نَ

  نده!پَهای تَریانشَ های آهن وُاز رگه

 یۀ شِگَرفِ انسانیدر این پوُ

  ایم؛هه بسیار انفرادِ حقیقت را دیده

 گوگردِ جانِ ما شُعله شدراپا و سَ

 .زاری جُستیمهای تباهی بیکپَزیرا از کَ

***  

 فهم استای همهروز واژههه یکآن

 شدهامروز طلسمی است لَعنَت

 از خون وُ رَنج

 در صندودۀ سینۀ ما.

 ندرَتَنگینها سَبرها از کوهو این اَ

 گذشته،و هنوز یکی نَ

 شود.دید میر پَتَای سیاهانبوهه

 *** 

 ۀ غَدر نابود شدندهنگامی که دوستانِ تو با دِشنِ

 تو شاعرِ پیر

 طانرَنگِ سَدر هَ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7
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 نگِ دشمن دور ماندیای هند از هَهفته

 !رشار از غُربتری سَدر بِستَ

 خورشید گذشتبی ها از آن روزِسال

 و ما گَسیِ آن غُربت را هنوز

 هشیمدر کامِ خویش می

  آوریم:بر می و بانگْ

 " رودا!رودا!، نِآه! نِ "

*** 

 داشتی؟ لْآیا هه در دِ

 دانستمی رگْپاسخ را تنها مَ

 لیده وُ هُروکیده را دیدمرانی ژوُبَنجو من رَ

 پوست بودندکه گویا از نژادِ سُرخ

 گریستند.و به دنبالِ تابوتِ تو، زار می

 *** 

 سان زندگیِ توو بدین

 در این زمین پایان یافت

 ش را سُتودیاعش  وُ تاکهمه آتش وُ که آن

 رزاندو با غُرّشی که جهان را لَ

 ر طلبیدییفَش کِاگرانبرای ستم

 ،خداوندِ تاریخ، به همۀ ما وعدۀ پیروزی ندادهزیرا، 

 دان را خواسته است. ولی از همۀ ما خدمت بِ

 
 3113سال  34و3دنیا، شماره : مجلۀ  منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 زهرا به اینامه
 

 هگونه خود، عزیزانِ از تن 00 دادن دست از با که دیدیدمی را زهرا هم شما که داشتیم دوست بسیار
 برادرم. امداده کشته 00": گفتمی و کردمی راست را اندام دشمن هایتوطئه برابر در 5-ژ با
. نیست مهمّ هم آن است، زنده امساله 4 خواهر یک تنها. شد کشته هم او کند، عروسی خواستمی
 در ایران تودۀ حزب عضو دختران نامه )از "کنم. رها دشمن دستِ به را شهرم نیستم حاضر من

 (0531 آبان 08 ، 511 شماره مردم، نامه در مندرج آبادان، و شهرخونین
 

  رسید که پیامی ز! زهرا ایران، دخترِ

 اتزمانرَهم همه جانِبه فتاداُ رزهلَ

  هیدشَ ندتادَفُ امروز گر تو خاندانِ

  اتالگردانبَ گردند که آماده جمعی

*** 

  نیز گَه تیمی، یارِ گَه پرستاری، گَه

 عاطِل نمانی وُ زمیرَبه دوش بر 5-ژ

 تیزسِخصمْ وُ اینگندهجَ که رتوبَ آفرین

  باطِل وُ  ّحَ جبهۀ این اوّلِ خطِ در

*** 

  همگان سپاسِ ز فردا یابی هابهره

  بهریبی لیدِآسوده ز امروز اگر

 ایران رراسَسَ خرفَ کند دُختِ ای تو به

  هریشَخونینْ به کهاین یا آبادان، به گر

*** 

 راست تو که غروری وُ نیرو ز که همانی تو

 ندهی نتَ خود هستیِ همه به اسارت به

 نکنی هیجا به شتپُ وُ کَشی نگرسَ نجِرَ

 ندهی شمندُ به هرشَ وُ هیدِ شیرین جانِ

*** 

  شود داماد که نتوانست رادربَ گر

  اوستندۀزیبَ که استروسیهوعَ ایرانتحِفَ

  ماست دُردانۀ نوگُلِ تو کوهکِ خواهرِ

  اوست ندۀتابَ اخترِ از روشن ما لِدِ

*** 

 جنوب! پُرداغِ اللۀ ای زهرا، کن رَزم

  پاالستخونْ تو مِماتَ در همه دیدگانِ

 زیباست وُ آوررورغُ هه اَلحَ ّ اتنام

 زهراست. ایران زمندۀرَ دخترِ هر نامِ

 3113 آذر 33 شنبهسه ،121 شماره مردم،: منبع

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

274 

 

 باشد؟ روا کردنتُهیدِل هستی ز! کودک چنین
 زیرِ خوابیدن و خود به نارنجك چند بستنِ با که ایساله 31 نوجوانِ همیده،فَ محمدحسین شهید نوباوۀ به

 )احسان طبری( رساند. هالکتبه را صدامی تجاوزگرانِ از تعدادی عراقی، هایتانك

 

  بود فراوان کشورها به هادهرمانی از خنسُ

  اینک و

  سازدمی افسانه کانْ ماست، رزمینِسَ

  ه،نوباوِ ای توست، از خنسُ

  پوُالدین کوهِ زیرِ

  یکرپِ را تو

 پَرپَر... دشُ نچهغُ خونینْ هو

*** 

  باشد؟ وارَ کردنتُهیدِلْ هستی ز! کودک هنین

  بود، اتنام "همیدهفَ" ولی

  همیدی،فَ نیکْ شکّبی

 باشد. قابَ سوی هیرَ ناگشتنفَ ح ّ بهرِ که

*** 

 شآتَ شِرکَسَ موجِ به جان گاهِبحصُ ردیپُسِ

  تو سیاهِلْدِ دوُیعَ از مام زیَد ایمن تا که

 غَش!بی هه است، شیدایی هه آرزومندت نگاهِ

 تو. نگاهِ در باشد آینده آیینۀ یانعَ

  باور این است شواردُ هه

  یکرپِگُلْ فرزندِ آن که

  رستَخاکِ ساخت خود نِتَ
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 آذر. شُعلۀ درونِ

*** 

  درآمیزی غم وُ افتخار من در خویش یادِ ز

 جادویی یرِسِ با جوان شهبازِ تو کّ،شَ ندارم

  برانگیزی. هاجان در "اوجْ" سوی که سوداها هه

*** 

 من! رودِدُ تو نثارِ بادا! نوجوان هیدِشَ

 . تو بهارِ افشانخونْ آغاز کند نو صلیفَ که

 باشد: هابَبی سُرودم

  من، سُرودِ زیبا تویی

 تو. یادگارِ لْدِ در ماست ماندگارِ عرِشِ که

*** 

 ایران! ها،زمرَ وُ هانجرَ لّکانِپِ یرِسِ به

 . داری ها"همیدهفَ" سبَ که! شو راترفَ! شو راترفَ

  اینک شت،پُگوژْ پیدِموسِپیرِ  به تا کودک ز

 داری. هازمیدهرَ ماناَبی خود، لشگرِ درونِ

*** 

  بود فراوان کشورها به هادهرمانی از خنسُ

  اینک و

 ..سازد.می افسانه کانْ ماست، رزمینِسَ
 

شنبه ، یك111و بازنشر در نامۀ مردم، شمارۀ  3113 آذر 13 شنبهسه ،133 شماره مردم،: منبع
 3104خرداد  34

 بازگشت به نمایه          واژه نامه 
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 ن، مُردن است؟در خاک خُفتَ ایآ 
  یدکتر اِران به

  
  نامیبود ب یهرشَ ،یزندگ

  داشتم ییطال ییایدر آن رو که

 !دیپوش دهیدبزرگ یعشقکه باکسآنبه یرّفَ

  فسُرَدرو بِرا فُم زمستان گذاربُ

 .در خواهد شگُفت یجهان از بهار اگر

 

  انجماد یهااز نقطه ،یسیاِبل یهانجهپَ نیا

  خواهندیم ستاندنیرا ا ایدر

  ها را از درختان واسِتاندنهمهنَ و

 :شمیاندیمن م و

 .کافندشِیها را مخرهصَ ،فتهیش یبادها که

  فردا یِکماننْینگرَ ارِید در 

 :مسافرم در گردش است لِدِ

  در گوش دَماندهیپسِ ۀرانتَ با

 .سوزانِ آسمان ۀرّاببه شَ رهیخ

  

 :لرزاندیرا مخاطره مَ کیشِ زِوَ و

  رساندیم انیپازمان را به ۀکوه هرکس

  ورماهیشهر ای ماهید در

 (ران؟یپ دنِیزاز خَ یسود هه)

  شوُم یهاهنجِپَ نیا یول

  کنندیه مفِرا خَ هایاِران

  ن، مُردن است؟خُفتَ در خاکْ ایآ

 

 3113 بهمن
 

 3113اسفند  31 ۀارم، شمارهچ ۀدور ا،یدن ۀ: مجلمنبع
 

 03در طبری  احسان ساکن آلمان در استقبال از این شعرِ، شاعر معاصر جالل سرفراز* 

 0مجلۀ دنیا، دورۀ ههارم، شمارۀ که در  سُرود "حضور"شعری با عنوان  0512فروردین 

 متن این شعرِ جالل سرفراز هنین است: به هاپ رسیده است.  0512 اردیبهشت سال
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 حضور

 است؟ مُردن ن،خُفتَ خاک در آیا

 هستی آن گوهرِ که ایخامه متنِ واژه/ در هر تَپیدنِ با ای/ وزنده وارهاننَ کهای /!مباد نخُفتَ

 وُ خاطره کمانِریا/ رنگینبی وُ بزسَ: زمین صَبورِ مَخمَلِ دشت/ بر بُهتِ آهو/ در رَمیدنِ با است/ و

زمانه/  در است آواز/ فَرّی از است ایبیشه هَماره/ هون که کسی با است ای./ فَرّیزنده عش ،

  .پرواز به است جُنبشی توِ فَرّ

 به نیلوفری هستیِ هایشاخه را/ از ستارگان گر/ خواهدستم هایپنجه که جایی مباد!/ نخُفتَ

درخت/  از نَهمه بماند؟/ و باز هگونه است./ دریا کُرنِش به عاش  برابرِ زمان آن رگمَ بِچیند/ جوُر

 آسمان است./ در دانش وُ عش  دَمِسِپیده جلوۀ که تَپِش؟/ جایی از دراُفتند هگونه هاموج و

 .اِرانی که بیا/ هنان ما نیست،/ با وارَ اتدگر:/ خاموشی – گر است سُرخی شَرّابۀ
 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 در ستایشِ فردوسی

 
 

 ز با داستان راند یوندِز پِ

 قشی از گردشِ باستانهنان نَ

 زادرانگیخت فردوسیِ پاکْبَ

 اش ندارد به یادکه گیتی هَمال

 لندبُ سخن آن هنان سَخته است وُ

 ردون نیابد گزندیرِ گَکه از سِ

 رَدپَروَبدان تارِ زرّین که می

 رَددید آوَگر پَسونرازی فُطَ

 شاهحّاکرزید اُورنگِ ضَلَبِ

 هون کاوۀ دادخواهروشید خُ

 مَردُمی پرُ آوازه از مَردی وُ

 میستَجهان گشته از شیوۀ رُ

 شار در کَفَرزۀ گاوسَیکی گُ

 اشوَر در صفهزاران یَلِ نام

 اشین وُ از سیم کفز دیباش رانَ

 پیکر درَفش یک دوش بر شیربه

 لیرز سُهراب وُ اسفندیارِ دِ

 رّه شیررزان دلِ نَرگِ لَشود بَ

 کمت وُ داد وُ مِهربُوَد حِسراسر 

 رجُمِهرانگیزِ بوذَلْکالمِ دِ

 کدهک برآسود در غمزدَز مَ

 هکه او بُد به درد آژدِ لْآن دِهر

 ریدندار کو داستان آفَپِمَ

 ریدهو هُرمَزد گویی جهان آفَ

 هویِ شَرَربیزِ خویشوُبدین های

 بَسی پردۀ عِبرَت افکند پیش
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 !اوستهه اوجی که در گفتِ شیوای 

 !دریای اوست جِهه دُرّی که در مو

 جانرَدمند فردوسیِ پاکْخِ

 د زبانیَگُشات ارَد را به مَدحَخِ

 نه نَعتِ شَهان است وُ وَصفِ نژاد

 لیری وُ رای است وُ داددحِ دِکه مَ

 باد رو ز باران وُاینرسود ازفَنَ

 زادکهن کاخِ فردوسیِ پاکْ

 ش جوانامایه پیری است جانرانْگِ

 گان را روانستِسُرودش دهد خَ

 پزشک است و با اوست درمانِ ما

 اش جانِ مابیارامد از گفتن

 کنون رفته ده درن ازآن روزگار

 دارد شاعرِ نامْگذشته شُکه بُ

 اش سخن زنده استهنانولی هم

 اش فُروزنده استزَرِ نابِ طبع

 رید روَبزرگان بَسی این جهان پَ

 دیدگردون نَشمِ شان هَکه همتایِ

 قامیکی زآن بزرگانِ واالمَ

 کالمهمین پیرِ طوسی است شیرینْ

 :که تا گویَدش هر دَم از من درود

  !جا ز من این سُرودربِماناد بَ

 

 3104سال  3منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ چهارم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

 

 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

281 

 

 مَگویید... مُدّعی با
 کجا؟ تو ،*"ریُّحَتَ یرِدِ این در" جاییمکُ ما

 
 روده شده است. )احسان طبری(  سُ "بحثِ رادیو تلویزیونی"این شعر، پس از پخش 

 

  نیست؛ راه ما ربتِغُ در را مُدّعی

  است دیگر عیارهامِ

  استسادگی ما در نجیِهرَبُ

 خودی.بی در ما خودبودِگیِ
 

  هانتَ از شمُردیم نیتَ تنها را خویش

 :"عیدبوسَ" گفتۀ به و

 ** "خدمت است، خدمت خانقاه سراسرِ"

  ندهردَگَ آسیای هونهم و

 دادیم. واپَس نَرم وُ تاندیمسِ دُرُشت
 

  خود ههرۀ دیدنِ از

  آمدم راسهَ به دِ ْ هایآیینه در

  بپندارند راستین را خود بازتابِ تا بگذار
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 خندند.می خویش بر که من، بر نه ولی
 

  بینمْکَ امدیده وُ است خُردمایه خِرَدَم

  ماست زُمرۀ سَزای که تایشیسِ بهترین و

 داد. وُ استراستی جُستنِ
 

  پارسایی وُ زیستیم نجرَ با

  یاالییمنَ را انسانی نامِ تا

  اندغافل زدگانبْشَ که نیست رواپَ و

 اند.غافل زدگانبْشَ که نیست رواپَ و

 ا.ط – 3104 خرداد

 33نامۀ راهِ توده، دورۀ اول، شمارۀ و هفته 3104 خرداد 1 یکشنبه ،133 شماره مردم، نامه: منبع
 

، ، الحکایته والتمثیل"اسرارنامه"ار نیشابوری در بیتی از فریدالدین عطّ طبری از تعبیرگیری وام*
. شاعران دیگری هون (دست و دلی پُرهیر/ هو آن پیرم تُیُّحَیرِ تَخدایا من در این دِ) بیت ههارم:

ار که به ابوسعید ارادتی ویژه عطّاند. کرده "انشای تَحَیُّر"هایشان موالنا و بیدل دهلوی نیز در سُروده
های خود و به ویژه در اسرارنامه، از عظمت مقام معنوی ابوسعید تکریم و تعظیم داشته، در مثنوی

 نموده است.

)عارف و شاعر  ابوسعید ابوالخیر اشارۀ طبری به این روایت در کتاب اسرارالتوحید به نقل از* *
 خانقاه همه گوهر است ریخته، نِخانقاه تا بُ از درِ"گفت: میکه است هجری دمری(  3و4نامدار درن 

جمع باز نگریستند، پنداشتند که گوهر است ریخته تا برگیرند، هون ندیدند،  "چینید؟رنَهرا بَ
توان ، همه جاست. هرجا که می!خدمت! خدمت"بینیم؟ فرمود: گفتند: ای شیخ! کجاست که ما نمی

مسکینی جا که جا که غمگینی هست، و آندست آورد، آنتوان دلی بهخدمتی کرد، یا هرجا که می
)محمدرضا شفیعی "جا که رفیقی محتاجِ مروّت.جا که یالری طالبِ محبّت است و آنهست، آن

ل  بنشیند و خَ د که در میانِوَرد آن بُمَ"و یا این سخن که کدکنی، میراثِ عرفانی ابوسعید ابوالخیر( 
 ".ای غافل نباشدسبد و با خل  ستد و داد کند و با خل  درآمیزد و یک لحظه از خدبرخیزد و بخُ

از پس نقاشانِ ازکه ( 0530-0011) نیاهوشنگ پزشک است ازکاری پرترۀ ابوسعیدنقاشی 
 . )ویراستار(ترین هنرمندان نسل اول مدرنیسم ایران استنامو از صاحب الملککمال مکتب

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://ganjoor.net/attar/asrarname/abkhsh22/sh4/
https://ganjoor.net/attar/asrarname/abkhsh22/sh4/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
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 که دَمید عاقبت صُبحِ سِپید مْدَآن 

 (رباعی)

 
 

 دیپسِ بحِعادبت صُ دیمکه دَ مْدَ آن

 دیرا شد جاوسَ ،خاکْ بِما را به شَ

 دیماُ یبایز لِر آن گُبَمَ ادیاز 

 هید.م ادستان، شدهنْخوُ دلِ ز باغِک

 

 

 )صفحۀ پایانی( 3103/ سال خیاز تار ییستارهاکتاب جُ :منبع

 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 "تناخشِ"شوقِ  را طلب وُ یآدم

 ]قطعه[

 
 

 "تناخشِ"شو ِ  را طلب وُ یآدم

 شور انداخت اندر شَعَف وُ ختسَ

 :راند از خوابِ گِشُ داریب کهوآن

 ، کران تا به کراندیرا د دشت

 روغ،که تا مُرد دُ -بود  ژاژها

 روغ،که تا زاد فُ -ها سوخت سلنَ

 خِرَدَم، گام به گام نگِسَراه

 .به کام کاریبَرَد از رهِ پ یم

 

 درآمد سخن(پیش) 01-03منبع: کتاب انسان و جامعۀ انسانی/ سال 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 مامتَهنیمِ همه کارهایم
 چایکوفسکی( یاد )به

 

. شدیم آشنا انقالبی پسرِ یک و دختر یک با ما( مجارستان) باالتن در پرتهال انقالبِ از پس
 پرتهال انقالبِ جانِ بر( شاعر دولِ به) همه مودع آن و شدمی مواجه هاآن ودا ِ با ما ورودِ
 گویی، همه برای هاآن با ودا . فروریزد نوساخته بنای این که ترسیدیممی و لرزیدیممی

 اشعارم انبوهِ مجموعه در که دارم باره این در شعری من! بود گاهدتل سوی به شانفرستادنِ
 است، عُمرِ  خاصّ لحظاتِ زاییده هون آن، متوسطِ کیفیّتِ رغمعلی که ایمجموعه. است بادی
 هه. کردممی هاپ تفسیری نوشتنِ با را کدام هر خواستمی دلم و نیست ارزشبی من نزدِ در

 12در مرگ آستانۀ در که هایکوفسکی یادِبه .اندک هه زمان ذخیره و است پیش در کارها
 بودم: سُروده زمانی داشت، نشدهانجام نقشۀ کوهی سالگی،

 

  بام به شستهنِ من رگِمَ سِرکَکَ

  پار بودم که اممُرغک همان من

  تمامنیمه تمام کارهایم

  ناهار رفتنِ ز ینِ ایهاره

*** 

  انجام نا هاینقشه همهاین

  حَشَر پاهِسِ امپِی از شَدکَمی

  ایّام در نیست برداردستْ

  بَشَر کارِفریبْ آرزوی

*** 

  دشت به روزشبانه ریموُ هوهم

  کوشیدم هدجَ به خود رَهِ در

  گذشت وجود از دریایَم گرهه

  .نوشیدمنَ ایدطره هم باز

 

 بهار چهارم، چاپ ،"آسایش هایخانه" مقاله ،"زندگی یادنامۀ-خویشتن دیدارِ از" کتاب: منبع

 301-301 صص نگار،بازتاب نشر ،3131

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-didare-khishtan.pdf
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 امسُروده نوشین خاطرِ به را شعر این
 نوشین( وصفِ در ارتجال به غزلی از )ابیاتی

 
 اینامهزندگی طیِ را خود ژرفِ اندوهِ و تابیبی من( خراسانی نوشین سیدعبدالحسین) او مرگ در
 از که بودم کسانی جمله از مهاجران میانِ در آخر. امداده نشان یافته نشر "دنیا مجله" در که

 به که خانلری و مینوی های وسوسه به او... بودم برخوردار نوشین اعتمادِ و دائمی مکاتبه و محبّت
 کهآن با و نداد در تن کردندمی تشوی  شاهنشاهی ایران به بازگشت به را او و آمده مسکو

 را او که من امثالِ سخنان به فهمید،نمی سرد جنگ دوران در را سوسیالیسم تکاملِ هایدشواری
 خود نوبۀ به من و سپرد لدِ گوشِ خواندیممی فرا عقیده سنگرِ در پایداری و سیاسی وفاداری به
 غزلی من بود، رسیده اوج به داخلی اختالفاتِ که پانزدهم پلنوم در. سپاسگزارم او از جهت این از
 هابیت این غزل ازآن. هادمنِ بود نشسته ما پهلوی در که نوشین نزدِ راآن که کردم دلمی ارتجال به
 دارم: خاطر در را

 

  است برتر دامْ وُ دَد دالِجِ از که سکَآن

 :است برابر او نظرِ در کستشِ وُ تحفَ

  فا نِ وُ گردد کینْ وُ نفرت ز پُر رهْدَ گو

  است وّرنَمُ حقیقت نورِ ز روان را او

  امرودهسُ نوشین خاطرِ به را عرشِ این

 .است رتَخوش دوستْ خنِسُ گذریمبُ هرهه کز

 نشر ،3131 بهار چهارم، چاپ ،"نوشین" مقاله ،"زندگی یادنامۀ-خویشتن دیدارِ از" کتاب: منبع
 341-341 صص نگار،بازتاب

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-didare-khishtan.pdf
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 حَبسیّه() مازندرانی شعرِ بیت چند

 
  آمل کیلومتری 30 در وادع "الیمستان" تصویری از جنگلَ

 زندان، ایّامِ در که بود زادگاهی به بازگشت مازندران، به رفتن برای من جنبیِ نیّاتِ از یکی
 بودم سُروده مازندرانی* شعرِ هند من زندان، در. بود مانده بادی امخاطره در مناظرش خطوطِ

 نویسم:می است، گرفته جای امحافظه در که را هاآن از یکی که

  گالِش میرنه بن، کِلِه هِه لِنده بِه

  نالش اِساکِنده وشه پلنگِ

  پَلی یهشمه بِن، داره اِزّاره

  تَلی: اندازه زِر تِه نگ،سَ: سَرین تِه

  ش؟طالِ ریکای خونه هی اِشنایی

 گالِش. میرنه بن، کِلِه هِه هلِندِ بِه

گرِ ، نویسنده و پژوهششاعرِ  عمادی؛استاد اسداهلل کوششبه فارسیبه رودۀ مازندرانیبرگردانِ این سُ*

  مایۀ ساروی:گران
 

 مُردن است؟ کنان، مردِ گالش درحالِهرا کنارِ اجا ، زمزمه
 کندمینگ بود، اکنون ناله لَمانندِ پَ

   نگ وُ زیراندازت، خار استشِ تو، سَشمه، بالِزیرِ درختِ آزاد، کنارِ هَ
 شی؟خواند، پسرِ طالِشنوی هه میمی

 کنان درحالِ مُردن است؟ش، زمزمههرا کنارِ اجا ، مَردِ گالِ
 

 بهار چهارم، چاپ ،"مازندران در کار" مقاله ،"زندگی یادنامۀ-خویشتن دیدارِ از" کتاب: منبع

 314-310 صص نگار،بازتاب نشر ،3131

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-didare-khishtan.pdf
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 کنیمی مرخّص را خود گزارِخدمت اکنون! خداوندا

Nunc dimittis servum tuum, Domine! 

 

 مُردن اینک که گفت را خداوند و یافت برآورده را خود آرزوی دید، را مسیح پیر شمعونِ ودتی
 من و بُرد کاربه مرگ آستانۀ در انگلس را کالم این(. 0 بخش -لودا انجیلِ) است آماده را
 .  )احسان طبری(شاهیستم سرنگونیِ دیدنِ از پس توانممی

 

  اینظاره دَمْیک درخورِ اگرهه خاری،

  امگشته ایّام کرانۀبی دشتِ در

  اییادواره کهنْ سلِنَ نجِرَ ز مهِشتَ

 .امنوشته هستی کارنامۀ به خطّی

*** 

  حَزین کاغذِ این بر رد،سَ هایواژه این

  ایدصّه ندسُرایَ کهآن ز عاجزترند

  رَزین اشپایه رُبا،هوشْ است ژیدِ گیتی

 .ایبستهپایْ ای،زدهستمْ آن اندر من

*** 

  من بهرِ تاریخ، مُعجزِ کارگاهِ از

 است برآمده بینی، که دماش گونْتیره این

  من هرِشَ نقّالِ ۀهَنتِ بُوَد نَقل پُر

  .است رآمدهسَ اشرفگَشِ نَقلِ! سوسفُ لیکن

  3104 اسفند

 

 نشر ،3131 بهار چهارم، چاپ ،"پایان" بخش ،"زندگی یادنامۀ-خویشتن دیدارِ از" کتاب: منبع
 340 ص نگار،بازتاب

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-didare-khishtan.pdf
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 "آذین" دخترم زایشِ برای
 

 به است، انبوده شیرین و تلخ حوادثِ از روز هر که را مسکو در سالههشت ادامتِ یادِ تواننمی

 دمحمّ" دوستم و من ."آذین" دخترم ما، دوّمِ فرزندِ زایشِ ذکرِ بدونِ رساند، پایان

. بیاوریم خانه به بود، شده متولد مهاجرت در که را دخترکی تا رفتیم زایشگاه به "پورهرمزان

 خاطر در را زیرین بندِ سه تنها آن از متاسفانه که سُرودم شعری ایّام همان دوستم، توصیه به بنا

 :دارم

 

  طلو  کُنَد گردون به که ایستاره هر با

  دشت فرازِ بر پَرَد که ایپرنده هر با

  شرو  کُنَد هستی ایتازه انسانِ

 .سرگذشت آهنگِ کندمی رنوشتسَ یک

*** 

  کجاست؟ در نوزاد تولّدِ زیباییِ

  وجود پَرتوِ از ایجلوه اوست که جاآن

  خاست پایبه بّتحَمُ انِبنجْگَ که جاآن

 .گشود خود اعجازِ رازخانۀ ز بابی

*** 

  ایستاره ک،الئِمَ پذیرِلْدِ جمعِ از

  ایشتهرِنوفِ من وُ آذر صیبِنَ کرده

 اییادواره کهن سلِنَ مزِرَ ز گویی

 .ایرشته طُرفه نوین سلِنَ سوی به گویی
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 شوروی مهاجرتِ در من که بگویم باید مقدمتا. کنیم یاد الهوتی محبّتِ از که جاستبه جاهمین

 دانونی دعویِ هازمینه این در ایران دولتِ که خواستنمی شوروی دولتِ زیرا داشتم نام "شاد پرویز"

 را شعر این خودِ  خطّ به الهوتی آذین، تولّدِ از پس. پذیرفتند نو هاینام مهاجران همه لذا کند، مطرح

 :فرستاد

  دزایَ دختری که زان اگر ماه

  کرد باید "تارهسِ" را او نام

  پیچید گُلْ رگِبَ به را او باید

  کرد باید وارهگاه اشلگُ وز

 "احسان" این بهرِ "شاد" دلِ با

 .کرد باید نظاره را نو ختِبَ

 بستهدل "آذین" نام به دیگر ما ولی کرد، پیشنهاد "منیژه" نام بود، آمده باکو از که نیز کامبخش

 جهتِ از. نیست اشکالی. بود مَرد که است خرمدین بابک سردارِ نامِ ،"آذین" که دانستیم بعدها. بودیم

 .است زاوارترسَ را دختران نام، این و آرایه یعنی "آذین" ،معنی

 

 نشر ،3131 بهار چهارم، چاپ ،"مسکو" مقاله ،"زندگی یادنامۀ-خویشتن دیدارِ از" کتاب: منبع

 24-20 صص نگار،بازتاب

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-didare-khishtan.pdf
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 در رِثای استالین

 
 خانۀ دارِستون مجلّلِ تاالرِ در وگیاهگُل در غر  که استالین جنازۀ کنارِ در پاس مراسمِ در

 پیش هندی همین که را کسی. ایستاد لراوُدُ دوبار ما نمایندگی هیئتِ بود،خوابیده شوراها
. بود فرورفته ابدی خوابِ در اینک بودیم، دیده کوهشُ و پُرنور ضیافتی دارِمیهمان شاداب، و زنده
 الوان خوانی که جاآن": روسیه امپراتریس یکاترین زمانِ درباری بزرگِ شاعر ،درژاوین دولِ به
 زدهماتم ختسَ شوروی مردمِ دیگر مانند که کنم اعتراف باید من. "است تابوتی اینک بود،
 تنها خود شعرِ از من. خواندیم مسکو رادیو فارسی برنامۀ در اشعاری دو هر من و الهوتی. شدم
 :دارم خاطر به را زیرین بندِ دو

 

 میدانَت زمان بودی، بَهادُر تو

 سانَتهم بُد کان نظمی، آفریدی

 رزمانَتهم به آخِر درسِپُردی

 !استالین رفی  -خِلُلبی نظمِ آن

 جاوید یارانَت، مُحکمِ دستِ در

 درخشید خواهد اتنظم گوهرآسا 

 پاشید درخواهد شِگَرفین پَرتویی

 !استالین رفی  -ملل هایجان بَر
 

 ،3131 بهار چهارم، چاپ ،"استالین" مقاله ،"زندگی یادنامۀ-خویشتن دیدارِ از" کتاب: منبع
 104 ص نگار،بازتاب نشر

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-didare-khishtan.pdf
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 الیپزیك گورستانِ در امسُروده از بیت دو

 
 طوالنی مهاجرتی در نیمی دریبِ و گذشت بهمن انقالبِ از پس و پیش ایرانِ در من، عمرِ از بخشی
 و باررنج راآن ما، وطنانِهم نشدنیخاموش تصادمِ داران،مهمان شفقتِ و مهربانی رغمِعلی که

 و تبعید و زندان و خانواده معیشتیِ هایدشواری با گذشت، ایران در که عمری امّا. کردمی آمیزمالل
 وجود با انقالب، از پس و است همراه ارتجاعی دشمنانِ تازِ و تاخت و اجتماعی پیکارِ نشیبِ و فراز

 که زمانی. کندمی تاریک را گزینعُزلت پیرِ این کلبۀ هنوز بسیاری هایسایه خورشید، این درخششِ
 سُرودم ابیاتی نگریستم،می گذشته به و گشتممی کردند بَدَل باغ به را آن که الیپزیک گورستانِ در
 آورم:می خاطر به آن از را بیت دو این اینک که

  اشگواه است خدای که شد سپری عُمری

 اشراه به مانده همی که بین خونْ یدّهرَ وین

  سِتادیم بار هنین زیرِ! باجَواعَ ای 

 !تادیمفِنَ زانو به وُ ردخُ کمر وُ شتپُ شد

 نوازش را امروح بزرگ تسلّای دو تنها. است تهی نسبتاً یا تهی، ناکتاب خاطراتِ از عُمر، پس

 حقیقتِ و اجتماعی عدالتِ خاطر به و نبودم دروغ هاکرانِ و ظلم عملۀ از کهآن یکی: کندمی

 پاکیزه و صمیمی خانوادگیِ و همسری زندگیِ از کهآن دیگر. ورزیدم هاییتالش علمی

 .گزارمسپاس سرنوشت از هاآن خاطرِ به و بهاستگران که هایینعمت: شدم برخوردار

 ،3131 بهار چهارم، چاپ ،"دیباچه" مقاله ،"زندگی یادنامۀ-خویشتن دیدارِ از" کتاب: منبع
 10-11 صص نگار،بازتاب نشر

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-didare-khishtan.pdf
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 یوسأمَبه شاعرِ *
 

 

 توُگر درونِ مَعبدِ توُ

 دهَگشته روزی پا نِمزایرِ گُ

 زان همه اشباحِ تاریکِ خیال

 .دهَبیم گیرد، سَر سوی صَحرا نِ

*** 

 بر جهان تابیده نورِ بامداد

 گینِ شامْجا، سایۀ غملیک این

 بَس اُمید در هر گوشه ایمُرده 

 .د در مَشامبویِ شومِ الشه آیَ

*** 

 این هیست کارِ زندگی؟ تر ازخوش

 هست طبعِ روشن وُ واال تو را

 م روزگاروندرین بازارِ عالَ

 .ور کرد از همین کاال تو رابهره

*** 

 ن پُر ز گنجکه دامَ ناسپاسی بینْ

 هایت پُر از شِکواستی بلَ لیکْ

 نشانده استش نَطَت عَابَحرِ مَوّاجَ

 .م، این هه استِقصاستیادر شِگِفت

*** 

 بیم هیچْاز بهشتِ روحِ خود، بی

 حَنظَل وُ زَدّوم را! ن از بُنْرکَبَ

 رُو سوی آبادی وُ آوای خوش،

 را.  مْوُ بانگِ بوُ ها ویرانن رَکُ

 

، کابل 3101، چاپ اول، قوس )به کوشش بیرنگ کوهدامنی( گزینۀ اشعار احسان طبریمنبع: 

 افغانستان

 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
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 دستور*
 شعری "ایران تودۀ حزب" مواضعِ درپیِپی رصدِ جریانِ در ایران در مستقر ِآمریکایی هایمقام
 هایمقام برای ترجمه ازپس را، بود شده سُروده( شمسی) 02دهۀ اوایل در که طبری احسان از

 هایدیدگاه از بخشی گویای که "دستور" عنوانِ با شعر این. کنندمی ارسال خود کشورِ مسئولِ
 داده درار هاآمریکایی آرشیوِ در سند عنوانبه بوده، زمان آن در "ایران تودۀ حزب" رهبری
 سند این به خود تاریخی هایبررسی جریانِ در که تاریخ گرِپژوهش شاکری، خسرو. شودمی

 *است. داده درار "مهرنامه" اختیارِ در راآن برخورده،
 

  نافرمان بندۀ این

  دَمْ همین است تلدَ مُستوجبِ

  سَرپیچ بردۀ این

  است حَالل نابْ میِ هو اشخون

  درگاه وُ خانه همۀ از کنید اشبیرون

  ناکرد کُرنِش هرا که بزنیدش باید

  کرد تا دو نه دَد هرا که بِکُشیدش باید

  خَالیِ  نزدِ در گویدمی که ردمَ این

  امخویشصاحبِ خود،خادمِ بندۀخود، من

  نماید راه خود کردۀ خود، گفتۀ با

  را شما درگاهِ نوکرِ وُ خَدَم دیگر

  کار وُ عمل تُخمِ کارَدمی که ردمَ این

  را، بَرانرَنج وُ کارگر هم وُ زار  هم

  درگاه ز برانیدش توانید زود تا

  کاریم بندۀ ما": گویدمی که ردمَ این

 استشریف وُ است عزیز نه دنیابه علهفَ جز

 "نباشد کردار حّتِصِ عمل، حُسنِ جز

  را ما همه اَنگَل خوانَدمی که ردمَ این

  گرتوان نفِصِ با جنگدمی که ردمَ این

  ام،لمظُ دشمنِ من": گویدمی که ردمَ این

 "هست فاوُصَصُلح مرا نه گرستم نفِصِ با

  درگاه به راه وِرا دادید هه بهرِ از

  دنپایَ دیر تا که زود کنید اشبیرون

 ما. خَدَمِ دیگر به خنهرَ کند که شاید
 

 (طبری احسان نامۀویژهروشنفکریِ چپ ) ،3131 شهریور ،"مهرنامه" مجلۀ: منبع

صحنۀ ضمن انتشار این سُروده، حاکم بر ایران  بورژوازی نئولیبرالِ ارگانِ ،"مهرنامه"* مجلۀ 
درار گرفت و  "!احسان طبری سیاسی و ادبیِ بررسی میراثِ"در پوشش مایگانی فروشی بیجلوه

 به این موضو  پرداخته است.  دریهی بزرگدر مطلبی افشاگرانه با عنوان  خسرو بادری

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://www.magiran.com/volume/89864
https://www.magiran.com/volume/89864
https://www.magiran.com/volume/89864
https://www.magiran.com/volume/89864
https://www.magiran.com/volume/89864
https://www.magiran.com/volume/89864
http://www.khosrobagheri.blogfa.com/
https://10mehr.com/maghaleh/12112014/932
https://10mehr.com/maghaleh/12112014/932
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 کْپوُ دویِکَ*
 

 دنَکُم نَردُکه اندیشۀ مَ رسَ

 * است، آن سَر نیست کْپوُ کدویِ

 دای،ل  است همی بانگِ خُبانگِ خَ

 تر نیستل ، مُعظّمهیچ از خَ

  هه زبونی است در آن وادیِ شومْ

 ل  به خود سَروَر نیستکه در آن خَ

 دالت نیکوستمَنظرِ ح ّ وُ عَ

 مَنظرِ آن، مَنظر نیست تر ازخوش

 خواره گذشتکمدُورِ اربابِ شِ

 ر نیستت باوَرَدُورِ شورا اگَ

  - رداربُدیهقان بندۀ فرمان

 ر نیستدآوَکارگر بردۀ سوُ

  - رانبَرِ رَنجفَاز برای ظَ

ر نیست.بهتر از رَزم وُ طلب، سَنگَ

 

، به "شااسالم شاممدوف"اثر پروفسور " او طرحی از زندگی و آثارِ -طبری احسان"کتاب : منبع

بوکِ رسمی صفحۀ فیسنویسی شده برگرفته از نتشرنشده و خوشزبان روسی با درج اشعاری م

)به کوشش بیرنگ کوهدامنی(، چاپ اول،  گزینۀ اشعار احسان طبری در بازنشر و احسان طبری

 ، کابل افغانستان3101قوس 
 

کدوی پوُک کَم "شاممدوف هنین آمده است: پروفسور کتاب * متن مصر  دوّم این شعر در نسخۀ 

 )ویراستار( "ر نیستاز آن سَ

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://t.me/persianbooks1/219
https://t.me/persianbooks1/219
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  امگشته مادرپاکْ مِهرِ یمانِپِ بَستۀ*
 شاعر( صدای با خوانش کلیپِ همراه به مادرش برای طبری احسان منتشرنشدۀ )غزلِ 

 
 بوک لینك شنیدن فایل صوتی خوانشِ شعر با صدای شاعر در فیس

https://www.facebook.com/groups/228118715946437/permalink//253424851181489 

 

 طبری( احسان. )است شده سُروده مادرم درگذشتِ سالگیِبیست مناسبتِ به عرشِ این

 مادرا مزدَنَ ز رفتی این ازپیش سالی بیست

 امگشته ترفُزون تو مرگِ سالِ از کنون من

  تو مِهرِ کز امکودک آن هنوز ندارمپِ لیک

 امگشته بَر پُر شاخِ بودم ناهیز اینچهغُ

  تو آغوشِ رّمِخُ سَرای کاندر زمان آن

  امگشته پَروَرسِفله روزگارِ از خبربی

 یاتحَ زمستانِ کاندر رگَنِ من ربَ زمان این

 امگشته رنظَمَتیره وُ سَرسِپید ردیپیرمَ

 بشَ وُ روز را زمان هشوشِمَِ طّخَ خواندم کهسبَ

 امگشته اِعوَردیده وُ ریشپَجانْ وُ گوژشتْپُ

 تواَم فرزندِ که دنایَ باورت اصال شاید

 امگشته دیگر ایّام، بدعهدیِ از که سبَ

 ایبوده عاصی مرعُ نجِرَ ز نوعی یک به تو

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/permalink/253424850081489/
https://youtu.be/6uZbTw52Kvs
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 امگشته مُضطَر رَنج این از دیگر نو ِ به من

 رزمَ وُ دّحَبی ربتیغُ در وطن خاکِ از دور

 امگشته مُحدَر وُ شوُم ختیبَ زنجیرِ ستۀبَ

 صیبنَبی یاران گفتارِ همۀنَ از من گوشِ

 امگشته رادربَ از دور وُ خواهر از خبربی

 ولی بینممی آزار سانکَ از گَه خود، ز گَه

 امگشته یاور وُ یاربی وُ مانده تنها برصَ

 نوجوان نشستم زندان در که دیدی خویشتن

 امگشته باور وُ ایمان رهِ در سالِکْ کههون

 امندهیَپوُ خود راهِ در زمان این تا زمان زان

 امگشته پَروَردلْعَ ظمینَ یدایشِ وُ عاش 

 ستگیخَ نباشد را امجان لیکْ ن؟تَ شد ستهخَ

 امگشته یکرپِ ز فارغ شدم، جانْ عَبیدِ هون

 ریفتْفَ دیارَنمی هرگز مرا آنی ذّتِلَ

 امگشته بدتر ستپَ ضیضِحَ این از سُلوُکْ در

 صیبنَ دارم خطا وُ جزعَ از احوال همین در

 امگشته ریامبَپَ وُ معصوُمَ دّیسِدِ نِی کههون

 نتَ به دارم جانْ که تا باشم، هرکه باشم هرهه

 .امگشته مادرپاکْ مِهرِ یمانِپِ ستۀبَ

 احسان طبری – 3111سال 

 متن این شعر. ( GroupEhsan Tabari official) بوکِ رسمی احسان طبریصفحۀ فیسمنبع: 
 منتشر شده است.)ویراستار( و پیادهآرشیوِ خانوادگی شاعر  یلِ صوتیاز روی فا

 ها:پانوشت☘ 

 یادآوری با اوست، خود نوجوانی و کودکی زندگی اتوبیوگرافی که "نخستین دهۀ" کتاب در طبری  -3

 نحوۀ دربارۀ ،"تکرارناپذیر است ایخاطره کودکی، پُرنوازشِ محیطِ و مادر آغوشِ یادِ" کهاین

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://10mehr.com/sites/default/files/Tabari-FirstDecade.pdf
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 و خوددار و آرام دختری و داشت گیرا و مطبو  ایههره( طبری مادر) کوکب" گوید:می مادرش ازدواج

 او از جویباری احمد حاجی نوه اکبر،علی شیخ فرزند( طبری پدر) فخرالعارفین ودتی. بود آزاربی

( پدربزرگ)اکبرعلی شیخ. باشتاب پذیرفت( طبری مادریِ مادربزرگِ) خانمسلطان کرد، خواستگاری

 عالِمی مثابه به بود، احمد حاج پدرش آرزوی کههنان نجف، و تهران در تحصیل دورانِ گذراندن از پس

 درمودع فخرالعارفین ارشدش پسرِ. بود مازندران اول تراز علمای از اینک و بازگشته ساری به معتبر

 مشهول کاربه ساری عدلیّۀ در کهبل مجتهدزاده فقط نه و ساله 03 بود جوانی کوکب از خواستگاری

 "بود...

 در داشت، سال 03 زحمت به مودع آن در مادرم کهآن با" نویسد: می کتاب از دیگر جایی در طبری

 هم ابداً و بدهد رخ باید که هیزی گویی. باشد خندیده جوان زنانِ روحیسبُک با که ندارم خاطر

سطر  به اشاره] بود شنیده را ناکوحشت خبرِگویی . دادمی آزار پیش از را او نیست بخشمژده

 سرانجام و معنوی و مادی هایدشواری زندگی، آتی مسیرِ تمام و [ویراستار - برشت برتولت از شعری

 تا سنّ این از کرد،نمی اشتباه او غریزۀ آری، کرد.می تصدی  را آلودراسهَ زنهارباشِ این او، زودرسِ مرگِ

 خانوادگی، درون تضادهای و فقر زمینه در پیوسته زیست، جهان دراین که( سال) 32 ازبیش اندکی

 تنها نه. گذاختمی را امدل او خاموشِ پرخاشِ و اشک و اندیشه و بود نیز دیگر گوناگون هایرنج آماجِ

 را او زندگی طی که کسانی همه دیدم،نمی پاکی و نور جز او، ههره در فرزندی سائقه به که من

 داشته خاصّی برجستگی کهآن بدون او روانِ. بودند خوارانهغم مِهری از سرشار او به نسبت شناختند

 مشکوک غالباً جنگِ برای او. خود زیانِ به و دیگران سودِ به داشت، بَیّن تفاوتِ اشاطرافیان روانِ با باشد،

 سعادتِ که بود نرسیده جاآن به خود انسانی آگاهی جهت از. نداشت ایحربه ابدا روزمرّه زندگیِ آلودۀ و

 کمابیش من سیاسی فعالیت هایسال در اگر و کند جستجو محیط سازیدگرگون و نبرد در را خویش

 خاصّی انزوای همیشه زندگی، جاده در او و من. بود مادرانه عش ِ برپایه تربیش برداشت، گام راه این در

 "رنگی!ناهم و انفراد نوعی در زیستن است دشوار هه و... کردیم احساس

و مضمون بیتِ  "دهۀ نخستین"ما و اطالعات مندرج در کتاب  محاسبۀ با غزلاین  سُرودنِ سالِ  -1

 باشد.می 0535 نخستِ شعر سال

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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   "آذر" ندم،رجمَاَ همسرِ به*

 
 بوکفیسلینك مشاهدۀ ویدئو کلیپ خوانشِ شعر با صدای شاعر در 

https://www.facebook.com/groups/333103707846487/permalink//378433840031140 

 

 طبری( احسان.)است شده رودهسُ 3302 ژوئن 1 در شعر این
 

  تشِیدایَ گردید دِلْ که پِیکْمُبارَ روزِ درآن

  تزیبایَ هِهرِ فروغِ از من بر تافتْ عادتسَ

  تکیبایَشَ جانِ من عِصیانِ یاورِ راَ نبود

  تریبایَفَ شمِهَ فیروزۀ در که کردم؟می هه

  خود پُرهَراسِ جانِ اندوهِ همه فُروشُستَم

 خود. پاسِسِ جز تگاهَپیشْ در ایهدیه ندارم

*** 

  من تارِ شامِ بر ایداده گرما وُ نور آتش هو

  من یارِ پیوسته ایبوده دِلْ دبلۀ همیشه

  من گُسارِغم -مُصیبت در من، شادیِ -شادی به

  من مَرغزارِ بُد وربهره دائم تو فیضِ از هو

 من. اُمیدوارِ خاطرِ گیاهِ این ژمُردپَنَ

*** 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/permalink/253428340081140/
https://youtu.be/jle9wIEc0iY
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  بودی آذری امجان کانونِ در عش  تابِ ز

  بودی پُرتَری یاسمینِ بهرم لطف باغِ به

  بودی وَرینگاجَ حامیِ نَزدَم رَزمْ گاهِ به

  بودی ریپَروَجان میهنِ از یادگار غربت به

 بودی. مادری بهرم رفت وُ درگذشت مادر هو

*** 

 تو رویِ عکسِ بینم خویش کودکانِ شمِهَ به

  تو وُخوُیخُل  زیبا وُ است نیکْ تو رویِ وُ یمو هو

  تو وُجویجُست از دَمی من روانِ دیارامَنَ

  تو سویبه بُد من دلِ ،گراییدم سویی هربه

 تو. شویِ ،تو شیدایِ بود خواهد وُ هست وُ بود که

*** 

  آمد شَهپَرم بر کانْ هرآمیززَ هایناوُک هه

 آمد پَروَرمغم دلِ بر نگینسَ هایمماتَ هه

  آمد دیگرم روزگاری اکنون وُ رفت جوانی

  آمد مسَرَ بر پیری برفِ رُخ، ربَ نگْآژَ را تو

  آمد مبَرَ اندر بهار گویی دگر بارِ ولی

 آمد. م"آذر" هرَ از که بینم وُ گشایمبُ در هو
 

 شمسی[ 3110میالدی ]خرداد  3302ژوئن  1احسان طبری/ 

از متن این شعر .(Ehsan Tabari official group) بوک رسمی احسان طبریفیسصفحۀ منبع: 

 منتشر شده است.)ویراستار( و پیادهآرشیوِ خانوادگی شاعر  یلِ صوتیروی فا

 ها:پانوشت

 "نیمایوشیج" بارۀ در یادداشتی در طبری احسان. ندارد معرّفی به نیازی ،"نیازبی آذر"  -3

 نیما،. دارد آمد و رفت نیما با هاآن خانوادۀ که دانستم نیاز،بی آذر با خود ازدواج آستانۀ در": گویدمی

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 یعنی همسرم، پدرِ به شود،می دیده( داده نشر فرزندش که) هایشنامه مجموعه در که هنان

 انقالب دوران در کیدزه اروجونی همراهِ به اوغلی حیدرعمو با که ایرانی انقالبیِ یک نیاز،بی عبدالرزا 

 "داشت... فراوان مهری بودند، آمده ایران به مشروطیت

 "دلِ دبلۀ" را او زیر عاشقانۀ شعرِ در طبری ودتی. است هرگونه توصیف از "نیازبی" طبری، آذر آری،

 در انسانی نابِ سجایای واجدِ و واال انسانی وفادار، همسری برعالوه  را او باید تردیدبی نامد،می خود

 آورد. شمار به آشوبی پُر زمانۀ هنان

 یافتۀ تربیت وادع در و بود شده بزرگ "یوشیج نیما" سرپرستی تحتِ پدرش، فوتِ از بعد "آذر"

 تا ایران، به بازگشت و مهاجرت و زندگی طول در اما نیاز بی آذر. بود "نو شعرِ پدرِ" مهرِ پر دامان

 سایر مانند و زیست شرافتمندانه دستی،تنگ و محنت و فقر رغمِبه خود، مادی حیاتِ لحظۀ آخرین

 0512 خرداد 2 روز در نهایت در و نکرد سرخم "دلسنگ دشمنِ" برابر در میهن دالورِ شیرزنانِ

 فروبست. جهان از هشم "مهرور" وُ ایستاده مرد

 اطال  درار از 0510 مهرماه در منتظری اهللآیت به خود دادخواهیِ نامۀ تسلیمِ ازپس ،نیازبی آذر

 مستعارِ نام) "عزیزش پرویزِ" با محدود دیدارهایی به موف ! بند هشم با فقط هم بعد سال 3 تا حتی

 ریه سرطانِ و دیابت مثل بیماری هندین با خودش که درحالی شد؛می( خانواده در طبری احسان

 بانوی" آن کرد. آری،می سپری فراوان تَعَبِ و رنج و بافندگی با را روزگار و کردمی نرم پنجهودست

 احسان همسرش کهدرحالی "رفت و نبود اشرفتن گاهِ" یاد سیاوش کسراییزنده تعبیرِ به "نازنین

 حاکم ارتجا ِ مرتجع اندیشانِتاریک بندِ در هنانهم پُراحساس شاعرِ و دردمند فیلسوفِ این طبری،

 بود... گرفتار
 

 مهرماه در حسینعلی منتظری اهللآیت به خطاب "نیازبی آذر" شجاعانۀ دادخواهی نامۀمتنِ  - 1

 که است تاریخی و افشاگرانه مهمّ اسناد از یکی طبری، احسان همسرِ دربندش دربارۀ 0510

 کنید: مطالعه زیر نشانی در آنرا کامل متن توانیدمی

http://www.iraneazad.org/?p=3482 

 همسرش انسانی شخصیت و جایگاه بارۀ در دادخواهی خود نامه از برجسته فرازی در "نیازبی آذر"

 نوشت: اهلل منتظریآیت به خطاب

 و ایمان همه با توانممی طبری احسان با شبان و روزان زندگانی سال ههل سبب به الادل من"
 انسانی فضایل واالترین از دفا  به پُرایثارش عش  جز او که کنم یاد سوگند سربلندی به خود صدادت

 در جز و است نداشته هدفی نمایانانسان دیوخوییِ و گریستم با ناپذیرش خستگی و امانبی نبرد و
 و تپیده جهان مظلومان خاطربه همواره بزرگش دل که است، نپوئیده گامی حقیقت و ح  راه

 دوری دردِ داشت،می رنجه حیاتش اوداتِ تمامِ در را دردمندش دلبِ که اش،زندگانی درد ترینبزرگ

http://www.iraneazad.org/?p=3482
http://www.iraneazad.org/?p=3482
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 و بود ایرانی و ایران حیثیتِ و استقالل و آزادی به پایانشبی شو ِ او، عش ِ زیباترین بود و وطن از
 ترزنده گواهی هه ادعا این بر. استنکرده صرف راه این در جز کالم، و ددم و دلم از را، خود توان همه
 و دیده را او دوست و دشمن از که کسانی همه از گویاتر شاهدی هه و او هاینوشته و آثار کارنامه از

 به گردد،برمی دور بسی های زمان به اهریمنان و اهریمن با او پیکار و مبارزه سابقه آری،. اندشناخته
 زبان و گوش و هشم کودکانِ شاید امروز نمایانِانقالبی و انقالبیون از بسیاری حتی که روزگاری
 "نبودند... بیش ایبسته

 

 اندوهِ و درونی احساسِ ،"آذر" درگذشتِ از پس حتی سُروده، این بر عالوه طبری احسان  -1

 با( او به منتسب) زیر کوتاه سُرودۀ دو در ناجوانمردانه، حصرِ و شکنجه ایّامِ همان در را خود کاهِجان

 است: کشیده تصویر به هنین و( 0/1/0512) "سوزدمی سینه"و ( 5/3/0512) "مویه" عنوان

 "مویه"

 تو است/ و تابنده هنانهم ندارد/ خورشید، آرامشی نارون سایۀ است/ و سیاه هیز تو،/ همه از بعد 

 بر ِ است/ و جاری روُد بسترِ در آب دهند/ ومی گُل نیلوفران تو،/ بازهم از ببینی/ بعد که نیستی

 نیز را شکسته دلبِ دُژَم/ این و ام خسته ببینی/ من که نیستی تو نوازد/ ومی را هشم هاماهی فَلسِ

 ببینی... نیستی/ تا تو که بهتر همان است/ و مرهمی

 "سوزدمی سینه"

 تاریک شبِ است/ که فروزان هراغِ تو/ دو است/ هشمانِ عش  نفسِ هجران، نیست/ و غم جز عش ،

 دیرگاهی من نیستی/ و هستی./ تو طراوتِ لبانت، است/ و من رنجِ تو/ کتابِ اند/ پیشانیِکرده روز مرا

 دارد... دل به "آذر"تو/ ِ فُردَت در سینه این ام/ ومُرده که است

 و را عشق" عنوان با را زیر ماندگار شعرِ  "نیازبی آذر" رثای در نیز کسرایی سیاوش یاد زنده  -1

 سُرود: هنین مسکو در 0512 خرداد در "را درد

 "را درد و را عشق"

 بود ما/ دود نگاهِ در خامُشانه نمود/ پرکشیدمی رفت/ شُعله وُ نبود رفتنش بود/ گاهِ ندیده سَحَر شبنمِ

 را ما/ عش  رفت./ نازنینِ وُ گشود هنین/ بادبان شبی در کرانهبی بحرِ بود/ سوی سِپید رفت/ زوردی وُ

 رفت. وُ آزمود فشُرده تنی را/ در درد وُ

 بازگشت به نمایه          واژه نامه 

 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

312 

 

 "هاهجادّ"و  "بهار"*
  کودکانه[ رانۀتَ ]دو

 
 شاعر که وجود دارندنیز  زیبا سُرودۀ دو این طبری، احسان یادزنده هاینوشتهدست انبوهِ میان از
 با رانهتَ» را دو هر ،سُروده «هاهجادّ» و «بهار» هاینام با شمسی(0531) 0128 سال ها را درآن

زیبایی  نقاشی نیز خود، برای هریکمتنِ هر شعر به خطّ  نیز درحاشیۀ حالعین در و نامیده «آهنگ
  احسان طبری( رسمی بوکصفحۀ فیسبرگرفته از است. )توضیح  دهکشی

 

  بهار*

 آهنگ( با )ترانه
 

  طالیی زردِ هایگُل

  زارهمن بزِسَ بزۀسَ

  خُرمایی گُنجشکی جاآن

 آزار.بی دهینَمی هینه

*** 

  باغ طرف هر از کهبَس

  جوُشیده، خرّم بوتۀ

  شاخ از وُ رگبَ از ایجامه

 پوشیده. گونگُلْ نردۀ

*** 

  فَزاجان بهارِ آمد

  اُردیبهشتی، نورِ با

  فضا شده خوش پُرعطری

 بهشتی. رنگِ راستْ جهان

*** 

  اکنون درخت این شاخِ از

  سارَنگ، وُ سار بانگِ خیزد
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  هامون دیدنِ شو ِ وز

 نگ.تَ شودمی من بر خانه
 

*** 
 

  هاهجادّ*

 آهنگ( با )ترانه
 

  روممی روم،می روم،می

  خویش افکارِ حرِبَ در غرده

  خویش بیمارِ پیرِ دلِ با

 ها.هجادّ ها،هجادّ سرِ بر

 ها!هجادّ ها،هجادّ ها،هجادّ
 

  صمخَ دو برخوردِ گاه

  هادادهدل میعادِ گاه

 دراز، وُ موشخَ داستانی

  فَراز، زی رَوَد نَشیبی هر

  فراخ گاهی وُ است تنگْ گاه

 الخ.نگسَ گَه وُ زارنمَهَ گَه

  انتظار شیدکَ کوآن پایِ ردّ

 گُذار. سیرِمَ را آدمی

 ها!هجادّ ها،هجادّ ها،هجادّ

*** 

  برگ ریختْ نتَ که جااین اندر

  مَرگ نام کِش است گاهیپَرتْ

 ها.باده ساغرِ بِشکند

 ها!هجادّ ها،هجادّ ها،هجادّ

*** 

  روممی روم،می روم،می

  خویش خوارِجهان نگاهِ با

  خویش بیدارِ روحِ رهِهم

 ها!هجادّ ها،هجادّ سرِ بَر

 . . . . . . . . . . 

 

 شمسی[ 3110] 3342 

دو هرمتن . (Ehsan Tabari official group) بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسمنبع: 
 (پیوست تصویر دو)بازنویسی شده است. نقاشی همراهِ به طبری احسانِ خطّدست روی سُروده، از

 

 :پانوشت 

 و طبری احسان یوشیج، نیما هون بزرگانی دلمِ با ویژه به کودکان برای دصّه و شعر سُرودن
 توسط عموما که دارد درازی پیشینۀ انقالب از پیش هایسال در دیگران و کسرایی سیاوش

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 در زمستان بعداز" دصّه نظیر) رسیدمی هاپبه نوجوانان و کودکان فکری پرورشِ کانون انتشارات
 ...(دیگران و نیما از "پرنده و آهو" و کسرایی از "ما آبادیِ

 در هه و ایران در هه سیاسی مبارزۀ امرِ به جامعه فکری رهبرِ مثابهبه طبری پرداختن ضرورتِ اما
 عظیمِ تحوّالتِ آستانۀ در تنها او که شد موجب( ط.ا تعبیر) "سالهسی ناکِمنَ و اجباری مهاجرتِ"

 بسُراید خود معصومانۀ و زیبا نگاهِبا  را ی کودکانهزیبا ترانۀ دو این تا بیابد فرصتی 32سال انقالبیِ
 به گوناگون حوادثِ توفانِ رگذاشتنسَشتِپُ و سال45 گذشت از پس اینک و به یادگار بگذارد تا

 .برسد اشدوستداران دستِ

 جا و اندرودهسُ کودکان برای "بهار" یا مضمونِ عنوان با شعری بردهنام شاعرِ سه هر کهاین جالب
 با نیز را کسرایی و نیما بهاری فریادهای طبری، سُرودۀ منتشرنشدۀ دو این انتشار بهانۀ به دارد

 ترنّم هم با مانفرزندان بختینیک سودِ به اجتماعی نبردِپیروزی  و آگاهی بهارِ شکوفایی آرزوی
 کنیم:

 

 "بهار هابچّه"

 یوشیج( نیما رودۀ)سُ

 روُ بهار!/ داره ها،کوُهسار/ بچّه روی ها/ ازسَبزه رو پاشُدند/ از هاواشُدند./ برف هاگُلبهار!/  ها،بچّه
 بهار!/ دارند ها،بیدار/ بچّه شو، ./ بیدار"بپوش را بِکَن،/ دبا را پوستین"گوش:/  به خونهدرخت/ می

)الهیجان؛ بهار!  ها،بچّه کار،/ پیِ خوُنه/ همه از لوُنه/ بابا از پَرند،/ زنبورمی روند/ دارندمی
 (3142اسفند

 

  "بهار"

 کسرایی( سیاوش رودۀ)سُ

بادوُما/  و هاکن/ بِهمی میاد/ شکوفه پَرگُل ای/ بویدرّه هر میاد/ توی در هاکوه گُلی/ رو هایالله
 ایوونِ گذاره/ لبِمی ما/ لونَشو مهمونِ شهپارسالی/ می هلۀ گندوما/ هِل جو کشن/ سبزمی دد باز،

 خاموشه،/ باز تنور خَرَن/ اونمی بز وُ شادوُماد/ گاو بَرَن/ برایمی عروس باالیی/ باز دهِ ما/ از
 دَسی میاد/ دَس حاال زد:/ یکیمی غار شه/ کالغهمی کار تنور/ مشهولِ پا جونمنشه/ نَمی دارآتیش
 (3111 بهمن 33)آد. می راه از ها/ بابابچّه

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه 
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 دهقان آخرین*
 امضاء( کنندهآوریجمع یك هاییادداشت )از

 

  انگیزلْدِ حکایاتِ دارم بَسی

  یاد در خویش صُلحِ پیکارِ از من

  نَهز ایدصّه هاداستان زآن کنون

  شاد من ز گردد اتلدِ تا سَر کنم

*** 

  پاییز آغازِ در پیش سالِ به

  صُلح جانانۀ حامیِ هون مرا

  مواف  یارِ نتَ سه همراهِبه

  صُلح خانۀ اندر فراخواندند

*** 

  ایران دهقانِ تا گفتند ما به

  پُرشور پیکارِ ازین آگاه شود

  صُلح رهِ در امضا جمعِ برای

  مامور لحظه این دیدشُ رفتن دِه به

*** 

  معلوم هگشت تهران نزدیکِ دِهی

  گرفتیم جا ماشین به یاران وُ من

  بخشجانْ الحانِ خواندنِ با رَه به

  گرفتیم غوغا در جاده سکوتِ

*** 

  ماشین وُ پیدا دشُ طلوبمَ دِهِ

  خانهدهوه نزدِ کرد فتودّ

  گشتیم ملهجُ ماشین ز روجَستهفُ

  روانه دهقانان جمعِ سویبه

*** 

 مصُلحی پیکِ ما که معلوم شد هو

  ،درد حاملِ نِی ستم مامورِ نه 

  مجمو  گشتند ما ردِگِ تابانشِ

  مرد وُ زن از دهقانان سو هر ز

*** 

  جایآن ردسَرکَ سخن یک هر ما ز

  نلعوُمَ جنگِذَمّ ِ وُ صُلح دحِمَ به

  نباشد مردم همّتِ گر وزان

  نخوُ در ردهغَ گرستم سازد جهان

*** 

  اندسانناکَ گیتی به گفتم هنین

  گردند سیراب سانکَ خونِ از که

  شایدگُ رهپَشَ آتشی مُرغِ هو
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  گردند تاب در اهریمنان این مَر

*** 

  است خوییدرّنده یکی ،آمریکا به

  خویش جیفۀ دشُمارَ را گیتی که

  را او که دیگر رَهزنی لندن به

  کیش در نیست زَرپَرستی از غیربه

*** 

  خوارنخوُ دیوانِ این خواهند هنین

  کشانند مغَ دیدِ به را گیتی که

  فرزند وُ یشوُ عزای در را زنان

  نشانند مماتَ تیرۀ ختِرَ به

*** 

  ندسازَ بَرده لقیخَ کهآن برای

  ندارند هاجنایت از دریهی

  ندریزَ فتنه وُ بَال بُمبِ گَهی

  ندبارَ رگْمَ وُ نافَ خمِتُ گَهی

*** 

  هندتنی دهقانان بینِ از سپس

  نمودند یاری وُ گفته هاسخن

 نگنَ پُر جنگِِ ضدّ ،رَزمْ برای

  نمودند فداکاری ابرازِ بَس

*** 

  انگشت وُ مُهر وُ دست بیازیدند

  هادندنِ امضا ایصفحه زیر به

  گشتیم شهر سویبه عازم ما هو

  دادنددست گرمی وُ و شُ با ما به

*** 

  ورشیدخُ هِهرِ وُ غروب دیگر کنون

  کوه پَسِ در پنهان ستهآهِ شود

  فَراپیش دآیَ ننگارگوُزَ شبِ

  اندوه گَردِ دفشانَمی نگردوُ ز

*** 

  مردم پُرشورِ غُلهلِ درونِ

  شادی ز پُر هالدِ گشتیم روان

  دهقان دومِ بر زهی گفتم همی

  هادینِ نیکو وُ روییخوش آن بر

*** 

  ما بِمَرکَ نَفیری با دشُ روان

  رناسوُ پُرگَردِ ۀجادّ درونِ

  برخاست جاده از لندبُ بانگِ یکی

   ردوُ اندکی نرفته دِه از هنوز

*** 

  سیاهی یک واپَس کردیم نظر

  جاده گَردِ در ما یسوُ بُد دوان

  نیز ما وُ افتاد پا ز هناگَ ولی

  تادهفُ آن سوی رفتیم واندَ
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*** 

  رفْبَ هون یموُ جابدان دهقان یکی

  میدهخَ دّیدَ ،پُرشِکن جَبینی

  فتبِشکُ دید را ما که تا ،نزَنَفَس

  دیده ز جَستی اششادی عا ِشُ

*** 

  را او خواهد کردم فکر اوّل من

  رسانیم مقصد یکبه بمَرکَ دراین

  آغوش در را او تا که گشتم برآن

  شانیمنِ بمَرکَ درآن هم گرفته

*** 

  خود اندیشۀ این رفتم تا ولی

 ،نمایم اافش دوستان برای

  صُلح لوحۀ آن کوُ گفت دهاتی

 .نمایم امضا من که تا دهیدش

 

  طبری احسان/  3311 آپریل
 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع

  بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیس  برگرفته از شمسی( 3112) 3313 سال تاشکند، ازبکستان،

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 دُن -*وُلگا 
 (3311 مه 13 شنبه کبیر،ِ شطّ دو تالقیِ مناسبتِ )به

 

  وَصال هنگامِ گفت وُلگا به دُن

  است دَماین هستی اوداتِ ترینخوش

  شوروی دستِ دست، دادر، دستِ

  است مُحکم مارههَ تا عمده هست

  کنون کوشیهَم وُ جوشیهَم به ما

 بُرون. هامون زین آریم هاگنج
*** 

  ما شورِ پُر نَهمه وُلگا گفت

  است زندگی وُ عش  وُ ایجاد نَهمۀ

 بَست گوش خوش نَهمۀ این از کهوآن

  است شَرمندگی وُ نِکبَت او بهرۀ

  دهد شادی ما موجِ تا بِهِل هان

 دهد. آبادی وُ سَرسَبزی وُ نور
*** 

  این از بعد نخواهم من حراصَ گفت

  گُلخَنی سوزان وُ *ترموز با بود

  نَهز آبِ این از بنشانم تشنگی

  گُلشنی دامَن به سو هر پَروَرم

  شود خُرّم ساحَتی من عرصۀ

 شود. آدم صنعتِ وُ علم جای
*** 

  ازاین پیش درخشان خورشیدِ گفت

  سوُختن هَستی بَذرِ نخواهم من

  عَبوس وُ گینغَم صَحرای واندرین

  افروختن کین وُ دادبی شُعلۀ

  بار به آرَد سپس زین من پرتوِ

 زار.کشت اندر زرّینه غَلّه
*** 

 را افروزجَنگ هشمِ کوُر سازد

  گذار هامون تُرعۀ مُعَظّم این

  شوُم! زَهرآگینِ مارانِ اِی دوُر

  سوُسمار! وُ رُتَیل خیلِ اِی دوُر

  گَزامَردُم کژدُمِ بِمیرَد گو

 فَزا.هَستی کنون آیَد صُلح سِیلِ

 (3113خرداد  34) 3311 ماه مه آخر شنبه روز

 راکه آن استوادع  ازبکستان جنوب درساله 0322با ددمتی  کهن بسیار شهرهای از یکییا ترمیز ترموز *

 .اند داده نام  «گذرگاه» یا «عبور محلِ»

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع
  بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از شمسی(  3112) 3313 سال تاشکند، ازبکستان،

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 کنندمی شُورا صُلح فظِحِ بهرِ از هاخَلق*
 برلین( شهرِ در صُلح شورایِ تشکیلِ مناسبتِ )به

 

  کنندمی وراشُ صُلح حفظِ بهرِ از هال ْخَ

  کنندمی آشکارا را خویشتن جَزمِ عَزمِ

  پاستبه شُورا در شوُر این روازهه مفهوم هست

  کنندمی هیجا خویش حیاتِ بهرِ مردمان

  لندبُ گردد زندگی نِدای شورا اندراین

 کنندمی بَرپا مَرگْ بانگِ کهدومی آنِ ضدّ

 دیدگان از کندمی پنهان فروزاَنگجَ ههآن

  کنندمی فشااِ بارهیک در ردهپَبی ناطقان

  ببین وُ بُگشا نگجَ مُریدِ ای تَنگْ دیدۀ

 کنندمی وغاغُ هه زن وُ ردمُ صُلح برای از

  دَهر به دادرتر ل ْخَ عَزمِ ز نیرویی نیست

  کنندمی جرااِ تردیدبی وُ گویند هال خَ

  پنداشتند گر لیره وُ دالر خواستارانِ

  کنندمی جابی پندارِ ،شودمی تابع ل ْخَ

 *کُرِه میدانِ به آمریکا دیوانِ زمان این

  کنندمی ویداهُ خود فاتِصِاهریمن ذاتِ

 خواهندگفت بونزَ وُ هبونمَ کهروزی رسدمی

  کنندمی حابامَبی تازیتُرک کین کَسان آن 

  روزگار دادگاهِ پیشِبه کارانهبَتَ این
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  ؟کنندمی مُبَرّا نهوُ خود آلودۀ دامنِ

  لیدپَ کارِهسیَ فروزِاَ نگْجَ درزَلَبِ گو

 .کنندمی وراشُ صُلح حفظِ بهرِ از هال ْخَ
 

 3311... ماه 13 

 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع

  بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از  شمسی( 3112) 3313 سال تاشکند، ستان،کازب

 

 سُروده شده است.)ویراستار(این شعر در اوج جنگِ آمریکا علیه کشورِ کُره * 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 گرفت زیوَر لنین نامِ از تُرعه*
 (دُنْ – وُلگا رانیکشتی تُرعه به لنین.ی.و نام شدنِ داده مناسبت )به

 

3  

  شوروی ل ِخَ زکارِمُعجِ دستِ

  کرد ستهبَ رَگ یکبه را دریا پنج

  یاتحَ وُ ایجاد میثا ِ رِسَ بر

  کرد ستهیوَپِ جاودان وُلگا به دُنْ

1 

  دشت وُ کوه بَر روان دشُ شااللزُ تا

  گرفت دیگر ایجلوه هامون تیره

  نمود هرَ شورا ل ِخَ کِش ایتُرعه

  گرفت زیوَر لنین نامِ از اینک

1 

  خرفَ ز پُر گذشتن خواهد هادرن

  لنین ناگویثَ باشد آن موجِ

  پَدید آرَد تفَصِ زین هاییتُرعه

  لنین یپوُهانْجَ فکرِ مُعجِزِ

1  

 ،شکّ نیست برآید فرّخ پیِ زین

 هادنِمُحکم رِنظَمَعالی کاخِ

  رشَبَ دیابَ ستگیوارَ کاندران

  داد وُ صُلح گردد پیروُز کاندران

1  

  نادعِ وُ کین از کاشُفته زمانآن

  لَعین فروزِاَ جنگْ دپاشَ هرزَ

  لنین زِراند طب ِ وراشُ حزبِ

 .زمین بر فَشاند رَحمَت جُرعۀ

 شمسی[ 3113] 3311

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع

 بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از شمسی(  3112) 3313 سال تاشکند، ستان،کازب

 خزر دریای آبریز حوزۀ از وُلگا رودخانۀ که روسیه کشور در است کانالی ،"دُن - وُلگا" کانال یا تُرعه 
 از رانیکشتی امکانِ کانال، این وسیلهبه. کندمی متصل آزوف دریای آبریز حوزه از دُن رودخانه به را
 هایسال بین کیلومتر، 020 طول به کانال این. باشدمی پذیرامکان خزر دریاهۀ به آزاد هایآب

 )ویراستار(. شد ساخته شوروی جماهیر اتحاد زمان در 0130 تا 0148

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 ایران لقِخَ اِی تو به *زِه
 قوام( حکومتِ علیه قیام - 3113 تیرماه 14 حوادثِ مناسبتِ )به

 

 بُلندت رایِ آن به زِه ایران، خل ِ اِی تو به زِه

  ارجمَندت روُحِ ظلمِ ضدّ کرده تالطم خوش

  پسندتآزادی فکرِ دارد که همّت هنین با

 بندت  پای از تو پیکارِ دَرَد ربَ باشد زود

 کَمَندَت در سَر شود گرغارت خَصمِ باشد زود

  را بَندها بُگسَل و هابُت همه بِشکن رُوپیش

 را. تَرفَندها ریا وُ سالُوس ظُلماتِ از بَرکش

 

 گردد پامال اتمُحکم گامِ زیرِ تا رُو پیش

  گردد فالفرّخ خُل ِ اِی تو راهِِ سَدّ هرکه

 گردد حَلّال تو فکرِ گر مُعضَلی، هر شود حلّ

  گردد دَتّال دشمنِ هر خود خونِ اندر غرده

 گردد مُحتال رهزنِ هر خود ننگِ در مُحتَرِ 

   ملّت خشمِ بانگِ ز عالَم در نیست ترخوش هیچ

 ملّت؟ هشمِ پیشِبه مانَد کِی پوشیده هاحیله

 

 دستگاهی دیگر توده دستِ ز باالتر نیست

 راهی نیست را خائنان بِهُرّد هون مَردم سِیلِ

  کاهیِ پَرّ جااین دستور مَسنَدِ وُ شاه تاجِ
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  پَناهی را ایشان نیست نِکبَت گورِ درونِ جز

  اشتباهی جااین اندر را ظالمان نباشد تا

 گردد پیروُز ایعرصه درهر خَل  بجُنبد گر

 گردد. سوُزخائِن بر ِ هشمی،توُفنده یشُعله

 

  شد رَهنَمون را هاتوده انقالبی ضمیرِ تا

 شد واژگون دَوامی مَکرِ و هرهیلی خُدعه

  شد دوُن بدکِردارِ خَصمِ هَراسان، عاجِز، مُضطَرِب،

  شد بُروُن عالی هِمّتِ آستینِ از خَل  مُشتِ

  شد سَرنِگوُن دائم، بود تَن بر که پنداری دصرِ

 بُد باثَمَر ودتی که طرزی آن شد خُسران منبعِ

 بُد. گَرهاره روزی که عقلی شُد هودهبی وُ ضایع

 

 پَیامی وُ تَهدید وُ اِرعاب با که عهدی آن رفت

  غُالمینَنگین آزادگان بُر کردمی سَروَری

 دَوامی تزویرِ وُ تَفتین با که عهدی آن رفتار

  دَوامی ایران در بود را ستم رُکنِ مُندَرِس

  انتقامی دِلسیَه این از خَل  بگرفت مَه تیر

  هانهگَرم سَفیهِ سیلی، جانانه یکی با

 زمانه. گندابِ وُ تاریخ مَزبَلِ اندر رفت

 

 کارکردن نیکو منوالِ این بر باید سپس زین
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 هُشیارکردن وُ آماده وطن خَل ِ این از بیش

  کردن دارپَرهَم پیکار این اندر را کارگر

  کردن بَردار همه را ایران دژخیمانِکُهنه

  کردن االَنظارعِبرَتُ را شانمَنحوس الشۀ

  نَگیرَد اندرزی آموزدرس تاریخِ از کس هر

 بِمیرَد. رُسواییبه گو سِپارَد،جان خِفّتبه گو
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 شورا کشورِ بَخشْفَرَح در*
 

 وراشُ کشورِ خشْبَحرَفَ در

  مدَدَ نشاط از هِشتَم کجا هر

  را پَروَرروح قشِنَ این دیدم

 ".معالَ در باد پیروُز صُلح"

*** 

  باغ به نوشت گُلْ به اشباغبان

  پَرَند نَسیجِ اشبافنده کرد

  تافتمی اشدیدم نورِ خطّ با

  ندلَبُ خراشِآسمانْ سَرِ بر

*** 

  دُن - وُلگا بُرجِ به نموده کّحَ

  حَجّار تیشۀ هزنَ طّیخَ به

  مِترو مَرمَرِ دیوارِ روی

  کارمخاتَ دستِ نمودهبِ قشنَ

*** 

  است زن وُ مَرد مَرامِ کتایِ صُلح

  صُلح سعادتِ پُر مَرزِ اندراین

  سازدمی صُلح بهرِ کارگر

  صُلح دولتِ به کلخوزی بدرودِ

*** 

  فروزاَنگجَ ،یظْغِ ز دمیرَبِ گو

  است بیدار صُلح یارانِ شمِهَ

  دوَبُ شُمارهبی صُلح ردویاُ

 .است دارعَلَم آن در وراشُ ل ِخَ
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 خلّاقیّت وُ لحصُ نگرۀکُ*
 

  بزرگ حزبِ کند باز نگرهکُ

  وراشُ ل ِخَ بختیِخوشْ بهرِ

  لّا خَ کارِ پیروزیِ بهرِ

  ردافَ کاخِ آرایشِ بهرِ

  زپیرو دکوفَشِ که عِلمی بهرِ

  روزبِه دبالَبِ که نَسلی بهرِ

*** 

  پِدرام هایمزرعه این بهرِ

  رشوُ پُر هایمدرسه این بهرِ

  آرام هااف  ،مانند که تا

  رنوُ پُر سَراها ،باشند که تا

  آمیزصُلح سَحَرِ نددخَ تاکه

 .عزیز یارانِ بِستَرِ سَرِ بر

*** 

  اندمنانجُ در همه دهرمانان

  دِلیر وُ خِرَدمَند گُردِ همهوآن

  اندنهمتَتَ مِستَرُ ،پیکار به که

 سَریر تاریخ دُلّۀ بَر زده

  یکی کار ،یکی روُح یکی، رَه

 .یکی پیکار وُ کوشش هدفِ

 *** 

  آری قیقتحَ خوبِ رِنظَمَ

 جااین است نهان گفت توان کِی

  مالکَ مِعراجِ وُ اندیشه عَرشِ

  جااین است جهان صُلحِ مَسنَدِ

  اوست از زیپیرو که ،زپیرو باد

 .اوست از روزیبِه وُ عزّت را خل ْ
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 مستَشَنِ یّارطَ اندیشۀ رِهپَشَ ربَ*
 

  نِشَستَم طَیّار اندیشۀ شَهپَرِ بَر

  خُرّم دلِ با وطن تماشای به رفتم

  البرز باروُی سَرِ ز پَریدم هاالکْ

  مُعَظّم دماوندِ بَرفِ پُر لّۀدُ وز
 

  ویران مَنزلِ این دیدنِ از شُد تابْ در

  من دلِ وُ جان اشزدهماتَم مردمِ وآن

  است دمیده نجرَ خاربُنِ بَسی که دیدم

  من گِلِوُآب از کنیمی نظر که هرسو
 

  دهقان وُ ویرانه کلبۀ جا همه دیدم

 کِشت سَرِ اِزالی به پُشت تا دوِ ددّ با

  ارباب خانۀ در شده کنیزان هوهم زن

  خِشت سَرِ به خود سَرِ هِشتِه پسر آواره
 

  خرابی افسُرده نه، شهر جا همه دیدم

  دیوار فُروریخته وُ بام همه خوردهخَمْ

  ناکام کودکِ بَسی است خَزیده خانه در

  بیمار مَردُمِ بَسی است فُتاده کوهه در

 

  پیر یکی که جاآن بهرِ ندارد خوارغَم

  است جوانی که جاآن بهرِ ندارد اُمید

  زار پدرِ فروشَد بارخونْ دیدۀ با

  استنانی کفِ بهای کهسیمی به فرزند
 

 سیاهان  نَسّاجِ تَنِ زمستان، به عُریان

  نوربی لبۀکُ شبهمه را گَراننفت مَر

  کاربی مردمِ زدهحَلقه کو وُ بَرزَن در

 وُرَنجورخَسته نان پارۀ یک درحَسرَتِ
 

  بِسیار میکده وُ بُوَد اندک دانشکده

  خَرابات سوی همه به لیکن مدرسه، نِیْ

  مَاللَت زَهرِ از پُر هاستدِل که نه شادی

 دوُدوُخُرافات پُراز سَرهاست که نه دانش
 

  جوانی عینِ در دیدم، سانکَ بسیار

  اندنَوان و اندعَلیل فَرتوت مَردمِ هون
  نِگاری وُ تَریاک ز پَژمُرده وافسُرده 

  اندرَوان سوی هربه ندهجُنبَ مُردۀ هون

 

  استخُفته که گَنج بَساهه ایران درکشورِ

  سایفَلَکْ کُهسارِ سِلسِله این دِلِ اندر

  دارد که هُنردوست پُرشورِ مَردمِ وان

  ماءوای جَنَّت کند که تواند خاک زین
 

  استعمار شومِ (؟؟...) راه ندهد لیکن
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  بِکوبَد مَسعود آیندۀ جادۀ تا

  او رهِِ سَدّ شُده که را خَسی وُ خار وان

  بِروبد بار یک به یکارپِ جاروی با
 

  آوَرد تاختن سَرَش به دجُنبَبِ رفت تا

 اَبابیل  یشِجَ؟( ؟)... ،بیگانه گرِغارت

  بَداَندیش خواهانِهمُستَعمِر حیلۀ از

  تَبدیل کدهغَم هنینبه کشورِایران شُد
 

  بنمود زَنی آمدهشیوه گهی هند هر

  درازیدستْ خوشِدستْ ورا هستیِ

  دِلسیَه لُردِ او ثروتِ او از بِربوُد

  نازی رَهزنِ او راحتِ او از بِگرِفت
 

   مَشئوم لندنِ ستمِ دیدِ ز نارَسته

  گرفتار است دالر زندانِ به امروز

  سوُزجهان دزدِ این هَنبَرِ او گردنِ در

  خوارجَهان دیوِ این هَکمۀ او سینۀ ربَ
 

  باکْبی ایرانیِ پاخاستهبه امروز

  دِلسیَه خویتَبَه کارِستمِ ضدّ بر

  اِدراک کند درستیبه دهاتی وُ شهری

  مَسائل حَلّ، شود مَردانه بازوی کز
 

  خارا هو عَزمْ با خاسته جا همه دیدم

  ویران ساخته او خانۀ سِتَم، که خَلقی

  خوارجَهانْ دیوانِ به خَشم از پُر فریادِ

 ایران ساحَتِ در شُده زَنطنین هرسوی
 

  نباشد درمانش که نیست جَهان به دَردی 

  است طَبیب دَرد آن بر بیدار تودۀ هون

 پَسازین گفتم خودبه وُ سِیر ازآن برگشتم

 است. نَشیب به سَر جومُستَعمِره همه ختِبَ
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  لقْخَ هلوانانِپَ *سُرودِ
 

  ندشَکَ دارَم به "سَرابْ" شهرِ در

  ندندَبَ رمتیَ به "زیرآبْ" تَنگِ در

  دهند عذابَم دربند "شاهی" در

  من جایگاهِ زندان "آبادان"

  من تبعیدگاهِ است"هرمز" وُ "شمدِ"

  من اُردوگاهِ "بَدرآباد" کَعبِ

  امسَرکش وُ گُرد ایرانیِ آن من

 کند.نمی خَم را امپُشت ،دشمن که

 

  ولَتصَ پُر وُ لختَ عَتابِ هزار صد

  دولت وُ مجلس تریبونِ شتِپُ

  نویسروزنامه بُهتانِ هزار صد

 ویلیس  ندارم را تهدید صدهزار

  روح نانِهزَرَ ریب،فَ وُ افسون

  قلعَ دشمنانِ نَهیب، وُ تابعَ

  مرا تَصمیمِ کند کِی رزانلَ

  امسَرکش وُ گُرد ایرانیِ آن من

 کند.نمی خَم را امپُشت ،دشمن که

 

  نیرنگ وُ مَکر ربَ تهران شهرِ در

  تفنگ وُ توپ به مجهّز دشمن

  نَهَدمی دامی بیگانه سفیرِ

  دَهدمی فرمان اشلیره وُ دالر

 کشندمی نقشه او مُستَشارانِ

  ارتش هایهَنگْ ،تانکْ دطارهای

  دریا در کشتی اوج، در یّارهطَ

  ما سِحرآسای نیروی لیکن

  است نیرومندتر نیروها همۀ از

  امسَرکش وُ گُرد ایرانیِ آن من

 کند.نمی خَم را امپُشت ،دشمن که

 

  خیزم بَرپا که خُجَسته روزِ آن

  لَرزَدمی خودبه صِفتدوُنْ دشمنِ

  نیلی دریای پوُش،مَخمَل دشت

  سَرشار روُدهای ها،نگلجَ ها،کوه

  یکارپِ هنگامِ من پای زیرِ
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  پیچدمی درهم ماریطوُ هونهم

  رَعدآسا سَختْ رَسایم بانگِ

  هرجا غُرّدمی جُنبَد،می رُنبَد،می

 مرا ! بشنوید ریّت،شَبَ ای

  ندهابَ همۀ از خواهممی آزادی

  امسَرکش وُ گُرد ایرانیِ آن من

 کند.نمی خَم را امپُشت ،دشمن که
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 کرمان از *مادری
 واقعی( )داستانِ

 

3 

  بِتابْ گرما تَفِ از فضایی در

  وِلوِله سو هر پیچید ناگهان

  خوابنیمْ وُ خَموش کرمانِ شهرِ

  غُلهُله وُ خُروش با جا از خاست

  دِگر رنگی وُ رُون  کرمان یافت

  شعار جا هر عَلَم هرسو فصَبهفصَ

  بَرزگر صِنفِ ،بافْدالی خیلِ

  سِپارهرَ سِیلی هو شد میدان سوی

  مَردُمان جویانصُلح بِگویانصُلح

 سَر کرده جاآن پَروَرجانْ نَهمۀ

  زآشیان پَریده مرغی هون نَهمه

  گُذر کردی هابام فَرازِ از

  خویش ندِپابَبی پَرواز در رفت

  ایخانه گِلینِ بامِ سَرِ تا

  پَریشْ وُ زار مادری جاآن کاندر

  ایدُردانه کودکِ با جا داشت

  دوید مادر، را نَهمه آن شنید هون

  هیست؟ نَهمه این دیدوُگُفت رهگذاری

  شنید وی از سخن این هون رهگذار

  است زندگی وُ صُلح آوازِ این گفت

  جمع گَشتِه اکنون انبوُه مردمی

  زن وُ مَرد بُرنا، وُ پیر سو همه از

 اند سَرکرده خِلَلناگین بیشمْخَ

  سخن آمریکا اَفروز جَنگِْ دّضِ

  سادفَ تَقَلّای در خواهانجَنگْ

  نَنگ وُ است عار میان این در خامُشی

  ما گیرِدامن نَنگْ نگردد تا

  .نگدرَبی سو بدان امشتابان بین

1  

  است راست این خود نزدِ مادر گفت

  کندمی شَبیخوُن غافِل بر خَصم

  مَست گشته ددرت وُ سود هوای در

  کندمی خوُن در غَردِه را عالَمی

   شِتاب با مادر کُلبه اندر رفت

  بَهَل در گرفته را خود کودکِ

  اِضطِراب از تَپاندِلْ میدان به شُد

  خِلَلبی عَزمی ز پُر شمانهَ لیکْ

  نَظیربی اجتماعی دائِر دید

  سُخن در جاآن بافدالی پیرِ

  پیر فَرخُنده آن گفتی بادازنده

 رانَد از وطن  جَنگ، جُهدِ که هر

  پَلید افروزِ نگْجَ تواند کِی

  حَربْ مَشئومِ کورۀ سازد گرم
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  دیدسَ سَدّ ِ شهَرَ اندر کشَند گو

  غرب وُ شر  اندر صُلح حامیانِ

  رشوُ به دآمَها گفته این از مادر

  تابشِ با رانسخن آمد فُرود هون

  ایپُشته بَر شُد آغوش، در فلطِ

 خَطاب: جازآن کِرمانیان بر کرد

  ناگهان اشکالم لیکن ،"...دوستان"

  او پُرخونِ سینۀ در شد غَر 

  دشت وُ میدان شُد تیر بانگِ ز پُر

 او. پیرامونِ سَرنیزه از مَملو

1  

  مُستَشار کرمان به زآمریکا بود

  میردُمَ عَدوی وُ صُلح دشمنِ

 دالر خوارانِ جیره از یسناکَ

   میآدَ لباسِ درخوُیی دیوْ

  سِالحبی خَلقی شوُرِ آن نهو دید

  کین وُ جَنگِ ضدّ صُلح، هوای در

  گُناهبی خونِ ز تا فرمان داد

  زمین رَنگینْ شود میدان آن اندر

  نَخُست آماجِ بود جاآن مادر

 فُتاد پا از سکَ بسیار او از بعد

  سُست ناگشته زن وُ مَرد پای لیکْ

  ایستاد باکْبی ،مَرگْ بر زَنخَنده

  جَنگِ ضدّ خَلقی شیرِ هون غُرّشِ

  شِتاب با آخِر رانَد را دشمنان

  درَنگبی دشُ سپس کرمان مردمِ

  اِضطِراب با زَنْحَلقه مادر گِردِ

  کُنون میدان در گشته بَرپا شوُر

  زن جِسمِ گِردِ مانندبی رِشوُ

  خون خاکِ از برداشتند زن هند

  بدنخونینْ آن مَعصومِ کودکِ

  خویش شمِهَ با امدیده مادر گفت

  ما جانِ از جوجَنگْ خواهد ههآن

  پیش فترَ نخواهد تدبیرش لیکْ

  ما رزندانِفَ مِشوُ عَدوی این

  اُمید وُ صُلح رهِ در سپُردم جان

  اماندک ارمهانِ دَرپَذیرید

  !دهید یاری را صُلح رفیقان ای

 ام!کودک آفَت ز ایمن زیَد تا

  3311 مارس 14

 ،"شاممدوف شااسالم"پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع
 بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسشمسی( برگرفته از  3112) 3313 سال تاشکند، ازبکستان،

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 شدانِ دِعبَمَ*
 

 باد ز لَرزانْ نزیرفوُ نوجوانِ هایشاخه

 شِرا  شتیکِ هون بُگشوده آسمان اندر براَ

  بدید خود اللِجَ وُ مَجد همه با سکومُ شهرِ

  ارتفا  زین مُحتَشَم وُ جَسیم بناهای با

*** 

  دکبوُ استخرِ دُربِ ستهشَنِ خود کامِبه من

  سُرور ر ِغَ دِلی با سکومُ دانشگاهِ پیشِ

 بود که جاآن ،گیرآبْ بَر ختهبَردوُ دیدگانْ

 بُلور موجِ املد در لَرزان دانشگاه عکسِ

 *** 

  است ویعنَمَ ادتدارِ پُرشُکوهِ بارگاهِ

  سَر کوه هون فراختهاَ ،*لنین کوهِ بر کهاین

  است ورویشُ ل ِخَ خلّا ِ اندیشۀ مَظهَرِ

  هنر وُ علم دِعبَمَ این بَنا، فَرسافَلَکْ این

*** 

  عاجزند مَجدَش صفِوَ کز ،بنا اندراین گشتم

 است درخور لفظِ هرهه جایکبه نباریبیاَ گر

 پَدید دآیَ هلاَ صویرِتَ را تو من صفِوَ ز کِی

  است دیگر هیزی ،اصل ولیکن هیزی، من صفِوَ

*** 

 یادگار نَهِشتِه صریدَ هنیناین صریعَ هیچ
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  ندارجمَ دیدهنَ کاخی هنیناین خاکی هیچ

 افتخار وُ عش  تحِفَ وُ است دانش وُ کار تحِفَ

 بند وُ دید هر از رَسته لقیخَ تحِفَ وُ صُلح تحِفَ

*** 

  شد دریستَ بارگَه این در که دانشْ آن خوش ای

  ساخت رپُرنوُ وانرَ دانشْ هنین کز کسآن خوش وی

  شد بلیساِ هر مَکرِ و سادفَ سِحرِ باطلِ

 .ساخت رکوُ رخوُ تابشِ با را فروزاَ نگْجَ شمِهَ

 

 [شمسی 3111] 3311 مه 4

 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع

  بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از شمسی(  3112) 3313سال تاشکند، ازبکستان،

 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 صُلح لَهِ بَر خویش رایِ دهممی*
 

  صُلح لَهِ بَر خویش رایِ دهممی

  ناخوانده مهمانِ هون که تا

  مَرگْ دنکوبَ هاخان درِ بر

  افشانده راسهَ وُ بیم بَذرِ

 

  صُلح لَهِ بر خویش رایِ دهممی

  زانخَ خیزِتُند بادِ از که تا

  براَ در نهانْ ،آسمان نشود

  اَحزان کُلبۀ هوهم بوستانْ

 

  صُلح لَهِ بَر خویش رایِ دهممی

  سِپیدمویْ زنانِپیره که تا

  عزیز دخترانِ هِجرِ از ههآن

  نومید ،غم اشکِ ندشانَفنَ

 

  صُلح لَهِ بَر خویش رایِ دهممی

  سیاه دیده ،عروس دنمانَ تا

  خویش شوهرِ انتظارِ ز ،جگرخونْ

 .راه به شمْهَ هادهنِ در بَر گوشْ

 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان"کتاب : منبع

  بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از  شمسی( 3112) 3313سال تاشکند، ستان،کازب

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 خاموش "شاهی" به یكْپِ رسدمی*
 ایران( توده حزب هایپیك به )تقدیم

 

  خاموش "شاهی" به یکْپِ رسدمی

 گَرد پُر راهی ز یکْپِ رسدمی

  اُمید هشمانِ که یکْپِ رسدمی

  درد داروی شهَنِگَ هر در ندهخوا

  فُروزروح سخنِ بلَ ربَ هِشته

  بهمن سوزِ ز افسُرده گونه

  تَموز گرمِ از اشههره سوخته

  نطَوَ آسیبِ پُر دشتِ این اندر

  نفَ به بَداندیش دامِ از جَسته

  گذرانره همه ز یاری دیده

  هکرد طی بَال ز خوانی هفت

  خاموش ششَمایَ که شهر بدین تا

  عِصیان شَراری وُ شوُر ایشُعله

  آورده نهان هِشته بهل در

 حَزم پَنجۀ سَر به یکْپِ رسدمی

  اُمید پُرآوای یکِپِ رسدمی

  آرام صُبحی نَهمۀ در گاه

  شدید توفانِ غُرّشِ در گاه

  گاهوآن بیاید یکْپِ آن لَختی

 بر راه ردیگُ هو باز رودمی

  تَموز گرمِ در گاه

  سَرد بهمنِ در گاه

  خَموش گیرِشبْ به گَه

  نامُ نامِگُم پیکِ

  تو همایونیِ وُ سَعد طائرِ

  وطن ویرانِ باروُی این بر که

  نیکُ ساز لزَغَ و نشینیبِ

  گِرِهی هر نامُ نامِگُم پیکِ

  نیکُ باز خود سَرپنجه به تو

  وطن رِناسوُ رهِ در رویمی

  دکبوُ کوهِ این اندر

  شتدَختهسوُ این در هجادّ این اندر

  تار شکیدۀخُ دَرّۀ این اندر

  ایدهکده هربه وُ هرجا که ورُ

  را تو است راهبهشمهَ هادیده

  بِتاز گرم من پِیِفرّخ یکِپِ

 .را تو است ناهوُپَپُشت من ل ِخَ

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع
  بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از  شمسی( 3112) 3313 سال تاشکند، ازبکستان،

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 غزل*
 

  نَمیمُهتَ ولی دوست ای دیآمَ دیر گرهه

  کَرَمی با متَسِ عینِ در که تو ربَ آفرین

 من دلِ وُ جان راحتِ ای آمدی خوب وُ خوش

  دَدَمی بّتحَمُ وُ مِهر سَرِ ز امشمهَ به نِه

  نتَ به مانده نَفَسی هنوزم که شِگِفتا ای

  دَمی تو فایجَ ز نبودم آسوده ورنه

  تَفی مانده ولی ختسوُ فُرو عش ْ آتشِ

  نَمی مانده ولی شکیدبِخُ طفلُ شمۀهَ

  باز که اُمید وُ دارم خود طالعِ از شُکر

  اَلَمی تیرِ ختهسوُ لِدِ به دشینَنِنَ

  ناز تِلُعبَ ای کنم نثارَت که جانْ جز نیست

  دِرَمی ندارد صَعلوکْ ندۀبَ کند هه

  گُسار بیش ایمِی جامِ مینکَ ستهبَ غم دیوِ

 .کمی وُ بیش غمِ ز بمانم ستهوابَ که تا

 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع

 بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از  شمسی( 3112) 3313 سال تاشکند، ازبکستان،

  

 بازگشت به نمایه          نامهواژه 
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 غزل*
 حافظ( )به

 
  دِلی خمِزَ نِه مَرهَم جان، آالمِ دِه درمان

 ساحِلی همایون را ما کند روُ هون غمْ توفانِ

 ضیاء ما روحِ به پاشَد صَفا از عرتشِ که جاآن

  نادابِلی هدیۀ دشُ ریابی خُلوصِ را ما

 نهان در کویی زِ را کِشْ بَدان، وُ نیکان ز سکَآن

 مُقبِلی ورتربهره زو هانجَ در مندانَ خود من

 زدانیَتیَ تِوَلخَ وان روحانیَت، صَفوَتِ آن

 جاهِلی باشد هرزَ گر فضا ربَ فشانَد نَکهَتْ

  کندمی آگَه وُ هُشیار را رگشتهسَ اتباده تا

   مُستَعجِلی دولتِ هر کندمی هرَگُم نه را ما

 من جانِ بر رَسان فیضی سخن،شیرینْ حافظِ ای

 .شکلیمُ گردد هیره گر خویشتن لطفِ به کن لّحَ
 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع
 بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از  شمسی( 3112) 3313 سال تاشکند، ازبکستان،

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 حافظِ" به "ریابی خلوصی" و "درد از ماالمال ایسینه" با شورانگیز غزلِ این  در طبری احسان

 و فیض "کندمی آگَه و هُشیار را سرگشته" هر که نابش میِ از و جسته توسّل "سخن شیرین

 طلبد. می مرهم

 حافظ چنین است: غزلِ متن این

 دمیهم را خدا آمد جان به تنهایی ز دل/ مرهمی دریها ای است درد ماالمالِ سینه

 دمی بیاسایم تا دِه من به جامی سادیا/ تیزرو سپهرِ از دارد که آسایش هشمِ

 عالمیپریشان کاری،جب2بوالع روزی، صَعب/ خندیدوُگفت بین احوال این گفتم را زیرکی

 رستمی کو ما حالِ از است فارغ تُرکان شاهِ*/ هِگِل شمعِ آن بهرِ از صبر هاهِ در سوختم

 مرهمی خواهد تو دردِ با که دل آن بادریش/ بالست آسایش وُ امن بازیعش  طری ِ در

 غمیبی خامی نه سوزیجهان باید رهروی/ نیست راه رِندی کوی در را ناز وُ کام اهلِ

 آدمی نو از وُ ساخت بباید دیگر عالمی/ دست به آیدنمی خاکی عالمِ در آدمی

 همی آید مولیان جوی بوی اشنسیم کز/ دهیم سمردندی تُرکِ بدان خاطر تا خیز

 .شبنمی دریا هفت نماید دریا این کاندر/ عش  استهنای پیشِ سنجد هه حافظ گریه

 زیبارویی به آن اهالی که( ددیم ترکستان شهرهای از) هِگِل شهر به منسوب زیباروی،: هِگِل*

 )ویراستار( .بودند شهره تیراندازی و

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 غزل*
 

  بَرخیزَد شُعله هون خنسُ باشد، درون در زیسوُ هو

  رانگیزَدبَ را خیالی ردوزیظَنَ سویی هر به

  دانمنمی لیکن صفا وُ صُلح سَرِ دارم اشمَن

 بِستیزَد رخیرهبَ من به واژوُن طالعِ هون هرا

  بینممی نزدیک خودبه دَمْ هر اشدیده نورِ هو

  بُگریزَد سایه هون من ز دیدارش، به مبِشتابَ هو

  پَروا هنانآن ندارم خوُ، نگیرد من با اگر

  درآمیزَد رِندان با که دردازَپَنَ پاکان با که

  سریننَ وُ رگسنَ دامنْ ز ه،شوِعِ وُ هغَمزِ شمانْهَ ز

  بیزَدمی مُشک زُلفانْ ز رجان،مَ وُ لوءلوء هابلَ ز

  هِشتَم پا خانهبُتْ هر به کردم، سفر سامان هر به

 بِنامیزَد نّازیطَ وُ خوبی بدین بُت ندیدم

  لیکن فُزون دردم شود او لبانِ شَهدِ آن ز

  بِپرهیزَد تربَشَ از که بیماری تو دیدی کجا

  سادی آن سوی مبیارَ من را بلَطَ جامِتُهی

 .ریزَد درآن وَصلی مِیِ رَحمَتْ ساغرِ از بوُ که
 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع

  بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از  شمسی( 3112) 3313 سال تاشکند، ازبکستان،
 

/ برخیزد که هرباری که باید هنان عاش  مرا" مطلعِ با  مولوی از وزنهم غزلییادآور  این غزل،
 "عاشقی مانیفستِ" به که است( 324غزل شمس، دیوان) "سویی برانگیزدهای پُرآتش ز هر دیامت
 )ویراستار( .است شده معروف

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 قطعه*
 

  نیرو دبُوَ دَرَم بازو به تا

  دوَبُ شَرار دَرَم سینه به تا

  کشزحمت ل ِخَ بهرِ از رَزمْ

  دوَبُ عارشُ بهترین مَرا مَر

  مَرد سَره طالعِ خوبْ آن خوش ای

  دوَبُ یار ذو ِ وُ شو  سَر به که

  باشد میان در جَهد کجا هر

  دوَبُ کنار بَر عَجز کجا هر

  نَسرین وُ سُنبُل هو را بَررَنج

  دوَبُ خار خَلَنده را جوُنجگَ

   مْدادُ وُ زدَ هون نَرمْ ، ّحَ پیشِ

  دوَبُ دارپایه وُ کردارد ْصِ

  دریغ نکرده جان ز  ْناحَ پیشِ

 .دوَبُ ستواراُ هکوُ هون ختْسَ

 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع
 بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از  شمسی( 3112) 3313 سال تاشکند، ستان،کازب

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 مَردی*
 )قطعه(  

 

 کْدامنِ پاکِ خویشتن را پا

 همه عُمر داشتی مَردیگر 

 ور نَموئی اگر کَشی رَنجی

 ور نَنالی اگر رَسَد دَردی

 نَخُروشی ز ناشَکیبایی

 سَردیاز تَفِ گرم وُ از دَمِ 

 ل ِ نِکونامِ نیکو میانِ خَ

 آوردیرَهخوش  راستْزندگی

 کُنَد خُرسَند که یادِ تو دِلْبه

 مانَد از وجودِ تو گَردی.هون نَ

 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع

  بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از شمسی(  3112) 3313 سال تاشکند، ازبکستان،

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 هنر*
 )قطعه(

 
 

  هیز کان ،است هیزی نّفَ غیرِ را هنر

  درآیَبَ لدِ زِسوُ وُ طبع شوُرِ ز

  زسوُ نِیْ وُ است شور نِیْ که را کسآن هر

  درآیَبَ مُشکل نشینلْدِ کالمِ

  بیانی دجوشَ کِی گُنگْ بعِطَ ز

 *درآیَبَ لوائِ از وُ انبحسَ از که

  هزنَ فتۀگُ را خاطرانهکستِشِ

  درآیَبَ قبِلمُ وُ دخیزَ کبارَمُ

  آباد فظِلَ دزایَ ویرانه دلِ

 .درآیَبَ لْگِتیره ز لْگُوّنلَمُ

 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع
  بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از  شمسی( 3112) 3313 سال تاشکند، ازبکستان،

 

هجری دمری(  34)وفات سال  -باهلی وائلی ایاس بن زفر بن حبانسَ_  سَحبان وائِل *
توصیف  "نظیربی"او را در فَصاحت  سعدیخَطیبِ زِبَردستِ عرب که سَرآمَدِ زمانِ خود بود. 

. و "گفتی، تَکرارِ کالم نکردیکه اگر سالی بَر سَرِ جمعی سخنبه حُکمِ آن"کرده و گفته بود: 
 در رسید، نه سَحبان به بَالغَت در توان"گوید: می بوستان رآغازِسَ در "خداوند نیایشِ" نیز در
 . )ویراستار("رسید سُبحان هونِبی کُنهِ

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 راستی*
 )قطعه(

 

  پوُیراستْ وُ باش پاکْ توانی تا

  روغدُ از ندندَبَ راهت ژَندَکَ رد

  را دوُدآلود زویرِتَ کُندۀ

  فُروغ نَبوَد راستی هراغِ هون

  عادبت  ْحَ ایزدِ کّیشَ نیست

  غیوُ زیرِ در دشَکَ را  ْناحَ دیوِ

  فرَشَ با ماکِر مَکرِ دربَچَبِ کِی

 .بوغنُ با حاسِد حِقدِ درآیَبَ کِی

 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع
 بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از  شمسی( 3112) 3313 سال تاشکند، ستان،کازب

 

 به نمایهبازگشت           واژه نامه

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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 رَنج رزندانِفَ*
 

  !خورشید ای ،گاهصبح علۀشُ ای

  اُمید پرتوِ هرخ زیرِ افشانده

  پوُالدین حصارِ این بر بُگداز

  خلّا  صنعتِ مَکرِ ز که جاآن

  فتنَ یعنی ،خاکْ سیاهِ خونِ از

  آفا ْ در رفته رنوُ رشتۀ صد

  واژوُن شده هاهاه به که جاآن

  ایرانی بَختِ وجودِ خت،تَ از

  نداروُ فینۀدَ عَدو بهرِ از

  ویرانی اساس جا همه را ما

  تَقطیر شود ما حیاتِ که جاآن

  زویرتَ شیشۀ وُ مَکر لولۀ در

  گیریم را خویش عَذابِ مُزدِ تا

  میریممی نجگَ رویبه قرفَ از

  کار در ودبُ ما ریبِفَ بهرِ وز

  استعمار عَجوزِ طرفی هر از

  ما هایشانه روی ز گذشتبُ

  اشزرّین پُرشُکوهِ عَرّابۀ

  ما برای شودنمی بحصُ بْشَ

  اشرکینهِ وجودِ جابه هست تا

  امحِرمان طفلِ وُ رَنج کودکِ من

 ام.ایران خلقِ ز کسی نامگُم

*** 

 !خورشید ای هر،سِپِ مِجمَرِۀ ای

  امید رتوِپَ هرخ ز افشانده

  باش زانسوُ همیشه کدۀشآتَ

  باش فُروزان فاصَبی دِهِ این بر

  دهرسوُفَ فامِتیره کلبۀ این

  هاردیوارش دیدِ به که جایی

  دهآسوُ من ربَ فترَنَ روز یک

  کارشتَبَه مالکِ نفگَاَ پای

  دهبوُ من حیاتِ وُ من ناموسِ

  آهن زمین بر درانْ که شُخم هر

  مَدفَن مرا همی زندگی دشُ

 خان مالیاتِ است مناَ هستیِ

  خان *یورساتِسُ دهم هه خود تا

  رویایی هایسملِطِ دیدِ در

  کیباییشَ با شیدههَ زهر سبَ

  گورَم دبوُ جهانْ این گَهِتْشرَعِ

  رَمسوُ دشُ گسوُ ،اشکْ به آلوده
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  امورانمَ ثارِنِ امآسودگی

  مُزدوران یوغِ زیرِ به عُمر یک

  نتَ گُدازممی تَموزْ تَفِ در

  نرمَخِ کنم دیگران حاصلِ تا

  امحِرمان طفلِ وُ رَنج کودکِ من

 ام.ایران خلقِ ز کسی نامگُم

*** 

 !خورشید ای روز،نیمْ لِشعَمَ ای

  اُمید پرتوِ دَهر به افشانده

  باش تابانشِ آسمانْ عرصۀ در

  باش تابان کامْهشنِتِ جُلگۀ بر

  یینموُ هادری زیرِ به که جاآن

  سکینتَبی گذشته هَدَری عُمرِ

  آورمَرگْ برهایجَ ز عشهرَ با

  گرغارت خانِایلْ خدمتِ در

  نگیسَ هر وُ بَلوط از ایشاخه هر

  آهنگی من حکایتِ ز دارد

  شاید کنم کمین کمر وُ کوه در

  آید دستبه خان برای ز هیزی

  آبادرابْخَ این در من افسانۀ

  بَرباد دشُ وُ فترَ سُموم راهِهم

  رجابَ کیهیزَ نه من هستیِ وز

  هرجا از رَمیده امفتصِحشیوَ

  نگیتَ هربه من خونِ ز است مانده

  نگیرَ خانایلْ حکمِ سایۀ در

  امحِرمان طفلِ وُ رَنج کودکِ من

 ام.ایران خلقِ ز کسی نامگُم

 

 ،"شاممدوف شااسالم" پروفسور اثر ،"او آثارِ و زندگی از طرحی طبری، احسان" کتاب: منبع

  بوک رسمی احسان طبریصفحۀ فیسبرگرفته از  شمسی( 3112) 3313 سال تاشکند، ازبکستان،

 

رِراه اسب و حیوانات که از روستاهای سَ و  غَلّه و آذودۀ سپاهیان و علوفۀسُیورسات = مجم* 

 رکی(تُ تروک در زبانِمَ آوردند )از واژگانِرد میگِ

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
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  سُرود( 1) سُرودهای حزبِ طبقۀ کارگرِ ایران

 

بود،  کشان ایرانطبقۀ کارگر و زحمت تودۀ ایران، حزبِ نیادگذاران حزبِاحسان طبری که خود از بُ
سازی با آهنگکه ه نمود تهیّحزب  حیاتِ از ع مختلفحزبی را در مقاط ( سُرود3ِ) پنج مجموعا متنِ

و به رم کِرال در فُ ،ایی موسیقی حرفههاگروهبا همّت محمود پرویز و جمشید کشاورز و  انیادزنده
. اینک متن هر پنج سُرود و منتشر شدند ءاجرا اب کمونیست و کارگری دیگر کشورهامعمول احزرسمِ 
  خوانیم. )ویراستار( در این مجموعه میها پنجم را به ترتیبِ آفرینش آن سُرودِ لیۀطرح اوّ عالوۀبه

***  

  اوّل سُرود
 )کشاورز جمشید ساز:آهنگ(

 فِشانخوُنْ گشته غَم از هالدِ

 کِشانسِتَم ای ازجا خیزید

 ما نَبَردِ در کآخِر باید

 .نشانبی وُ مَحو گردد مظالِ

 کَران هَر زِ کنون ما به رَسَد )نِدا

 !دشمنان به جنگِ برادران، پابه

 زمان، این نَخیزی گر هارهبه جا زِ

 ]الف[ ناکَسان؟( جُورِ زِ شَوی کُجا رَها
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 را جان وُ تن فِدا بُوَد خوش

 سازیم خود مَرامِ رَهِ در

 ویرانی بساطِ این در تا

 .بَراَفرازیم خُرَّمی کاخِ

 ..... تکرار ]الف[ .......

 سِتَم؟ بَستۀ ماندن کِی تا

 دِرَم؟ بَردۀ بودن کی تا

 اَسیر تودۀ اکنون باید

 .دَدَمهم وُ یار گردد ما با

 ..... تکرار ]الف[ .......

 را جان وُ تن فِدا بُوَد خوش

 سازیم خود مَرامِ رَهِ در

 ویرانی بساطِ این در تا

 .بَراَفرازیم خُرَّمی کاخِ

 ..... تکرار ]الف[ .......

 نادانی وُ رَنج وُ فَقر وُ مَرگ

 دانی؟ خود نصیبِ هه بهرِ

 پَریشانی وُ غَم هنین با

 مانی؟ هنین روهه از]فارِغ از[ خامُش

 ..... تکرار ]الف[ .......

 را جان وُ تن فِدا بُوَد خوش

 سازیم خود مَرامِ رَهِ در

 ویرانی بساطِ این در تا

 .بَراَفرازیم خُرَّمی کاخِ
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 کَران هَر زِ کنون ما به رَسَد نِدا

 !دشمنان به جنگِ برادران، پابه

 زمان، این نَخیزی گر هارهبه جا زِ

 ناکَسان؟  جُورِ زِ شَوی کُجا رَها

شنیدن فایل ]و منوی سُرودهای حزبی در سایت مربوطه  "های رَزم وُ انقالبترانه"منبع: جزوۀ 

 [سُرودِ اوّل

*** 

   دوّم سُرود
 )کشاورز جمشید ساز:آهنگ(

 صِدا کُنون زَنَدمی

 ما آهنینِ حزبِ

 مُتّحِد وُ باتبا ثَ

 !پابه کشانسِتَم ای

*** 

 گری ز جاسِتَم ضدّ ِاین به پا،به مُتّحِد وُ سَخت

 نارَوا اساسِ این رَغمِبه  دُوا تمامیِ با

 شما راحتِ وُ وُ جان جسم که سَزا بُوَد کوششی

 اَغنیا ادتدارِ دستِبه دا،فِ همه شودمی

 فِدا همه شود)می

 شما جسم وُ راحتِ

 اَغنیا بارِ زیرِ

  !پابه کشانسِتَم ای

https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/16/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/16/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/16/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
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 پُرخَطَر اگرهه راه

 گرحیله اگرهه خصم

 شَوَد گُمانبی توده

 ]الف[با ظَفَر.(  وُ کامیاب

*** 

 کامران وُ شادمان زمانی بَندِگی، زِ رَها یا

 جسم وُ جان وُ خانِمان نِهاده زندگی پایبه یا

 کشانسِتُم هارۀ نباشد سَرفِکَندِگی وُ شَرم

 اَمان؟ ما به دهد کِی گرسِتَم دَرَندِگی، هنین با

 .......... تکرار ]الف[ ..........

شنیدن فایل ]و منوی سُرودهای حزبی در سایت مربوطه  "های رَزم وُ انقالبترانه"منبع: جزوۀ 

 [صوتی سُرودِ دوّم

*** 

  سوّم سُرودِ
 )محمود پرویز ساز:آهنگ(

 خُروشان سِیلی هوُنان جا زِ جُنبَد

 کشانزحمت ما اُردویِ

 ما کوششِ از آیَد پَدید باید

 آباد ایرانی آزاد، ایرانی

 باد مُحکَم وُ سَخت توده نیروُی

 است پِیکار آخرین زمان، دورانِ توده! این )ای

 ]الف[ (.است بَردَرار انسانیّت اساسِ ها،توده رَزمِ با

https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
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 خَل  جُنبشِ از گیتی سَرتاسَرِ

 .بَرپاست اینک رَستاخیزی

 دنیاست توفانِ عصرِ ما، عصرِ این

 .جاستبی خاموُشی نو دنیایِ در

 پاخاستبه باید مُحکمْ عَزمی با

 .......... تکرار ]الف[ ..........

 گردد ویران تا گرانسِتَم کاخِ

 گردد تابان اُمید صُبحِ

 گردد فُروزان آزادی خورشیدِ

 فِشانَد پرتوِ عالَم روی بَر

 نمانَد بادی غَم وُ تظُلمَ تا

 ]الف[ .................... تکرار 

شنیدن فایل ] و منوی سُرودهای حزبی در سایت مربوطه "های رَزم وُ انقالبترانه"منبع: جزوۀ 

 [صوتی سُرودِ سوّم

*** 

  چهارُم سُرودِ
 آزادی خواهی اگر سَد هر بَرشِکن

 اِستِبدادی نظامِ پِی از بَرفِکن

 داد یابد ظَفَر ما تَالشِ از

 داد.بی از رَهَد عَرصۀ ایران 

 زپیرو سازَد را توُده ما )حزبِ

 امروز پَسِ از فَردایی رسدمی

https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
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 بَند زِ رَستِه خَلقی شد گر است رَزم از

 ]الف[ دُدرتمَند.( خَلقی هر است رَزم از

 است تابَنده تا اِرانی رَزمِ اخترِ

 است رَزمَندِه هر سَزای روزبه شیوۀ

 ماست رَسم وُ راهِ آزادی مِهرِ

 ماست. پَناهِجان مَردُم یاریِ

 ..... تکرار ]الف[ .......

 بِنشانیم زَر تَختِ به را دانش وُ کار

 رانیم بیروُن خانه زِ ستعماراِ دیوِ

 کوستنِ وَربَهره زحمت توُدۀ

 اوست. میهَن خاکِ پاکِصاحبِ 

 ..... تکرار ]الف[ .......
 

 

، 0542ماهنامۀ مردم، خرداددر* تصحیحبا ) 12، شمارۀ3114نامۀ مردم، اردیبهشت ماهمنبع: 

و  ؛"های رَزم وُ انقالبترانه"جزوۀ  ؛ 341صفحه  3113، سال سالنامۀ تودهو بازنشرها در:  (51شمارۀ

 [شنیدن فایل صوتی سُرودِ چهارم]منوی سُرودهای حزبی در سایت مربوطه 

 

 رخ اشتباه هند متاسفانه شده، طبع پیشین شماره در که حزبی ههارمِ رودسُ در :الزم تصحیح*

 رسم وُ راه: نه و) ماست راهِ وُ رسم آزادی مِهرِ: شود خوانده باید سوم مصر  دوم بندِ در: است داده

(. استبداد دیوِ: نه و) رانیم بیرون خانه ز استعمار دیوِ: شود خوانده باید دوم مصر ِ سوم بندِ در. ماست

 خاکِ اصلیِ صاحبِ: نه و) اوست میهن پاکِ خاکِ صاحبِ شود خوانده باید ههارم مصر ِ بند همان در

 لطفاً است، موثر سُرود درستِ معنای در و آهنگ وزن، در اصالحات این که جاآن از. اوست میهن

 .بفرمایید تصحیح

 

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-saalnameye-tude-1349.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d8%a8/
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  پَنجُم سُرودِ

 

 ایران بَر دَمیده هاالله پاهِسِ

 تابان شُده وطن اُمید پَرتوِ زِ

 رّانغُ تُندَری هو ما انقالبِ کز

 موزوُن بَس نوای

 هاتَرانه نَهمۀ زِ

 گردوُن. تا پَرَنده

 هاتوده ای باکْبی

 جا زِ اینک خیزید

 اَمپِریالیسم اکنون

 دّ ِماضِ بَر کوشَد

 اَمانبی رَزمِ با

 پابه دِه وُ شهر در

 وابَستِگی زین تا

 رها. سازیم ایران

 بیدار، خَل ، ای

 هُشیار پُرجوُش،

 کار تودۀ ای گامْهم

 پادار اتّحادِ با

 غَدّار دّ ِخَصمِضِ بر

 جَسور وُ روشن فِکری با

 غَیور. وُ مُحکَم روُحی با

 یابی نُو نَظمِ میهَن بَهرِ خواهی تو گر

 بِشتابی که بِه اِرانی حزبِ سویِ روُ

 بینی پُرتَوان را کارگر درَفشِ تا

 تابی بَر جهان درَخشان خورشیدِ هوهم

 زَر وُ ضدّ ِزوُر بَر رَوَندمی

 گرغارت بَدخواهانِ رَغمِ

 !کارگر وُ دهقان مُتّحِد،
 

شنیدن فایل ]و منوی سُرودهای حزبی در سایت مربوطه  "های رَزم وُ انقالبترانه"جزوۀ منبع: 
 [صوتی سُرودِ پنجم

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/
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 پَنجُم سُرودِ اوّلیۀ طرحِ

 
 

 ایران ربَ تو رگَنِ رنوُ پاهیانِسِ

 تابان دهشُ زمان میداُ پرتوِ ز

 رّانغُ ریتُندُ هو ل خَ انقالبِ که

 ستاخیزرَ رارِشَ

 هاجوانه رِستَبِ به

 ریزگُل دنَکُ نونکُ

 هاتوده ای خیزید

 جا زِ اینک نبیدجُ

 وطن صمِخَ اکنون

 وارَ ددانَ نفسوُاَ

 انقالب دخواهِبَ

 ما خواریِ دیَجوُ

 دشمنی هرِ ضدّ

 جا زِ نبیجُ باید

 بیدار ل ْخَ ای

 شیارهُ زمْرَ در

 کار تودۀ ای پابَر

 بیدار شمِهَ با پوهرَ

 شواردُ زمِرَ در پادار

 رسوُجَ تالدِ ن،وشَرُ تاقلعَ

 بورعُ نما وادی این از

 ونُ زیروُ یسوُ گُشایهرَ باید توده

 یروپِ شود او "رانیاِ"هون را ونُ راهِ

 "سروخُ" هِرَهم شمندُ بیمِ از راسهَبی
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 وجُیک ترازکم دان ارزشش دشمن کرِمَ

 باز فتهرَفتهرَ باید توده

 آغاز دنَکُ ونُ زگاریروُ

 رواز.پَ دنَکُ ونُ رخیهَ یسوُ

 

شنیدن فایل صوتی ] به همراه نُت موسیقی سُرود 331، شمارۀ 3112اسفند  12منبع: نامۀ مردم، 
 [سُرودِ پنجم

در ارگان مرکزی آن  آنموسیقایی  نُتِ همراهبهکه حزب تودۀ ایران  پنجم رودِسُ اولیۀ متنِ

. است گردیده اساسی تهییرات خوشدست و بوده متفاوت شد، ءاجرا بعدا ههآن با انتشاریافت،

 همگی شاعرِ که دبلی رودِسُ ههار برخالفِ متاسفانه ،رودسُ این سازآهنگ و شاعر نامِ دربارۀ

 العیاطّتا کنون  بوده، کشاورز جمشید یا پرویز محمود سازشانآهنگ و طبری احسان هاآن

 عنوان با که ایجزوه در .شناسندمنتشر نشده است گرهه همگان طبری را سُرایندۀ آن می

فایل صوتی  و متن در یا ومزبور  حزبِ رسمی سایتِ کتابخانۀ در "انقالب و رزم هایترانه"

 نام به ایاشاره یافته نیز انتشار در سایت حزب تودۀ ایران "رودهاسُ" بخش در که سُرودِ پنجم

 . )ویراستار( است نشده رودسُ این سازِآهنگ و شاعر

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/
https://www.tudehpartyiran.org/2013/11/15/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/
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 در( شمسی 3140) میالدی 3314 سال در( چپ سمت از اول نفر) نفر 11 به موسوم گروه رهبر اِرانی؛ تقی دکتر

 هافل رود کنار بر تسدامپُ شهر. ایران به بازگشت از پیش شرقی آلمان در Potsdam پُتسدام تاریخی شهر

(Havel)  است براندبورگ/برلین شهریکالن منطقه از جزئی و شده واقع برلین باختری جنوب در و. 
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 راکندههای پَمهرجُتَ
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 پُشت تیرۀ نایِ روُی
Sure la flûte des Vertêbres 

 یانقالب بزرگِ شاعرِ ،یاکوفسکیما ریمیوالد

 
 بانیجنگل  خانوادۀ در -گُرجستان دَصَباتَ از یکی- "بهدادی"در  0815 هفتم ژوییۀ مایاکوفسکی در

 و تر، بلندتردوی مردم دیگر از و است های دفقاززیبایی و سرکشیده درختانِ شد. وی فرزند متولد
 کمتر .کرد خاکستر نیرومندی عینِ در را او صاعقۀ مرگ، 0152در سال یافت و پرورش ترمحکم
 هر اش،مَرگ فردای نیز مانند امروز گذاشته است. بادی عمیقی اثرِ هنین هاخاطره در او مانند کسی
 زدنپَرسه درحالِ را تَناور مَردِ این ها معموالآن در که مسکو، هایخیابان در او را فقدان کسی
 و او، انگیزشگفت آهنگِ فِقدانِ ،)جوانان خصوصبه )آری جوانانمحفلِ  کنند. درمی حسّ دیدند،می
 زاری،بی دوستی، خشم، جای که درهرجا اش،سُروده تاز اشعارِ فِقدان ها،روزنامه صفحات نخستینِ در

 مایاکوفسکی شود.می حسّ به خوبی او فِقدانِ است، استعداد وُ نبوغ که درهرجا است، حمله و دفا 
 آن نداشتنِ به انسان زیرا باشند، کرده دطع بازو از دستی که مثابۀ به درست است؛ نشدنیفراموش
  .کرد نخواهد فراموش راهرگز آن ولی کند،می عادت

 همۀ از سَرگردد. یکظاهر می مسکو هایکوهه در مایاکوفسکی دوباره که است آن مثلِ اکنون و
 هشمانِ دوی، هایوُگود، فَک کشیده هاییمُدَوَّر، گونه ایجُمجُمه با زیبا سَری بُلندتر، گذرندگان
آن  میان از کوتاه و افقی عمی ، خطّی که روشنی پیشانیِ زیر در پیوسته متحرّک اَبرُوانی و میشی
 پیکرِ با استوارش روی پاهای تزلزل...بی و اعتنابی هشمانِ مالیم، وُ نیکوکار آرام، هشمانِ گذرد.می
 پیمود.می راه خود سَطوَتِ با هایو شانه دَوی
 ایّامِ در نامِ اوست. به امروز که رسیدمی میدانیبه و گذشتمی تورسکایا از رفت،می پتروفکا پایین از
 مسکو مِتروی تجمّل و شکوه ، و در"مایاکوفسکی میدانِ"زند: می صدا اتوبوس فروشِبلیط ودتی ما

 نامِ این نداده، دست از را خود معنای هنوز نام د، اینشوشنیده می "مایاکوفسکی ایستگاهِ"کلماتِ 
 یاد به را اشدست گرمای و شنوندمی را او آهنگِ خود درونِ در نفر هنوز هزاران که است کسی
  .دارند خاطربه را او ههرۀ حاالتِ و او، و سخنان آورندمی
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 که جهت این از کالسیک است .دارد بسیار تازگیِ هنوز شده، کالسیک اکنون که مایاکوفسکی آثارِ
 هر که جهت این از است تازه دهد.نمی خود راه به او نبوغِ در تردید ترینکوهک امروز بزرگ، ملّتی
 صلح، جنگ، انقالب، عش ، شود.می پیدا او اشعارِ درائتِ مُناسبی برای مودعِ شوروی، زندگیِ در روز

 اهمیتی نداشت، کوهک یا حادثۀ بزرگ مایاکوفسکی، شعرِ برای اصوال روزانه... کوهکِ زندگی حوادثِ
 زمانی که کوهکی و حقیر خانۀ باالی بر .سُرودمی هیز همه و برای بود شاعرِ جامعه او زیرا

 :شده نوشته اند،داده ترتیب جاآن در شاعر این نامِ به ایموزه و اکنون زیستمی آن در مایاکوفسکی
 ."شده واگذار تو به تاریخ میدانِ که ایطبقه ای  است/ تو آن از من شاعریِ پُرطنینِ نیروی تمامِ"
 لنین بود. عمیقی مایاکوفسکی انقالبیِ دهد.می نشان اورا آتشینِ و دَوی درجۀ ایمانِ ،شعر بیت این
 ایزوِستیا در مایاکوفسکی از شعری تصادفا دیروز" :گفت دربارۀ او 0100 سال فلزکاران کنگرۀ در

 لحاظ از را لذتی هنین من که است مَدیدی بود. مدّتِ سیاسی یک موضو ِ آن موضو ِ که خواندم
 شده، گفته شعر این در ههولی از جهتِ سیاسی آن دانم،شعری نمی جهت از ام.نچشیده امور سیاسی

 ترینبزرگ مایاکوفسکی"گفت:  دربارۀ او استالین ."است بوده منطقی و درست کامأل که بگویم باید
 مقالۀ از ماخوذ) "کاری استتَبَه یک او، خاطرۀ به و او، به توجّهیبی و زمان ماست شاعرِ بهترین و

  (مایاکوفسکی بابِ در تربوله اِلزا مفصّل

 جنبۀ و باشدروسی می متجدّدِ و بزرگ شاعر این جاویدان شاهکارهای از یکی زیرکه قطعۀ

 و شعرِ مالیخولیایی این مایاکوفسکی والدیمیرشده است.  ترجمه فرانسه از دارد، تَغَزُّلی

 خودکشی به تصمیم که عید، وقتی شبِ )اوّل المللیبین جنگِ هنگام( 3330 سال در را زیبا

 )احسان طبری( دار است.آهنگ نثرِ به است. ترجمه بود، سُروده گرفته
 

3 
 ها،مَلعوُنه ای ...شما همۀ برای

 بودید مَطبو  من برای این از پیش که

 !هستید آیندخوشْ من، نزدِ در اکنون یا و

 من، روحِ تاریکِ غارِ در که کسانی ای

 شوید؛می آشکار درخشانی هایبُت هون

 نام دارد "سر"که  را نگْرَتیره بادۀ جامِ این من

 .دارمرمیبَ -است سَرشار شما عیشِ سُروُرِ از و

 کَندکار، غالمانِ ای یادگارها، ای

 من، خاطرۀ تاالرِ در

 .کنید داخل ام،داشته دوست که را شُماریبی زنانِ انبوهِ

 .بیافکَنید دیگر نگاهِ به نگاهی از را، خنده

 !بِپَراکَنید دیگر دلِ در دلی از را شادی
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 پُرخاطره، هایسایه ای شما و

 دَربَر کُنید، را دیرینه عیشِ هایجامه

 خُفت. نخواهد کسی بهرِ که باین شَ در ویژه به

 خواستارم، همیشه که من

 گذارم؛ خویش سَرانجامِ بر وارقطهنُ را هاگلوله که

 پردازم،می مَرگی خُطبۀ ت،ظُلمَ این در

 .سازم آهنگْهم رنوشتسَ همۀنَ با را خود پیش، از تا

1 
 .دهممی رَنج را فواصلْ دیوانگانِ گام، این با

 نِهَم؟ پای کجا ام،فتههُنِ دوزخی خود، در که من

 .اندتَنگ هاکوی این شادی، تُندبادِ پیشِ

 کشد، می خود سوُیبه اندگرفته شنجَ که را میردُمَ عید،

 .بَرَدمی هر جانبی به را هاآن و

 اَعیادم، جادوگرِ وُ آفریننده خود که من، و

 !برَوَم سُرور وُ عیش برای کسی، هه با دانمنمی

 .هاشادی این میانِ در -سکو مُ هاینگسَ این بر

 .گُشودم کُفر به زبان که روستآن از این، گویا

 .نمودم اِنکار را خدا وجودِ بانگی، با و

 سوُزان، وُ آتشین اعمادی از نیز خدا و

 آورد، بُرون جَمال بدان زنی

 ران،گِ وُ ختسَ کوهِ از

 .رزانلَ وُ شودمی مُرتَعِش اشدیدن از

 دهد،می فرمان دَمْ همین که راستْ او

 .دارمبِ دوست که

 گوید،می شادباش خود به خداوند و

 آسمان، زیرِ در که

 اسیر، وُ دیوانه جانوری هون -دیدهکنجهشِ مَردی

 .کَنَدمی جان

 :گویدمی خود نزدِ سالکُهَنْ خدای و

  "والدیمیر! ای باش نتظرمُ اندکی"
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 دارم، نام والدیمیر که من و

 دَم،پیدهسِ تا

 دُژَم، وُ راسانهَ

 اندازند؛ عشقی دامِ در نیز را تو که این از

 .امپریشان وُ آشُفته وُ آرامبی

 .باشممی خود هَذیانِ آلودِخواب نگارگرِ -جا  همه

 .تراشممی سُرود شکلِ به را خود نالۀ گیجی، وُ کورمالی با و

 هستی، موجود تو اگر ایزد! ای

 دَربَند، اتذوذَنَب گیسوانِ دنبالۀ به مرا

 ساز. هیدشَ ضا،فَ ریسِاَسبْ در و

 کن؛ پارهپاره خویش تارگانِسِ زیرِ دندانِ در مرا

 نیز، باشی خواستار اگر یا و

 بیاویز. امکهکشان پیچاپیچِ دارِ از

 ساز. مَصلوُب وُ بیاویز راهزنی هون

 برآر، ههارمیخ به مرا باشد، آیَندَتخوشْ اگر یا

 .مَدار باکی ام،بخوان اتدِلنگْسَ کهاین از و

 سِتُرد، خواهم را هایتپنجه پَس، آن از خود من زیرا

 .امخواهان را تو مَطلوبِ من

 .مانممی خاموش وُ بَربَستهلَب

 .فِسُرد نخواهد ایناله امگرفتهخونْ لبانِ روی و

 تنها، گویم(می هه که بشنو(تنها  ولی

 را، ایمَلعوُنه این من از ساز دوُر

 !بدارم دوست که فَرماییمی که

1 
 آسمان،

 پنهان، شودمی دوُدی در بودنگونْنیلْ غُرورِ که جاآن

 اند؛خسته واماندگانی هو فشُردهدرهم که ابرها

 .کنم رنگین را هاآن خویش عش ِ شَفَ ِ از خواهممی

 .بگُسترانم را هاآن ،دِلْ خونِ زنندۀ رنگِ با و

 را، گُسَستهو ازهم کُشتارشده شِکسته،درهم کشورهای نالۀ خود، شادیِ با
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 پناهی، نه وُ شناسدمی جایگاهی نه که

 .پوشید خواهم فُرو

 !بدهید گوش

 را، خویش سنگرهای واگذارید من به

 .بِایستَد دَمی تا بگویید، را خود جنگِ و

 ایشان، آتشینِ هایبینی و ناکْپنجۀ خُوفْ وجود با

 کنند؛ رَوایت را ایّام این داستانِ کهاین برای -دیرتر کمی

 دارند؛ گرفتهخزه هایگوش که دُرون انجمنِ در

 .ماند نخواهد تو جز کسی

 ...تو پِیِ از من و

 .راند خواهد دیگرم شهری به شهری از اتگرفتن برای عش  و

 .گرفت نخواهی اُدیانوس سوینآ جُز مرا معشوقه:

 .واگُذاشته من به را اشالنه شب و

 است، مَوّاج تو سوی به باشد، مِه لندنی اگر عاشق:

 .آغشته نوُر با که من، سوُزانِ هایبوسه

 کشید، خواهم سرزمینی تابستانِ به را کاروان معشوقه:

 .است شیران کُنامِ که تشنه، بیابانی در

 من، مَحبوبۀ ای تو، برای عاشق:

 است، توفان طعمۀ که آن صحرا هایشُعله در

 .خُفته غُبار زیرِ که است من ههرۀ این

 لرزد،می امدهن خود لبخندۀ از معشوقه:

 :زندمی بانگْ امنگاه و

 "زیباست! هه گاوباز این"

 تشویش، وُ ترس با سَهمگین مَردِ -من این و عاشق:

 خویش، رَشگِ اَفکنَممی تو خانۀ در

 .گاومیش میرندۀ هشمِ شکلِبه

 زنم،می گام پُلی روی الدیدی با معشوقه:

 !زیباست هه زیرآن که کُنان،اندیشه

 شوممی غر  که "سِنْ"در  پُل، زیرِ در اممن این عاشق:
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 خوانم.می را تو وُ کَنَممی جان و

 !زنممی خنده تو رویبه هرکین هایدندان با و

 ما، گیسوانِ هایددم به که رفت، خواهم بُرون دیگری با معشوقه:

 .[Strelka]کا رِلْاِست هایجاده بدرخشَد و بجَهَد

 باال، آن از فَراز، آن از نگرممی تو را عاشق:

 جاآن در بینیمی که گیناندوه ماهِ این و

 شِیدا؛ وُ زدهماتَم وُ خسته اممن این

 شاهی، هون آیا باید

 درگُذرَم، سَروَری تاجِ با

 هندگاهی، هِلِنسَنتْ در یا

 دَر سِپُرَم؟ را عُمر پایانِ

 ساختم؛ زین را امواج زندگی، توفانِ بر

 .انداختم تو پای در را خویشتن و

 !بخواه خواهی،می هرهه مرا

 بُلند، تَختِ بَر شاهی هون خواه

 .سیاه بندِ در مَحکوُمی خواه

 گردم، وَرتاج شاهی من اگر

 فرمود، خواهم خویشتن ملّتِ به

 خورشید، است این"که: 

 من، عَهدِ سِکّۀ

 .زوُد بَرخیزید

 آن، روی بَر و

 ."بکشید نقشی او ههرۀ از

 بریزد، اماَشک بایِستی اگر و

 برخاستِه،یَخ از بادهای با که جاآن

 سِتیزَد؛می روُدباری هر

 کَنَمرا می "لیلی"نامِ  خود بر زنجیرِ

 کُنَمو در شبِ زندانیانِ زَنجیر خود را آمُرزیده می

 !بشنوید

 نیلی، آسمانِ کارانِفراموش ای
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 فته،آشُ مویی هون شماست روی بر که مَردانی

 گرفته.شمْخَ دَدانی زندگیِ

 !همه بشنوید

 جهان، همۀ در بارآخرین برای

 خون، سانِهم وُ شَفَ ْ رنگِهم

 !بُرون جَهَدمی پُرشُکوه عشقی

1 
 را، خود مکان، وُ زمان از بیرون توانممی

 سازم، زندانی کاغذها پُرگوی عُزلتِ در

 .کندمی ظهور من، دردِ نامۀشادی از که جایی آن

 شده، خوانده دوُر از بشر که افسوُنی

 پاشیده؛دَرهَم را امروُح آشوبی درونِ

 تاب وُ تَب، در و

 بسازم، را خود حِرمانِ کاخِ باید

 شناسم،می هانشان بَسی با را خود ماتَمِ کتابِ من

 سازی، امجوان وُ بیایی نَزدَم دَمی خواهمنمی

 بشناسانی؛ را خویش تنِ شادیِ امدل به

 گوُر، دو هون گودالِ ولی

 نور،بی وُ خاموش

 بَرَد،می پناه سایه به و شودمی تُهی اتدیدگان

 انتها،بی وُ عمی  گورهای این در و

 !ریزدمی فرو نیز عُم 

 گاه،پَرتْ کنارۀ در که من و

 هستم، خود تَلخِ هایبازی سرگرمِ

 ایّام، ههارپایۀ از زودی به

 .غَلتیددرخواهم آن گاهِپَرتْ سَراشیبِ در

 ساخته، متعادل سُستی رشتۀ بر مَرا من عش ِ

 ام،کِشانده گاهپَرتْ فَرازِ بر که عُمر زودگُسَلِ هایرَسَن روی

 .امرَدصانده را الفاظ وُ امرَدصیده که است دیری

 گذشته، ایّامِ کِشیشانِ از ترمَحزوُن
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 اَبَدیّت، پایانِبی هایهجادّ بر

 سَرگَشته، هستم زائری

 .محبّت وُ عش  وَرِپیله

 .سازممی تاجی تو برای خود، روزهای بهای به

 .رَخشَنده است بهار وُ سُرود هایناکطَرَبْ آن بر که

 پُرخنده، اماشک لهزانِ کمانِرنگین و

 بودند،( 3) "وُسپیرّ"سپاهِ  در که فیالنی

 خویش، پیکرِ صدخرواریِ هایجُنبش با

 .شدند پیروز نَبَرد در سرانجام

 کرد، خواهد رَدَم هنان تو را سُرودم گفتم:می که من و

 کرد، خواهد سَرخَم تو نزدِ در سَرنوشت وُ سایه که

 پرداختم، نابهه هون بدان، که دَمآن در

 .ساختم دُربانی تو را زندگیِ

 شادی،به کُن زیستْ اینک معشودۀ من! ای

 .ندادی ساخت، امهَراسان که ایبوُسه جز مَرا که

 بوسید،می تو را روی املبان که گاهآن زیرا

 رسید،می هنان گویی من نظرِ به

 شده،از درگاهِ خدا رانده مَردی، لبانِ با که

 !شدهکَنده ای از یَخدرصخره بوسم،می را دِیری

 من، خانۀ فَرتوُتِ ههرۀ

 !اممجنون خندۀ وُ سِرِشک از لرزدمی

 سازد،می امخفه یَاس طنابِ

 .امبیرون کِشَد جان کهآنبی

 دارم، اشکْ حسرتِ بُهضی هُنان با

 شتابان، کهآن جُز نیست کاری مرا که

 آرَم روی روُدی جانبِ به

 دندان، نوکِ از هِکَنده خشمی با و

 !بِفشارَم آب سَردِ سینۀ در دندان

 خود، گَشتۀگُمْ اندیشۀ با

 ای،وامانده ای،زدهغارت هون
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 .کنم زیست خود دوزخِ در

 ،(1)شاهزاده آلبرت  من نزدِ در و

 است،داده دست از را خود کاخِ کهآن با

 رسد؛می نظربه سَرشار دوستی هون

 .است ایستاده خویش ضیافتِ در که

 باش. غَنی خود وَ گیاهِ گُل با خورشید! ای

 بپوشید. بَهاری عیدِ جامۀ عناصِر! ای و

 .بود نخواهم شعر مَستِ جُز پَس،این از من

 .نوشید خواهم شعر شُوکرانِ گوُر، تا و

 .بِتازید آن بر وُ کنید یَهما را امزندگی شما و

 .سازید تررنگین را خود جشنِ تا

 !من مَرگِ سُرودِ است این ها!بانگْبْشَ است این

 درَخشَد!می ام"شدهشکنجه مَسیحِ"سِحرِ  با که

 را، اَلفاظ هایمیخ بِنگرید اینک

 !اندساخته اممَصلوب شعر دارِ بر گونههه که
 

 ها:پانوشت

1-  Pyrrhus است. شده معروف هارومی به خود بزرگِ حمالتِ با که "اِپیر" معروف شاه 

 کرد. ازدواج انگلستان ملکه ویکتوریا با 0842 سال در که (0810-0821) آلبرت پرنس -2
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 دیجُنبیم وستهیپِ که یاگهواره از

 ویتمَن والت

 
 والت ویتمَن، پدرِ شعرِ نوی امریکا

 

 جُنبیدمی پیوسته که ایگهواره از

 سازهمهنَ طُردۀ حَنجرۀ از

 پاییز صلِفَ در شبینیمه از

 .آن سوینآ هایدشت وُ نازاد هایریگ فَرازِ از

 گُفته تَرکْ را خود بِستَرِ کودکْ که جاآن

 زندمی پَرسِه برهنه سَر وُ پا و

 رگبارزده هالۀ نَشیبِ از

 پیچَندمی درهم که هاسایه فیانۀصوُ ردصِ از

 دارند جان گویی کههُنان شوند،می تواَم و

 هاتَمِشک وُ لکّۀ خارها از

 سُرود نَهمه برایم که ایخاطرۀ پرنده از

 اممن شنیده شایسته، زیروُبَمِ از و من، برادرِ ای تو انگیزِغم خاطرۀ از

 نهان است شُو  آن خِاللِ در که شُو  وُ عشقی ابتداییِ هایآهنگ از

 شودنمی دطع هرگز که من دلِ هزاران پاسخِ از

 خیزَدبَرمی جاآن از که فظیهزاران لَ از

 است هرهیز از لذیذتر و نیرومندتر که آن لَفظی از

 دیگر بارِ نیز اکنون که هیزآن از
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 از فرازِ سَرها گُذرَنده، وُ گیرندهاُوج - وِلوِلهمُرغانِ پُر از ایدسته هون

 آیند...می من نزدیکِ شدهسو کشیدهاین به

 هستم، کودکی هنوز ریزم،می که هااشکْ این با کهآن با

 مَردی هونهم خواهممی

 تمام تابِشِ به بِفریبَد، مرا هیزهمه کهآن از بیش

 .شَوَم روروبه امواج با وُ افکنده هاریگْ بر را خود

 پَساز این و اکنون پیونددهندۀ وُ درد وُ شادی سازِنَهمه - من

 ولی ام،آموخته هاآن کاربُردنِبه برای را نشانی گونههمه که

 م،جَهیدَ فَراتَر هاهمۀ آن از وجود این با

 م.خوانَمی ایخاطره نَهمۀ یادبود، نَهمۀ

*** 

 "پومانک"در  باریک

 بود، رُستَن حالِ در فروردین گیاهِ وُ هوا در یاس بوی که هنگامی

 خاری، بوتۀ در دریا همین کنارۀ در

 بودند، رسیده "آلباما"از  که بالدار همانِمِ دو

 داشتند آشیانه دیگریک با دو هر

 .ایدهوه هایلکّه دارای روشن، سَبزِ رنگِ به مُرغههار تخمِ با

 کردمی پَرواز من رسِدست ،در جاآن وُ جااین پرندۀ نَر، روز هر و

 .خزیدخود می النه در خاموشی به -روشن هشمانِ با پرندۀ مادِه، روز هر و

 دَهَم، آزار وُ شَوَم ترنزدیک کهآنبی  -کُنجکاو کودکِ -من روز هر و

 نِگریستَممی هاآن در احتیاط با

 کردم:می ترجمه وُ آموختممی را هاآن نَهمۀ

  !! بِتابْ! بِتابْبِتابْ"

 !بزرگ خورشیدِ ای را، خود گرمای فُروریز

 ."دیگریک با دو هر  -کشیممی دراز آفتابْ در ما که هنگامی

 دیگریک با دو هر"

 بوَزَند سیمهنَ یا بوَزَند جنوب به هاسیمنَ

 درآیَند ههرهْسیاه هاشب یا برسَند پیدگونسِ روزها

 ...بزرگ هایکوه یا روُدها یا خانه

 سُراییممی نهمه وارسته، مکان از وُ غافل زمان از پیوسته ما
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 ."هستیم هم با کههنگامی

 ناگهان، کهاین تا

 نَخَزید خود النۀ در مادِه پرندۀ از ظهریپیش

 بازنَگَشت بعد، روزِ یا روزهمان ازظهرِپس و

 .نگردید ظاهر هم هرگز و

 .شد کُشته بداند، اشجُفت کهآنبی  -شاید

 دریا وِلوِلۀ در هر تابستان پس،ازآن و

 ترآرام هوای در تمام ماهِ پرتوِ زیرِ هاشب و

 دریا خفتۀ موجِ روی بر

 .پرنده خاری به خاری از ،سَبُکْ یا

 شنیدممی یا دیدممی را پرندۀ نَر آن -تنها بازمانده  آن من،

 :را آلباما تنهاماندۀ مهمانِ شنیدممی

 باش! وَزانْ باش! وَزانْ"

 پوماناکْ ساحلِ طولِ در دریایی بادِ ای باش زانْوَ

 "رسانید! باز منبه مَرا جُفتِ خود وزشِ در شما تا مانممی مُنتظر هندان من

 درَخشیدَندمی هاستاره که هنگامی آری

 آلباما تنهاماندۀ خوانندۀ

 گرفتهخَزِه دارِکُنگرِه شاخۀ یک هنگالِ بر شب طولِ تمامِ در

 نشستمی امواج هایسیلی خوشِدست تقریبا

 ساختمی جاری را ایشنونده هر سِرِشکِ شِگِفتی، طرزِ به و

 خواندمی را خود جُفتِ زیرا

 .دانممی فقط من که ریختمی مِنقار از بسیاری معانیِ و

 دانممی من تنها من! برادرِ ای آری

 اماندوخته وُ آموخته را اَلحان آن من ولی نتوانند، شاید دیگران

 بار،از یکبیش زیرا

 .آمدممی یینپا ساحلْ از تیره روانی با که هنگامی

 ...آمیختمشب درمی هایسایه با را خود سایۀ  -گُریزان ماهتابِ از  -خاموش و

 ها رامنظره وُ آوازها -صدا انعکاسِ -تاریک اشکالِ آورممی یادبه اکنون(

 )را پیوسته جُنبَنده شکستۀدرهم هایکردۀ موجکف هایلب و

 داد،میپَرواز  سَبُکی به را هایشلفْزُ باد که -ایسربرهنه -کودکی من
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 .دادمفَرا می گوش -دراز مدّتی

 کنم، ترجمه را اَلحان وُ بیاموزم را هاآهنگ تا دادممی گوش

 !من برادرِ ای پویان، تو دنبالِ در

  بده! نوازش بده، نوازش"

 دهندمی نوازش را دیگریک و آیندمی هم پِیِ در امواج

 .کشدمی آغوش در را نُخستین موجِ دیگر موجی دوباره و

 کنندمی نوازش را دیگریک وُ خورَندمی ساحل به هم با

 دهدنمی نوازش مَرا من عش ِ ولی

 ایشده آویخته پایین از دیرخاسته!... ماهِ ای

 !عش  از سنگین هستی؛ عش ، از من تصوّرِ به کُندکاری. بسیار !دیرخاسته ماهِ ای

 شودمی کشیده زمین روی بر دریا وارآه، دیوانه

 !عش  نیرویِ به

 کنم.می پروازکُنان مشاهده شکستهدرهم امواجِ روی بر را خود مَعشو ِ من شب! ای

 "بینم؟می هاسفیدی در جاآن که سیاهی نقطۀ آن هیست پس

  ،!بُلند بُلند! بُلند!"

 !من  ِعشوُمَ ای خوانممی تو را من بُلند

 اَفکنَم،می امواج بر روشن وُ رسا را خود بانگِ

 کیست. جااین -کیست  جااین که بدانی باید تو شکّبی

 !من  ِعشوُمَ ای کیستم، من که بدانی باید تو

 !فرودآویخته ماهِ ای

 هیست؟ تو زردِ ههرۀ بر تیره لکّۀ آن

 .است من جُفتِ شکلِبه آن آه،

 مَدار دور از اینبیش من از را او ماه، ای

 !زمین زمین! زمین!

 بازگردانی من به مرا جفتِ توانیاگربخواهی، می تو که کنممی تصوّر آورم،میرو که هرجانبیبه

 "بینم!می وُ تیره متّهم آورم، رو که هرسَمتی به را او من که اممُطمئن ایاندازه تا زیرا

 !کنندهطُلو  هایستاره ای"

 "کند. لو طُ شما از یکی با دارم،می دوست دَدرآن من که کسیآن شاید

 !لرزان حنجرۀ ای حنجره! ای"

 !بِسُرا فضا این در ترروشن
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 !بِشکاف را زمین وُ هابیشه

 "بشنود. را تو آوازِ جایی هستم، او خواهانِ ددرآنْ کهآن شاید

 ها!نَهمه ای بجُنبید"

 !تنهایی هاینَهمه ای شبانه، هاینَهمه ای

 !مَرگ هاینَهمه ای تنگی،دل هاینَهمه ای

 کار،کُهنه کنندۀغروب زَردفامِ ماهِ این زیرِ هاینَهمه ای

 است. شده خَم دریا موجِ تا که ماهی این زیرِ

 "پُر از نُومیدی. وُ رَحمبی هاینَهمه ای

 تر!آهسته کمی تر!آرام ولی"

 :کنم زِمزِمه ترآهسته بگذار

 بندی؟می دَم مانی؟می مُنتظر ترکم گرفته،گِل دریای ای آیا

 دهدمی جواب من به جایی من جُفتِ زیرا،گویا،

 بِشنَوَم، تا بِشَوَم خاموش باید من -است ناتوانی آهنگِ

 نَشَوَم، خاموش کلّی به ولی

 "آمد. نخواهد نزدم به من جُفتِ صورتآن در زیرا

 من! مَعشو ِ ای سو،این"

 !جااین !هستم جااین

 کنممی خبربا  را تو خود، وجودِ از من خاموش،نیمه نَهمۀ این با

 "تو! برای !من مَعشو ِ ای است تو برای آرام آوازِ این

 شَوی فَریفتِه -بیُفتی دام به دیگر جای مَبادا"

 نیست من نَهمۀ است، باد صَفیرِ این

 نیست من پَرِشِ است، آب پَرِشِ این

 "نیست. من سایۀ است، بَرگ سایۀ این

 عَبَث! ای تاریکی! آه ای آه"

 "هستم. گینغم و بیمار آه، من

 ای!شده خَم دریا روی که ماه نزدیکِ رنگِایدهوه هالۀ ای آه،"

 !دریا آبِ آشفتۀدرهم انعکاساتِ ای

 !تَپَنده دلبِ ای حَنجره، ای

 "خوانم.می شب تمامِ هوُدهبی که من! وای

 !سُرور سُرودهای ای شاد، زندگیِ ای گذشته، ای آه
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 داشتیممی دوست دشت در بیشه، در هوا، در را دیگریک

 نیست من با دیگر من جُفتِ دیگر، من جُفتِ ولی

 "نیستیم. دیگر دیگر،یک با ما

 شودمی خاموش تَرانه

 درَخشَد،می ستاره کند:می دنبال را خویش کارِ دیگر هرهیزِ

 شود،می مُنعکس الدَّوامعَلَی پرنده اَلحانِ وَزَد،می باد

 دریا، و پیر، مادرِ هایناله با

 نالَد.می "پومانکْ" ساحلِ خاکستریِ هاینشِ بر سَهمگین، خُروشِ با

 کند.مس میلَ را دریا ههرۀ شده،خَم فُرودآویخته، شده،بزرگ زَردفامِ ماهِ

 .گیردمی بازی به هوا را خویش، موهای با خویش، امواج، و پای با وَجد وُ شُو ، در کودک

 شود.می عظیم مُنفجر وِلوِلۀ اینک و وارَسته، اینک بود، مَحصوُر نهان در که عشقی

 گیردمی خود در وُ یابددرمی گوش راهِ از روح را تَرانه مَعانیِ

 دَوَدمی وُ ریزَدمی هاگونه بر عجیب ،اشکْ

 کشدمی فریاد دائما وحشی وُ پیر مادرِ لب، زیرِ از

 نِهُفته رازِ بسیاری وُ پُرسَدمی روُیانهتُرش کودکْ روحِ

 آوَرَدمی بُرون سَر او هایگراب درونِ از

 .کندمی آغاز شعر به شاعر

 !شِیطانَکْ ای پرنده، ای تو گفت: کودک روحِ

 است؟ من برای حقیقت در یا خواهی،می خود جُفتِ برای وادع در آیا

 شنیدم را تو بود، خُفته امزبان نیروی وُ بودم کودکی که من زیرا

 !شدم هستم، بیدار هه برای که دانستم لحظهیک  در اینک و

 سُرودِ تو از انگیزتربسیارغم و ترروشن رَساتر، اکنون: هزاران سُرود، هم و

 شرو  را خویش زندگیِ بدونِ مَرگِ خویش، زندگیِ من؛ درونِ در مُوزوُن هزاران انعکاسِ

 !اندکرده
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 شنوندگان

 دوالمار روالتِ
Walter de la Mare  

 
 کوبید،می را زدهتابماه درِ کهحالی در مسافر،

 زَدمی ایسبزه به دندان خاموشی، در اشاسب و

 بود، روییده جنگلْ پُرعَلَفِ ساحَتِ در که

  "نیست؟ خانه در کسی آیا" گفت:

 جَهید بیرون بُرج، از ایپرنده

 .کرد پَرواز مُسافر سَرِ فَرازِ از و

 کوبید دَر به دیگر باریک او

  "نیست؟ خانه در کسی آیا" گفت:

 نیامَد پایین او سُراغ به پِلّکانْ از اَحَدی ولی

 نَشُد خَم پوشیده از گیاه، پنجرۀ از سَری هیچ و

 مُسافر خاکستریِ هشمِ در تا

 .کند نگاه بود، ایستاده خود درجای حرکتبی وُ مُضطَرِب که

 شنونده اَشباحِ از جمعیّتی تنها،

 مَهجوُر، خانۀ این مهمانانِ

 تاب،ماهْ آرامشِ در
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 .دادندمی گوش ددّتبه آمد،می هاانسان عَالَمِ از که صدایی این به

 که تاریکی هایپلّه روی ،رَنگْپَریده شُعا ِ در

 کرده اِزدِحام شد،می مُنتَهی خالی وُ مَتروُکْ تاالرهای به

 خُوردهیکّه وُ مُتشَنّج حالتی با و

 .دادندمی گوش وُتنها،کتَ مُسافرِ ندای به

 شِگِفتی خود، دلبِ در او، و

 .کردمی حسّ خود نِدای به پاسُخی مانندِ را هاآن سُکوتِ و

 ستاره وُ بَرگ از مَستوُر آسمانِ زیرِ در او اسبِ کههنگامی

 کَند،می را تیره هایعَلَف و شدمی جاجابه

 کوبید در به ترمُحکم هم باز دیگر، بارِیک بهتۀً،

 :گفت و کرد بلند را خود سَرِ و

  نَشنیدَم جوابی ولی آمدم بگو، هاآن به"

 ."کردم عَمَل خود وعدۀ به وُ داشتم نگاه را خود قولِ

 نخوردند، تکانی ترینکوهک شنوندگان

 او گُفتارِ از ایهرکلمه کهآن حال و

 شدمی مُنعکس خاموُش خانۀ تاریکیِ در

 .گشتبازمی بود، بیدار هنوز که تنها مَردی به و

 رِکاب در را پایش صدای هاآن شَکّ، بدونِ

 .شنیدند هافَرشسنگْ بر را اشاسب نَعلِ برخوردِ و

 شدمی مَحو سُم صدای که هنگامی و

 .گرفت فرا را جاهمه سُکوتْ از مُوجی دیگر بارِ
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 نیقاطِع ِ سَالط بُرهانِ
ltima Ratio Requm 

 ر ندِاسپِ استیفن

 
 سال در انگلیسی معاصرِ و معروف نویسندۀ و شاعر (،Stephen Spender) رندِاسپِ استیفن
 از یکی (،W.H.Auden)"آودن" ادبی همکار و نزدیک دوست او شد. متولد 0121

 ایتازه ادبی مکتبِ اخیر، جنگ از پیش که است انگلستان شعرای متجدّدِ و نویسندگان
که  آودن ادبیِ مکتبِ کرد. اِحراز را ارجمندی جای انگلستان ادبیّاتِ در آورد و وجودبه

 کریسفر ( وCecil Day Lewisلویس)ید سیسیل ر،ندِاسپِ مانند شعرایی و نویسندگان
غِنایی  شاعرِ اسپندر، استیفن است. انقالبی تمایلِ یک دارای داده، پرورش در خود را ایشروود
 زمینۀ در نیز ها، کُتُبینمایشنامه و هاو داستان اشعار برعالوه که استعدادی است پُر از و بزرگ
 را اسپانیولی جوانِ گاردِ یک مرگِ که زیرین دطعۀ .است کرده تالیف سیاسی و ادبی انتقادِ
  .است بُردهنام متجدّدِ شاعرِ زیبای و حسّاس العادهفو  دطعاتِاز  یکی کند،می توصیف

[ltima Ratio Requm  آخرین حُجَّتِ سَالطین"التین  عبارتِ این اللفظیِتَحتُ معنای" 
)احسان [ کُنند. نَقش هاتوپ روی بر را عبارت این بود داده دستور ههاردهم لویی است.
 طبری(

 
 را پول داطعِ بُرهانِ بَهاری، هایتپّه روی هافنگْتُ

 .کنندمی هِجّی سُربی حروفِ با

 است افتاده وُ شدهشتهکُ زیتون هایدرخت زیرِ در که کودکی ولی

 بوُد آن از ترساده وُ ترجوان بَسی

 کُنَد جَلب خود سویبه را هاآن پُر مَهابَتِ هایهشم که

 .بود بهتری آماجِ بوُسه، برای او

https://fa.isecosmetic.com/wiki/Stephen_Spender
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*** 

 نَخواند خود سویبه را او کارخانه سوُتِ کرد،می زندگی که ودتی

 نَنمود دعوت داخل به را او هاگَردَندۀ رستوران درهای و

 نَشُد؛ دَرج ایروزنامه در هرگز او نامِ

 را خود سنّتیِ وُ دائمی دیوارِ دنیا

 دارند، کشیده بود طال هایدَفینه هاهاه اعما ِ در که هاییمُرده دُورِبه

 است، لَمسغیرِدابلِ  بورسْ داخلِ هایغُلهُله مانند او، که زندگیِ که مودع آن در

 .دَویدمی بیرون پِیکرش از

*** 

 انداخت زمین به را خود کُالهِشَبْ او ساریسَبُکْ هه با آه،

 ریختفُرومی هادرخت از را هابَرگْگُل تُند، بادهای که روزآن

 .بود شده نشانگُل هاتفنگ از ،گُلْ بدونِ دیوارهای و

 کرد دِرُو را هاعلف مُسَلسَل، غَضَبِ

 افتاد هادست وُ هاشاخه از هاپَرهم وُ هابَرگ

 .پوسید هاگَزَنه در کُالهشَبْ و

*** 

 کنید نگاه بود، بَهابی که او زندگیِ به

 اخبار سُتونِ هُتل، ثبتِ دفترِ شُهل، وردۀ جهتِ از بَهابی

 کُشَدمی را او و خورَدمی آدم به یکی هزارگلوله هر از کنید، نگاه

 داشت، تَناسُبی مخارج همهاین آیا بپرسید،

 بود ساده دَدرآن وُ جوان دَدرآن که کسی کشتنِ برای

 ؟مَرگْ ای دُنیا، ای افتاده، زیتون درختانِ زیرِ در اکنون که کسی

 
  34، شمارۀ 3110منبع: ماهنامۀ تئوریك مردم، تیر 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 به برادرِ سیاهم
 پاتریس لومومبا

 
 Patriceلومومبا ) پاتریس ،میالدی 0110ژانویه سال  02برابر با  0551بهمن ماه  04در تاریخ 

Émery Lumumba،) همدستی با بلژیک امپریالیسم مزدورانِ دست به کنگو دانونی وزیر نخست 
همراه دو وزیر وفادارش پس از دطعه دطعه کردن در رسید و پیکرش به  دتل به انگلیس و آمریکا

این  .است امپریالیسم برابرِ در آفریقا مردمِ دالورانۀ پایداریِ مظهرِ وی اسید سولفوریک حلّ شد!
نخستین بار پس از شهادت  سرودۀ پاتریس لومومبا توسط احسان طبری از روی ترجمۀ آلمانی،

فارسی برگردانده شده و پس به  (0551اسفند  4ول، شمارۀ )دورۀ دوم، سال ا لومومبا در مجلۀ دنیا
به  0538، بهمن 011مردم، دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ از پیروزی انقالب ایران نیز در روزنامۀ 

 )ویراستار( هاپ رسیده است.

 *** 

 های پُر وحشتدر هشمان، در این شب برادر! اشکْ

 سُرودَستی!ای خونین ها کز سینههه غمگین نهمه

 سود از رفعت خاکِ مصر، اهرامی که گردونِبه

 نام وُ کامِ دژخیمانِ خود برپا نمودستیبه 
 

  هاسته در غُلّشکارِ آدمی گشتی، اسیری بَ

 رگْنوا وُ بَای مَطرود وُ خوار وُ بیبه غُربت رفته

 زاخیزِ وحشتْکبتْبلی، طی هزاران سالِ نِ

 رگْات: بردگی یا مَهماره بود تنها سرنوشت
 

 ریزنده ز صیّادان نَهُفتی روی در جنگلگُ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7


 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

368 

 

 امان رفتیزبان در کامِ مرگی بیموش وُ بیخَ

 بَدان را گاه در هَنبَر، دَدان را گاه در جنگل

 جان رفتیآلود وُ هراسان وُ نَژَند وُ خستهبتَ
 

 ه از اروپا گشت صیّادی دگر پیداگَپس آن

 ترو شیادیش افزون ز صیّادانِ پیشین مَکر

 رواپَات بِفریفت بیزَرَت را بُرد وُ با خرمُهره

 ت در رُبود وُ بُرد در بِسترت را از کنارَازن
 

 ات رابدزدید از برِ تو کودکانِ نازنین

 که با صد خواری وُ خفّت غالمی بارور گردند

 آفریقابایل در نوا آمد به های دَدُهُل

 مرد وُ زن خبر گردند که تا از این بالیِ تازه
 

 ها رسید از ساحلِ دوریخبر گشتند کشتی

 آورزور جا پنبه یزدان است وُ زر، سلطانِکه آن

 ام، رنجوری وُ مُزدوریتو را شد حاصلِ ایّ

 زیرِ پرتوی سوزان، مِهرِ آتشین پیکر به
 

 کُش کنگانِ آدمیهترا گفتند مَدحِ خواج

 خیزیبْرَبرای شادیِ آنان بکن ردصِ طَ

 فکرِ عالمی دیگر دلِ آزرده را خوش کنبه 

 در این عالم مَجو هیزی که خود زنگیِ ناهیزی!
 

 علۀ ردصنده با آهنگِ رویاییکنارِ شُ

 ای از روزگارِ خودر کردهها گهی سَشکایت

 وداییپیرایه وُ افکارِ سُبدان الفاظِ بی

 بارِ خودای بارِ دلِ اندوهتر کردهکبُسَ
 

 ت افزوناکران بود وُ غمت بیاکه رنجبا آن هیگَ

 شادی در کنارِ آتشی ردصنده ردصیدیبه 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

369 

 

 ای پُرخونها و سازها با سینهبانگِ طبل به

 رودِ نَهزی وُ گه نیز خندیدیهی خواندی سُگَ
 

 هگَنبش آوردی پدید آنوفان ز ردص وُ جُتیکی 

 کردیمیب را ساز رَکه ضربِ جازِ شاد وُ پُر طَ

 هنزدِ مردمِ آگَ بدین موسیقیِ عالی به

 کردیلندآواز میش را بُاتو آفریقا وُ روح
 

 از آنِ توست آری ساحلِ اینِ شطِّ پهناور

 شتابد سویِ آیندهکه با موجِ خروشان می

 پرورخورشیدِ جان بِهِل تا در شعا ِ آتشینْ

 ت آذر افکندهاجانبسوزاند غمی را کان به
 

  فُروزی را!ست ای مِهر، نورِ دلْرِسوی ما فِبه

 که شادی آوَرَد زین کلبه اندُهِ سِرشتِ ما

 روزی راشکانَد سِرِشکِ مادرانِ تیرهبخُ

 ما که از آن آبیاری گشت مرزِ هون بهشتِ
 

 ها رَستهرسد آن دَم که خل ِ رادِ ما از رَنج

 کوهِ عهدِ نوآیینرشُکند برپای کاخِ پُ

 عدویش خوار وُ بِشکسته کنگو ظفرمند وُشود 

 اگین!آلود، خشمجا: دلبِ آفریقایِ خوندر این
 

مردم، دورۀ روزنامۀ  و باز نشر در؛ 3113اسفند   1، دورۀ دوم، سال اول، شمارۀ مجلۀ دنیامنبع: 

 3112، بهمن 300هفتم، سال اول، شمارۀ 

 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 من شِیانی
 بوتِف ستویخر

 
 بوتِف ستویخربلهار،  شاعرِ نیتراست که بزرگ یمعدود یهااز ترانه یکینام  "من شِیاین"

(hristo botev)  ُ0848در اواخر زمستان سال ، 0841متولد سال بوتِف  ستویخرروده است. س 
 ایبود هشم به دن انیعثمان ۀکه پامالِ هکم یهنیروز در شهر کالوفر، در مآن یوفانت یدر اروپا

از آن ارواحِ  یکیدشمن از پا درآمد. بوتِف  ۀبا گلول یسالگ 01طراوتِ شباب، در  نیگشود و در ع
اند زمره نی. از اشودیم دیشاعران پد انیدر م ژهیاست که گاه به و یسرکش و پرجوش و انقالب

از پا  یجوان عانِیدر ر هنیدر رزم به خاطر م زیشاعرِ مجار که او ن نیتربزرگ ،یشاندور پتوف
نثار کرد.  شیخو آلِدهیشاعر پر شور و احساسِ ما که جان در راه ا ،یعشق رزادهیم ایدرآمد، و 

 دستیمعلمِ ته یکه در بساراب یوار است. هنگامنمونه ییساده و از سو ییبوتِف از سو یزندگ
 زِیخود را در راه تجه یرویآمد تمامِ ن یبه رومان یآشنا شد. ودت یشوسکیهرن یبود، با افکارِ انقالب

 یعمال شرکت جست. او با جمع کارنیمصروف داشت و خود در ا انیعثمان هیعل ردنب یمردم برا
 یکه در کشت یمعن نیبد ،زد یبیغر ۀپرستان دست به کوششِ جانبازانه و متهوّران هنیاز م

جا بر فراز شدند. همان ادهیبود پ یاشهالگرانِ عثمان دِیکه در د هنینشستند و با اسلحه در خاکِ م
به  انیرا عثمان دهیپررنگ ۀدیدرآورد. فردا هند سرِ بُر یرا از پادشمن آنان رِیت ،"وُل" یهاتپه

معروف  اریاز دو شعر بس یکیکه  ریبوتِف بود. شعر ز ستویتماشا گذاشتند که از آن جمله سرِ خر
 یلوارد ترجمه شده و از رول اِپُ لهینام دارد(، به وس "تریمید یحاج" گریبوتِف است )شعر د

 امِیّبوتِف در ا ستویشعر را خر نیدرآمده است. ا یفارس نگارنده به نظمِ ۀلیبه وس یفرانسو ۀترجم
مردِ پُر شعله و سوز  نیا یمثبت، پُرشور، و انقالب یِنیبرود و جهانسُ یادامت در مهاجرت در رومان

  :شعر نكیاو  ...گرداندیرا منعکس م

http://kitobam.com/fa/BOTEV-Hristo_fa/
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  داد؛ زدِی، اخداوندِ عقلْ یا
  ماوات استکه در سَ ییخدا نه
  که در وجودِ من است ییخدا لْبَ
  اودات است ۀشیم همادرون در
 
  نماز ندرَبَیکه م ییخدا نه

  دموبَ عابد وُ وُ خیش وُ زاهد
  خِرِفت انِیحیمس شیبرا وز

  دعبَروشن کنند در مَ شمع
 
  است یکه خال ِ ازل ییخدا نه
  نیرا ز گِل نموده عج یآدم و

  او ۀدیسپس خواهد آفر زان
  نیناتوان بُوَد به زم یابنده
 
  دیعمکزو شود تَ ییخدا نه
  وزرا ۀمرشاهان و زُ لِیخ
  دیماُیب فقرِ دِیدر د کیل
  کرده برادرانِ مرا ردخُ
 
  زدورکه گفت با مُ ییخدا هن

  بیکشَبر آستان نِه وُ بِ جبهه
 پوچ تا لبِ گور دِیواعمَ جز
  بیصنَ یمجو ررز ِ دگ چیه
 

  ادیّخداوندِ مردمِ ش نه
  یجان ۀخداوندِ زمر نه
  قاستمَکه او بُتِ حُ ییخدا نه
  یعَدُوّ ِ انسان یاعدّ کیل
 
  قلْعَ ۀجستخُ زدِیا یتو ا لْبَ
  مند شودتو مظلوم بهره کز
  هردَ که نامِ تو در سراسرِ یا

  ند شودکه ارجمَ دیآ یروز
 
  ماخدا به جان وُ دل یبخش اضیف
  یدل وُ آزاداز عش  وُ عَ یضیف

  دادیخت با برزمِ سَ نیوندر
  یرا باش ناصر وُ هاد ل خَ
 

  من دار یو بازو ریمن گ دستِ
  امنیل  آئبُوَد راهِ خَ تا
  داکارانفِ فِکه اندر صَ تا

  نمیگزبُ شیاز بهرِ خو یگور
 

  گذارمَ امنهیسوزانِ س دلبِ
  رد شودسَ بیغر ارِید در
  دارِ من مَهِل که عَبَثتب تنِ
 رد شود.وجود طَ یراسَ از

 

 3113سال 1منبع: دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 الالئی(یا  مادر)سُرودِ گَهواره زبانِ از
 شتبرتولت برِ

 
، (Bertolt Brecht) برشت برتولت میالدِ روز از شصت و پنج سال درست ،0110فوریۀ  دهم
 ما درنِ هنرمندان ِارجمند از یکی و آلمانی پردریحۀ و مبتکر و نویسندۀ شاعر نویس،درام

 خود خلّادۀ ددرتِ در اوجِ و پنجاه وهشت سالگی سن در 0131 اوت 04 برشت گذشت.
 این در کهاین با بود. جهان و آلمان برای ادبیّاتِ بزرگی ضایعۀ برشت رَسِپیش درگذشت. مرگِ

 شخصیّتِ دربارۀ مطالبی و داده نشر داهی هنرمندِ از این آثاری تهران مَجَلّاتِ برخی اواخر
کارِ  باید ایران مردم به برشت ویژۀ و پُرتَوان شخصیّتِ معرّفی برای اند، هنوزنگاشته وی هنری
 از که اینکته .گیرد انجام وی عالی و عمی  هایپیِس نمایش و آثار ترجمۀ جهت از فراوانی
 جالَرَ همۀ مانند وی است که آن است انگیزعبرت ما جوانِ هنرمندانِ برای برشت زندگی
 بشری جامعۀ انقالبی تکاملِ ودفِ را زندگی خویش راپایسَ انسانیّت، تاریخِ در علم و ادب بزرگِ

  .بود آن کرده هایآرمان واالترین از دفا  و
 به آلمانی متنِ از دارد، نام الالیی((گهواره  سُرودِ (Wiegenliedاصل، ) در که زیرین شعرِ

 . )احسان طبری(است درآمده نظمِ فارسی
 

 بودی پِیکرَم به نهانْ که روزی

 پُر تَردید وُ بود تباه اوضا 

 فرزندم که خود به گفتممی من

 دید. خواهد خویشبه بَدی دنیای

*** 

 بَندَمدِل مَباد بُدَم: ناکْغم

 ما زمانِ دِبَ از شود خسته

 رَزمید شببایَدَ گفتم، گَهوان

 ما. جهانِ شود این از بِهتر تا
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*** 

 سَرد غالیذُ نیمَعدَ به هو دیدم

 را مَعدَن مجاهدانِ کارِ در

 سَخت بِکوشَد من فرزندِ گفتم:

 را. کَنکان غالِذُ کند گرم تا

*** 

 نانوایان انِوخپیشْ به هو دیدم

 هربَ ندارد زان گرسنه که نانی

 سَخت بِکوشَد من گفتم: فرزندِ

 شهر. اندر گردد سیر گُرسنه تا

*** 

 سَرباز جامۀ به پدرش دیدم:

 تَنگونْگُلْ تاده گَشته،فِ وُ رفته است

 سَخت بِکوشَد من فرزندِ گفتم:

 ایمَن. زیَد بَال هنین ز خود تا

*** 

 بودی پِیکرَم به نهانْ که روزی

 :آرامْ خود دروُنِ در گفتممی

 هستی پِیکرَم به نهانْ کهآن ای

 !کامْ بیابی تا مَگیر آرام

 
 1، شمارۀ 3113منبع: مجلۀ دنیا، سال 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 یی الال
 شتبرتولت برِ

 (0818-0131شت )سال تولد برتولت برِ نیمناسبت هفتاد و پنجم به
 بود سمینیلن - سمیعصرِ ما مارکس سِینودرام نیتربزرگ ینیبجهان

 
برتولت  دِسالروز تولّ نیهفتاد وپنجم مراسمِ ،جهان هنر در سراسرِ دوستداران0125ِ هیفور دهم
 یآلمان شاعر و کارگردانِ سنده،ینو س،ینو، درامEugen Berthold Friedrich Brecht برشت

جلد شعر  2شت، نو شنامهینما ریشکسپ ۀکه به انداز یهنرمند و متفکّر تِیرا برگزار کردند. شخص
فلسفه و  ات،یهنر، ادب ۀو نوشته دربار لمیف یویسنار استان،د یادیز ریجلد نقد بر تئاتر و مقاد 2و 
بود و سرمش ِ  رینظیگذارد که در زمانِ خود ب ادیرا بن یگذاشت و تئاتر ادگاری از خود به استیس
 نیتررا بزرگ یاش هنان آشکار و شناخته شده است که وسال پس از مرگ 02 ؛دیگرد ندگانیآ

او را  یهنر تِیشخص توانندیمنتقدانِ بورژوا که نم ی. ولنامندیدرن م نیاول ا مهین سینودرام
هم باشند،  "یمتردّ"دارند  لیها که ماز آن یبرخ یکوهک کنند، و حتّ یحت ایو  رندیبگ دهیناد
 یۀکه پا یانکته کنند؛یم فیتحر ایو  گذرانندیبرتولت برشت به سکوت م ینکته را درزندگ کی

 -سمیبرتولت برشت مارکس یِنیبجهان": کهنیاو بود و آن ا یهنر استعدادِو تبلورِ  یتکاملِ فکر
 ".بود سمینیلن
هم داشته  ییبورژوا یاگرهه منشاءِ طبقات کند،یم یما زندگ که در درنِ یو هنرمند سندهینو هر

 یاز دو راه ضرور یکیانتخابِ  کهیطوربه کند،یم دایبرخورد پ سمیبا مارکس یباشد، روز
را در  ایراهِ خدمت به پرولتار ،درار گرفت و بدونِ تامّل یدوراه نی. برشت هم در سرِ اگرددیم
به  لین یراطبقه کارگر ب ۀنبود که مبارز نیتنها ا افتیکه برشت در یزی. هگرفتشیپ

دارد و هنرمند موظف است با تمامِ  یو همبستگ یبانیبه پشت ازیبه ح  است و ن سمیالیسوس
بود که هنرِ  زین تیوادع نیکه، درکِ ابل د،یطبقه کارگر خدمت نما ۀمبارز نیخود به ا یروین

 نیپرتوِ هم . و درستین ریپذامکان گریطبقه کارگر د ۀو بُرون از مبارز سمیخارج از مارکس ،بزرگ
ابعادِ  سمینیلن - سمیمارکس ینیببرتولت برشت در پناهِ جهان یبود که استعدادِ هنر تیوادع
 .نبود ریپذتحق  صورتنیا ریکسب کرد که در غ یدیجد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%AA
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خود درار داد،  یو هنر یاسیتفکرِ س یۀرا پا ستمینیلن - سمیمارکس ینیببرشت که جهان برتولت
جنگ، ِ بر ضدّ ریناپذیو مبارزِ خستگ سمیو کمون سمیالیسوس ،یمُبلّغِ پُرشورِ صلح، دموکراس

که بر  برشتهنرِ بزرگِ او بود. برتولت  یخینبردِ تار نیو سِالح او در ا دیگرد سمیو فاش سمیالیامپر
دست ارتشِ به سمیدر آلمان مجبور به مهاجرت شد، پس از سرکوبِ فاش سمیاثر تسلّطِ فاش

مقاصدِ آزمندانه و تجاوزکارانه  یآلمان را برا ،هاستیالیرپکه ام یطیو درشرا یبخشِ شورونجات
 یرنکرد. او جمهو دیخود ترد یوادع هنِیدر انتخابِ م یاکرده بودند، لحظه هیخود تجز
و  رویو تمامِ ن دیسکونت برگز یآلمان را برا یدهقان -یدولتِ کارگر نیآلمان، نخست کِیدموکرات

 کِیدموکرات یدر جمهور سمیالیخود را در خدمتِ ساختمانِ سوس یهنر تِینبوغ و خلّاد ۀهم
 ۀدرار داد. برتولت برشت نمون یستیالیگسترش و تکاملِ هنرِ سوس جاد،یآلمان، در خدمتِ ا

 تِیاستعداد و خلّاد یِهم به شکُفتگ سم،ینیلن - سمیمارکس ینیباست که با دبولِ جهان یرمندهن
درار داده است.  سمیرا در خدمتِ کمون یهنر تِیاستعداد و خالد نیخود کمک کرد، و هم ا یهنر

 هاجستجو کرد. آن دیبا جانیدر ا یو ینیبجهان ۀمنتقدانِ بورژوا را دربار فِیعلتِ سکوت و تحر
برشت را بفهمند، از آثارِ او لذّت  خواهندیاو هستند، اگر م یکه وادعاً دوستدارِ برشت و آثارِ هنر

 . )احسان طبری(را فَراراهِ خود درار دهند سمینیلن - سمیمارکس دیبایکنند، م ضیببرند و کسبِ ف
 

  تابرادران دم،ئیتو را زا کهیهنگام
  نداشتم یها نانآن یو من برا دندیکشیم ادیفر ینان یبرا

  پرداخت توانستمیرا نم ر ْبَ یبها دم،ئیتو را زا کهیهنگام
 ی.داشت بیصنَ یتو در جهان از نورِ کم لذا
 
 :میگفتیتو سخن م ۀبا پدرت دربار یآبستن یهاماه در
  م،یکه به پزشک بده مینداشت یپول
 .نان بشود یبرا یددر بود که داتُقآن تنها
 
  یجهان گذاشت نیدر ا یتو پا کهنیهم

  میداد آوردنِ نان و کار از دست دستبه یخود را برا دِیهمه اُم

  میخواندیم "نیلن"و  "مارکس" یهادر نوشته تنها
 .خود را ساخت ۀندیآ میتوانیما کارگران هگونه م که

 
  یداشت یجا کرمیدر پ کهیهنگام
  بود شانیما پر روزگارِ

  که در وجودِ من است ی: کسگفتمیم شیمن غالباً با خو و
 .خواهد گذاشت یپا یجهانِ ناجور در
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  کنم ی: کارگفتمیخود م نزدِ
 راه نشود، مْگُ شیخو یِدر زندگ تا
 بکوشد دیکه اکنون در من است با یکس
 .شود نیجهان بهتر از ا نیا تا
 
  دمیدیسنگ را مذغال هاکوه
 :گفتمیخود مبه گِردِ آن بود. به یاردهنَ که
  دیکه در من است خواهد کوشخور! آننَ غم
 .ها امثالِ او را گرم کنندذغال نیا تا
 
  دمیدیم شهیدر پُشتِ ش هانان
  نبود یاگرسنگان را از آن بهره که
  دیکه در من است خواهد کوش: آنگفتمیم خودبه
 .بخشد یرینان، گرسنه را س نیا تا
 
  جنگ کشاندند دانِیپدرش را به م هاآن
  نگشت به خانه باز گریاو د و
  دیکه در من است خواهد کوش: آنگفتمیم خودبه
 .دیایدهار ن یسرنوشت نیبه هن گرید که

 
  یداشت یجا کرمیکه در پ گاهآن

 :گفتمیم شیخوبه آهسته
  یکه در من نهان هستآن یا
 ی.اوج برو یتا به سو یبکوش دیبا
 
  پروردمیم شیخو کرِیرا در پ تو
  فرسابود توان یکاریپ نیهم و
  خواستیشجاعت م یتو، آر دنِییزا
 .دیطلبیطادت م یداشتنِ تو، آر شیخو با
 
  وُ دندا  که هند جُلْ جاآن
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 شُمار است، به یبزرگ یِروزیپ
  "بلوشر" وُ "مولتکه"آن عرصه  در
 .شوند روزیکه پ ستندین دابل
 

 ی!روزیاست پ نیا - ریش یانان وُ جُرعه کسبِ
 شوند،یم روزیاز اتا ِ گرم در جبهه پ یول
 که تو را به بار آوَرَماز آن شیپ ،یآر

 .بودم شب وُ روز مبارزه کنم مجبور
 
 دست آوَرَملقمه نان به کیکه آن یبرا رایز
  ستمیدر پاسگاهِ اعتصاب با دیبا
  شوم روزیلشگرها پربر سَ و
 .ها بجنگمبا تانک و

 
 بود که تو،  کاریدر پ من

  مردَبار آوَرا به نینازن کودکِ
  راهِ مندست آوردم که همرا به یکس یعنی

 .میشو روزیکند تا پ مبارزه
 

  یهرهه که بشو ندهیتو در آ فرزندم،
  اندستادهیا اکنون با هُما ْهم ها،آن
  جهان نیتو در ا یجا را،یز

 .هم اشهال استست که آنیارانهیو تنها
 

 :دیبگذار مادرت آشکار بگو ،فرزندم
 راهِ توست، شم بههَ یدوزخ یِزندگ کی
  مردَپروَآن نَ یمن تو را در خود برا یول
 ی.روبرو شو یزندگ نیبا هن دانهیالد که
 
  یکه از دست بده ستین یزیرا ه وت
 ی.بِستان دیبا دهندیهه را که نمبشنو، آن یول

  جهان نیمادرت، تو را بد من،
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 . یخواب روها بهپُلْ ۀیتا در سا آورمینم
 
  یستین یابافتهداجُ ۀتو تافت دیشا
 .مُستَجاب یتو، نه پول دارم و نه دُعا یبرا من
  من تنها به خودِ توست تا دِیاُم
 ی.باد ندهودت را به ،یپرسه نزن کارانیصفِ ب در
 

  که در کنار تواَم خوابْیب یهاشب
 .رمیگیات را در دست مکوهک یهادست
 اندبه حسابِ تو در تدارکِ جنگ هاآن

  ؟یها را باور نکنآن دیکنم که به دروغِ پلهه اکنون
 

  مادرِ تو به تو دروغ نگفت فرزندم،
 خاصّ یاز نوع یباش یآدم دیتو با که
  ردروَپَنَ زیدصد ن نیاو تو را با ا یول
 ی.بسوز یخاردار، بهرِ جُرعه آب مِیدار به سزخم که
 

  بشتاب ارانی یِاریپس به فرزندم،
 .ابدیآنان گسترش  یروین تا
 نفانِ ماصِفرزندم و من وُ همه هم یا تو
 :که میجا برستا بدان میبارزه کنمُ دیبا
 جهان دو نو  انسان وجود نداشته باشد. نیا در
 

 3111 ، فروردین و اردیبهشت0کار، شمارۀو بازنشر در مجلۀ پی 1شمارۀ 3113منبع: مجلۀ دنیا، سال

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 آرام یهرتو شُ دیعشق و اُم
 نیپوشک الکساندر

 
شعر را  نیشاعر معروف روس، ا ، Александр Сергеевич Пушкин نیپوشک الکساندر

شرکت  0803( که در انقالب دسامبر هاستیخود )معروف به دکابر یخطاب به دوستان انقالب
. )احسان ترجمه شده است یروس روده و از متنِشده بودند سُ دیتبع یبریداشته و سپس به س

 طبری(
 

  آرام یهرتوُ شُ دیموُ اُ عش 

  یگرجلوه ختْداشت سَ یمدّت

  شد بَر باد گنجِ عش ْ عادبت

  یوُ هون مِهِ سَحَر ایرو هوهم

  است داریجان هنوز ب در کْیل

  میدَمِ پُر ب نیآن کاندر شو ِ

  جانیه وُ پُر بیکشَیب یدل از

  میوطن بِدَم کرِیدر پ روح

  انتظار کشم یهنان شور با

  رّ راپُر از فَ یِآزاد روزِ

  بدونِ درار ید عاشقشَکَ که

  بَر راوصالِ دلْ انتظارِ

  استیآزاد یکه جان در هوا تا

 :فرَشَ یتَپَد برا یم که دلْ تا

  میوطن ساز یۀ! هددوستان

 !در کف روح، جانْ جاناتِیه

 
  3111سال  3منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86
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 به اسیرانِ استبداد
 ر(سیبی خیزِنج)اندر اعماقِ رَ
 نیپوشک الکساندر

 
ترین دطعات پوشکین، شاعر بزرگ روس است که در خطاب به شعر زیرین ترجمۀ یکی از معروف
های سیبری سروده است. این شعر از متنِ اصلی به فارسی رفقای دکابریست خود در تبعیدگاه

 شده است. )احسان طبری( هبرگرداند
 

  *ریبیس زِیخنجْاعما ِ رَ درهان! 

  !بُزرگواران باش بِیکشَ با

  دوستداران باش یهاجان بِیز

 !ریل ِ کبمجاهد به راهِ خَ یا

  یختسَ وُ شکنجه قانِیرف یا

  دیماُ نورِ ،رهیت رزِمَ نیهون در ا

  دینو تاب نشاطِ با فروغ وُ

 ی.خوشبخت رسد روزگارِیم

 م ندَبَیب فکرِ یاگر آوا

  ،شما گاهِجربه زَ ابدی راه

 شما  پرتوافکن شود به راهِ

 .آرزومندم دلبِ این عش ِ

 شما  تِسپَ یوُدد عَدگرحو مَ

 رد بسپارند بن راهِ ل خُ

 بگذارند   یصد دوستانِ

 .شما دستِبه را کاریپ غِیت
 

 "ریبیس زِیخاعماقِ رنج در"با عنوان  (3111سال  3مجلۀ دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ  :منبع

   3111آذر  3مجلۀ دنیا، دورۀ سوم، شمارۀ بازنشر در 
 

 یگرفته شده و به معن یزبان مهول یهاشیاز گو یکی از Сибирь (Sibir') یا سیبِر ریبسی ۀواژ* 

توبول و  یرودها وندگاهیاز تاتارها بود که در پ یدر اصل نام دژ ریبیس .است« فتهخُ نِیسرزم»

 )ویراستار(. درار داشت شیرتیا
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 نیگهم غم وُ زینگااللْمَ هم
 نتوفارملِ لییخایم

Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов 

 
او را در  یرمانتوف، شاعر روس است و حالتِ روحلِ یهارودهسُ نیتردطعه از معروف نیا

 . )احسان طبری(است ی. ترجمه از متن روسدهدیدوران تسلّطِ استبداد و جهالت نشان م
 
  یریگنباشد دست ن،یگهم غم وُ زینگااللْمَ هم
  ییزاگَام ز زجرِ جانْساعت که در تاب نیاندر
  ،یریها اسدر بندِ حِرمان یکِ تا هند وُ آرزو؟
 یی!هاسال کویهم هه نآن وُ زدیگربُ هاسال
   ارزدیرا ن جاینجِ برَ نیکه؟ عُمر ا از بهرِ عش ؟
  یزیگر دیسوز هم باجانْ ۀعلشُ نیز یگهوآن
  نورزد یمِهر سوچیدر ه کسچیکنون با ه دل

  یزیم پَشزدَدر نَ هاستیمانندِ شاد دردها
  یجوان شِیآزمودم، زآن همه ع کوین ش؟یع

  امشمتر ساخت خَزونکان فُ یهِشت باد یادی عقلْ
  یاحوالِ جهان را، زندگان منجَسَینکو م هون

 .امهشم شِیتلخ وُ عَبَث در پ یِاز شوخ ریغ ستین
 

  3111سال  3منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81
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 ه نشاطنَ یه شادفته، نَگرِبِ نهیس
  وفکراسُنِالی نیکُ

 
 -0800دسامبر  Никола́й Алексе́евич Некра́сов ،(02 وفکراسُنِ معروفِ ۀدطع نیا
 . )احسان طبری(و انقالب است یوفانِ آزادتروس، سرشار از عطشِ  شاعرِ( 0828ژانویه  8
 

  نه نشاط یبگرفته، نه شاد نهیس

  است زیبخونْ کْلَدراز است وُ فَ بشَ

  ساط؟هنه بَکُ نیا خورَدیبه هم م یکِ

  است زیربْبر دگر لَصَ ۀکاس

  دشَعره کَفان به جهان نَوُت کاش

  بشکافد کْلَفر ِ فَ یو ر ِبَ

  بدَرَد ببیتنگِ مُص ۀنیس

 !دردازَرو پَبر فُصَ ۀکاس
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%81
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 نامهتیّوص
  لیه جو

 
 یدهرمان کارگر (0103نوامبر  01 -0821اکتبر  2)،  Joe Hill لیدطعه توسط جو ه نیا

مرگ سروده شده است. شبِ دبل از  ۀاعدام شد، در آستان گناهیب 0103که در سال  کایآمر
 یرو ی. ودندیرا پرس شیایبرخورد کردند و از او وصا لیجو ه با دیجرا نِیخبراعدام، مُ
رود. فراوان کسب کرد، سُ تِیمعروف اًدطعه را که بعد نیخوابِ خود نشسته و ارتجاال اتخت

 )احسان طبری( .است یسیترجمه از متن انگل
  

  من رایز لْیفصر تَپُ ستیمن ن ۀنامتیّوص
  یرنجِ مال اندوختن را در جهان روز دمنَبُر

  مادر وُ فرزند نِیکه ب یزیه یِدر پ نرفتم
  یفتنه افروز وِیهو د زدیبرانگ هاصومتخُ
  عشِ الغر رانَ نیبسوز ا ،یعشِ من پرساز نَ اگر
 یی:ه خاکسترم را تا به هر سور باد دِبَ کبُسَ
 دیجنگل، دشت و در، صحرا شود افشانده وُ شا به
  ییرویذرّه ن کیرا ولو  عتیطب دیافزایب

  روین نیا رِیتاث ،یبه طرفِ گلشن ،ییجا مگر
  یشاد ۀد ناگهان با خندشکُفانَرا بِ یلگُ
  لیاست وز بهرِ شما جو ه نیمن ا یهاتیّوص
 .یدَم آرزو دارد: سعادت، عُمر، آزاد نیا در
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D9%87%DB%8C%D9%84
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 مادر پدر دارم وُ نه
 فژوزِ الیآت

 
(، خود 0125دسامبر  5 -0123آوریل  00شاعر معروفِ مجار )، ( Attila József) ژوزف الیآت

شعر معروفِ او که  نیرا گذرانده است. ا یخانمانیو ب یولگرد یهاترارَمَ یدر دورانِ جوان
 . )احسان طبری(ترجمه شده است یسیانگل ۀترجم ینام دارد، از رو "معصوم"
 
  شاوندیخو ینمادر، نه تَ پدر دارم وُ نه

  میَز گهواره وُ تابوت خبردار ن هم

  خانهیخداوند وُ بدونِ وطن وِ بیب

  میَن اریّرخِ عَگُلْ کیاز رُخِ  مندبهره

  ام، دست نداداست که من گرسنهیروزهند

  یزیآمنگْرَ یِوُ مهمان ینان ۀلقم

  ایآ داریَام وُ هست خرساله کَس ستیب

  ؟یزیاست مگر ناه یزیهرا که نهجوان نیا

  ندارم به جهان، پس آن بِه داریخر گر

  جهنم بدهم طانِیبه ش شیدلِ خو که

  موَخوار شَم وُ داتلِ خونْوَرَ یدزد رهِ

  را خبر از زخمِ دَمادَم بدهم ناکسان

  زندمیاویوُ از دار ب رندمیبگ پس

  گردد ایّمرا خانه مُه دلِ خاکْ در

  من کرِیکه از پ ستین نیروز حَزآن ماروح

 .رّا گرددبزه مُطَگورِ مرا سَ همنِ
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7_%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%81
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 نیر زمندند بَکَفِ هیها که سارگبَ آن
 فراست رترابِ

 
 ریاخ یهاکه در سال(، 0115ژانویه  01 -0824مارس  01)  Robert Frost فراست رترابِ

 یهابرگ" ۀدطعدر  ،بود کایشاعرانِ معاصرِ آمر نیترسالو کهن نیتردر گذشته، از بزرگ
از . این شعر کندیمطرح م فیو ظر  یعم اریبس یرا به شکل "والاندوهِ زَ" ۀمسئل "پرنده
  . )احسان طبری(ترجمه شده است یروس ۀترجم
 
  نیفکندند بر زم هیها که سارگْبَ آن
  ندرَپَینَسَ  وُ نظم، م یهو موجِ ب نکیا
  اندروانه یریپ ۀریت یهاجامه با

  نیش وُ غمخامُ ن،یزم یسوزائران به هون
 شکُفد به باغ، بِ نیکه برگِ نو ترشیپ زان
 ور شوند، نو بهره یۀها ز ساشاخه ای

  ک بَرکشد عَلَملَفَ یجوانه سو طفلِ
  روندیرگ موُ مَ هیتجز یسوبه هاآن
  کنندیپَرِ خود باز م ِشانانیم هاگل
  که پَر ببستلگدزنان به سرِ آن دصان،رَ

  ستمیاست، ن نیجهانِ ما که هن اندر
 .دوردست یهاوضعِ جهان ستیکه ه وادفْ
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 3زارسنگِ مَ بر
 ( دِسنوسدِنُو ) ربِرُ

 
پس از  یسالگ 43متولد شد و در  0122در سال ، شاعر فرانسوی  )Robert Desnos (دِسنوس ربِرُ

 ۀاست. ترجم افتهی یدِسنوس اکنون در فرانسه شهرت. درگذشت یستیفاش یهاتحمّلِ زجرِ اردوگاه
 . )احسان طبری(شعر از متنِ فرانسه است

 
  یبودم زنده، هون سربازِ آزاد رهیت یعهد به
  زم آمادهرَ یگوش بر آوا، برا شهیهم
  به زندان بود در آن عهد نیبعقلِ روشنْ لت،یفض
  آزاده یبرده بودم مرد یدوم نِیمن ب یول
  تلمَبودم زنده، امّا با همه ظُ رهیت یعهد به
  را ییوُ روشنا یّآسمان وُ زندگ دمیبد
  یدیفروغِ روزِ خورش ی،باران امِیّاز ا پس
  را ییهدِ طالوُ شَ جامهنْینگرغِ رَمُ ینوا
  یتیگ نیزندگان! اکنون شما را هست ا یا هِال

  ؟یشکُفته آبادآن بِربَ ایآ ن؟یاست آن زم هگونه
  باتریز د؟یهمسَیجمله ذ یزندگانشتِ کِ به

  ؟یکردم بهرِ آزاد زمْکه در آن رَ یشهر شده
  دیندارپِگورِ من، مَ جاستنیزندگان! ا یا هِال
 !دیردارگام بَ تریکه جان دارم، دون با آنتَ که
 

  3، شمارۀ 3114و بازنشر در مجلۀ پیکار، سال 3111سال 3منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3
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 شاعر یِفردوس
 (0831-0212) هنِیها شینریها

Der Dichter Firdusi/ Heinrich Heine 

 
 آثارِ ،یی( که به سبب اشعارِ آبدارِ غنا0212-0831) نهیها شینریها ،ینامدارِ آلمان شاعر
را حائز است،  یاژهیآلمان مقامِ واال و و کِیکالس اتیخود، در ادب یانقالب یهاو نوشته زیطنزآم

)وعدۀ پاداش سلطان محمود  یتوس یفردوس ران،یبزرگ ا یسراحماسه یکامداستانِ تلخ
، این داستان را تحتِ عنوان دیرا شنغزنوی در برابرِ سُرودنِ شاهنامه و سپس خُلفِ وعدۀ او( 

هنرمندان به نظم درآورد.  یشاهان و جوانمرد یِفلگسُ ختنسامجسّم یبرا، "فردوسیِ شاعر"
 یاثرِ هنر کیدارد که هون سخن از  یهند یِخیتار مورد بحث اشتباهاتِ ۀدر منظوم نهیها

در  یدابلِ اغماض است. مترجم با دخل و تصرّفِ کوهک ،یقیاثر تحق کیاست نه  انیدر م
 یدرار م یوطنانِ فردوسو هم زبانانهم اریمنظومه را در اخت نیسطرِ اترجمه سطربه ،یاسام

 یانمونه یجهان ۀدر عرص رانیا اتِیّاز انعکاسِ پرشُکوه ادب گرید بارکیکه آن یدهد، برا
 )احسان طبری( دست داده شده باشد.به
 

(3) 
 :سیم زر و یارانِ یارانِ

 گویدای سخن میسکّه پوش ازکه یک ژندههنگامی

 سیمین است ۀکّمقصدش سِ

 د.گویمی سخن او تنها از سیم

 هزادهیک شَ ا بر زبانِو امّ

 کّهسِ یا یک شاه، حدیثِ

 ر است، زیرا شاهزَ تنها حدیثِ

 .ستانددهد و میین میزرّ ۀکّتنها سِ
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 اندیشندنیع دارند، هنین میمَ آنهایی که طبعِ

 .اندیشیدو فردوسی نیز هنین می

 شاهنامه ۀفردوسی، نگارند

 .آسمانی است که کتابی نامدار وُ

 بزرگ را ۀاو این حماس

 ؛شاه نگاشت به فرمانِ

 آن شاهی که برای هر مصر ِ

 ین را وعده داد.زرّ ۀکّیک سِ شِهِدِ

 نشستلته به گُبار بوُهفده

 ردژمُبار پَو هفده

 رودهمه سُبار هزاردستان نَو هفده

 .و خاموش شد

 شاعر ،دراز و در این سالیانِ

 خویش نشست عرِشِ برکارگاهِ

 رفْگَشب با کوششی شِ روز وُ

 .خویش را بافت شعرِ شِقّنَمُ پرنیانِ

 هِمال که بر آن شاعرای بیحُلّه

 حرآفرینسِ طبعِ با اعجازِ

 پارسی را نِهَهای کُداستان

 دستی رَدَم زده بود:با هیره

 ل خَ ندِارجمَ دهرمانانِ داستانِ

 .وارانهسَشَ و کارهای عجیبِ

 سرارآمیز و دیوهااَ ماجرای موجوداتِ

 ها.افسانه زیبِ نگ وُانگیز با رَبْرَسی هیزهای طَو بَ

 ندهرزِسَ نده وُکوفَها شُآن ۀهم

 نگین، فروزان، سوزانرَ

 قدّسِ ایراناز نورِ مُ
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 .درخشیدآسمانی می که همانند فروغِ

 ایزدیهن کُ پاکِ از آن نورِ

 کدهشْسین آتَآن از بازپَ رتوِکه پَ

 فتیمُ درآن وُ رغمِبه

 .ور بودعلهشاعر شُ ۀدر سین

 داستان پایان یافت که نگارشِهمین

 نویس رادستْ ،شاعر

   بودال بر دوبار صدهزار مصرمَشتَکه مُ

 .خویش فرستاد نعمتِبرای ولی

 ای از غزنینگرمابه نۀدر بی

 شاه بودند نگیانی که پیکِزَ

 .با فردوسی دیدار کردند

 کشیدندای بر دوش میهرّیک صُنگیان هرزَ

 ر زانو زدندشاعِ و در برابرِ

 هین پاداشها را هون بِهرّو آن صُ

 .ر ریختنددر پای شاعِ

 ای را گشوددرهبَ رِر با شتاب سَشاعِ

 رهای زَکّهتا از دیدن سِ

 حروم بود شادمان شودکه دیری از آن مَ

 با اضطراب نگریستس پَ

 هادرهمحتوای آن بَ

 سیمین بود، ۀکّسِ

 هزاربرابر با دویست

 لخی لبخند زد،ر به تَپس شاعِ

 ها راکّههرخند سِو با همان زَ

 به سه بخش تقسیم کرد

 آن دو پیکهر یک از و به
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 پوستسیاه ۀآن دو فرستاد

 اندکشیده دوشرباری که بَ مزدِدست ۀِبه مثاب

 سوم را رۀخشید و بهای بَبهره

 بان داد،به گرمابه

 .انعام بۀِکه او را خدمت کرده بود، به مثا

 ه را برداشترِصای پُر گِگاه عَآن

 رک گفتم پایتخت را تَو همان دَ

 هر رسیدشَ ۀو هون به درواز

 .ردتُهای خود فرو سِبار را از کفشغُ

 

 (1) 
 روزگار این ابناءِ دیگر مانند تنها او اگر»

 داشتمینگه خود را نِ دولِ

 ردبُخویش را از یاد می یا پیمانِ

 آمدمشم نمیهرگز به خَ

 ناپذیر استخششاما این بَ

 رد،مُکه مرا هنین خوار شُ

 خود سخنانِ و با دو رنگیِ

 آمیزشدعهخُ کوتِسُ و دو رنگیِ

 مرا به اشتباه انداخت.

 کوه بودرشُههره پُ از جهتِ

 حرکات زیباییِ باال وُ از جهت دد وُ

 در روی زمین همتایی نداشت

 رازیدبَر وی میسلطنت بَ راپا شاهی وُو سَ

 گوننیلْ انند خورشیدی بر آسمانِم

 من نگریست شین بربا نگاهی آتَ

 ر بودهروُخود مَ انیتِقّرد که به حَاین مَ او
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 ".ریب دادرا فَها مَاین ۀبا هم

 

 (1) 
 انباشت محمود شکم را نیکْشاه

 ناک بودبْرَطَ ر نشاط وُاینک پُو 

 ارغوان ۀدّخَزار، بر مُلْم، در گُدَصبح

 میدهلَراکند، پَک مینَخُ سیمِای که نَدر کنار فواره

 هاکران دست بر سینه ایستاده بودند

 ایاز. -ش احبوبمَ ها هاکرِآن و در میانِ

 ریاحین رین ، عطرِرمَهای مَاز گلدان

 رسیدمی شامْبه مَ

 تمام تِالحَی با مَروُخوب کنیزکانِ

 زدندخل باد مینَ های لطیفِخود را با شاخه

 مند خاموش ایستاده بودندکوهرهای شُنوبَصَ

 خبر.هون رؤیای آسمانی، از جهان و جهانیان بی

 رسیدگوشپذیر بهلْاین سکوت، آوایی دِناگهان در

 سرارآمیز.اَ رم وُآوایی نَ

 ای،شدههون افسونْای خورد، هکّشاه یِ

 با از کیست؟رُهوش پرسید: این شعرِ

 ،محمود بود ایاز که مورد خطابِ

 "راستْ فردوسی ابوالقاسمِ بیچاره" گفت:

 رسید: فردوسی؟فتی پُگِشاه با شِ

 کار است؟ههبزرگ اکنون در شاعرِاوکجاست، آن

 دیربازی است اینک  ایاز پاسخ داد:

 درَبَمی رسَهه بفادِ که با دریوزه وُ

 خویش و در توس، زادگاهِ

 ر دارد.قّحَستانی مُبُ
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 موش ماندمی خَمحمود دَ

 شنو!مرا بِ فرمانِ ،سپس گفت: ایاز

 زینرگُمن و بَِ خاصّ بلِسطَبرو به اِ

 رتُر و پنجاه شُستَصد اَ

 ذخائر ها را با انوا ِو بار کن آن

 کندآدمیان را شاداب می که دلِ

 های عاجساختهاز هند وُ لِندَهای صَهوباز

 سیمین، ین وُهای زرّاز ظرف

 ش،قّنَمُ دارِهای دستهجام ها،کوزه

 ر،زَ هز با پَشَنگِهای نَنگینهلَپَ

 هافتربَها، زَها، شالروانشادُ

 .بافندمن می که در شهرهای کشورِ

 فراموش مکن و بر اینان بیافزای

 زَرکش هایغاشیه و درخشان سَلیحِ 

 .های گوارانوشابهاز 

 ر،های زَدانهای لطیف در دیگْخورشو نانْ

 اتجوزیّ ات وُو حلویّ

 .مطبو  التِقُّنَو دیگر تَ

 نژادخوشْ ندَمَدوازده سَ ۀبه اضاف

 ذارندگُ ندکه مانند پیکانی تُ

 تننیز دوازده سیاه و از غالمانِ

 ...ردباربُ هانجرَ برابرِ، درنگْرَ بَهای شَبا بدن

 زیبا اشیاءِ همهاین با ایاز!

 سفر ساز کنی زمِباید هم اکنون عَ

 توس، همه را و با درود من در شهرِ

 .بزرگوار برسانی به شاعرِ

 نودخود را شُ ۀخواج ایاز فرمانِ
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 ربار ساخترها را پُشتُرها و اُستَو اَ

 ها که بهای آنها و پاداشو با دِهِش

 ایالتی بود با خراجِ برابر

 ه رازنِسه روز تدارک، غَپس از 

 .رک گفتبه سوی توس تَ

 مانَهرَ دارِبا یک پرهم

 راندکاروان اسب می که پیشاپیشِ

 هشتم به توس رسید روزِ

 .سارکوه ۀر دامنکه شهری بود بَ

 و کاروان با هیاهوی بسیار

 باختری وارد شد ۀاز درواز

 ها نواختندها فرو کوفتند و غَوْکوس

 ها برخاستبلَ ر ازفَظَ رودِو سُ

 ل حَ ساربانان از اعما ِ

 .کبیر برآوردندتَ فریادِ

 توس سوی شهرِخاوری، درآن ۀدروازولی از

 کوهشُ وُ ر بانگْپُ ۀدر همین لحظ

 رفتندکنندگان بیرون میشییعتَ ستونِ

 .ردندبُجاوید می گاهِآرامْرا بهفردوسی ۀردو مُ

 
 3113سال  1و مجلۀ پیکار، شمارۀ  3111سال  1دوره دوم، شماره  ا،یدنمنبع: مجلۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 Guantanamera/ راگوُانتانامِه

 مارتی خوزه

 
معروفِ  و دهرمان انقالبی نویسندۀ و متفکر شاعر، ساختۀ "راگوُانتانامِه"معروفِ   دطعۀ

وارد  سالگی 10 از مارتی خوزه .است شده سُروده 0813 سال در که است "مارتی خوزه"کوبایی

 آن از و بود مهاجرت در دراز سالیانِ و گردید کوبا تبعید از فعّالیت این اثر در و شد انقالبی جُنبشِ

 ضدّ ِ بر نبرد در و بازگشت کوبا به سالگی 40 در .بُرد سَر به شهر نیویورک در سالدوازده جمله

 که "راگوُانتانامِه"دطعۀ  مارتی خوزه شد. کشته نبرد این در هم و جُست امپریالیسم شرکت

 )احسان طبری( .است سُروده مَرگ آستانِ را در دارد جهانی تِعروفیّمَ

 
 هانَخلْ دیارِ از هستم ایآزاده

 را خود روانِ منظومۀ تا خواستم مرگْ از پیش

 .کنم تقسیم سکَ همه با

 است مُالیم سَبزِ گاه عرمشِ

 وَر،شُعله ارغوانیِ گاه و

 است داریزَخمْ آهوی مانندِ

 .بَرَدمی پَناه انبوُه ایبیشه به که

 را خویش سَرنوشتِ خواهممی

 .کنم تقسیم جهان نَوایانِهمۀ بی با
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 دارم دوست رتَبیش را کوهستانی جویبارهای من

 .را پَهناوَر غُرّانِ دریایِ تا
 

 )فاقد امضای شاعر( 11، شمارۀ 3111 بهمنمنبع: ماهنامه مردم، 

 

در سال  "خوزیتو فرناندِز" سازیای برپایۀ همین سُروده با آهنگهنین نام ترانههم "راگوُانتانامِه"

ای ملّی و بسیار محبوب است و ویدئوی میالدی است که در کشور کوبای سوسیالیستی ترانه 0101

های آن در اینترنت دابل مشاهده و دانلود است. این ترانه توسط خوانندگان بسیاری و به زبان

 گوناگونی اجرا و منتشر شده است. )ویراستار( 

 

   در کشور کوبای سوسیالیستی "راگوُانتانامِه"ئو کلیپ ترانۀ ملّی لینك مشاهدۀ وید

 شعر: خوزه مارتی/ موسیقی: خوزیتو فرناندِز

 
https://www.aparat.com/v/jTaQq 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://www.aparat.com/v/jTaQq/
https://www.aparat.com/v/jTaQq/
https://www.aparat.com/v/jTaQq
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 شیتاره نِه در پچون سِ یشوِرَ
 رت فراسترابِ

 
  بودهرِ کَپِتاره که بر سِسِ یا"
 ی!رتو افشانوُ پَ ینوردهرَ

  شیخو ۀر تو ههراَ نجمرَینم من
   ؛یپسِ ابرها بپوشان در
  لمتِ صِرفظُ انِیها مشب کیل

 رفْات که روشن است وُ شِگَپاک نورِ
 .تابدیم وُ رازناکْ بهممُ

  ستین یدارشرطِ دوست نیا آخِر
  یزیخَموش بُگر امشیز پ که
 ی.زیز رازِ خود ه ییگشانَ
  یناز هو مَ یباک ستیتو را ن گر
  یخنخ گُشا وُ گو سُبه پاسُ بْلَ
 ".اموزمیخن بکه من آن سُ تا

*** 

  "!مهماره در سوزَ"او:  پاسخِ
*** 

  ت هند؟روزَر آن سوزِ پُر فُآخِ"
  ست؟یه اتشتابیآن تابِ ب رازِ

  رگو کدام عناصِر رابَ زین
  پاکِ تو با نشاط وُ سُرور نور
  در جهان به دوُرادوُر؟ بَرَدیم
  شیشوآرامِ جانِ پُر تَ بهرِ
 "!شیخو یِبازگو ز هست یخبر
*** 

 
  یابانیگلِ ب نیاو، ا کیل

  لنازِ هرِپِسِ جَبَروتِ
  یجزِ انسانعَ شِیپ نکند
  است یخترسَزم وُ سَعَ آموزِکتهنُ
 :خواهدیهم نم اریبس زِیه
  جهان نِیرشنام وُ آفَبانگِ دُ"
  شوکه غَرّه مَ اینجه وُ رَ شنوبِ
  شیتاره نِه در پچون سِ یشوِرَ

 "!روخالف بُیوُ ب ریخود گ راهِ

 

 3113 سال -ا.ط 

 3110سال  3منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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  فانتوُ مُرغِ سُرودِ
 توُفان! بِشورَد رتَغُرّنده بُگذار

 / نثرِ موزونگورگی ماکسیم

 
 فراوان شُکوهِ با فانتوُ مُرغِ. کندمی آکنده را فامْتیره ابرهای دریا، پیدِسَرسِ هامونِ بَر باد

 و دکوبَمی روفُ شَهبال دریا، امواجِ بر گاه. است روازپَ در ابرها میانِ در رنگشَبْ آذرَخشِ همانندِ

 را شادی آهنگِ اشرانهسوُجَ بانگِ در ابرها و کِشَدمی بانگْ پَرَد،می ابرها سوُی به آسازوبینْ گاه

 وُ شوُر شَرارِ خَشم، نیروی ها،بانگ این در ابرها! است فانتوُ عطشِ ،بانگْ این در. ندنیوشَمی

 .ندنیوشَمی را پیروزی به اطمینان

 ژَرفای در را خویش هَراسِ تا اندآماده و اندرگردانسَ و ندنالَمی ند،نالَمی فانتوُ برابرِ در هاکاکُلی

 .سازند پنهان دریا

 ناکْبیم را هاآن ،تُندَر باتِرَضَ و است نامفهوم برایشان زندگی هایرَزم تِذَّلَ. ندنالَمی نیز دوها و

 .سازدمی

 است فانتوُ مَهرورِ مُرغِ تنها. کندمی نهان هاصخره میانِ در را خود فربۀ پیکرِ نادان گوئنِپنَ و

 .گذردمی دریا سیمینِ هایکف سَرِ بَر آزادانه وُ شادهگُبالْ که

 تُندَر پذیرۀ به امواج و آیندمی فرود دریا ربَ ترلنازِ وُ ترسبوُعَ از دَمبهدَم سیاه ابرهای

 .ندلَسَگُمی هم از وُ ندخُروشَمی خیزند،برمی
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 باد، اکنون هم. ندسِتیزَ در شرکَسَ بادِ با و ندنالَمی بَرلب آلودشمخَ کفِ امواج. است غُرّان تُندَر

 کندمی پَرتاب هاخرهصَ سوی به زانسوُ یظیغِ هنان با و فشاردمی آغوشْ در را امواج از ایلّهگَ

 .شودمی خاکِشیر وُ خُرد زُمُرّد از کوهی مانندِ هاآن یکرۀپِ که

 برهااَ میانِ از زوبین مانندِ و است روازپَ در خُروشان رنگ،شَبْ آذرَخشِ همانندِ فانتوُ مُرغِ

 .پوشاندمی را دریا کفِ خویش، شَهپَرِ با و گذردمی

 وُ خنددمی. است تازُوتَگ در فانتوُ رنگِتیره وُ رمَهروُ اهریمَنِ مانندِ اینک وی بِنگرید،

 .است ریانگِ شادی از وُ نددخَمی ابرها فَرازِ بَر... گریدمی

 برهااَ که دارد باور او. کندمی احساس خستگی تُندَر شمِخَ در که استدیری هُشیار اهریمَنِ این

 .توانست نخواهند آری دارند، پنهان را خورشید توانست نخواهند

 .غُرَّدمی تُندَر وَزَد،می باد

 را آذرَخشْ هایپیکان دریا. اندجُنبش در دریا مُهاکِ در دفامکبوُ شُعلۀ هون ابرها لّۀگَ

 مارهای همانندِ درست هاآذرَخش تابشِ .کندمی خاموش خویش گردابِ در و رُبایددرمی

 .شودمی مَحو و پیچدمی دریا بَر آتَشین

 !ریدشوُ خواهد فانتوُ زودیبه! فانتوُ

 شمخَ بسیاریِ از که دریایی فَرازِ بر هاآذرَخش میانِ در که است جَسور فانِتوُ مُرغِ این و

 :دروشَخُمی پیامبری مانندِ و پَرَدمی توفَد،می

  !فانتوُ شورَدبِ رتَغُرّنده بُگذار  -

 3343 سال

 

 1، شمارۀ 3110منبع: مجلۀ دنیا، سال 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 سمیکمون یثَنا در

 شتبرِ برتولت

 
 آسان است وُ سَهلْ فهمد،می را آن هرکس است، خِرَدمَندانه

 دریابی را آن توانیمی نیستی، شکبَهره که تو

 شو آگاه آن از پس، است، سَزنده را تو

 خوانندمی اشخِرَدانهبی خِرَدان،بی

 دانندمی پَلیدش پَلیدان،

 است خبریبی و پَلیدی دشمنِ ولی

 شُمُردمی کاریتَبَه راآن شکبَهره

 دانیممی ما ولی

 است کاریتَبَه پایانِ

 بَلْ ه،نَ دیوانگی

 .است دیوانگی پایانِ

 بَلْ ه،نَ هیستان

 .است هاهیستان پاسخِ

 ترین هیزساده آن است این

 .است دُشوار اشکاربَست که
 

  1، شمارۀ 3110منبع: مجلۀ دنیا، سال 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 کارگر كی یهاپُرسش

 شتبرِ برتولت
 

 نِهاد؟ بَنا را "تِب"ایِ دروازههفتْ شهر کسی هه
 .بَرَندمی نام پادشاهان از هاکارنامه در
 کشیدند؟ دوُش به را هاخرهصَ که بودند پادشاهان این آیا
  داشت؟ برپا دگر شد، بار ویران بار هندین که را بابِل شهرِ کسی هه و

 بُردند؟می سَربه هاییخانه هه در "لیما"زَرّینِ  شهرِ سازندگان
 یافت؟ پایان که دیوارهنگامی رفتند، جاکُ به هین دیوارِ سازندگانِ

 کرد؟ بَرپا را هاآن کسی هه آیا پیروزی. ناهایبَ از است پُر بزرگ رُمِ
 کردند؟ ظَفَر سانکَ هه بر رهایصَدِ
 داد؟می جای هاکاخ در تنها را خود پُرنام وُ آوازه، ساکنانِ بیزانسِ آیا و

 بَلعید، را می طعمۀ خویش دریا کههنگامی گوُنافسانه آتالنتیدِ در حتّی
 .زدندمی نِدا را خود بردگانِ شوندگانغَر 

*** 

 .شد پیروُز هِند بر جوان اسکندرِ
 بود؟ تنها او آیا ولی

 کرد مَهلوب را ها"گُل"دِیصَر 
 نداشت؟ خود با طبَّاخ یک حتّی او آیا ولی

 شدند. هایش غر کِشتی کهزمانی گریست، اسپانی پادشاهِّ فیلیپ،
 نَگِریست؟ دیگری آیا 

 .شد پیروُز سالههفت هایجنگ در دوّم فرِدریکِ
 شد؟ پیروُز کسیهه او جز
 .است ثبت فَتحی ایصَحیفه هر بر
 داشت؟ بَرپا کِه را ظَفَر ضیافتِ ولی
 برخاست بزرگ ردیمَ سالیده هر در و

 بود؟ کِه با اشهزینه ولی
*** 

 رَوایَتی هر برای
 .است شیپُرسِ

 1، شمارۀ 3110منبع: مجلۀ دنیا، سال 
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 چاپ اختراعِ ۀدربار یاچَکامه
 گوتنبرگ، مخترع چاپ وهانسیمرگِ سال نیمناسبت پانصدم به

 تانا  نییل خوزه دوکودُن مانوئِ
 انگلس شیاز فردر یترجمه به آلمان

 
به نام  یادر مجموعه 0842ترجمه کرد و در سال  یسالگ 01هَکامه را در  نیانگلس ا

مختر ِ بزرگوار با حفظ  نیا الدیم یسالگ 322دطعه به مناسبت  نیهاپ شد. ا گوتنبرگ

 . )احسان طبری(ترجمه شده است یشکل و مضمون به فارس

 

3 
  شو  یِجاودانه! شاد شو از آن صَال یا

 .روانه شد اتیبه سو پاکْ یهاروح کز

* 

  م،یلِ لَئبا دِ ،یاَزَل عتِیطب ییگو 

  کرد، خُفتداریدپَ شیس که صُنعِ خوپَزان

  نمود انیرا عَ یابد یِلّجَتَ نیا هون

 گر ساخت،به جهان جلوه یگرید اعجازِ

 گشت دیدبه زمانه پَ نیونُ یتیآ ک،یل

 رَن، آن عهد وُ روزگارکرانِ شطّ ِ اندر

 .پُر شُکوه، گوتنبرگِ نامدار برخاست

* 

 ،یدوست! زندگ یبود ا رمَثَینجِ تو برَ"-

  طارا به گاهِ نوشتن کند عَ شهیاند

 ستی، نرگْماتِ مَلَدر دلِ ظُ م،یامُرده هون

 :ندر کُجال که تا جلوه سَرا مَ شهیاند

  کان نبودفشان را مَحرِ موجْکوزه بَ در

  شتگَنَ نیزجاگُ بْتُکُ یلدهاجِ یال در

 ".نزَوجْمُ استیحرروح، که بَ یهالوهجِ نیا

* 

  بَس است، تا یرانیما طَ یبرا کنیل"-

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF
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  دیرانوا  آفَ همهنیآسمان، که ا هون

  م،یکن انیعَ یاخترا ِ شِگَرف زین ما

  سارَ یاهمهوان، نَرَ یهاجلوه همراهِ

 ".میکنروان قت،یقحَوُقلعَ نِینصد طَ با

 

1 
 !بود تاجِ اوّل بر تارُکِ خِرَد نیا

 است ینیقیَلمِ عِ ۀشنس خِرَد، که تِپَزان

 به دستِ عقل دّ،حَیسارتِ ببا جَ برخاست

 :ند درآورد و راز جُستجهان به بَ مُرغِ

  دیراختران پَ یسوبه "کوسیکوپرن" وَهمِ

 .دیرردَبَ ردهرّ ِ فلک پَسِ یراسَ نیا وز

 طا، عَ کندیرا، که روز به ما م دیخورش

  افت،ینده مَشِ مُشَعشَعِ خود آرَآتَ در

 تبَجرُعقل وُ تَ یِپ ریز "لهیگال" هگَوآن

  افسوس یرا، ول نیزم یِگو افتیندهرخَهَ

  دِبَل نیاز ا دشیند کشبه بَ ایتالیا

 نیبُد، زمند بَ نیا ۀستآن زمان که بَدر

  ذار بودبه فضا در گُ یانهیفسَ هونهم

  ک؛لَفَ ۀندخشَجومِ درَعِ نُجمَمَ در

  شِفکرد مُنکَ "وتنین"عقلِ هابُکِ  تا

 جهان نیرّکِ پنهان، که احَمُ یروین آن

  جاودان رِینجُم، در سِآسمان وُ اَ نیو

 .شوند روَهیهان، ماددرتِ شِگَرفِ نَ زان

 
  3110سال  1دوره دوم، شماره  ا،ی: مجله دنمنبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 میساز یشعارِ خوت را شُسارَجَ
 کارل مارکس

 
Karl Heinrich Marx 

 

 !میساز شیعارِ خورا شُ سارتجَ

 !میرازرفَباال بَ وُ میاسائین

  است وُ خاموش تنها جانور گُنگْ که

 کوشش وُ جوش یطلب، نِ یزم وُ نِرَ نه

  یساررمْگردن به ذِلّ وُ شَ دهَنَ

  یخار وغِی رِیل به زدِ راسانهَ

  ندات آرزومَباشد جانِ پاک هو

  ندرسَشت خُنخواهد گَ یستهر پَ به

  که در بازار مانَد یزیما ه ز

 .الش وُ کار مانَدتنها تَ همان

 *** 
 :شودیآغاز م تیب نیمارکس که با ا ییِناغِ از اشعارِ یکیمنظومِ آن بخش از  ۀترجم

"Darum Labt uns alpes Wagen, 
Nimmer rasten, nimmer ruhn..." 

 
 ینی اش،ندهیو در دوران عش ِ پُر شورش به همسر آ یذکر است که مارکس در آغازِ جوان انیشا

در آن منعکس است  اشیکه گاه مانند شعرِ فو  روحِ پُرشور و انقالب یفون وستفالِن،  اشعار
 یادب هیارث"به نام  یامجموعهاش انگلس را دراشعار او و همرزم نگی. فرانتس مرسرودیم
 نیا 08صفحه شعر در نیابه طبع رسانده و 0120ارت در سال در شتوتگ "و انگلس کسمار

 )احسان طبری( .کتاب هاپ شده است
 

 3114سال  3دوره دوم، شماره  ا،یدن ۀ: مجلمنبع
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
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 مارکس یِاز جوان یصفوَ
 انگلس شیفردر

 
Friedrich Engels 

  یحشوَ یجانیکو با ه ستیک

  کارهُست به دنبالِ شِ دَوَدیم

 "ریِتر"ز  موُهیَاست س ینوجوان

  وُ درار آرامیبر  است بَ هوهم

  ست پَرِشش هَهِجَ ستین اشرفتن

 شَرار اش همه شوُر است وُوُ جان لدِ

  دآزَیک ملَسان به فَآن دست

  رخ دِمارد از هَشَکِ ییتو گو که

  گِرِه هستِوَیاش پِستاخگُ شتِمُ

  به کار هستِوَیاش پِپُر جوش کامِ

  رِ او جا کرده استاندر سَ ییگو

 .زارهِ ن زِافزوُ طانیش لشگرِ

 

 

هنگام ستوانِ توپخانه بود، به که آن 0840-0840انگلس در سال  شیدریرا فر زیشعر طنزآم نیا
اند. آن مودع مارکس هنوز با انگلس آشنا نشده بود. همراهِ اِدگار بائوئر درباره مارکسِ جوان سروده

 :شودیآغاز م تیب نیبا ا یشعر در آلمان
"Wer jagt hinterdrein mit wildem ungestum 
Ein schwarzer Kerl aus Trier, ein markhaft Ungetum" 

 

 یمارکس به خوب جانِیو پُره یشعر که ترجمه منظومِ آن در فو  آمده است، روحِ  طاغ نیا در
 گذاشتهیم یاست که مارکس از خود در محافلِ جوانان باد یریوصف شده است و عالمتِ آن تاث

 )احسان طبری( است.
 

  3114سال  3دوره دوم، شماره  ا،یدن ۀ: مجلمنبع
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3
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 والدیمیر ایلیچ لنین

 [0152-0815]شاعر و درام نویس روس  والدیمیر مایاکوفسکی
Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский 

 بُلندِ لنین[ ]بخشی از منظومۀ

 
 

 ددر فابریکِ پُر دوُ

 بر برفِ کبود

 روی زمین( ر)کافکَنَد فرشِ خود ب

 با دلب وُ 

 با نام وُ 

 با گفتارِ تو

 می کوشیم، 

 می رَزمیم، 

 ای رفی  لنین!

*** 

 لنین زمینی است 

 ز آنان،الیکن نه 

 که هستند 

 رودِ خود:شیدا به سُ

 از رازِ پنهانِ زمانِ خود 

 ه بودآگَ

 و جهانی داشت 

 در وجودِ خود

 او عینا مانندِ تو وُ من 

 انسان

 فقط ممکن است 

 نزدیکِ هشمان

 افکاری 

 تر از افکارِ ماکالن

 اش را.نمود پیشانیپُرهین می

 لبان 

 با لبخندی 

 استهزاء آمیز

 از لبانِ ما 

 ترفشُردهبَس 

 ولیکن 

 عاری از 

 هاعُجبِ ساتراپ

 گذشتند که می
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 در هودَجِ زر.

 از بهرِ رفی : 

 هرِ دَمادَممِ

 در پیشِ دشمنان: 

 حکم.   الدِ مُپوُ

 او 

 عینا 

 مثلِ ما 

 گردید،بیمار می

 هو ما هم

 بر مَرَض 

 غلبه می کرد،

 ولیکن 

 هر کس را 

 کاری دیگر است

 بهرِ من 

  "بیلیارد"

  است، رفگَمایۀ شِ

 بهرِ او 

 طرنج شَ

 ذیرتر استپَلْدِ

*** 

 زنم   میرَهون وَ

 دفترِ عُمر را

 م یَجوُمی

 بهترین روزِ فیروز را

 دائما 

 یک روز را 

 آرَم به خاطر

 : 11روزِ 

 نخستین روز را.

 د در هر سو هَجَمی

 از سرِ نیزه 

 بر 

 ها ماتروس

 ها با بُمب

 کنندبازی می

 تو گویی 

 الستیکی با توپّ ِ

 اطفال

 سِمولنی 

 از غُرّش 

 .شروُکِشد خُمی

 ، حثْاین یکی اندر بَ

 آن یکی در جوش

 وان دیگر 

 دهد فرمانی می

 ،با عَزمْ

 این یکی 

 کِشد می

 دَن را گَگَلَن

 جا آن

 از آخرِ کُریدور 

 اکنون،

 نامشهود 

 گذشت 

 لنینِ بزرگ

 گرهه 

 با لنین 

 روند به رَزمْمی
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 غالبا 

 ندیدند 

 .تصویرِ او را

 سربازان 

 از بهرِ دیدنِ لنین

 جوشیدند، 

 جُنبیدند، 

 دَویدند به پیش!

 وفانِ آهنین تو در این 

 لنین،

 نان زَه بَرهَممُژِ

 شمانِ تیزبینهَ

 خت دوُ روفُ

 بر روی 

 هانه بر تَندِژِ

 ها کرد خیره بر آن

 نگاهِ ثادِب

 گویی 

 ش ادر زیرِ هر لفظ لْدِ

 پنهان

 گویی 

 در هر حرفش 

 نهان بُد 

 .فانوُت

 یان شدهر رازی عَ

 فهومهر سِرّی مَ

 و او 

 ش ابا نگاه

 نمود معلوم:می

 رَنجِ دهقان را 

 جنگ رانِکبَتِ 

 ، "پوتیلُف"عزمِ کارگرانِ 

 "نوبِل"

 ش نهان بُد ادر عزم

 ددرتی عظیم

 در مهزش: 

 هزاران 

 دیار وُ کشور

 سِ بشری فوُنُ

 میلیارد وُ نیم!یک 

 نجید تاریخ را سَمی

 در ظرفِ یک شب

 و فردا 

 سترَپَ ْبه همۀ خل ِ حَ

 شده مَست خونْهای ازبه این جبهه

 رده وُ اسیرِ دنیابه خیلِ بَ

 نجیرِ اغنیا، ندِ زَدر بَ

 گفت:می

 نگ!جَنگ ضدّ ِجَ

 درنگ!صُلح بی

 حکومت به شورا!

 زمین به دهقان! 

 نان به گرسنه! 

 حُرمَت به انسان!

*** 

 نزدِ ما 

 کلمات 

 گرهه مُطَنطَن

 گردد مُعتاد می

 هون جامۀ کهن



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

418 

 

 لیک از نو خواهانم که سازم 

 تابانْ

 ظّم مُعَ

 واژۀ حزب را 

 این زمان

 هه سودی خیزد ز انسانی تنها؟

 ش اساتر باشد بانگنارَ

 از نَجوا

 که آن را نشنود 

 مگر همسرش

 تازه 

 گر همسرش 

 بَرَشباشد در 

 وُ غوغا نه اندر بازاری پُر بانگْ

 حزب 

 ست آن آری این

 فانیگانه توُ

 فیفِ فشُردۀ های خَبانگ

 یک تن

 رُنبَد که از آن می

 دِژهای دشمن

 و از آن 

 ش اسپاه

 نکوب،گردد مَمی

 که هنان

 .نگرها از شِلّیکِ توپسَ

 ر انسان را د است مَبَ

 ودتی که تنهاست

 رِدبَدا بر مُنفَ

 نگاور است؟کِی جَ

 ری ردِ پُر زوُهر مَ

 بر او سَروَر است

 ولی حزب 

 که در آن

 ردانِ استادهمَ

 های سِپَر سینه

 مُحکم 

 آماده

 لیر:دِ وُ یشِ جَسورپیشِ این جَدر

 هان دشمن!

 سلیم شو! تَ

 زانو زن! 

 میر!بِ

 حزب:

 این است 

 بازوی هزاران انگشت

 ، فشُرده انگشتانْ

 نده مُشتهون کوبَ

 تنها!

 این خود پوچ است 

 تنها!

 این هیچ است

 ت گیج استخوَهمّ وُ از نَگرهه بَس مُ

 حروم استز امکانِ اجرای هر هیز مَ

 ر داردنتواند بَ

 گزیک تیرِ پَنج

 نا را تکلیف پَنج اُشکوب بَ

 علوم استمَ

 حزب!

 ها این میلیون
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 شانه وُ پُشت است

 حزب!

 ها این میلیون

 بازو وُ مُشت است

 کیپ در کیپ 

 ایستاده 

 در پیشِ دشمن

 با حزب

 ناها ما بَ

 ن سازیمتا گردوُ

 بازو اندر بازو 

 فرازیمباال اَ

 کارگران را خود حزب

 هرۀ پُشت استمُ

 راهِ جاویدِ ما 

 حزبِ جاوید است

 ندگی گر شد امروزمدر دیدِ بَ

 فردا 

 با ددرتِ حزبِ خود 

 کّشَبی

 م، نَشکَها بِیهیمدِ

 مسوزَها بِختتَ

 از حزب است 

 در سینه 

 دلبِ من ایمَن

 کو هرگز 

 نَوَرزَد 

 ت با من.خیانَ

 مهزِ طبقه 

 راهِ طبقه 

 روحِ طبقه 

 ختِ طبقه!بَ

 یات در رزمِ حَ

 ختِ طبقه!رسَحامیِ سَ

 اندحزب وُ لنین

 هو دو تواَمان

 مامِ تاریخ را 

 طفلِ راستین

   - گوییم ما لنینمی

 دصدِ ما حزب است

 گوییم ما حزب وُ می

دصدِ ما لنین.     

 
مهر و آبان  1/ مجلۀ دانشجویی پیکار،شمارۀ  3112، بهار 3مجلۀ دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ منابع: 

 3112 سال، 3شمارۀ  ،مچهاردورۀ / دنیا 3114سال 
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 کارنامۀ زندان 
 مینهو شی  زندانِ هایترانهگُزینی از 

 
Vietnam: President Ho Chi Minh (1380-1868) reading a copy of Nhan Dan (‹The 

People›), the official newspaper of the Communist Party of Vietnam, in Vie… 

 
 Chí Minh ồH نیمیهوش ۀسرود "زندان ۀکارنام" یهااست از ترانهی دطعاتزیر اشعار 

دطعه[ 02]شامل (0110سال هانویی هاپ   Aileen Palmerپالمر  نیلیاز آ یسیانگل ۀترجم)

 در تنامیو خل ِ دِیفق یشوایرا پ "زندان ۀکارنام" .ترجمه شده است یفارسو به دهیگرد نیزگُ

 دهدیاشعار نشان م نیا .شک سروده استیهانکا نینام و هویتمتعدد  یهادر زندان 0140 سال

 لِتخیّ موهبتِ از است، بزرگ یِانقالب کی ۀژیکه و یلیبه فضا یعالوه بر آراستگ ،نیمیکه هوش

 نیمیهوش ،عتیطب از عناصرِ یاریدر بس .برخوردار بوده است زیشاعرانه ن کِیبار ۀشیو اند فظری

و  یسادگ نِیزندان در ع یاو از روزها تِیو روا ابدییو نبرد م دیماُ به سودِ یفلسف یرمز

 . )احسان طبری(ت استر دوّو پُ رایگ اریبس ی،گیرایپیب

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88_%D8%B4%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%86
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  "زندان ۀکارنام" یهااز ترانه گُزینی

 
 من نبود  یِاشعار خو رودنِسُ

 تر خوش نیاز ا یکارم و هه ادر زندان نکیا یول

 رودن خواهم پرداخت اسارت به سُ امِیّا نیدر ا

  .راتر خواهد آوردرا فَ ییرها روزِ ،هاترانه نیا و خواندنِ

* 

 ستند ن بَبُهتا به من "نیوکوت" ابانِیدر خ

 سفرم شوند  تا مانعِ

 روشن  یجدانبا وُ امپاکدامن یردمن مَ

  .هم ساختندتّمُ یوسمرا به جاس یول

 درود فرستادند  ،تازه یِزندان ،کهنه به من انِیزندان

  انندریرا م رهیت یابرها دیسف یابرها ،در آسمان

 شدند  دیداز نظر ناپَ دیسف وُ رهیت یک ابرهانیو ا

  .دنافکنیآزاد را به زندان م مردمِ ،نیزم یو در رو

* 

 راز رفتم ها فَخرهصَ خ وُشامِ یهامن از کوه

 بزرگ روبرو شوم  یشد که در دشت با خطریو هگونه باورم م

 م آسیب گذشتبی یول ،ر مقابل آمدمبْسار با بَدر کوه

  .به زندان افتادم یول ،قابل آمدمو در دشت با انسان مُ

* 

  تنامیو ۀندینما ۀِابمثمن به 

 کنم  داریبزرگ د یردبا مَرفتم تا یم نیبه ه
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 خت درگرفت سَ یفانوُت ،آرام ۀدر جاد

  .آوردند ندانحترم به زمُ یو مرا هون مهمان

* 

  ستین یتیجنا بارِ امجدانوُ رو بَ مانیراست یردمن مَ

 هم کردند تّمُ نیه یِمرا به جاسوس یول

  ستیهموار ن -دیدیهنان که د - یس زندگپَ

  .ها انباشته استیشوارمن از دُ اکنونِ و روزگارِ

* 

  زندیر مسَ واریکه از د یدخورشی هر بامداد،

 کوبد یزندان م ۀدروازبر وار هزیعا  خود را نشُ

 سته است هنان بَهم دروازه یول

 ند اغر  یرگیپاسبانان در ت ،زندان در درونِ

  دهیمدَربَ دیدانم که خورشیم ،رونیدر ب یول

 پرداخته  لوفرین دنِیبه ه ،شد داریهرکس که ب

  زنندیبحانه را مصُ نادوسِ هشت و ساعتِ

  میبخور یزیبال هفارغ وُ میبرو ایب

  .باشد شیدر پ یترخوش روزگارِ دیبا، میدیها که دهمه رنجبا آن رایز

* 

 ن فتَخُظهر ازشیخود پ ولِلّمطبو  است در سِ

  یآرام یتو در خواب گذرد وُیها مساعت رایز

 م روازَدر پَ ییهاژدا رازِدر آسمان بر فَ دمیدیخواب م

  .افتمیند بَ در گرید را بارِ شیخو ،شدم داریو هون ب

* 

  دیآیتازه م یاز هوا یشزِو وَ ندیشاگُیول را ملّسِ درِ دو، ساعتِ

  فکندیابه آسمان ب ینگاه تا داردمیسَر بَر یهر کس

  ید!ریدر سِ ییرها آزاد که در آسمانِ حِوارا یا

  ؟شوندیده مرسوُشما در زندان فَ نوعانِکه هم دیدانیم ایآ
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* 

  ُخُسبَدیرو مهرب فُدر مَ دیخورش ،هون غذا خورده شد

 برخاسته است  ایرانهتَ گِبان یااکنون از هر گوشهو 

  "سیتِسینگ" تارِ وُ رهیت و زندانِ

  .شده است لدَبَ ینرستانبه هُ ییگو

* 

 رخ است سُ کاسه از برنجِ ییهر غذا

 ربا شوُ یاهعرجُیک و بمَنَیب ی،بزسَبی

 بخورند  یزیه توانندیم گاه دارندیم افتیدر رونیاز ب ییکه غذا ییهاآن

  .دینال یاز گرسنگ دیآن با بدونِ یول

* 

  رسدیگوش مبه نْیگمغَ یبا آهنگ یلبکیناگاه نِبه

 آلود است هیگرش احنلَ ،ردیگیوج منوا آهسته اُ

  بارهایها و جوکوه انِینگ از مرسَهزار فَ یپندار

  کندیسفر م دردناکْ یبا اندوه

  نمیبیرا م یزن ییگو

 تا بازگشتِ کسی را بنگرد. رودیدوردست باال م یرجکه از بُ

* 

 گرسنه  م با دهانِشوُ یوید مانندِ

  ندلعَبَیما را م یب پاهاشَ ها هرلّغُ

 برند یرو مفُ انیزندان راستِ یدر پاها را دندان

 شود  راستْ م وُپ آزاد است که خَهَ یِو تنها پا

 است  شِگِفتجهان  نیهه که در اآن ،همهنیبا ا

 کنند  لّتا پا را در غُ دنتابشِیم یاریآن است که بس

 دارند  یگاهخوابْ ،ندرینجکه در زَ یتنها زمان رایز

 .گذارند نیر زمب یراغتفَ رِکه در آن سَ ستین ییا جاو الّ

* 
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 شطرنج را آموختم  یِباز ،ودت گذراندنِ یبرا

 رانند یرا م گریدکیها ادهیپ وُ هاسبهزار بار ا

  روندیس مپَ ،تازندیم شیپ ،کنندیعمل م یتسبه هُ

 شود  یرگیه یۀما تواندیم یهاالک هنر وُ

  شدیاندیب رفژَ ختسَ بنگرد وُ شیبه پ دیبا یسکَهر

 مان باشد اَیب وُ ریلدِ ،و در تاختن

 ر است مَثَیسوار هم ب وی، دبده ستنادر اگر فرمانِ

 است  یروزیپ یۀما زین ادهیپ کی ی،نکُدرست عمل ۀاگر در لحظ یول

 ل است تعادِهر دو جانب مُ یروین

  شودیب مجانب غالِ کیتنها  یول

 خطا یب یاوهیبا ش ،نینشبِ نیسواپَ تاز وُس بِپَ

  .بود یبزرگ خواه ردارِسَ نامِ گاه درخوردِآن

* 

  یلنه گُ دارد وُ یادهباه ن یزندان

  ؟میریرا جشن گهگونه آن ،باستیز ننیکه ه بشَ یول

 شوم یم رهیخ هو به ما موَرَیم نْوزَرُبه زیرِ 

  .زندیشاعر لبخند م ر ههرِبماه  ،نوزَو از رُ

* 

 آب  جامِ کی ،میدار یاهریج، از ماهر یک 

  اش(قهیهرکس طب  سل) یها م کردنِدَ ایشو وتسشُ یبرا

 پوش بِ شمْهَ یاز ها ،سپَ یی،شوخود را بِ یاگر خواست

  !روسته راه بُس ناشُپَ ی،نوشبِ ییها واستیاگر خ

* 

 ر است وَّدَمُ یانهیخزان هون آ ۀمین ماهِ

 ش جهان را روشن ساخته اگونمْیس دِیفسِ و شعا ِ

  دیروَهرهخانواده بَ از آغوشِ صلْفَ نیاکه در یکسان ای

  .نوشندینج مرَ رعۀکه جُ دیکن ادی دیانیناز بَ
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* 

  میکنیرا برگزار م یزانخَ ۀوارشندر زندان جَ زیما ن

 دارد  کْناغم آن طعمِ مِیسنَ وُ یانزروشن خَ ماهِ ،ما یبرا

 حروم است مَ یزانخَ ماهِ تِذّالَزندان از  نیمن که در ا لِدِ

  .ش استرخِآن در هَ یۀپوُ به دنبالِ ،آسمان ۀدر عرص

* 

 شت خطر در مُ یاصعَ ،میشویم یراه یتنها ودت

  گرددیم داریدپَ گرید یکوه وُ میرویراز مفَ یاز کو

  ،میابیسار دستکوه غِیتو به سِ میشواگر بک یول

  .دید مینظر توان کیرا به "یل"هزار  دهاز  شیب

* 

   هدیرسن انیب به پاهنوز شَ یول کنندیم گْها بانروسخُ

  رودیها باال مهپّآرام از تَماه، 

 تارگان سِ راهِهم

 ه شتِهِدر راه  گامْ ،سافراکنون مُ یول

  دنزَگَیرا م شیهازده گونهخْیَ یو بادها

  شودیفام ملخاور گُ یِدگیپررنگ

 د رَستَگُیر مگرما پَ ند وُمَرَیب مشَ یهاهیسا

 رد وَنَره ردِو در مَ ،عالم رازِبر فَ

  .شودیم داریب گرم وُ ،عرشِ روحِ

* 

 در زندان  کریپِ

 در جستجو است  رونیدر ب شهیاند

 شاداب باشد  بزرگ وُ دیبا شهیو اند

  .د کردان توانَهمَار یندرجمَاَ یزهایتا ه

* 

 د نرژمُپَیند و سپس مفَکُشِیغروب م هنگامِرخ بهسُ یهالگُ
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  ماندیم ودشهشان نامَردنپژمُ فتن وُکُشِ

 د رَبَیزندان راه م یِرفاها به ژَآن عطرِ یول

  .کندیآگاه م یزندگ اندوهِ وُ دادیرا از ب انیزندان و

* 

 ندپاست کُ ،آمدن در ،که خوابْیهنگام ،انیپایب یهابشَ اللِاز خِ

  سمینویزندان م یِزندگ ۀشعر دربار صداز  شیب

  نهمیه را به کنار مخامِ ،ابدییکه خاتمه م یباعرُهر و 

  .شومیم رهیآزاد خ ها به آسمانِلهیم یو از ال

  !خوب یروز هوا کیتنها  ند وُبَکی آزگار بارانِ نه روزِ

  ستحمی ارَبی زِیه یما به راست رِسَ یآسمان باال

 ل در گِ ر ْراخ است و پاها غَمن سوُ یهاکفش

  .دهمیهر حال ناهار به رفتن ادامه مبه یول

* 

 کوه است  رازِبر فَ "اکبردُبّ ِ"ساعت ده  کینزد

  زییپا ادآورِی ،ندینشیرو مفُ وُ زدیخیر مبَ جیرزن یاوآ

 دارد  یدها هه سوُصلفَ یِدگرگون یزندان یبرا

  .است ییهم رهاو آن یدگرگون کی تنها خواستارِ رایز

* 

 آزاد بودم  زییپا گذشته در آغازِ سالِ

 است  افتهیرا در زندان م ،زانو اکنون خَ

 کنم  یعوتوانم دَیم ،کرده امشیخو هنِیکه به م یخدمت سببِو به

 .ر استمَثَ رپُ شیپ زانِخَ مانندِ زیزان نخَ نیا که

* 

  ستادهیفنگ اپاسبان با تُ ،دروازه برابرِ در

 ند رَبَیماه را با خود به دوردست م ،راکندهپَ یابرها ،و در باال

 ند ورَمانُ انبوه در صفِ ها باتانکْ ها مانندِسْسا

  .اندآور شدهجومها هُنگندهها مانند جَهشِپَ رایز
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  رودیلوف ماءمَ نِیسرزم هر بسوتَآن یمن هزار ل لِدِ

 شده اندوه بافته پودِ من با هزاران تار وُ یایرو

 م ااست در زندان یاکنون سال ،ناهگُیب

  کنمیم بَدَلعر خود را به شِ ۀشیو اند ،بکَّرَخود را به مُ و اشکِ

 گردد یم نیهن عتیطب ۀرخهَ ،ل استوّحَدر تَ زیهر ه

  دهیخوش در رس یااینک هو ،باران یس از روزهاپَ

 د کانَتِیخود را م رطوبِمَ ۀجهان جامِ ،لحظه کیدر 

 رند ستگُیخود را م نِیّزَمُ رشِفَ ،و هزاران کوه

 خندد یم پاکْ بادِ گرم وُ دِیخورش رِزی درل و گُ

  خوانندیآوا مهم مرغانِ ،ستهشُکهن و بارانْ و درختِ

 شود یم داریاز نو ب یزندگ ل را انباشته است وُگرما دِ

 کند یعادت رها مخود را به سَ یاندوه جا وُ یلختَ

  .عتیطب ۀاست اراد نیهن

* 

  (سارکوه رد یس از زندان گردشپَ نکیو ا)

 اند دهیها ابرها را در آغوش کشخرهو صَ ،ها راخرها صَهابر

  ،زهیپاک ،کْلَبی ،ددرخشَیم ایهنیگن آبْهوه درّ د درروُ

  ییمایپراه نیم در االو دِ

  ،دلرزیم یغرب کوهستانِ ۀلّدر دُ

 .کندیم ادی میدد ارانِیو از  دگرَنِیم یجنوب که به آسمانِیهنگام
 

 3112سال  1دوم، شماره  ۀدور ا،ی: مجله دنمنبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 چند قطعه

 ]شاعرِ نابینای عرب[ رّیعَمَ ءالابوالعَ

 
 و مورد نقد را یاسالم و ینید مسائلِ بارها خود، ژرف و آبدار اشعار ضمن ابوالعَالء، مَعَرّه، لسوفِیف

 یتاز شعرِ از را او وانید از یمنتخب اتِیاب یزمان سطور نیا نگارندۀ و است داده درار طنز
 یپارس شعرِ به است، ریناگز که یراتییته اندک با ضرورتاً و اوزان همان حفظ با المقدوریحتّ

 میسَل عقلِ انعکاسِ نقد نیا در که جهت نیا از هم ی،بررس نیا انِیپا در نکیا و امترجمه کرده
 در را اشعار نیا از یبرخ هد،دیم دست یتفنّن وُ تنوّ  را خواننده که جهت نیا هم از و است

 کنم. )احسان طبری(یذکر م ترجمه و متن
 

 او یارانِ وُ کسری ز امشِگِفت
 بَقَر بولِ به را رُخ ندشویَ که
 خُداست شُو ِ که یهودان دولِ و
 دَتَر بوی به وُ رمنَ سُتخوانِ به

 رفَظَبی شد مَقتول وُ دید ستم
 دوردست از آیَند که آنان و
 حَجَر گِردِ برآرَند بانگی که
 مگر ژاژخایان، این از فتاگِشِ

 بَشَر. نو ِ اندگول وُ گُنگ همه
 

 ختسَ حثیبَ "هدیّالذِ" در هست
 تَرساست طرف آن ،مُسلِم طرف یک
 نادوس بَر کوفت پُتکْ یکی این
 بُلندآواست اذان بانگِ به وان
 اِنگاشت بِه خویش دینِ کسی هر

 کجاست. دُرُست دانستمی کاش
 

 پانصد دینار دیَت راستْ او مَر که دستی
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 ببُرند دینار هارُمیک به هیست از
 باش خَمُش تو امّا بُوَد تنادض گرهه این
 نَهُرَّند. وُ نَنالند وُ نگویند که بِه آن
 

 است ددیم ما رَبّ ِ مَر که گفتید
 نباشد بد وُ است نیکْ که گفتیم
 را او وُ مکان ندارد گفتید
 نباشد مُستَنَد زمان متنِ در

 رازی هاست،نکته دراین گفتیم
 نباشد. خِرَد را شما کهاین وان

 

  "رفیقان بهرِ از است نیکْ فالن"گویند: 
 اِفادَت خیرِ نشد ل ْخَ بر که است، ذبْکِ
 امیرَند جمله اُمَرا خیانت راهِ از

 عبادت نامِ نِهَدَش زاهد که استدامی
 ناپاکْ بُوَد مَرد و یا ریمَن وُ گر پاکْ
 سیادت. به شد علم آوَرَد کف به هو زَر

 

 دهیم:و سرانجام این شِکوِۀ تلخِ ابوالعاَلء را از محیط نیز یاد کنیم و به این مَقال خاتمه 
 رسان هاعادتسَ دنیا به را ما ایزَدا!
 ناکَسی از پُر نیاستدُ این که زیرا زودتر،
 سوُد خویش بهرِ خواهند زیان هر ازای در

 خَسی صدها پَسِ از دارند شمهَ مِهربانی
 خَل  بهرِ از غَم هیچ دِل در نیست را پادشَه
 دَسی. این باشد جَزیِه وُ باج جویای هرا پس

 

 ها:پانوشت
 .سوُخته گوشتِ بوی یا پَراکنده بوی القَتَر:ریحُ -0
 .سوریه در شهری است  :الذدیه -0
 سببِ به را ما یعنی پناه بریم، خود موالی به آتش از باید فعال که است آن ههارم مصر  معنای -5

  .سوزاند خواهند دوزخ آتشِ در کُفرگفتن
 

 110صص ،3112سال های اجتماعی در ایرانها وجنبشبینیها پیرامون جهانبرخی بررسیمنبع: کتاب 

  113تا 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2021/08/Barghi_Bareshieha-Volume1-Tabari.pdf
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 شیبَداَند مِیب از که داردِلْ خانۀ یا

 )عرب شاعرِ(حجازی  اَحوَص

 
 *روزبه پورداوودیه، مشهور به عبداهلل ابن مَقَفَّع

 

 این او دینِ فسادِ بر. است زرتشتی که داشت شهرت بود، آورده اسالم "مُقَفَّع ابنِ" کهآن با
 شاعر حجازی، اَحوَص بیتِ دو این و گذشتمی ایکدهآتشْ برابرِ از روزی که آوردندمی را دلیل
  آورد که ترجمۀ آن هنین است: زبان بر را معاصرِ عربِ

 

 اَندیشبَد بیمِ از که داردِلْ خانۀ ای

 دارم تو به دِلْ وُ می تافتههَ تو از روی

 ،هرحال به کهزان مَنِگر را امروی تافتن

 دارم. تو به لْنزِمَ وُ بازَممی تو بهرِ جانْ
 

، 3112سال ، "های اجتماعی در ایرانها و جنبشبینیها پیرامون جهانبرخی بررسی"کتاب منبع: 

 101صفحه 
 

 024 ۀزاد) عاِبْنِ مُقَفَّمعروف به  روزبه پور دادویهبا نام اصلی  عفَّقَابومحمد عبداهلل ابن مُ* 
 عربیبه  پهلوینویسنده و مترجم ایرانی آثار  (؛بهداددر  040 ۀدرگذشت و فیروزآباددر  هجری دمری

 نمایندگان ترینبرجسته از مُقَفَّع ابن. شدمی شناخته نیز «محمد یأب» ۀبود. او با کنی بصرهساکن 
به عربی برگرداند. از  میانهپارسی های زیادی از روزبه کتاباست.  هجری دوم سدۀ در علمی تفکّرِ

، نامهآیین، انوشیروان ۀنامتاج، کلیله و دمنهتوان از هایی که روزبه ترجمه کرد میمیان کتاب
 پدیا(. )ویکیاألدب الصهیر( نام برد) خُرد سخنوریِاألدب الکبیر( و ) بزرگ سخنوریِ

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2021/08/Barghi_Bareshieha-Volume1-Tabari.pdf
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%8F%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 ییدانا ش،یپ عَهدِ به فَرموُد

 بیرونی ابوریحان

 
 اِلّا المرء ما" شود: می شرو  مصر  این با که است آورده شعری "هآثارُالباقیّ" کتاب در ابوریحان
 که  "دِلْ" یکی است: انسان خود، وجودِ در کوهک وُ خُرد هیزِ دو به تنها انسان یعنی "بِاَصهَریَه
 دروغ حرف این که افزایدمی ابوریحان ولی فَصاحت. مایۀ که "زبانِ" دیگر و است شجاعت مایۀ
است.  هنین نگارنده از شعر این فارسی ترجمۀ است. انسان پول، به تنها انسان ما، دورانِ در و است

   )احسان طبری(
 

 دانایی پیش، هدِعَ به رمودفَ

  انسان شود خود "دو خُرد"به  سانکان

 گردد خود زبانِ وُ دِلْ به یعنی

 نان از نیازبی وُ عزیز وُ مَحسوُد

 رَفیقانه سخنِ این اتگویم من

 ارزان شود بها زَرَش، نیست گر

 کیسه در دِرهَمی است نه که را آن

 روُگَردان اوُستْ از او هَمسَرِ هم

 شاشَدمی شناکَسی که هندان

 !دامان بَر ستشَنِ او گربۀ هون
 

 در دانشمندان سرنوشتِ از ایگوشه ،آوردیم را اشفارسی منظومِ ترجمۀ که ابوریحان شعرِ این

 )احسان طبری( شود.می دیده ثروت و تشرافیّاَ بر بتنیمُ نظاماتِ
 

 سال "های اجتماعی در ایرانها و جنبشبینیها پیرامون جهانبرخی بررسی"کتاب منبع: 

 142، صفحه 3112

 بازگشت به نمایه          نامهواژه 

 

https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2021/08/Barghi_Bareshieha-Volume1-Tabari.pdf
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 کاریپِ نج وُرَ سه شعر از رُبِر دِنُو، شاعرِ

 فرانسه انقالبیِ شاعرِ

 
ژوئن  8 -0122 هییژو Robert Desnos (4 )دِسنوس( فرانسه، رُبِر دِنُو یانقالبکه شاعرِآن با

 یهاسالراست که د یاافتهینو ۀندیراوادع سُسال است درگذشته، در03از  شی( اکنون ب0143

 0122در سال دِنُو. کنندیاش را پخش مو مبتکرانه عیفرانسه آثار بد یمطبوعات ادب ،ریاخ

 یدارینبشِ پاجُ در یجنگ دوم جهان امیّا. درافتی ییآشنا یبا افکارِ مترد یجوان متولدشد و از

 "نیَتره ز"افتاده و در دژ  "گشتاپو" رحمِیبه هنگِ ب 0144ست. در شرکت جُ سمیفاش هیعل

 ی. هنگامشکست اردوگاه او را جسما درهم یدوزخ ی. زندگدیگرد یزندان یوادع در هکسلواک

، در 0143. در هشتم ژوئنیبود مُردن یکه سربازان ارتشِ سرخ از زندان آزادش کردند، مرد

اشعار  مجموعه. خاموش شد اشیغربت هراغ زندگ ارِیخود، در د یِو ادب یاسیعُمرِ س رِیراگیگ

دورانِ  رومندیگرفت و از شاعرانِ ن اش باالشهرتزمان آن . ازافتندیاش رگاز مَدِنُو را پس

 وم،یگ": او نوشت ۀدربار آراگون ییلو ی،معروف فرانسو ۀسندیشناخته شد. شاعر و نو یکنون

در عصرِ ما  یطوالن یتمدّ یلورکا و دِنُو! عطرِ سخنانِ شما برا ،یاکوفسکیما ریمیوالد نر،یآپول

  ".رخنه کرده است

 ییآشنا یراعاتِ شکل برابا مُ یاصل را از زبانِ شاعر نیا سه دطعه از اشعارِ ۀترجم نکیا

 .میآوریهز منَ ۀندیگو نیخوانندگان با ا

 *** 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3
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 1زارنگِ مَسَ ربَ
  Robert Desnos )دِسنوس( رُبِر دِنُو

 

  یربازِ آزادبودم زنده، هون سَ رهیت یهدعَ به

 .آماده زمْر آوا، به راهِ رَگوش بَ شهیهم

 هد، به زندان بود در آن عَ نیبعقلِ روشنْ دالت،عَ

 .آزاده یردرده، بودم مَبَ یدوم نِیمن، ب یول

 ت، لمَبودم زنده، امّا با همه ظُ رهیت یهدعَ به

 .را ییوُ روشنا یآسمان وُ زندگ دمیبد

 یدیروزِ خورش روغِفُ ،یباران امِیّاز ا پس

 .را ییهدِ طالوُ شَ جامهنْینگرغِ رَمُ رودِسُ

  یتیگ نیزندگان! اکنون شما را هست ا یا هَال

  ؟یشکُفته آبادآن بِربَ ایآ ن؟یاست آن زم هگونه

  باتریز د؟یاهمسَیجمله ذ یکِشتِ زندگان ز

  ؟یکردم بهرِ آزاد زمْکه در آن رَ یشهر شده

  دیندارپِگورِ من، مَ جاستنیزندگان! ا یا هَال

 !دیگام بردار تریکه جان دارم، دوآن این تَ که

 
 )با امضای مستعار ا.کوشیار( 3114 شهریورمرداد و  1شماره  کار،ی: مجله پمنبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3
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 كیم باردَشتِ جهان شُرِسِ در
  Robert Desnos )دِسنوس( رُبِر دِنُو

 
  کْیشتِ جهان شدم باررِسِ در

  جهان، تنها نیدر ا یزیه ستین

 .ستین گرید زِیه چیوُ ه اممن

  است یباد نینگ وُ کزندان وُ جَ کیل

  ها رانمود آن دیبا حومَ

  ادیز ی. هه کارهایریهدِ پ: عَوُ هروکْ نیپاهِ هسِ دامَین تا

 !هادسته نِجَخُ یا ام،شیدر پ هست

 

 )با امضای مستعار ا.کوشیار( 3114 مرداد و شهریور 1شماره  کار،ی: مجله پمنبع

 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3
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 نروُدَ زِ یوابجَ ستین! نزَبِ در
  Robert Desnos )دِسنوس( رُبِر دِنُو

 
 ن، روُدَ زِ یجواب ستین! نزَبِ در

  نین وُ باز ببزَبِ گرید بارِ

  تو؛ کنون یبه رو ندیشاگُنَ

  خود دِه تو فشار یرویهمه ن با

  ر بُگشاده استزمان دَ نیا

  در ددمِ تو است، در آن سَرا

  روبُ ات خواستْلکن وُ هر جا که دِ یخواه هرهه

  ش ْاست به عِ نیهن نیا

 .اتیحَ کارِیاست به پ نیهن نیا

 فراموش مکن! وسته،ینه پ کْیل غالبا،

 
 )با امضای مستعار ا.کوشیار( 3114 مرداد و شهریور 1شماره  کار،ی: مجله پمنبع

 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3


 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

426 

 

 نانیبكْیزدنَ ۀرانتَ
 (دِهم تِری)د نیلِر

 
 اشیوادع و شهلِ Dieter Dehm) (دِهم تِرید اشیکه نام اصل )Lerryn (نیلِر

 یهامعروف ترانه ۀحال خوانندنیعفرانکفورت است، در در دانشگاهِ یتیترب علومِ یدانشجو
 ۀتران( Buchmesse20" )20کتاب سال  ۀمکار" ۀاست و در جلس یدر آلمان غرب یاعتراض

 یجلسه خوانندگان ِسرشناس نیاخواند. در -دینام "نانیبکْیزدنَ ۀرانتَ"را آن یکه و-را  نیریز
 از دهرمانِ "دِهم تِرید"ترانه  نیاحضور داشتند و ترانه موردتوجه شنوندگان درار گرفت. در

 ۀتران ۀترجم نکی. اکندیم ادی "رانیا ۀتود حزبِ"اش و از حزب "خسرو روزبه" ران،یا یِملّ
 ی. )احسان طبری(به فارس "دِهم تِرید"
 

  زندیه مرِرا گِ یتار وُ پودِ دال یلقسال است که خَ هزاران

  ییبایکوُ شَ ییبا کوشا شهیهم مانند

  اشاز خونِ اوست وُ سِرِشکبها رانْبافتِ گِ نیا و

  است یباد یروحِ بافنده در تار وُ پودِ دال ساننیبد و

  عُمر کردند شیخو انِیگانِ کارفرماتر از سَبافندگان گاه کم نیا و

 .بود یاز بافندگانِ خود باد رترید اریبافِ آنان بسدستْ یِدال یول

*** 

  اندحرومهستند که از کار مَ یپدران دیتختِ جمش رامونِیپ در

  زنان وُ کودکان هستند ران،یا نِیدر سرزم و

 دورتر یهند فرسنگ ران،یا نِیدر سرزم و

  است تا سهام را باال نگاه دارد یجار کایآمر یفت به سونَ لِیسِ

 .امورندبه حفاظت مَ کایجاسوسانِ آمر و

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diether_Dehm
https://abadgar-q.com/wiki/Diether_Dehm
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 اندخُفته افسران در درونِ خاکْ نیبهتر

  شناختندیم کْین نییکه دشمنان را در باال و دوستان را در پا آنان

  اندها کردهقشِ فرشنَ بافانیرا دال "روزبه" ۀههر و

  ندیَزیهزار سال م "روزبه"هون  یکسان رایز

 .تَراوَدیها مکه از کلبه دیشنویم ییجوااو را در نَ نامِ

*** 

 (بپوشانند نگْکه آن را با رَکارخانه نوشته شده )مگر آن وارِیبر د و

  ستین یجار کایآمر فت جانبِو نَ ،جوابه نَ "روزبه"ابد نامِ  تا

  ستیشاه ن مالِی، پابافته از سِرِشکْ یِابد دال تا

  ندیرویها مکارخانه نیسرزم نیدر ا هانیبکْیزدنظرِ نَ در

  ندیرویها مکارخانه نیهه که در اآن یول

  ریذناپَیریاست جلوگ یکار دهد،یم یها روکارخانه نیهه که در اآن یول

 :باشند فامْسُرخ هایدال خواهدیکه م شودیم دیدانبوه پَ یگروه دیِجمشدر گِردِ تخت گاهآن

 دارند. یاش جاو حزب "روزبه"که در دلبِ بزرگِ آنان  یکسان

 
 )امضای مستعار ا.ک( 3114آبان مهر و  1منبع: مجلۀ پیکار، شمارۀ 

 

 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 من زبِحِ یتو اِ
 پابلو نِرودا

 
شمرده  نیالت یکایشاعر آمر نیتربزرگ ی،لشی نامدار ( شاعرPablo Neruda) نِروداپابلو 

 راه در سال مهندسِ کیفرزند  "روداپابلو نِ"معروف به  "تالی ره یس باسکالتونِ". شودیم
 شاعرِ گرید یسالگ02در  و نشر داد یسالگ05شعر خود را در  نیاول یو .متولد شد 0124
در  یو .ابدییم شی  و فراوان است و کماکان حجم آن افزاالعاده متنوّآثار او فو  .بود یمعروف
 حادِدر اتّ 0130 0142از  .شرکت کرد یلیش در مجلسِ ستیکمون عنوان سناتورِبه 0543سال
بخش ییرها در نهضتِ یی وایاسپان زبانِ اتِیّاو در ادب یمعنو نفوذِ .در مهاجرت بود یشورو
 نوبلِ ۀزیسوئد جا یآکادم 0120اکتبر  00 . درو ژرف بزرگاست  ینفوذ نیالت یکایآمر
 به خاطرِ زهیجا نیا"سوئد اعالم داشت که  . آکادمیساله عطا کرد 12 شاعرِ نیرا به ا اتیّادب
جان و  ،تمام ۀدار کی به آرزو و سرنوشتِ ،خود یذات ددرتِ که به علتِ شودیداده م یشعر

 شاعرِ نیبزرگتر دوستِو  ایدر اسپان ستیشفا یهعل پابلو نرودا از مبارزانِ ".ده استیتوان بخش
 یو .مبارزه نابود شد نیا انیاست که در جر "لورکا ایگارس کویردِفِ"کشور  نیخواه ایآزاد

 یجمهور نای ریاست و اکنون سف یلیش یجمهور فعل سیرئ ،ندهیسالوادور آل کِینزد دوستِ
 نِسخ .است یشورو حادِاتّ استوارِ و دوستِ ستیکمون عضو حزبِ یو .در کشور فرانسه است

وفادار خواهم  شهیهم ،است خیتار انقالباتِ نیتربزرگ یِکه بان یشورو حادِمن به اتّ" :اوست
  ."ماند
 زبِحِ ای تو" نینخست ۀدطع .برگردانده شده یرودا به فارسدو دطعه از اشعار پابلو نِ ریدر ز
 یو وفادار مانیرودا اپابلو نِ ،شعر ن]است[. در ای Canto General به نقل از "من
از  "هاتنبل"م دوّ ۀدطع .داردیابراز م یلیش ستیحزب کموناش، حزبخود را به  ریناپذخلل
 و کشور نیا ستیکمون مقامِیعال ۀسندیشاعر بزرگ فرانسه و نولویی آراگون،  ۀترجم یرو

 یپرستهنیم کهنِ ۀعاطف ،شعر نیدر ا]به فارسی برگردانده شده است[. نرودا  کیدوست نزد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7
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را  یزیانگدل ۀنمون ،نرودا روشن و مفهومِ ییناغ ۀویو ش دهیگرد انیب ینینو ۀشاعران به شکلِ
 )احسان طبری(. داردیعرضه م

 
 یدیخشبَ یرادربَ ۀبه من عاطف تو

 شانشناختمیکه نم یکسان یسو به

 ندیَزیبا آن م گانندِیَز ۀکه هم یداد ییرویبه من ن تو

 به من گرید بارِکی ،شْیِزا که به هنگامِهنان تو،

 یطا کردرا عَ هنیم

 یرا داد یبه من آن آزاد تو

 ستین روَهرهد از آن بَرِنفَمُ انسانِ که

 روزان کنمفُ یاعلهرا هون شُ یکین ،یبه من آموخت تو

 که درختان راستْ یراست را داد یبه من همان باال تو

 شناختنآنان را باز م و تفاوتِردُمَ یِگانگی یبه من آموخت تو

 شودیحو مهمگان مَ یِروزیدر پ نتَکیگونه دردِ هه یدادبه من نشان تو

 نفتَم خُارادرانبَ ختِسَ رِستَدر بِ یبه من آموخت تو

 کنم هیکتِ تقَیقتا بر حَ یگذاشت تو

 ،یاخرهبر صَ کهنهنا

 هماگرانیَ صمِو خَ یگان ساختهفلِسُ مرا دشمنِ تو

 یرا به من شناساند یشاد جهان، امکانِ یِپرتو تو

  ،یساخت ریذناپَیباهمرا تَ تو

 .نمیبینم یانیپا شیخو یِهست یمن برا ،با تو رایز

 
 )با امضای مستعار ا.ک( 3114آذر و دی  1منبع : مجلۀ پیکار، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 هالنبَتَ
 پابلو نِرودا

 
 ندهپابلو نِرودا در کنار سالوادور آلِ

 

 د:به سفرِ خود ادامه خواهند دا اءیاش

 ستارگان،  نِیدر ب فلزّها

  ستندیایباز نم یواراز سَ مردُمَ

  زنندآرامشِ ماه را بَرهَم تا

 .را برپا دارند شیخو ۀجا داروخاندر آن و

*** 

  است ینیکه گرماگرمِ انگوره مْوسِمُ نیا در

 آغازدیم ستنیزما به نِیدر سرزم رابْشَ

 "ریلیکورد " سارِگرفته تا کوه ایدر از

  نددصَرَیم یلیدر ش آلبالوها

  خوانندیم اهیسمو زگانِیدوش و

 .درخشدیم تارهایآب در گ و

*** 

 است یگرمِ باز یابر درِ هر خانه دیخورش
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 زارها مگندُ یعجاز است براهنگامِ اِ و

  گون استلْگُ ۀ، بادباده نینخست

  نیریخن، شنوسُ یهون کودک و

  مَرداَفکن است ۀ، باددوم ۀباد

  ردوَنَایههل مَردِ در یآوا همانندِ و

   ْیهون عقهم سوم ۀباد و

 .خروس استلِ تاجْگُ ای ،یسوزشْآتَ ای

*** 

  نیهم زم دارم وُ ایهم در ش،یخو هنِیم در

  است شِگَرفْ یدگانیام را دزن و

  است ینگللوطِ جَنگِ بَبه رَ که

  ایدر رسد،یرا مب فَهون شَ و

  دنَکُیوُ سبز در بَر م دیپسِ یشیآرا

  ییها، گوسپس ماه در کفْ و

 .هاستانوسیاد زِیآمندارپِ ۀعشودمَ

 
 )با امضای مستعار ا.ک( 3114آذر و دی  1منبع : مجلۀ پیکار، شمارۀ 

 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 روح امِیپ
 یسیانگل کِیکالس عرِشا، (0330-0108) یالر رِر والتِسِ

Sir Walter Raleigh 
 

 ...خود سرود اعدامِ ۀدر آستان یالاست که ر یشعراین 

  
 

 !رواز کنن، پَتَ همانِیم یروح، ا یا

 ی.امیذاردنِ پَگُ یبرا کت،رِبَیجهانِ ب نیرازِ افَ بر

  مَدار که از تو رَنجِه شوند مْیب

 .ضامنِ تو است قتیحق رایز

  یرواز آذرم، به پَگُدر دیکه با اکنون

 "ی!زنتو دروغ"به جهان بگو:  و

*** 

 اشدهیپوس یهابه دربار بگو که هوب زین

  استناک وُ تابْ درخشنده

  سایبه کل زین و

 .ستیهادش ندر نِ یول زندیدَم م یکیاز ن که

  رخاستندها به پاسخ بَاگر آن و

 "!دیزنشما دروغ"ها بگو: آن به

*** 

  گانهیلندپابگو به بُ و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 :امورِ کشورند ۀگردانند که

 ".دیندار یتسَمُمارِ نهی، و جز کیدقصَمَ ،جاه وُ مقام جز"

  دندیاگر به پاسخ کوش و

 "!دیزنشما دروغ"بگو:  زیها نآن به

*** 

  امکه فرموده اسیتو بر آن د کهیهنگام سپَ

  ،یزاردرا گُ شیخو امِیپ

 ه ندارد، شنِجز ضربتِ دِ یپاسخ "یزنتو دروغ" ۀکه جملآن با

  درَرود آوَه را بر تو فُشنِربِ دِکس ضَگذار هربُ حالنیا با

 شت. نتواند کُ یاهشنِدِ چیروح را ه رایز

 
 ()با امضای کوشیار 3113و مرداد تیر  1شماره منبع: مجلۀ پیکار، 

 

 
 شاعراین اطالعات بیشتر دربارۀ زندگینامۀ 

 

https://ik-ptz.ru/fa/diktanty-po-russkomu-yazyku--1-klass/kratkaya-biografiya-uoltera-reli.html 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

https://ik-ptz.ru/fa/diktanty-po-russkomu-yazyku--2-klass/kratkaya-biografiya-uoltera-reli.html
https://ik-ptz.ru/fa/diktanty-po-russkomu-yazyku--2-klass/kratkaya-biografiya-uoltera-reli.html
https://ik-ptz.ru/fa/diktanty-po-russkomu-yazyku--2-klass/kratkaya-biografiya-uoltera-reli.html
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 ستمانیفِ
 شتبرتولت برِ

 مین سال انتشار مانفستِ حزبِ کمونیست، اثر جاودانۀ مارکس و انگس311به مناسبت 

 
را که  "ستیحزبِ کمون فستِیمان"انگلس در لندن،  شیدریکارل مارکس و فر 0848 هیفور در

به  یزودپر محتوا به یکوهک ول ۀجزو نیاست، انتشار دادند. ا یعلم سمِیکمون ۀچیزا قتیدر حق
 هیعل یو ادتصاد کیدئولوژیو ا یاسیس ۀمبارز رِیکب ۀبرنام ،یکارگر یِجهان جنبشِ یاهیسند پا

که  یسند د،یمبدّل گرد یستیکمون ۀبرپا داشتن جامع یو برا ی،گرو ستم یکشهر نو  بهره
 تِیدرباره اهمّ نیبه علم مبدّل ساخته است. لن (Utopie) ایو اتوپ لیّرا از تخ سمیالیسوس
نو  یِنیبجهان ی،اانهیو بالغتِ داه یاثر با روشن نیدر ا": سدینویم نیهن "فستیمان" یخیتار

 کیالکتید رد،یگیدر بر م زیرا ن یاجتماع اتِیح ۀکه عرص ریگیپ سمِیالیشده است: ماتر یطراح
 یانقالبو  یخیتار - یو نقشِ جهان یطبقات ۀمبارز یتکامل، تئور  ِیآموزشِ جامع و عم ۀبه مثاب
، 00جلد  ،یآثار به زبان آلمان اتیکل ن،یلن ) .است یستیکمون نِیجهانِ نو ۀنندیکه آفر ایپرولتار
 ("سکارل مارک" قالهم 51صفحه 
 خِیتار ۀبه مثاب خیداشتِ تاررا که عرضه "فستیمان" ۀعمد یبرشت با زبان شاعرانه، محتوا برتولت

که آن ۀدربار "فستیمان"عبارتِ  نینخست ریو تحت تأث کندیم فیاست توص یطبقات کارِیپ
عصرِ ما سخن  یانقالب ۀدیپد نیا ۀ، دربار"در اروپا در گشت و گذار است سمیشبحِ کمون"
 "انسان عتِیاز طب یامنظومه". شعر برتولت برشت در اثر او موسوم به دیگویم

(Kehrgedicht von der Nature des Menschen)   منتشر شده است. منظور برشت از
عبارت برشت که مقطعِ شعرِ اوست، به  نیمارکس و انگلس است. ا ،شعر نیدر ا "هاکیکالس"
طبقاتِ محکوم را  خ،یطبقاتِ حاکمه تار خِیبه تار هاکیکالس"است:  یژرف یمحتوا یدارا ژهیو
 )احسان طبری( ".ندیافزایم
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 ستمانیفِ
 شتبرتولت برِ

 

 ..یشَبَح دیَپوُیم هارانهیجهان را، بر و سازندیم رانیو هانگجَ
 به هشم خورده،  زیلح ندر صُ یزمان ریکه د ست،ین نگْجَ ۀتنها زاد او

 شهر است،  رامونِیکودکانِ پ ارِی کنیآور، لرا ترسْ انیفرمانروا
 ی.تُه مهین ۀاز کاس جُنباندیسر م کنان،نیکم رانهیخِ فقطبَمَ در
 .دگان استرسوُبه راهِ فَ شمْها، هَرگاهندَمعدن، در بَ یهاداالن در

 ورود،  ۀروانپَ چیهیب تابد،شِیم داریها به درا در زندان دوستان
 .شده دهیدر تاالرِ درس شن زیو ن دهیها ددر اداره یحت
 .بار، پروازکنان استرگْو در بمبارانِ مَ کریپغولْ یهابر تانک سوار
 .ها خَموش استاز آن یاریگوست و در بسها سخنزبان ۀها، به همزبان اریبس به

 .ها راراس است کاخهَ ۀیران را، و مابَنجرَ یهاند است بَرزَنرجمَاَ مهمانِ

 .است سمیکمونش ااست تا جاودان باشد و نام آمده
 :اندگفته نهیزم نیدر ا هاکیهه کالساست آن نیا یول د،یادهیشن یساش بَباره در
  ؛یشو بَرخَ ردانِ سِتُرگ بارگذشتِ مَخوان تا از سَآنان را بِ رگذشتِسَ
  شان؛انیپاهسِ رَیها، از سَطالعِ آن ضِیضاز اوج وُ حَ یخبر شو با
 .هاوالِ دولتوُ زَ کوهشُ
 هاست، طبقه کارِیاز همه پ شیب خیتار ها،کیدر نزدِ کالس یول
 :شیخو انِیاند مزمندهم به طبقات، که رَسِمُنقَ نندیبیها را مل ها خَآن رایز

 ها، ردهها وُ بَبپلِ ها،هیوالوُ شُ هانیسیپاتر

 .یوُ بورژواز ایپرولتارو در دورانِ ما:  وران،شهیپ وُ ایاشراف، رعا
  دیو تول تهاسادتصاد در دستِ آن مِیعظ گردشِ
  ز،یو ن هایازمندیها و نکاال عیو توز

  .تیّرِ حاکمرگ بر سَمَرحدّ ِتا سَ یکاریپ اند،نانکارکُیپ
 ها، ل با خَ یزمرَمل ، در هَسازِ خَوُ دگرگون ریکب آموزگارانِ

 .ندیافزایطبقاتِ محکوم را م خِیطبقاتِ حاکمه، تار خیتار به
 

 3113سال  1منبع: مجلۀ دنیا، شمارۀ 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 یلزیس بافندگانِ ۀتران
Die Schlesischen Weber 

  نهیها شینریها
 (3434 – 3210آلمان ) طنز نویسِ نامدارِشاعر و 

 
Christian Johann Heinrich Heine 

 

 سِالح به دست یم، ولندَبَیپا/ غلوبمَ میَن یاوفتادم، ول
 کستشِنَزمِ من رَ رِیمششَ كیلار/ کیکست در پِم شِاقلب گرچه

 
هاینریش  دِیادبود صد و هفتاد و پنج سالگی تولّ 0120محافل فرهنگی جهان در دسامبر 

در شهر  0212دسامبر  05آلمان را برگزار کردند . هانیه در  نامدارِ ادِشاعر، نویسنده و نقّ ،هاینه
سالگی پی از هفت سال فلج عمومی  31در سن  0831نوامبر  02لدُرف متولد شد و در دوسِ

دفن کرده بود، درگذشت. وی دوست نزدیک  "ر ستَبِ گورِ "خودش در  ۀکه او را، به گفت
بستگی داشت. اشعار و آثارش انقالبی دل رِمارکس و انگلس بود و به نظریات این دو متفکّ

بالزاک، هوگو، ژرژساند، ه با هنرمندان نامدار عصر مانند ینانقالبی است . ها سرشار از هیجانِ
دمِ امرِ زیست که سپیدهنزدیک داشت . هاینه در دورانی می شوپن و دیگران دوستی و آمیزشِ

کهن فرو  بامِ جهانِ ابهام بود ولی در وُ ۀهنوز در پرد  (Das Dammern des Neuen ) نو
طنزِ زمانه را هاینه، هم فاجعه و هم ( Weltriss) "شکافتجهان" ریخت. در این دورانِمی

تراژیک و ساتیریک در آثارش به نحو بدیع و شگفت و کم نظیری  ،درک کرد و به همین جهت
 .در آمیخته است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87
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تاثیرش در زمان حیات خودش و پس از مرگش در پرورش فکری و ذودی مردم آلمان و مردم 
آلمان بردن نام او را ممنو  کرد و آثارش را به آتش کشید.  جهان عظیم بوده و هست. فاشیسمِ

 انتقاداتِ سبب به – هاینه زادگاهِ شهرِ –رف لدُدر جمهوری فدرال هنوز دانشگاه دوسِ
 نیست حاضر بود، ساخته خواهدولت و مرتجع پرفسورهای متوجه هاینه زمانی، که طنزآمیزی

هاینه، در جمهوری دمکراتیک آلمان، آن وطنِ  ولی. بپذیرد خویش برای را افتخارآمیز نامِ این
که خود بارۀ آن ، شاعرانۀ هاینه سوزانِ وادعی را یافت که پیوسته در آرزوی آن بود. طبیعتِ

 Obendrein bestehe ich jetzt) "اموانگهی، من سراپا از فسفر ساخته شده"ت: گفمی

ganz aus phosphor ،)ی بافندگان سیلزی ی ترانهسروده .تجلّی دارد آثارش ۀدر هم
به گلوله بسته  0844اش در اعتراضی در سال که کارگران بافنده ای از آلمان آنروز()منطقه
 یک دطعۀ معروف و کالسیک از اوست که به نثر ترجمه می کنیم. )ا.ط( شدند،

 
 *** 

 

 ست،ینور نیب در هشمانِ یشکرِسِ یحت

 :اندتهنشس فشرده با دندانِ ،یبافندگ دستگاهِ سِپَ در

 م،یبافیرا متُ ما کفنِ آلمان،

 – تعنَبار لَ سه زیهمراه آن ن و

 !میبافیم م،یبافیم

 میردماز بُش نَات به خداوند، که به درگاهعنَلَ کی

 ،یگرسنگ ازِیزمستان و در ن یرماسَ در

 م،یردشُپا فِ دههُیب م،یدیرزوَ دیماُ دههوُیب

 – بون ساخت، خوار داشت و زَ[فترگ]ه خرِسُبه ما را  او

 !میبافیم م،یبافیم

 ندان،مَروتثِ ت به شاه، شاهِعنَلَ کی

 ما را درمان بخشد؛ بتِیصنتوانست مُ که

 ،تانداز ما سِ زیرا ن زیشپَ نیواپس کهلبَ

 – کنند کْیلّشِما  یسوهگان بفرمان داد هون سَ و
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 !میبافیم م،یبافیم

 نیدروغ هنِیت به معنَلَ کی

 شود،یفته مکُعار شِ وُ نگْکه تنها نَ جاآن

 د،رَژمُپَیهاران مدر بَ یلکه هر گُ جاآن

 -هاسترمکِ گاهِرورشْپَ یباهتَ ساد وُکه فَ جاآن

 !میبافیم م،یبافیم

 له،لوِنبش، دستگاه در وِدر جُ ماکو

 م،یبافتن روز گرمِ ب وُشَ رکار،پُ

 اشیمبافیتوست که م کفنِ نی! اریپ آلمانِ

 :تعنَبار لَ سه زیآن ن همراهِهب و

 !میبافیم م،یبافیم

 
 3113سال  1منبع: مجلۀ دنیا، شمارۀ 

 
 یکی از احزابِسایت یاد احسان طبری در مقدمۀ زنده باهمراه شت از سُرودۀ برتولت برِاین ترجمه 

کاری با دستو مترجم  نامِ ذکرِ بدونِدر فضای مجازی  "!حزب کمونیست ایران"جعلی به نام 

و سقوطِ  ای بارز از سردتِ ادبی. نمونهانتشار یافته است فضای اینترنتدر در متن آن، غیراخالدی 

 )ویراستار( !داری طبقۀ کارگر ایراناخالدی مدعیانِ دروغینِ پرهم

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

 

 

http://cpiran.org/archive/2017/3/maghalat/page5.html
http://cpiran.org/archive/2017/3/maghalat/page5.html
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 !دیوشنَبِ
 (0815 -0152) یاکوفسکیما ریمیوالد

 هالقخَ یرادرسُرودِ بَ ۀندیسُرا

 
گوناگون  یهاو خودش در گرجستان زاده شد. او به مناسبت ینیروس بود و مادرش اوکرا پدرش
خود را  یاکوفسکینبود که ما لیدل نیفقط به ا یول کرد،یم ادی شیخو یالمللنیخصلتِ ب نیاز ا

 .کردیها را آرزو مخل  یدل برادر مِی. او از صمدانستیم ستیونالیانترناس
 ریو در انقالب کب دیدیها را مخل  یبرادر یانسان ۀشیاند سمینیلن-سمیدر مارکس یاکوفسکیما

و استعدادِ  روین جهت تمامِ نیهمرا؛ و به شهیاند نیآرزو و ا نیآغازِ تحقّ ِ ا ،اکتبر یستیالیسوس
 یوشور یدر خدمت دولتِ انقالب ن،یخود را در خدمت حزبِ بزرگِ لن یشِگرف و خلّا ِ هنر

خواست  یاکوفسکیما یها شد. زمانل خَ یرادرسُرودِ بَ ندهیخود، سُرا نِیگذاشت. او با اشعار آتش
 نیاز هم "ام آتش گرفته است.دل"گذرد و گفت:  یدهد که در وجود او هه م حیبه مادرش توض

از  ب،در اشعار خود به دفا  از انقال ،یرینظکم جانِیبا شور و ه یاکوفسکیبود که ما نیدلِ آتش
داشتند، پرداخت.  سانکی یاو همه مفهوم یکه برا نیاز لن ،یاز دولتِ شورو ست،یحزبِ کمون

رزمانِ خود، هم یهابود که نه فقط دل جانیشور و ه نیبا هم ن،یدلِ آتش نیبا هم یاکوفسکیما
 هانآ ۀهم زیکه هنوز نکرد، بل ریتسخ شیرا در زمان خو یمترد تِیخود و همه بشر هنانِیمهم

 یگرم جنگند،یمجنگ و فقر و استثمار و جهل  یمنیاز هنگالِ اهر تیبشر یکه به خاطر آزاد
که تاکنون  ستین هودهی. برندیگیو از آن بهره م کنندیرا در اشعار او احساس م نیدلِ آتش نیا

 52 رو د یشورو حادِزبان در خارج از اتّ 52و به  یشورو حادِزبان در اتّ 32آثار او به  ۀمجموع
ها، خل  یسُرودِ برادر ۀندیشاعرِ انقالب، سُرا ،یاکوفسکینسخه منتشرشده است. ما ونیلیم
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 یو هنرمندان، سرمش ِ وفادار سندگانیشاعران و نو ژهیو به و یمبارزانِ انقالب ۀهم یبرا تواندیم
 ترجمه از متن روسی است. )احسان طبری( .باشد یانقالب یهابه آرمان

 

  پُر نور است یاتارهسِ اگر

  رور استرا ضَ یکس ن،ی: ایعنی

 روزان باشدخواستار است که فُ یکس

  نامدیم دیروارهره را مُرمُخَ نیا یکس

  با تَب وُ تابْ و

  روزمین نِیبارآگردبادِ غُگِ در

  شتابدیخدا م یسو به

  کند ریبادا دکه مَ ترسدیم

  دیَرگِیم

  دبوسَیآلودش را مگْرَ دستانِ

  دسوزَیم د،زارَیم

  دروزَرفُبَ یاتارهحتما سِ تا

 توان آوَردنَ را تابْ یگستارهینجِ برَ رایز

  سپس و

  هفتِبه راهِ خود آشُ رودیم

  آرام یبا ظاهر یول

 :دیگویم یبه کس و

  ستید نندان بَهَ نکْیا"

  ستیناک نرسْتَ گرید

  "است؟ نینه هن مگر

  پُر نور است یاتارهاگر سِ آخر،

  رور استرا ضَ یکس ن،ی: ایعنی

  بهر شَ که

  هارازِ بالْفَ بر

 .دسوزَبِ یاتارهسِ لووَ

 ی(در دوران جنگ اول جهان - 3331)

 

 )با امضای مستعار ا.ک( 3111 ریخرداد و ت 3شماره  رکای: مجله پمنبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 پمارشِ چَ
 (0815 -0152) یاکوفسکیما ریمیوالد

 هالقخَ یرادرسُرودِ بَ ۀندیسُرا

 
 

  گرمِ کار دیشو مارشْ یبرا از

  فتارجمله از گُ دیروبندفُ بلَ

  خنکه سُ رای! زبانیطخَ خاموشْ

  فنگ استتُ ۀاز لول اکنون

  ذّبلخ وُ مُعَتَ یِزندگ ستیکاف

  وّادانونِ آدم وُ حَ طب 

  است؟ نگْدرَ یجا یرا کِ خیتار ندِمَسَ

 !هپهپ! به! بههپبه

 

 !هایآب راهنیپ

 !شانجوُ دیهاالک! بران دیرانبِ

  روشانخُ یایدر یسوآن

  خاک ۀهنر پَها بَپوشدر زره ای

  ستیم بُرّا نکه کَ زِتانیت رِیشمش

  نیگآشمهُرّد خَتا بِ گذاربُ

  بر لَف بَکَ ایتانیبر رِیش

  نیکرد تمک نخواهد "مونکُ"
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 !هپهپ! به! بههپبه

 

  روشن ز آفتاب نِیسار، در سرزمکوه یسوآن

  تابپُر شِ یایدر یسوآن

  را یونیلیگامِ م دیکوببِ

  نیپوُالد ر،یاج یباندها گذاربُ

  ببا موجِ پُر تاب وُ تَ هُرّندبِ

  نیقتّفِنگردد درامِ مُ هیروس

 !هپهپ! به! بههپبه

 

 !من عُقابانِ

  ستیتار ن ِتانشمانِهَ

  ستیگُذار ن گریگذشته د یسوبه

  نگِ خود بر بالِ زمانفشُر هَبِ هان

  یپرولتار ۀنجرپَسَ با

  وُ کاست کمیب ش،یپبه نهیس

  یراز آررفَبَ مرهَپَ

  راستبه رودیجا که مدر آن ستیک

 !هپهپ! به! بههپبه

 
  ی(در دوران جنگ داخل - 3332)

 
 )با امضای مستعار ا.ک( 3111 ریخرداد و ت 3شماره  رکای: مجله پمنبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 تافت خواهند یلیش بر پاکْ اخترانِ و

 Venko Markovsky مارکوسکی نکووِ

 
 - دور آلندهلوادر کنار سا ، دبیرکلِ سابق حزبِ کمونیستِ شیلیلوییس کورواالن 

 

 مَحزوُن وُ است خاموش است، زدهوَحشت جهان

 خوُن ردصِ سرگرمِ ایدیوانه طاعون و

 شیلی آسمانِ در سوزدمی دوزخی شُعلۀ

 همگانی عَزای سیاهِ پرهمِ است وُتابپیچ در

 آورده فُرود خویش درَفشِ غروب،

 است سوُزش در مودع از پیش

  بسیار باریِاَشکْ از است فرسوُده خوابْبی زمینِ و

 خَزَدمی بیرون کُنامْ از دَدی

 زَنان،هَنگ هاخاک در

 تازان،پیش نَنگِ وُ ستم راهِ در دروغ، راهِ در

 دادرسی به وجدان، به دانون، به اِعتنابی دشمنانی

 دَرَندمی هم از را کشور زندۀ پوستِ

 کند نابود * را"کورواالن"که  استخواستار  هاآن پَلیدی وُ کین

 حافظه... ولی

 است تَلخ ایناله مانند که حافظه ولی

 نَشُده،رام هاییرَ بِ آن شمِخَ

 .دارد خاطر در را رَسَنده فَرا فانِتوُ آن هیانِطُ

*** 

 ساخته وَرشُعله را زمین آلود،خونْ هایزبانه این

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Venko_Markovski
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 بَرَند،می سَربه فَرسایَنده رَنجی در مَردُم و

 مَرگْ تَختۀ بر است اینازهجِ گویی کشور

 .مانده کِرِختْ آختِه، هایدست و

 !داری خویش با والزَ وُ زانخَ که ظُلمَتی ای !آه

 .همانندی صَلیبْ تَلّ ِ به اینک تو شیلی! ای

 !شوید غُرّان آگین،شمْخَ هایرانهتَ ای

 .اندکرده آمیزیرَنگ خونْ از را آسمان پوُالدِ زیرا

*** 

 گذشت خواهد آشُفته دورانِ این و

 سوخت خواهد آخر تا کابوُس این خاربُنِ و

 تافت خواهند شیلی بر پاکْ اخترانِ و

 پایید خواهد دیری تا هاتراحَجَ ولی

 داد خواهد رَنگ تیرِگی، در تاب،شَبْ هون اندوه، و

 .کُنانخِشخِش باد وَزِشِ از هافلَعَ و

 نیناکِشتَ روح وُ است بَرگْبی زمین زیرا

 نیست نیرویی وُ نیست ایگُلوله

 کُشت، توانَد بازوُ هِندِشِبی که

 .را رَزمَنده یک را، رادربَ یک را، انسان یک روحِ

  ظَفَر، پرهمِ ،"کورواالن لوییس"ای  تو و

 .هستی رَخشْآذَ درَفشِ آزادی وُ آیَتِ

 رسید. خواهد دِصاص روزِ که بِلَرزید دژخیمان! ای پَس

 با امضای ا.س )مخفف ا.سپهر( 344، شمارۀ 3111منبع: ماهنامه مردم، سال 

سپتامبر Luis Alberto Corvalán Lepe (04 -لوئیز آلبرتو کورواالن لپه-لوئیس کورواالن* 
( که از 0112تا  0138(، دبیرکل ساب  حزب کمونیست شیلی )از 0202جوالی 00 -0101

بود که  "هسالوادور آلند"رهبری دکتر به "جبهۀ متّحدِ سوسیالیستی"فی ائتال ی دولتِحامیان جدّ
 Venko، وِنکو مارکوسکیاز ددرت سادط شد. ژنرال پینوشه  دستِبا کودتای آمریکایی به

Markovsky 2 -0103مارس 3لهار )بُ مدارِ کمونیستِنویسنده، شاعر، پارتیزان و سیاست 
 )ویراستار(( 0188ژانویه

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

https://aayande.wordpress.com/2010/07/21/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF/#more-1111
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Venko_Markovski
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Venko_Markovski
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Venko_Markovski
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 زَر )طال(

 کسپیرشِ ویلیام
 (timon of athens)بر اساس نمایشنامه تیمونِ آتِنی 

 
  رنده، ای زَخشَرَ جادویِها، ای بَ رپُِ  ای فلزّ

  رنوّن از تو مُگوُاز تو گشته زیبا، تیره شتْزِ

  رسْ دالوَ، ناکَذبْ ح ّرنا، کِستْ واال، پیرْ بُپَ

 اَصفَر هیست گوئید ای خدایان! ازهه رو این دیوِ

  مَنبَرد به عبَد از مَزاهدان را رانَ نان وُکاهِ

  رستَباید ز بِرُبیمار بِ آرامشِ شِبالِ

  رسَکباد یِ گاهی دین دهد بر ه بسازد دین وُگَ

  رداوَ رمانِفَرم است بیجُ رزشِآمُ یۀما

  رنکَمُ نجِآن رَ ر سازد زشتیِذامی دوُاز جُ

  رد تاجْ بر سَادبال سازَ دِسنَزد را بر مَدُ

  رّفَ ددرت وُ الل وُجَ جاه وِ را شهرت وِ د اوخشَبَ

 رنظَمَنیکْم را سازد عروسی شوُ جوزِوآن عَ

 !ره گوهَتیرِ ن! ای پلیدِلعوُمَ دور شو ای دیوِ

 

http://ketabnak.com/book/8507/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D9%86%DB%8C#versions
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 (313جلد اوّل صفحه، 3111سال )اثر کارل مارکس، برگردان ایرج اسکندری،  منبع: کتاب کاپیتال
 (   34صفحه ،، )اثر بوریس ساچکوف، برگردان محمدتقی فرامرزیتاریخ رئالیسمکتاب بازنشر در و 

 

محسوب  های اوج پختگیِ شکسپیرهند اثر سال ازیکی ،در ژانرِ تراژیک"آتِنیتیمونِ"نمایشنامه 

کند. ای پیدا میرانهموزون و شاع م از آن که نثرِسوّ صحنۀ-ههارم پردۀ ویژه دربخشِشود، بهمی

یادان احسان زندههون  شاعرانی مارکسِ فیلسوف وکارل ه توجه بزرگانی هون هیزی کهمان 

 کند تا به برگردان آن مبادرت ورزند. )ویراستار(ه خود جلب میرا نیز ب شاملواحمد طبری و 

توانید انجام شده که می "احمد شاملو" یادزنده توسط نیز شکسپیر دیگری از این شعرِ برگردانِ

 :دربارۀ پول در این ویدئوکلیپ را با مقدمه ای از کارل مارکسنآ

https://www.youtube.com/watch?v=CpJ3MjSWD6k&list=PLMm4JtG_Rh6EczHu1Gp14v3N

sH98-jCOu 

 

 :کلیپویدئودر بیانِ شاعرانۀ برتولت برِشت را در این  "پول"توصیفِ و 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wphcSvwenGA&index=5&list=PLMm4JtG_Rh6EczHu1

Gp14v3NsH98-jCOu 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

 

 

 

 

http://ketabnak.com/book/35693/%D8%AA%E2%80%8D%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8D%D8%AE%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A6%E2%80%8D%D8%A7%D9%84%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%B3%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8C-%D9%BE%E2%80%8D%DA%98%D9%88%D9%87%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A6%E2%80%8D%D8%A7%D9%84%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%B3%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%86%E2%80%8D%D8%B3%E2%80%8D%D8%A7%D9%86%E2%80%8D%D8%B3%E2%80%8C-%D8%AA%E2%80%8D%D8%A7-%D8%A7%D9%85%E2%80%8D%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://ketabnak.com/book/35693/%D8%AA%E2%80%8D%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8D%D8%AE%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A6%E2%80%8D%D8%A7%D9%84%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%B3%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8C-%D9%BE%E2%80%8D%DA%98%D9%88%D9%87%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A6%E2%80%8D%D8%A7%D9%84%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%B3%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%86%E2%80%8D%D8%B3%E2%80%8D%D8%A7%D9%86%E2%80%8D%D8%B3%E2%80%8C-%D8%AA%E2%80%8D%D8%A7-%D8%A7%D9%85%E2%80%8D%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://ketabnak.com/book/8507/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D9%86%DB%8C#versions
https://www.youtube.com/watch?v=CpJ3MjSWD6k&list=PLMm4JtG_Rh6EczHu1Gp04v3NsH98-jCOu
https://www.youtube.com/watch?v=CpJ3MjSWD6k&list=PLMm4JtG_Rh6EczHu1Gp04v3NsH98-jCOu
https://www.youtube.com/watch?v=wphcSvwenGA&index=5&list=PLMm4JtG_Rh6EczHu1Gp04v3NsH98-jCOu
https://www.youtube.com/watch?v=wphcSvwenGA&index=5&list=PLMm4JtG_Rh6EczHu1Gp04v3NsH98-jCOu
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 نیفلسط لقِزمیِ خَی رَهارانهتَاز 

 سُروده از عربی به فارسی(  2 )برگردانِ

 
که  یماسه: اندوهرشار از اندوه و حَاست سَ یدر دورانِ ما سرنوشت نیآوارگانِ فلسط سرنوشتِ
عناصرِ  نیا ی، هر دو"آصفه"و  "فتح" یهاکیهر ۀانل شده است و در تردَماسه بَبه حَ

است.  افتهینده رزانَفت و لَگِو شِ بایخت زسَ یها و هم در نواها انعکاسهم در واژه ،یسرنوشت
شوار. با است دُ یکار یفارس ۀبه ترجم زیو سوزان ن یخلق یها. انتقالِ واژهدیشن دینواها را با

برخاسته را که در از آن عواطفِ ازجان یاگوشه بتواند نیریز یهااست نمونه دیماُ حال،نیا
سودِ را به بیجمنعکس است، ارائه دهد و احساساتِ نَ نیخل ِ فلسط یو انقالب یرزم یهاترانه
اند، تجاوزگران مشهول عادالنه بر ضدّ ِ یردبَکه به نَ سمیونیهو صَ سمیالیرمِ امپِتَسِ انِیدربان نیا
 . )احسان طبری(کند جیسبَ ترشیب

 *** 

 دَمّی، دَربی، بَلَدی، اِسمی -3
 م،اهرم، نامم، شَام، راهاخون
 م: عربِ فلسطینی!انشان

 ،ای هستم از آتشِ شورشمن شُعله
 ،کوبدرو میای هستم که فُمن حربه
 ،ای هستم انباشته از باروُتمن خزانه

 .من دستی هستم آماده بر توپ
 "رَملِه"، در "یافا"، در "دُدس"در 

 .امشدهسرزمینِ اشهالمن شورشِ 
 ست آن راهِ آزادی ا این
 گشایندهایش میریککه هِ
 رَزمیمر دست میه بَشنِدِ
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 ،با کارد، با بیل
 (فَالخَنناخن )ک، با توپ، با با موشَ

 ل  استشورش، مسیرِ خَ
 م،اهرم، نامم، شَام، راهاخون
 م: عربِ فلسطینی!انشان

 

  یتلّذم دیقَ رتُسَد کَقَ نااَ -1
  .مستَسَخود را گُ یِخوار یندهابَ

  .هم شکستماو را در ،من بود یروزهریمن بود و سازنده ت ژخیمِکه دو آن
  .ها شدمرَ یفانوُتکردم و هون  رانیخود را و زندانِو 
  .کنمیم وِلهلرش وِشوُ شِفدرَ ریهستم که در ز ایعلهشُ

  ،ب ندارملَ ربَآن  ادِیهستم و جز  "تحفَ" من فرزندِ
  .مرا خواهد ساخت او که بازگشتِ تازِشْیپ و سپاهِ

  ،ختهیمرا برانگ ل ِخَ رشِو اوست که شوُ
  ،شوده استمرا گُ بازگشتِ و اوست که راهِ

 تح! فَ –تح فَ
  .ده استوشگَمرا  بازگشتِ اوست که راهِ

 

 ل  بَّکمُال ضیعمُالب عشَّالب منتُآ یخاَ اینا اُ -1
 رادر بَ یمن ا یآر ،رادربَ من ای

  .آوردم نمایا رشدهیزنج ل ِبه خَ ،آواره ل ِخَه ب
  .بردارند داسْ ما بازماندگانِ ،ما زاستا پَ ،الح برداشتمو سِ
  .ها کردملگهها و جُهدرّ نیا یاریآب خود را منبعِ خونُ خم وُو زَ
  ،شما است به گردنِ یوام نیا

  .ناپرداخته گذاشت توانینم ،است  ّرا که به حَ یو وام

 

  یمفی دَ اِغمس یَراعِك -1
  ،سیم بنوامرا از دهن تِیّن و وصرکُتَ مات را با خوناهامِخ

  ،خوانندیرانه منگر که تَم بِاو به لبان
  .رمیمکه بِاز آنشیپ
  ،خوانندیم مابانمن است که لَ لِدِ یدهایماُ نیا
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  .دیگویپدران سخن م داستانِ وُ یاست که از زندگ ییدانِ نیا
  ،آورد یرو یل  به نبردخَ
  آخته است زمْیرِ رَشمش "تحفَ"

  .کندیم یاریرا آب خاکْ خونِ
  .سیم بنوامرا از دهن تِیّن و وصرکُم تَاات را با خونهامِخ

  :سیردان بنومَ ۀبه هم
  !ناندمَرجا یا !رادرانبَای 

  م،را نوشت شیخو تِیّمن وص
  .ماست شبِ انِیپا نماست، ای مِدَدهیپسِ مودارِنُ نیا ،ماست دورانِ ۀنام نیا

 دیکن لیکما شما تَامّ ،گذرمیمو من در
 .دیردبار باشو بُ ...دیردبار باشبُو  ...دیردبار باشو بُ
 

  دنا صامِاَ یالدبِ رضِاو بِ -1
  ،دارمیمن پا ،دارمیمن پا

  .دارمیمن پا ،کشورم نِیدر سرزم
  .دارمیمن پا ،ندیبارا برُ امشهو اگر تو

  .دارمیمن پا ،شندم را بکُاو اگر فرزندان
  .دارمیمن پا ،مارانیو ۀخان وارِید یۀدر سا ،کنند رانیم را واهخان اگرو 

  ،هشنِدِ ایهوب  یو در دست
  شْفدرَ یدر دست
  .دارمیدهم و من پایم گرید را به دستِ شفدر ،م رااند دسترَو اگر ببُ
  .دارمیمن پا ،خود دبستانِ در باغِ
  .دارمیمن پا ،خود مانُیا با عزم وُ
  .دارمیمن پا ،خود دندانُ با ناخن وُ
  .دارمیمن پا ،خود و خونِها خمبا زَ ،باشند اریها بسخمزَ کرمیپ رو اگر ب
 .دارمیمن پا ،دارمیمن پا ،دارمیمن پا ،دارمیمن پا

 

 یرالثُّ تُدسَّراض تَوَ یموطن یف یاَخ ای اَنا -0
 رادر، بَ یا من،
 بخوابم،  ندم که بر خاکْرسَخود خُ هنِیم در
 اش بزنم،بوسه رم،یاش بگآغوش در
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 .اشنمیکه بباز شو ِ آن 
  ام هون شُعله استخون یهاکّههِ
 .کندیم یاریرا آب نیرزمآن سَ و
  ل ِ مااست راهِ خَ نیا
  است یادهیپسِ و
 .دیبازماندگانِ ما خواهند د که
 

  هیبعشَّال ناتَالمَدّ! المَدّ! یا ثورَ -4
 ما لقیِ خَ ی شورشِا شیپبه ،شپیبه
  .ستدیرا اجا فَدر آن هاکیرهِ یۀکه پوُ ستین یمرز
  !شیپ ،شیپ ،ما شورشِ یا

  !شیپ ،شیپ ،ما نبشِجُای 
  -زندیم ادیکه فر-زند یم ادیل  است که فرخَگِ بان نیا

  !رندَاز تُ رتَیزند دویم ادیکه فر
  ،میکنیم تیشورش حما یِروزیاز پ
  !آن باد یدافِ ماندانمن و فرز خونِ
  ،میرومانیپِیم، بانیشتپُ
  .میکریبر پِ یداریپا هِرِزِ
  .دانشجو است رزگر وُبَ وُ گرکار مانِیما پِورشِ ش

  ،میارافراشتهشورش بَ فشِدرَ یبا دست
  .میداریالح برمسِ گرید با دستِ

 !ما یلقخَ شورشِ پیش ای، بهشیپبه
 

  عادیاالِ لیَعَه رَفَتحُ الثَو -یالدبِ ی،الدبِ -2
  !باد روزیتو بر دشمن پ شورشِ !کشورم ،کشورم
  !اکانین نِیرزمسَای  ،نیفلسط

 تو باز خواهم گشت  یسوبه شکیب
  .را برآورده خواهدکرد ماهنیم یشورش آرزوها یِروزیپ

  !من بزرگِ عش ِای  ،نیفلسط
  ینمَ یآرزو تو آماج وُ

  .کنمافررا بَ یدشمن وُ لمتا ظُ میآیتو م یسوبه کّشَیب
  !حیسمَ گهوارۀ یا ،نیفلسط

  ،لند استن بُآ در دمحمّ یِکه ندا ییجا یا
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 ه کرد دار را بِخمزَ کشورِ نیا دیبا
  د.لوُدشمنان پا شِیرا از آالو آن
  !من دِیمتنها اُای  ،نیفلسط

  .به تو باز خواهم گشت کّشَیب
  .ممکن است زمْرَ یهافشدرَ رِیآواره تنها ز ل ِخَ افتخارِ
  ،ستای نامُردنی تو ل ِخَ ،نیفلسط
  ،داد نخواهددر  نتَ یموشو به خَ

  د.الح خواهد بوش بر سِادست وستهیپ "هفصِعا"و 
 شت خواهد کرد ند را کِبَلْدِ نِیگذاشت و زم خواهد یجا پانیدر ا "هفصِعا"

 .رکوب خواهد کردکشور را سَ انِائنو خ
 

 3111سال  1منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ 
 

 
 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 یروزیپ
 (0124-0125) پابلو نِرودا

 بود ستیعصر معاصر که کمون شاعرِ نیترمناسبت درگذشت بزرگ به

 
جهان با مرگِ او  رایز ،ستین یخبرِ عاد کی نیگذشت و ادر Pablo Nerudaنِرودا  پابلو
 گفت،یکه هنرمندانه شعر مآن یپابلو نِرودا فقط برا یول ؛شاعرِ معاصر را از دست داد نیتربزرگ

خود و خل ِ خود را  هنِیاستوار بود. او م یستیونالیپُرشور و انترناس یپرستهنیبزرگ نبود. او م
ها و حقو ِ انسان یاو  هوادارِ برابر مبارزه کرد. یها عُمرآن یآزاد یو برا داشتیدوست م

بود و  ستیبود. او کمون سمیالیو سوس یراهِ صلح، دموکراس مدافع منافعِ زحمتکشان بود. او مبارزِ
را  یپرستهنیشورِ م نیا ۀهم ،یانقالب یهاآرمان نیا ۀهم ،یاحساساتِ انسان نیا ۀپابلو نِرودا هم

پابلو  کهنیشاعرِ معاصر شناختند. با ا نیتربود که او را بزرگ ساننیو بد گنجاندیشعرِ خود م در
بود که  یماریصورت نگرفت. در بِسترِ ب یعیمرگِ او به طور طب یبود، ول ماریب ینِرودا به سخت

رزمِ را سادط کرد. دوست و هم ندهیدکتر سالوادور آل یو خلق یدانون حکومتِ ،یستیفاش یکودتا
خود وفادار ماند، به  ینفس به خل ِ خود و به آرمانِ انقالب نیکه تا آخر ندهیاو، دکتر سالوادور آل

 از آن مردمِ یاریرزمان او، بساز دوستان و هم یاریبس ع،یفج تِیجنا نیدنبال او به دیرسدتل
ساطورِ جلّادان  ریها کرده بود، زخود را ودفِ دفا  از آن یهنر تِیادخلّ تمامِ یکه و یزحمتکش

و هرهه که  نیراه با آثارِ مارکس و انگلس و لناو هم به اسارت درآمدند. اشعارِ ایدادند و جان
زد حدس توانیگرفت. م یاهیرا س یلیداشت، سوزانده شد. اف ِ روشنِ ش یتردّویاز آزاد ینشان

داشته است. از  یانقالب عرِدر روح حسّاسِ شا یهه اثر زیانگحوادثِ دردناک وغم نیا ۀکه هم
کردند.  عینِرودا را تسر مرگِ پابلو ستیفاش انِیبه جرات گفت که کودتاه توانیکه م جاستنیا
او درار  ینِرودا در آرامگاهِ ابد هرگز فراموش نخواهد شد. هنوز جسدِ پابلو زیها نآن تِیجنا نیا

را سوزاندند. با  شیهاکردند و کتاب رانیوخانه او را غارت و  ستیفاش انِینگرفته بود که نظام
پابلو نِرودا را تا گورستان  اگو،یهزاران نفر از مردمِ سانت ،یستیدر آن اوجِ ترورِ فاش همهنیا

 پرستانهنیم ۀنیها را که بر سگلوله رِیفصَ ونال،یانترناسفشاندند و سرودِلکردند، بر او گُ یراههم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7
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 قتِیحق نیو ا اند،دانیجاو یرویخل  و شاعرش ن اش،خل شاعر و  ،یخفه کرد. آر نشست،یم
 به ثبوت رساند.  گرید بارکیهنگام مرگِ پابلو نِرودا  ،یلیرا خل ِ ش یخیتار

 ی(است. )احسان طبر یاز متن آلمان* اشعار ۀترجم
 

 )ویراستار( "بداندیشان"،"دهم!آژیر میبارِدیگریک"،"پیروزی" ترتیب:به شعر سهترجمۀ  شاملِ*

 
 ندهیام آلراهِ دوستشد که هم نیهن پس
 :گاه رفتمورزشْ به
  زیستاخنظامِ رَ کی ستانِیه یسو به
  یلیش یِانقالبِ دانون یسو به
 
 .زدیخیبرم گُلِ سُرخ که از آن صدها بانگْ یایدر نیا
 
  جا بودآن زیمن ن ستِیحزبِ کمون و
 (رانبَنجرَ شِیهون نما بایز)

  جهان خِیدر تار ییکه گوهنان
 .دشُ مودهیپِ یگرید گامِ
 

  دارمیرا به ارتفا ِ زمان بَرم رابْشَ جامِ
 .بَرَمیها مل خَ یآن را به سوُ و
 

 ("ک")با امضای مستعار  3111مرداد و شهریور  1مجلۀ پیکار، شمارۀ منبع: 

 

 به نمایهبازگشت           واژه نامه
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 !دهمیم ریآژ گرید بارِكی

 (0124-0125) پابلو نِرودا
 بود ستیعصر معاصر که کمون شاعرِ نیترمناسبت درگذشت بزرگ به

 
 

 !شده داریدر پَطَخَ یهانشانه

 .موازَنَیفان را موُتنادوسِ  ،زمندروُیل ِ پخَ یبرا

 

 .میوندیهم بپرا به رویوُ ن جدانوِ

 

  است یزندگردگاهِ ناوَ یلیش

 !شَرَف یبرا یردبَنَ

 !ش عِ یبرا یردبَنَ

 
 ("ک")با امضای مستعار  3111مرداد و شهریور  1مجلۀ پیکار، شمارۀ منبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 شانیاَند بَد
 (0124-0125) پابلو نِرودا

 بود ستیعصر معاصر که کمون شاعرِ نیترمناسبت درگذشت بزرگ به

 
 

 تده از باروُها آوردند انبوُفنگوُ تُ آمدند

  نیگانهدامِ سَهم کیو فرمان دادند، فرمانِ  ن،یسرزم نیا به

  خواندیکه سُرود م افتندیرا  یلقخَ و

 .کردیش مدَحِتَّعش  مُ یِرویو ن فهیکه احساسِ وظ افتندیرا  یلقخَ و

 .اش در دستمرهَشد، پَ نیالغراَندام، او نقشِ زم ۀزیآن دوش و

 .دارخمفتاد، زَدر کنارش اُ زی، او نروُندهآن جوانِ خَ و

  افتادندیمُردگان را که م دندیزده، دتْحشَم، وَردُمَ و

  ردشم وُ با دَخَ با

  نگرَ خونْبه ییهامرهَفتادند با پَرود اُگان فُجا که کُشتهم شدند آنخَ سپَ

 .ندافرازَیباال ب گریالن بارِ دبه ضدّ ِ داتِ تا

 

 گانِ ما، به نامِ کُشتهگانکُشته نینامِ ا به

 !مبَلَطَیم فریکِ

  خون است یهاکّهآن لَکه بر هنیم نِیسرزم نینامِ ا به

 !مبَلَطَیم فریکِ
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  تازندیدِ ددرت مسنَمَ یردابِ خون به سوخائنان که از گِ یبرا

 !مبَلَطَیم فریکِ

 اندداده عامّکه فرمانِ دتلِ یکسان یبرا

 !مبَلَطَیم فریکِ

  کنندیدفا  م یکارهیَس نیکه از ا یکسان یبرا

 !مبَلَطَیم فریکِ

 خونِ خود را بهدهآلوُ یهاکه دست خواهمینم

  ندازَیمن ب یسوبه

 !مبَلَطَیم فریکِ

  یکه هون فرستادگان شاننمِیبب خواهمینم

  انددهیمدر خانه آرَ

  مکان نیهمو در جانیهم

 جازاتمُ ۀبر هوُبَ شاننمِیببِ خواهمیم

 !مبَلَطَیم فریکِ

 
 ("ک")با امضای مستعار  3111مرداد و شهریور  1مجلۀ پیکار، شمارۀ منبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 مَرگ وُ زندگیِ خورشید
 (ندایچاغ نیباتق نیآخشامالر)

 نیدیآ ۀرودسُ یجانیآذربا شعرِبرگردان 

 
 ریگبْشَ 
  شودیه منباشتِاَ جانیاز ه املدِ

  سارِ بُلندکوه یبه آن سو منَکُینظر م کهیهنگام
 .را دیخورش روخُفتنِفُ نگرمیم و
 شیروز از خو هر
 :پُرسمیم خودانهیب
 کند؟یغروب م دیکه خورش ستیه از
 
  ریگبْشَ
  شودیه منباشتِاَ جانیاز ه املدِ
  بُرَدیم امسفَنَ

  دیزدنِ خورشطهکه به غوُ دَمآن
  زافانْموّاجِ توُ یایدر در
 .مگرَنِیم
 
  شومیها مَحو مهرِنظَمَ نیا در

  که خود را فراموش کند یکس همانندِ
 :پُرسمیم باز
 شود؟یه مردِغَ دیکه خورش ستیه از
 

  در گُذار است نگْدرَیب زمان
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  رآوَرسْتَ یِرگیت
  خَزَدیم دیدنبالِ خورشبه که
  را یتار ۀردپَ
 گُستَرَدیکه فرزندِ اوست م یآن نورربَ
  زمان، گرهه کوتاه است نیا

  سازدیدار منموُ امدگانیشت را در برابرِ دزِ یقیحقا
 .دزَیریرو مفُ امدهیاز د سِرِشکْ و
 
  هاهرِنظَمَ نیا یسودَم که آنآن امّا
 مدوزَیارغوانِ آسمان م ۀبه جام شمهَ
  ردیگیرا نشاط م میگلو
  دیَآیند مام بَزبان تَپَد،یم املدِ
  ستیه دانمینم
  زدینگاَیرمحال را در من بَنیا یزیهه ه دانمینم
  د؟یماُ ایرس تَ ایاندوه است  ایآ
 
  !دیماُ یآر
  ندم کهرمَباوَ رایز

  گریبارِ د روزیپ دِیخورش
  خود یِهمه شُکوه وُ بزرگوار با
 خواهد خاست.رآسمان بَ یسوُ به

 

 ("ک")با امضای مستعار  3111مرداد و شهریور  1مجلۀ پیکار، شمارۀ منبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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  باردرف میباز هم بَ
 )قاریا غیر، گینه(

 نیدیآ ۀرودسُ یجانیآذربا شعرِبرگردان 

 
 

  دبارَیرف مباز هم بَ

 مرَبَینج مام، رَنگتَلدِ شهیمن هون هم و

  برمینج مرَ یآر

  هه؟ یبرا یدانینم ایآ

 .برمینج ماو رَ یباورمند وُ یراست ،ییبایز خاطرِبه

  بود لکّهیبود، ب زهیبود، پاک دیپسِ

 مودیپیآن هنگام که راهِ آسمان را مدر

  شیها پمدّت یآر

  دیرود آفُ نیکه به زم دیشیاندیم

 .ر داشتباوَ نیزم ییِبایوُ ز یزگیپاک به

 بامداد نِیدر لحظاتِ زرّ دیاُم نیا با

  نر تَبَ یسعروُ ۀجام

  کُنانیباز گُستَران،بالْ

  درود آمَفُ نیزم بر

  ستَردجهان گُ رِراسَناکِ خود را بر سَتابْ دِیپسِ ۀجام

 .ساخت انیخود را نما ییِبایز یِهگونگ و

  هند نگذشته بود یدَم هنوز

  افتیرا  یراست که
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  دیرا د هایدیلپَ وُ ینیرکهِ

  افتیرا در یگرسنگ

  دیرا د دادیوُ ب متَسِ

  ستیرگَجنگ نِ به

  .بُرد یآن پِ یِگهگونهه به

  ستاش گُسَتوهسُ ۀرشت سپَ

  دینال د،یکش ادید، فرزَ بانگْ

  سوُدمیم یآن پازمان که برآن

 :گفت

  دینکن امنیرکهِ د،یها کنرَ مرا

  مردَگَتا به آسمان باز دیها کنرَ مرا

  هایداز بَ ردوُ

  مزَیلح وُ صفا درآمصُ یِزگیپاک با

  آرزوها نیا با

  دهایاُم نیا با

  دهینرس انیمرش به پاعُ هنوز

  هاکمهمِ هَتَفشار وُ سِ ریز در

 رفت. انیشده از م زشت

 
 ("ا.ک")امضای مستعار  3111آذر و دی سال  1منبع: مجلۀ پیکار، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 کمۀ ژنرال چَ
 یِوگِنی یِوتوشِنکو 

Yevgeny Yevtushenko 

 
 تصویر خارج کردن جنازۀ سالوادور آلینده از کاخ ریاست جمهوری شیلی

 
 ،استادانه ،شیخو است که در اشعارِ یشاعرِ نسلِ جوان شورو نیترسرشناس ،وتوشِنکویِ ینوگِیِ

 نیدر محتوا همراه ساخته است و از ا یو انقالب یدر لفظ و شکلِ شعر را با شورِ اجتماع ینوآور
است.  یمعاصرِ شورو اتِیدر ادب یاکوفسکیسنّتِ ما کنندگانِدنبال نیترحهیاز پُر در یکیجهت 
 "ژنرال ۀهکم"سُروده است و در آن  یلیش نِیخون ۀبه مناسبت فاجع وتوشِنکویِرا  نیریشعر ز

 نیبا ا زین رانیشده است. مردم ا فیتوص یستیفاش تِیّمیمظهرِ خشونت و بَه به مثابهِ
است که  یارمهانِ شوم نیکه ا دانندیم یخوبدارند و به نیرید ییآلود آشناخون یهاهکمه

 . داردیم لیجهان گُس یهاخل  یاواشنگتن بر
 ی(( انجام گرفته است. )احسان طبر0125، سپتامبر03ۀ)پراودا، شماریشعر از متنِ روس ۀترجم
 

 !پانچو یتو، ا ییکجا

  دوستِ من یا

 ی!لیش "نِندَك لَجَ" یا

  یزندان یهالهیدر پَسِ م دیشا

 نشده باشد،  تارَی فْصادُتَ اگر

  دور یهافاصله نیکه بر فرازِ ا یتو شو  دار و

  ،یبِخُروش

  ژنرال بر لبانِ توست ۀفسوس، هکم امّا

  ی.توانینم دنیخُروش و
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  را یانقالب قتِیحق

 کرد،  تواندینم مالْیپا یکس

 یهند یدادر است تنها برا دشمن

 کند،  اشرکوبسَ

  یاخُمپاره ییممکن است که جا زین

 ات اصابت کرده باشد، ژنرال به پُشت ۀهکم زِیمانند نوکِ ت ناًیع

  هم دیشا و

  جاآن هنوز

  یکنیم یستادگیها اتانک هیفنگ علتُ با

 دیاُم ۀمنطق نیسمانند بازپَ ،یاگوشه و

 ی.دفاع رگرمِسَ

  ژنرال ۀهکم ۀشدکوبْخیکفِ م یول

 .آوردیفشار م نیآهن یاهون وزنه اتیخاکستر یموها بر

  محبوبِ من یاگویسانت

 .است دارخمزَ

 .اندحرکتیو ب بستهیپا یمسافر یماهایهواپ

  سِتُرَدیم کمه را از خونْهَ میدژخ

  کرده است رَعَ وُ ستهخَ

  ندهیبِ آلصلوُمَ ۀههر یول

  ریذناپَدفهوَ

 .درخشدیژنرال م ۀکمهَ هایس ۀنیآئ در

  رسدینظرم مناگاه بهپانچو، به و

  هاهپاشنِ که

  شدهکاخِ بمباران ۀزَددوُد یوارهاید در

  شوندیکوفته م نیزم ربَ

  را کرمیپِ و

 است،  یاهنوز در آن گرماگونه که
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 کنندیب مگدکوُلَ به دصدِ کُشتْ رانهجانوَ

 ژنرال زِیدَم هون جَرَنگِ مَهم نیدر هم و

  دهندیآوازه سر م لندگوهابُ

 کشور امن وُ امان است،  د،یآسوده بخواب که

  خواهندیم مانیژخدُ و

  را امشدهربارانیت قانِیفرَ زدانه،دُ

  رالژنِ یهاکمههَ در

  یدر گور ییگو کههنان

 .کنند فنْدَ

  هاتانک

 .هاستکمهکنِ مخصوص سِتُردَنِ هَپاک ماهوتْ

  ست؟یها هکمههَ نیا واکسِ

  .هاخونِ هوپان ها،یهمعدن خونِ

  ست؟یپرهمِ کشور در نظرشان ه و

 .هاانداختنِ آنر بَ یبرا یاپارهجُلْ جز

  د؟خورَیدردشان منِرودا هه به پابلو

 !کمه دوختهَ توانیعر که نمشِ از

  !ل دستانِ ماهرِ خَ یا ،هه یبرا آه،

  د؟یدوزیها مرالژنِ یبرا کمههَ

  رجِ زندانکمه مانند بُهَ ندِبَسا 

 .است وُ بُلند ختسَ

  که دیهست یاها، از پوستِ زندهکمههَ یا شما

 .اندهندِکَ نیالت یکایآمر یِآزاد از

  ؟ییکجا پانچو،

  ،یاهیاست و نه پوُ یشدن یروازنه پَ ،یلیبه کشور ش امروز

  قانیفرَ یِاریمن، به  ۀرانتَ یا یول

 ی!رآرواز دَپَ به
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  یزمندگانِ آزادرَ ۀزیرنسَ یا

  هارالژنِ یدر پا دیشو یخار

 !ندرَگذَکه بُ دیگذارنَ و

 !پانچو

  ها به ما آموختندکمههَ کوبِشِ

 .را بودنخترسَسَ

  دیقرّر در خواهد رسمُ ساعتِ

  خواهد زُدود زین ل ْخَ و

  ها رارالژنِ ۀکمهَ یپاِ دّرَ

  یلیش خِیتار ۀفیحصَ بر

  را یاثرِ آن انگشتان و

 .ه کردندفِرا خَ ل ْخَ یزمان که

 ا.ط – 3341سپتامبر  31

 

 ("ک"مستعار )امضای   3111مهر و آبان سال  1منبع: مجلۀ پیکار، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 
 ،"آلنده سالوادور" پرزیدنت شکستۀ عینکِ یادمانِ کشور ونزوئال، خارجۀ امورِ وزارتِ ورودی رایرسَسَ در

 کودتاهیانِ برابر در میهنی و مردمی مقاومتِ از نمادی شده است؛ نصب شیلی سوسیالیستِ جمهوررئیس

 ...امپریالیسم حمایتِ موردِ
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 ایمتن هزارپنج ما
 شیلی سانتیاگو ورزشگاه در خارا ویکتور آخرین سُرودۀ

 شد شهید چنین شیلی کمونیستِ حزبِ مرکزی کمیتۀ عضو و خلق سُرایندۀ ،"خارا ویکتور" و

 
 (سانتیاگو 3341سپتامبر 30 –سانتیاگو  3311سپتامبر 12)

 

 شیلی ورزشگاهِ در شیلی فاشیستِ هایژنرال که تنی هزارپنج بود، تن هزارپنج از یکی او
 و صاف بسیاری و دادندجان وحشیانه شکنجه زیر بسیاری تن، هزارپنج این از. کردند زندانی
. بود گانکُشته از یکی او و رسیدند، دتلبه نظیرکم دَساوتی با تشریفاتی، هیچ بدون ساده،
  بود؟ هه اشجُرم

 خلقی موسیقی پایه بر که بود *شیلی مدرنِ موسیقیِ بنیادگذارانِ از "خارا ویکتور"
 محتوای خواند،می خود و سُرودمی خود که هاییترانه به او. است استوار التین آمریکای
 مس، معادنِ کارگرانِ اُمیدِ و بیم آرزو، و رنج شادی، و اندوه او. داد پیکارجویانه و انقالبی
 میان به او. ساختمی منعکس خویش هایترانه در را انقالبی روشنفکرانِ و زحمتکش دهقانانِ
 ستم و استثمار از آزادی برای مبارزهبه را هاآن خویش هنرِ با و رفتمی زحمتکش مردمِ
 سوی به وادعی، آزادیِ سوی به را شیلی خل ِ که ،"خل  یگانگیِ جبهۀ" از او. انگیختبرمی

 شیلی کمونیستِ حزبِ مرکزی کمیتۀ عضو او. کردمی دفا  پیگیری با بُرد،می سوسیالیسم
 این از جُرمی هه خوارخون هایفاشیست برای. بود خل  محبوبِ و خل  سُرایندۀ او. بود

 ورزشگاه به را او ودتی. کردند زندانی سانتیاگو ورزشگاهِ در را او "جُرم" همین به و باالتر؟
 زندانی، یارانِ میان در زندان، این در. داشت همراهبه را گیتارش خود، دائمی دَمِهم بُردند،
 را او هافاشیست تهدیدِ رغمِبه زندانی یارانِ. کرد آغاز آن خواندنِ به و سُرود را اشترانه آخرین
 پیروزیِ به اُمید ندای مقاومت، و پیکار ندای ها،فاشیست محکومیتِ ندای. کردند راهیهم

 از را طادت و پیچیدند خود به خشم از هافاشیست. افکند طنین ورزشگاه در عدالت و آزادی
 دیگر او. افتادند خارا ویکتور جانِ به تفنگ دُندا ِ با سربازان افسر، یک فرمان به. دادند دست
 ضعیف رفتهرفته که صدایی با ولی بود، شده خُرد هایشدست هون بنوازد، گیتار توانستنمی
 او ددرآن سربازان و خواندمی آواز هنانهم داشت، بدن در جان که ایلحظه آخرین تا شد،می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
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 دار به هاآن برابر در را اشجنازه زندانیان سایرِ "عِبرتِ" برای بعد و داد، جان تا کوبیدند را
 شیلی کمونیستِ حزبِ مرکزی کمیته عضو خل ، سُراینده ،"خارا ویکتور" و آویختند؛

 شد. شهید هنیناین
 از توانست که جوانی رفی ِ وسیله به اششهادت از دبل را خود ترانۀ اوّلِ بخشِ "خارا ویکتور"

 به زیر در آن ترجمه که است بخش همین و فرستاد، خارج به بگریزد، سانتیاگو ورزشگاهِ
 ولی نیست دست در اطالعی ترانه دوم بخشِ سرنوشت از. رسدمی گرامی خوانندگان اطال 
 انقالبی روحیه دادنِنشان برای شیلی، هایفاشیست محکومیتِ برای است، دست در که همین

 برای پرورد،می خود دامنِ در "خارا ویکتور" هون فرزندانی که شیلی خل ِ پیکارجویانه و
 شیری خل  آزادی راه در را خود جان دهرمانانه هنین که "خارا ویکتور" نامِ ساختن جاودان

 .استکافی است، داده دست از
 درآورند، پا از را خل  مدافعانِ و انقالبیون زور، به توانندمی خل  دشمنانِ همه و هافاشیست

 ترانۀ. کنند نابود زوربه توانست نخواهند و توانندنمی اند،نتوانسته هرگز را انقالبی جنبشِ ولی
 و است اندازطنین جهان همه در اینک شده،سُروده مرگ لحظاتِ در که "خارا ویکتور"

 (طبری احسان. )است شیلی خل ِ انقالبی جنبشِ ماندنِزنده و بودنزنده برای گُواه بهترین
***  

: داشتند را نقش بیشترین "ویکتور خارا" زندگی در زن دو :دربارۀ موسیقیِ مدرنِ شیلی* 
 این. شیلی نوی موسیقی جنبشِ مادرِ ،"پارا ویولِتا" و بود محلی آوازهای خوانندۀ که مادرش
 جدیدی نو  ما" بود گفته خارا. آمیختمی سیاسی هایپیام با را محلی هایموسیقی جنبش،

 جایی سانتیاگو، در کوهک کافۀ یک. "بود ضرورت از ناشی که کردیم ابدا  را سازیآهنگ از
. بود اشسیاسی هایفعالیت برای پاتودی کافه، همان بعدها و زدمی ساز آن در خارا که بود

 آلنده براندازی دنبال به سیا سازمان حمایت با و پینوشه آگوستو رهبری به که کودتاهیان
 سانتیاگوی استادیومِ در را دیگر نفر هزارپنج و خارا ویکتور بودند، شیلی دانونی جمهور رئیس
 بعداز روزسه ساله 40 ویکتور جسد 0125 سپتامبر 01 صبح. کشتند و کردند شکنجه شیلی

 پزشک و شد انجام خارا دبرِنبشِ 0221 سال در. شد پیدا خیابانی کنار در اشدستگیری
پس از . است رسیده دتل به نزدیک فاصلۀ از گلوله 44 شلیک دلیل به او که کرد تایید دانونی
ای طوالنی را مبارزه "آماندا"و دخترش  "یون"تبارش ، همسر انگلیسی"ویکتور خارا"مرگ 

در ماه ژوئن سال  رسید: راه از درن نیم حدود از پس عدالت .آغاز کردند  ّحَ برای احقا ِ
آمریکا  شیلی که تابعیتِ پیشین ارتشِ یک افسرِ، "بارینتوسپدرو "دادگاهی در آمریکا  0201
ویکتور خارا  مشارکت در دتلِ کرد را به اتهامِدر ایالت فلوریدای این کشور زندگی میو داشت 

کرد.  محکوم مقتول خوانندۀ میلیون دالر جریمه به بازماندگان08به پرداخت مجرم شناخت و 
 اما شدند؛ محکوم و زندانی خارا دتلِ در مشارکت جرمِ به بازنشسته افسرِ 8 نیز 0208در سال
. او بود و مرگِ دراماتیکِ اشانقالبی رودهایوسُ هاآهنگ ماندگارکرد، را خارا ویکتور که هیزی
/ دارد معنا ودتی آهنگ": بود گوییپیش شبیهِ( بیانیه)"مانیفستو" نامبه آثارش از آخرینیکی
 (ویراستار) "رد...مُ خواهد خواندن حینِ که ردیمَ سُرودِ/ باشدداشته جریان هاگرَ در که
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 ایمتن هزارپنج ما
 ویکتور خارا

 
  ایمتن هزارپنج ما
  شهر کوهکِ بخشِ این در جا،این
  ایمتن هزارپنج ما
  است؟ هند روستاها و شهرها درهمۀ باهم همگی ما، شمارۀ ولی
 اسیرند. آوردند،می در حرکتبه را هاکارخانه و کاشتندمی که دستی هزارده جا،دراین تنها
  -هستند  سرما وُ گرسنگی خوشِدستْ که بسیار هه

 معنوی فشارِ و درد وُ رنج خوشِدستْ
 نون.جُ وُ هراس خوشِدستْ
  رفتند دست از فضا دوردستِ در ما از نتَ شش
  نداشتم باور هرگز که خوردتازیانه هنان یکی مُرد، یکی
 زد. تازیانه هنین را ایزنده انسانِ بتوان که

  بگریزند، هراس این از که خواستندمی دیگر نِتَ ههار
  افکند، گاهرتْپَ به را خود یکی

 هاآن همۀ ولی کوبید، دیوار به رسَ دیگری
 بودند. رگْمَ به زدهرُکْ نگاه با

 انگیزد!برمی وحشتی هه فاشیسم ههرۀ
  کنندمی اجرا عجیب ددّتی با را خود هاینقشه هاآن
  کند، مُختَل را هانقشه این هیزی گذارندنمی و

 است. مُباهات مایۀ کُشیآدم افتخار، نشانِ هاآن برای ریختنخونْ
  آفریدی؟ که جهان آن است این خدا، ای آه
  بود؟ این برای کوش وُ کار آن با آفرینش اعجازِ روزهفت آن آیا

 هست، نمره یک فقط دیوار ههار دراین
  ندارد، آرزویی هیچ که
 .است مَرگ تِسرَحَ در تربیش رفتهرفته و

  بینم،می را نشانه این من و شودمی بیدار من میرِضَ ناگهان ولی
  شرزِلَ بدونِ
  را خود ههرۀ که سربازهایی و ها،تانک غُرّشِ با امّا
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 دهند.می نشان مهربان دایۀ ههرۀ هون
  نگْنَ این علیهِ که جهانی و کوبا؟ و مکزیک؟ و

  خُروشَد؟می
  تریمکم دست هزارده بیافرینند، توانندمی که هاییدست از ما
  است؟ هند هاآن تعدادِ اموطن سراسرِ در امّا

  پُر زورتر جمهور رئیس ما رفی ِ خونِ
  کند،می فوران مُسلسل وُ بُمب از
 زد. خواهند متقابل ضربه نیز ما هایمُشت سانبدین و
  سُراییم؟می را سُرود این نجیرَ هه با
  بِسُرایَم، هراس دربارۀ باید من اگر

  سُرایَممی امروزی هراسِ دربارۀ
  بِسپُرَم، جانْ باید تحشَوَ از گویی کههنان
  دیدن، نهایتبی لحظاتِ این میانِ در را خود
 جَهَد.می رافَ من سُرودِ از فریاد وُ خاموشی که لحظات دراین
  بودم،ندیده این ازپیش هرگز که است هنان بینممی که هیزی
  کنم،می سّحِ که هیزی کردم،می سّحِ که هیزی
 ...........آوَرَدمی دیدپَ را لحظاتی

........... 
 شیلی/ سانتیاگو ورزشگاه/ خارا ویکتور

 

 3111آذر و دی سال  1مجلۀ پیکار، شمارۀ منبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 لیسپُ "قیامِ"
 نکو، شاعرِ شورویوتوشِنی یِوگِیِ

Yevgeny Yevtushenko 

 

 Евгений Александрович Евтушенко   (1434آوریل  3 -3311ژوئیه  32)  

 

 در کایتانو و ساالزار دوران در "ساواک" مانند که ،[DGS-Pide] "پیده" آشامخونْ سازمانِ
 شد مُنحل کشور این در دموکراتیک تحوّالتِ اثر در بود، شیکُمآدَ و دادنشکنجه گرمِ پرتهال،

 شعرِ! زدند "دیام" به دست زندان در آدایان این. گردیدند زندانی آن کارگردانانِ از ایعده و
 در و شده سُروده حادثه این با رابطه در یوتوشنکو یوگنی شوروی، معاصرِ شاعرِ از زیرین

. آن ترجمۀ اینک و .است یافته شرنَ ]ارگان مرکزی حزب کمونیست اتّحادِ شوروی[ "پراودا"
 )احسان طبری(

 
  ساالزار دورانِ لیسِپُ

  کاتانو عهدِ در "تامنیّ پاسدارِ"

  کنید لامّتَ کنم،می رضعَ را شااسم

  پیده نیست؛ ختسَ هندان اشتلفظ

  زد،می هوب به را مردم سیاهِزاغْ لتّصِمُ که ،پیده بله،

  کُشت،می شکنجه زیرِ کرد،می حَبس کرد،می دنبال را همه که

 شده رمافَشریفتَ "دونیهُلُف" به خودش حاال

  است خوریلْدِ اسبابِ خیلی وادعا

 "!است آبکی سوپ این هقدر آه،"



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

471 

 

  "!است افتضاح جااین اوضا ِ هقدر"

  لیسبون زندانِ در که گویند راویان و

  خود کنونیِ ناراحتِ هتلِ در پیده

  کرده دیام دهان، بر کفْ

 !هابیچاره زندان؟ و لیسپُ

 ! است زاحممُ هقدر تاریخ جوزۀعَ این وادعاً

 .پارو وُ جارو رگرمِسَ زندان در لیسپُ

 !معنی؟بی وُ کثیف سوراخِ این در همآن

 !ایدساخته خودتان که رااین ولی ببخشید، اوه،

 !کردیدمی اجرا همریّاَ هاخانهشکنجه این در که بودید شما

 .کرده تانناراحت ددری هاساسْ شِزِگَ اگر ببخشید

  بروید؟ سینما داشتید یلمِ

  خواست؟ تانلِدِ خیابان در گردش

 . شودنمی احم  کسی دیگر امروز آخِر ولی

  است، دارخنده هقدر وادعا

 !زندان در پیده جنابِ "دیامِ"
 

 )فاقد امضای شاعر( 333، شمارۀ 3111اهنامۀ مردم، شهریور بع: منم
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 
 
 
 
 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

471 

 

 ختبَ نِیرزمسَ
 Karl Liebknecht بکِنِشتیکارل ل

 
 

 ن،کستَبتوانند ما را شِ دیشا

 م؛یزیرگُینم دانیاز مِ کن،یل

 د امروزرَگذَکه بُاز آن شیپ و

 .میزیخیپا مهر باز نو، پُر شوُ ما،
 

 "زیههمه"گردد  "چیه" نیکه ا دانم

 ندشَیاندیاز آن زمان که م زودتر

 شانتِپُر صولَ ستِژِ ۀهم با

 .ندزخَپوُ مینزَیم شانشِیبه ر ما
 

 ستکَنج، هزاران شِهزاران رَ از

 :شیب مینمائیخود را م تالشِ

 ترسورانهجَ میزنیم تربَضَ

 .شیتر از پحکممُ میبندیصَف م و
 

 ندپاشَیرو مفُ ،یزودهب ها،آن

 ختسَ ۀخربر صَ یپوک کفِ هون

 دنَزَیک مشمَبه ما هِ اکنونهم

 .ختبَ نِیرزمسَبر: اَ اللِخِ از

 

 )با امضای ا.کوشیار( 3111آذر و دی سال  1منبع: مجلۀ پیکار، شمارۀ 

 

 از ،(Rozalia Luksenburg) لوکزامبورگ زارُ و( Karl Liebknecht) شتنِلیبکِ کارل
 طرف از که بودند سوسیالیستی جنبشِ رهبران از و آلمان کارگری جنبشِ مهمّ پردازانِنظریه
 روز در هاآن. کردندمی فعالیت 0108انقالب ازپس ودایع جریانِ در دموکرات سوسیال دولتِ
 و ضدّ ِکمونیستِ افراطی راست نظامیانوشبه فاشیست گرایراست اوباش توسط 0101ژانویه03
 )ویراستار( .رسیدند دتل بهبدون محاکمه  (Freikorps)کورپسفری

 

 بازگشت به نمایه          نامهواژه 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%84%DB%8C%D8%A8%DA%A9%D9%86%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
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 ختِ پادشاهانتَ در برابرِ یرورِ انسانغُ

 فردریش شیللر
 شاعر نامدار آلمان ،للریسُروده ش "یشاد"معروف  ۀاز منظوم تیدو ب برگردان

 
آلمان  کِیشاعرِ کالس ،(Johann Christoph Friedrich von Schiller) للریشفردریش 

آن  یبرا بتهوونکه   (An die Freude)"یشاد سُرودِ"(، در منظومه معروف خود 0823-0231)
 "در برابر تختِ پادشاهان یغرورِ انسان" نوشته، از [*1شماره  یسمفون] یبا عظمت یقیموس

(Männerstolze vor Königsthronen)  که  ددار یاتیمنظومه اب نیو در ا دیگویسخن م
 )احسان طبری( ترجمه کرده است نینگارنده آن را هن

 
 ختِ ظالمان مَهروُر باشتَ شِیپ

 گردد بباد یزندگ شیَهابَ روَ

 !لمبر خُدّامِ پَستِ جور وُ ظُ مَرگْ

 !عَدالت فَخر باد قانِیفرَ بر
 

 3111بهمن ، 33شمارۀ دوره سوم،  ا،ی: مجله دنمنبع

 

شعر  شهرت این دطعه، و شعری موسیقایی است از فریدریش شیلر نام دطعه "شادی رودِسُ"* 

پایانیِ سمفونی شماره  ۀدطع 0805این دلیل است که لودویگ فان بتهوون در سال تر بهبیش

 0183شورای اروپا، و در سال  0123نهم خود را از آن الهام گرفت و بدین نام نامید. در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9_(%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%88%D9%86)
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 سمفونیاشاره طبری به موُومانِ آخرِ برگزیدند.  خود رسمیِ سُرودِ عنوان به را آن ۀ اروپااتحادی

 Ludwig) بتهوون فان لودویگ ۀشدتکمیل سمفونی آخرین 003 پوسِاُ مینور، رِ در 1 شماره

van Beethoven)  اثر این تصنیفِ از دبل هاسال آن موسیقاییِ هایهمهنَ و هاتِماست که 

 از یکی و بتهوون اثرِ بهترین عنوانبه گاهی سمفونی این از. بود گرفته شکل سازآهنگ درذهنِ

 را سمفونی این مطل ، طوربه برخی، حتیو  کنندمی یاد کالسیک موسیقی هایبهترین

 هاییسمفونی اولین از سمفونی این. دانندمی غرب دنیای در موسیقی ۀدطع وبهترین ترینعظیم

 سمفونی آخرِاین موومانِ در شدهاستفاده اشعارِ. استشده استفاده انسان صدای از درآن که است

 این اشعارِ. شودمی خوانده رکُ گروهِ و( سولیست) خوانتک ههار توسط ،(کُرال یا کورال نامِ به)

 ،(0823–0231) شیلر فریدریش سُرودۀ "شادی کامۀهَ"یا  "شادی سُرودِ"شعرِ از سمفونی

اساس این در ایران نیز بر  .استشده ادتباس آلمانی بزرگِ فیلسوفِ و نویس،نامهنمایش شاعر،

ها در زندگی باشید با هم مهربان/ کنید ای انسان" با مطلعِ هور این موُومان، سُرودیملودی مش

 ساخته و اجرا شده است. )ویراستار( "...با هم برادری در هر کیش و هر زمان

 
 

 بتهوون )قطعۀ کُرال( 3مشاهدۀ اجرای موُومانِ آخر سمفونی لینك 

 
https://www.aparat.com/v/uUv1s/ 

 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

 

https://www.aparat.com/v/uUv6s/
https://www.aparat.com/v/uUv6s/
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 رباوَ
 "آنگوال یاتوده یجمهور"جمهورِ  سیرئآگوستینو نتّو*، 

 
مدار، سیاست( 0121سپتامبر 02 - 0100سپتامبر  02) Agostinho Neto* آگوستینو نتو 

 0121تا  0123آنگوال بود که از سال ای تودهاولین رئیس جمهور  آنگوال وپزشک، شاعر، رهبر خل  
به طول  0124تا  0110از  جنگ استقالل مپال( در) جنبش مردمی آزادیبخش آنگوال پس از رهبری

به دلیل سالگی،  31روسیه، در سن  مسکو، در بیمارستان در 0121سپتامبر  02در  او .انجامید
 ۀنامرنج ،هایشرودهسُ ۀمایدرون و اندنامیده "آفریقا یِپابلو نرودا"ا او ر. سرطان درگذشت ابتالء به

 . )ویراستار(آفریقایی است زندگی سیاهانِ
 

 ، "مسُّبَتَ"از من  مَجو

  گاهِ خَل ْزمان، کز رَزم نیا

 د؛یآگوشبه نیخون یادَم، ناله هر

 دوست، یا "یهرتشُ"از من تو نام وُ  مَجو

 .ظلوممَ یتیّم ز انسانانامَمن سربازِ گُم که

 (.است رانیوُ وز رانیهرت از بهرِ اممقام وُ شُ)

  را تنها شیمن، افتخارِ خو یول

  میَجوُیم راهِ خَل ْ به

 .میَموُیم روستنیهم از ا م،ندَخَینم رونیاز ا هم

  دوست یا یهرتکه نام وُ شُ ایم سُّبَاز من تَ مَخواه

  پُر ز عَزمِ جَزمْ یتنها تو هِهر جوبِ

  درخُورِ رفتن دیگُشا یراه تا

https://mzn.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88_%D9%86%D8%AA%D9%88
https://mzn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://mzn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://mzn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://mzn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

475 

 

 .خت وُ ناهموارسَ نِیدر زم دیگُشا یراه ،یلبَ

 ، پُر ز عَزمِ جَزمْ یتنها تو هِهر جوبِ

  منجِ غَکَپُر شِ یهِهر

  هَدَر رفته یگاهکار وُ کوشش کان اریبس نیا بر

  آورانِ مارَزمْ ۀختانرسَِ سَ یّبازجانْ اریبس نیا بر

  دیَب آر، هون شَآخِ که

 .اُفتندیم یاز پا یاهون مُرده یفَرطِ خستگ ز

 دوست،  یا "تاجِ افتخار"ما را تو  مَده

 .اکنون ستمیدر خُورِ آن ن رایز

 .بَراَفزودن دیَشایم نمابزرگانِ جهان نامَ "ستِهرِفِ" به

 را،  یزندگ دمیدنَ

  دم،یه را دانبوُ نگلِجَ

  نفتَتوان بر آن رَکوهستان، که تا بِ چِیپُر پ رَهِ

 میَمایپِآن را بِ نشتَیکه تا با گامِ عَزمِ خو دیرا بامَ یراه نیهن

 ...که باشد تمَیهر دِبه

 :دوست یا دهمیم اتنشان ییبایز "ستِهرِفِ" سپس

  یحشوَ "تاجِ گُلِ"بَر فر ِ او  "من رِیتصو"جا بُوَد در آن که

 .نکیا یرا که از من خواست "مسُّبَتَ"گَه آن دهمیم اتنشان
 

 (یمنظوم از احسان طبر ۀ)ترجم

 3111مهر  4منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ سوم، شمارۀ 
 

 
 بازگشت به نمایه          نامهواژه 
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 ندبخَلَ كیو 
 دُقنُس لوآر/ از مجموعهل اِپُ

 
 Paul Éluard )Eugène-Émile-Paul Grindel( 

 
  ستین نروزَیهرگز ب بشَ
  میَگویم نیقیَمن به  و
  م،دانَیم نیقیَمن به  و
  هاندوُ انِیدر پا شهیهم که
  شوده استگُ یانجرهپَ
 روشن،  یانجرهپَ
 است داریست که بییایرو شهیهم و

  شودیرده مرآوَست که بَییآرزو
  گرددیم نیست که تامیازین
  ترامَبا کَ یلبدَ و
  شودهگُ یه وُ دستشتِآغِ یدست و
  رانگَنِ یدگانید و
 را شیخو یِکه آماده است زندگیکس و
 .کند میقسشما تَ با
 

 3110 بهمن 33دوره سوم، شماره  ا،ی: مجله دنمنبع
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1
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 زانیصیّتِ خَوَ

 پابلو نِرودا 
 [3341-3341سیاستمدار شیلیایی ]شاعر و 

 

 
ما  عصرِ شاعرِ نیتررا بزرگ (Testamento de Otono) "یزانخَ تِیّصوَ"به نام  ن،یریز شعرِ

 یفرانسو معاصرِ بزرگِ ۀسندی، شاعر و نوآراگون ییلوروده و سُ (Pablo Neruda) پابلو نِرودا
 ۀنامگسوُ"آن  ۀدربار یلیش یدتاکو ۀاز فاجعرودا، هندماه بعدنِ زیانگاز مرگِ غمپس -دوستش-
 یِبرخوردارند. زندگ یدو از شهرتِ فراواناست که هرساخته "محبّتِ شعر"تحت عنوان  ار"رودانِ
 ،/نجز رَجُ ستین یپهناور بُعدِ" :او خودِ ۀرد بود. به گفتبَدر دورانِ درد وُ نَ یشاعر یِرودا، زندگنِ

 )احسان طبری( ".کندینم رییته یزیه ،/یر برودورتَاندازه هم که هر./ نخوُزجُ ستین یجهان
 

 ردنمُردن وُ نَبینِ مُ

 ام ساز رامن برگزیده

 رخۀ پُرکارو در این هَ

 م را درَنگی نیستلدِ

 اندشم به راهِ منر هَتَجا که کمزیرا، آن

 مرسَرا میمن با گروهِ خویش فَ

 رابخستین شَرُوی نَبرای دِ

 .های سَبَدینِ پاییزکالهدر 

*** 

 ندندَبَر را بِی اگر دَم، حتّوَرَن میبه دروُ

 شومر میدوُ ،مذیرندَپَولی اگر نَ

 من از آن دریاپیمایان نیستم 

 شوندم میگُ که در بیابانِ یَخینْ

 ممانندِ باد، سازگارَ

 هارگرین بَردتَبا زَ

 خهای مَنسوُصلبا فَ

 هاندیسشمانِ تَهَ

 م،ای بیارامَگوشه و اگر هم



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

478 

 

 آتش است  در درونِ گِردویِ

 ر استجِمُنفَ نّج وُهه مُتشَدر آن

 .کنمر میفَرنوشت سَسَو سپس بی

*** 

 در دِرازنای این سُطور

 تو باید که نامِ خویش را بیابی

 تاسُّفِ اندکی دارم

 مطلبِ دیگری در میان نبود

 اگرنه از بسیاری هیزها

  "نیستی"که جاآنوُ از "هستی"که جاآناز

 دهدو این برای همه روی می

 رآورَددی نیست که از همه هیز سَر دَحَاَ

 ندندَبَمع میو زمانی که اعداد را جَ

 ندانِ دروغین بودیممَهمۀ ما دولتْ

 و اینک مُستمَندانِ نُوین هستیم.

*** 

 امخشودهاموالِ زمینی خویش را بَ

 مِ خویشردُبه میهنِ خود و مَ

 مطالبِ دیگری در میان استاکنون 

 هنان تیره وُ هنان روشن

 همه یکی هستندکه با این

 سان که کارِ انگورهاستآن

 توانایش و دو فرزندِ

 رابِ سُرخفید وُ شَرابِ سِشَ

 هر روشنی تیره است

 وُ آجُر نیست و همه هیز خاکْ

 .ها وُ رویاهاستریگِ من سایهدر مُرده

  

 امبه کینه واگذاشته

 های خود رانَعلْ

 بانیِ خود راشتیجامۀ کِ

 رِ خود را فَای سَهفشک

 دگریِ خود را دلبِ دروُ

 توانستم بکنمهه که میآن

 مرَبَهه به من یاری رسانَد که رَنج بِوآن

 امداشته نابْ رسخت وُهه که سَوآن

 ذیرپَناشدنی وُ هِجرَتلّحَ

 ندتا در جهان بیاموزَ

 ،رواننوشتند، آبِ هه میکه آن

 رَد وُ سیر وُ سفر کندبَتواند بِمی

 روَد وُ بازگرددتواند بِمی

 د وُ دوست بداردرَبَتواند رَنج بِمی

 دتواند باشد یا دوام یابَمی

 دمیرَد یا بِکنَروشِتواند فُمی

 تاریک باشد تواند بَسیط وُمی

 تواند بدونِ گوش باشدمی

 ل کندمُّحَختی را تَربَتواند شوُمی

 تواند هشم به راهِ یاری باشدمی

 نانبالتَگرهه گروهی از دَ

 ندندَپسَزندگیِ ما را نَ

 .توانیم وجود داشته باشیمسرانجام ما می

*** 
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 ای هه بسیار که زاده شدم

 یای در پِهون آفریدهتا هم

 رَمآوَ ردد گِسوُکْمَنی نَآزموُ

 تیهایِ الهوُتبه سوی رَجعَ

 تیبه سویِ منازلِ ناسوُ

 [انمدب]کهآنشوم، بیل میقِنتَسان مُبدینو

 گردمبه کدام جهان باز می

 دهمن ادامه میو اگر به زیستَ

 شوندمی لّمور حَکه اُدر حالی

 جا بادی گذاشتممن گواهیِ خود را این

 رگردانِ خویش راگیِ سَرگشتِسَ

 تا با بسیار خواندن

 س نتواند هیزِ دیگر بیاموزدکَ

 جاودانه رامگر جُنبشِ 

 راهمسی که روشن است وُ گُاز کَ

 و بارانی است وُ شادان

 دهزَزانْو کوشاست وُ خَ

 رگو اکنون در پَسِ این بَ

 شومدید میم وُ ناپَوَرَمی

 فافیّتشی در شَهِجَ

 ناوری آسمانیمانندِ شِ

 آغازمشدن میدیگر به بزرگو سپس بارِ

 که روزی هنان کوهک شوم تا آن

 روبَدرا بِکه باد مَ

 کس نخواهم بود که نام دارمو دیگر آن

 شوممی کس نیستم که هر بامداد بیدارآنو

 خوانم.می یموشهمه را در خَزمان نَآنو

 
 3112مرداد ، 3مجلۀ دنیا، دورۀ چهارم، شمارۀ منبع: 

 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 دار آویزید!وید شاهان را بهرَبِ
 

 توفی شاندور پِ
 [3213 -3211]شاعر مجارستانی، 

 
Sándor Petőfi 

 

ترجمه شد و نشر  یبه فارس 0550بار در اسفند نینخست یبرا "یشاندور پتوف" یانقالب اشعارِ
 مِیسانسور رژ تِبه علّ "!دیزیشاهان را به دار آو دیبرو" شعرِ ۀمجموع جانیادر ی. ولافتی

 نکیبه آن کرده است. ا یاگذشته هاپ نشد. مترجم فقط در مقدمه کتاب اشاره یاستبداد
 شعرِ نیجاست که اما رُخ کرده است، به آزاد در کشورِ انِیب طِیو مح دهکه شاه سرنگون ش

منتشر  یبار به فارس نینخست یسروده شده است، برا 0844که در دسامبر  یپتوف یانقالب
 . )احسان طبری(شود

 

 دار آویزید!وید شاهان را بهرَبَ

 ناب طَ* "التور"ر گردنِ ه، و بَشنِدِ *"المبرگ"بر سینۀ 

 کنی، ای توده!ت پیدا میمَظَتو داری عَ

 همۀ این ها به راستی زیباست همۀ این ها بسیار خوب است!

 ایحال همۀ کارها را انجام ندادهینولی با ا

 دار آویزید!وید شاهان را بهرَبَ

*** 

 و کنیرُهای سراسرِ جهان را دِتوانی علفمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C
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 چینیامروز آن را بِیید، اگر فردا از نو خواهد روُ

 ها را خُرد کنیتوانی شاخ و برگِ درختمی

 شوندرگ میبَوُها از نو پُر شاخبا گذشتِ زمان، درخت

 ندها را باید از ریشه کَآن

 دار آویزید!وید شاهان را بهرَبَ

*** 

 آه، خدای من! شاید تو هنوز به نحوی شایسته

 رزیدن به شاهان را فرا نگرفته باشیوَکینه

 توانستم در میانِ شماکاش می

 کردمخش میسیخته را پَگُگامْآن کینۀ هار وُ لِ

 روشان استام به مانندِ امواجِ دریا خُای که از آن، سینهکینه

 دار آویزید!وید شاهان را بهرَبَ

*** 

 تمامِ ذرّاتِ وجودشان زشت است

 اندکیدهستانِ مادر مَذالت را از پِرَ

 ناه استشان گُراپای زندگیسَ

 شان هوا تاریکشماناز هَ

 شودتباه می ،که او پوسیدهو زمین، درجایی

 دار آویزید!وید شاهان را بهرَبَ

*** 

 زدهممیهن، در هزاران میدانِ نبردِ غَدر 

 کندانگیز، درو می، هراسرگْمَ

 سوزدجا شهری درآتش میجا یک دهکده و درآندراین

 دنین می افکنَطَو آوای صدها هزار انسان در هوا 

 گری همه به خاطرِ شاه استلپاوُرگ و هَمَ

 دار آویزید!وید شاهان را بهرَبَ
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*** 

  است های دهرمانان ریختهده خونهوُبی

 شکنیم،هم نَرا در اگر تاجْ

 کندلند میر بُو سَفریت از نُعِ

 آن ودت است که باید کارها را از نو آغاز کرد

 ده بوده؟هوُپس این همه دربانی آیا بی

 بروید شاهان را به دار آویزید!

*** 

 س دوستی وُ شَفَقَت برای همه کَ

 فقط نه به شاهان! هرگز!

 گذارمم را به کناری میمشیرَتار و شَهسِ

 و اگر جز من کسی دیگر نباشد،

 لّاد را ایفا خواهم کردقشِ جَخودم نَ

 بروید شاهان را به دار آویزید! 

 
 3112، آذر 1چهارم، سال اول، شمارۀ منبع: مجلۀ دنیا، دورۀ 

 

از حاکمان دودمان پادشاهی ددرتمند هابسبورگ در مجارستان  = "التور"و  "المبرگ"* 

گردد، حکمرانی را از می باز  کانتون آرگاو و سوئیس شان بهبوده اند. این دودمان که خاستگاه

سپس یک رشته از  سده به طول انجامید. نخست در اتریش آغازیدند که شش 0202دهه 

 )ویراستار( را نیز به دلمرو آنان افزود. مجارستان و بوهمیا ،اسپانیا ها،ازدواج

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 زارمَ نگِسَ ربَ
  اِلوار پُل

 فرانسه انقالبیِ و ناعیقِ شاعرِ

 

  دیگران وُ خود خاطرِ به ام،زیسته دهرسوُفَ

  را بار مبیافکنَ تا: هندِخواهَ یوستهپِ ولی

 ندان.ستمَمُ: امرادرانبَ و خویش شانۀ از

 کشاندمی گورِمان سوی به که شترکمُ بارِ این

 گذارم.*می قشینَ اُمید نامِ به سایه، رغمِ به و

 

 پُشت جهان، در را خود تصویرِ که است آن مقصود. است دشوار فارسی به آخر مصر ِ * ترجمۀ

 (ا.ط -مترجم. )گذارممی بادی اُمید روشناییِ به رو و اءسیَ سایۀ ربَ

 

 3113 مهر ،0 شماره دنیا، مجلۀ: منبع

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 روزی، سرانجام روزی... 
 لویی آراگون

 
به  0151فرانسه در سال  ی، شاعر بزرگ انقالب Louis Aragon آراگون یلوئ شعر: یمعرف

 Federico del Sagrado Corazón deلورکا ) ایگارس کویهنگام مرگِ دوستِ شاعرش فدر

Jesús García Lorcaرا در جوشِ  ییایسال، جلّادانِ فرانکو شاعر بزرگ اسپان نی( سُرود. در ا

 یجهان هنرمندان متردّ ام،یشوم در آن ا دادِیرو نیکردند. ا ربارانیه ترناطِدر شهر غَ یبهارِ جوان

ها فرانچسکو فرانکو در نشانده آنو دست ینیموسول تویبن تلر،یآدولف ه 0151را لرزاند. در سال 

 ا،یآس قا،یبود. آفر یاصل گرِیدر پسِ پرده باز سیانگل گرِلهیح ی. امپراتوردندیکشیعره ماروپا نَ

و جبّارانِ  وخیبودند. پادشاهان، ش ریزمستعمراتِ خاموش و سر به ه،یانوسیاد و نیالت یکایآمر

را بار کرده و در مقابلِ آن،  زیموادّ ِ زَرخ یهایکشورِ ما رضاشاه( کشت )در یپوشِ محلهکمه

آراگون با وحشت  .شدیم دهیشن دیجد ی. غُرّشِ جنگِ جهانستاندندیخود را م انتِیدستمزدِ خ

 یها. سبزهدیبه زانو درآ یگریوحش نیدر مقابل ا یانسان ندهیکه مبادا آ ترسدیمنگرد:  یم

 دیعش  وُ ام یهاکرانه یشود، آتش به سو روزیپ هیسرما رِینورُسته آرزو پامال گردد، جانورِ پ

 ۀشان دشنو از لمسِ انگشتان هراسندیها مها از آنپلنگ یکه حت یکُشان. او از آدمندیبگشا

با  دیدر خواهد رس یگریروزِ د ،یباور دارد که روز حال،نیبا ا یاست ول ناکمیب لرزد،یم اربخون

آلود راهِ دراز وُ خون نیشاخ. هه اندازه امروز ا نیدر باالتر یمانند مُرغ ،یشانیبرگ بر پتاجِ گُل

 یهافاجعه تواندیمدالر  ۀطریس ،هستندیها بادامهنوز کارترها و صدّ حال،نیابا یول شده؟مودهیپ

روحِ ما  یخود را نباخته است و هنوز در تارها نِیجهت، شعرِ آراگون طن نیهمو به ندیافرینو ب

 )احسان طبری(شعر از متنِ فرانسه انجام گرفته است.  ی. ترجمه عاداندازدیهنگ م

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
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 روزی، سرانجام روزی... 
 لویی آراگون

 
  ییوُ واال یراست از بزرگوار زادیهه آدمآنهر 

  یرود وُ دهرمانوُ سُ پرخاشْ و

  اشمانیرَغمِ دژخبه کر،یپ نیا در

 .کارانتَبَه شِی، پ"هرناطِغَ"شد در  ظاهر

*** 

  که خَموش شد "لورکا" نیب و اکه غائِ یدهان نیا و

 .کوتاز سُ نباشتْناگاه اَجهان را به و

 جَبرِ زمان دیرخهَ خواهد جَبّاراندّ ِضِ ربَ

  .شد خَموش یهون شاعر د،روشَخُیخداوند م و

  نجنگِ نارَبه رَ رسدیم یسرانجام روز ،یروز

 یشانیبَر پ تاکْبا سِ یها، روزنَخل روزِ

  َانددارِ هَمگَه که مردُم دوستآن ان،یعُر یهابا شانه یروز

  .شاخ نیسته بر بُلندترشَنِ یامانند پرنده یروز

*** 

  شومیم دیومنُ ینوعانِ وَحشهم نیاز ا که

 به زانو درآمده،  نم،یبیرا م ندهیآ و

  را شتنیبارانِ خونگْاست وُ سَ روزیجانور را که پ و

 .ما یهاکرانه یآتشِ سربازان را به سو و

 

 م؟بازارِ شوُ نیدَم در ابهدَم ایخبر است آ هه
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  خود نِیدر ب نیزم یِدائم مِیتقس و

  ها در هراسندنگان از آنلَکه پَ یکُشانمآدَ انیماز آن و

  شانیمسِ انگشتِ ااز لَ لرزند،یها مهشنِدِ و

  نجنگِ نارَبه رَ رسدیم یسرانجام روز ،یروز

 یشانیبَر پ تاکْبا سِ یها، روزنَخل روزِ

  انددارِ هَمَگَه که مردُم دوستآن ان،یعُر یهابا شانه یروز

 .شاخ نیسته بر بُلندترشَنِ یامانند پرنده یروز

*** 

 ؟زیتنگ وُ سِهمه جَ نیا ایآ ستیه از

  دُژَم یهاههره پادشاهان وُ تَفَرعُنِ

  انددهییزا دههوُیشان بکودکان که مادران و

 .انددهییهَم ساها دَرها که مَلَخگندم و

 *** 

  گاهکنجهدر شِ یو گوشتِ انسان هایگاریب نیهه ا از

  اندآن گرِهیها توجکُشتار، که بُت و

  نینخوُ یهاافکنده بر الشه یوَرسُخن یرِدا نیا و

 .بَر کَفْ هاخیم نیوُ ا بَند بر لَبْدَهَن نیا و

  نجنگِ نارَبه رَ رسدیم یسرانجام روز ،یروز

 یشانیر پبَ با ستاکْ یها، روزنَخل روزِ

  انددارِ هَمَگَه که مردُم دوستآن ان،یعُر یهابا شانه یروز

 شاخ. نیسته بر بُلندترشَنِ یامانند پرنده یروز
 

 3113آذر ودی  34و3مجلۀ دنیا، دورۀ چهارم، شمارۀ 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 شاعران  
 فرانسه معاصرِ لویی آراگون، شاعرِ

 
Louis Aragon 

 

  شاردفِیام منگکه در هَ ستیم هندانَ

  داردیوا م ادمیفر به

  یاوری ای یسوزلْدِ یوُجودر جُست نه

 ناهان، درار به گُاِ یبرا نه

 .سازدیم امفتهیاست در من که ش یزیه

*** 

 دهدیجر مخود را زَ ،دیَسُرایکه م یکس

  را یدر من، هه جانور استیبانگ هه

  کُشَمیم شیرا در خو یادهیرآفَ هه

 ؟رّشَ تِیّبه ن ای ریخ تِیّن به

 .اندکه خاموش شده دانندیها مآن تنها

*** 

  جا که( آن0) وریلل( در ک0ُ) ماشادو

 استیسوتر: مرز وُ بومِ اسپانگام آنسه

  شد نینگسَ شیآسمان برا و

  شد نیروستا جاگُز نیدر ا و

 .روبَستاَبَد فُ یبرا دهیسپس د و

*** 

  هاها وُ دشترازِ آبفَ ربَ

  هاگَشتها وُ گُلْبام و

  استنیکه آهنگیگلوئاززدیخیبَرمدردپُریآوا

  ( است؟5) نیهولدرل ۀستار یسوبه نیا ایآ

 ( است؟4ورلن ) ۀستار یسوبه نیا ایآ

*** 

  است ازین هدِکَی( تو را به م3ِ) مارلو

 مُردَن یکه برا، بل"فائوست"به خاطرِ  نه

 رندیگیات محاصرهکه در مُ یداتالن نِیب

  شانیهاندهو خَ شانیهاهشنِدِ انِیم

 ...سْفانوُ کیدر پَرتُوِ  و

*** 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
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  هاغُبارِ شُعله ی! استارگان

 !بَر خاک دیاُفتیرو مدر تَموز فُ که

  داردیم ادیامشب فر آسمان

  بُلبالن را شتارِکُ

  جهان را با فاجعه هه کار؟ یول

*** 

 را ایورُ دیَزایم نجرَ

  نبورها رازَ یندوئکَ مانند

  خَلَدیرا ماو یریکه زنجدنالَیجا مآن انسان

 زندیسَر م یدیاش خورشتاز جَراحَ و

  کُهن یهااز اُسطوُره باتریز یبَس
. . . . . . . . . .  

  شاردفِیَام مکه در هَنگ ستیه مندانَ

  داردیوا م ادمیربه فَ و

  یاوری ای یسوزلدِ یوُجودر جُست نه

 ،نناهااِدرار به گُ یبرا نه

.سازدیم امفتهیاست در من که ش یزیه

 

 ها:پانوشت 
از  ستیضدّ ِ فاش یولیشاعر اسپان Antonio Machado  (0151-0823،) ماشادو ویآنتون - 3

  "لیمناظر کاست"و  "متیعز" یهامجموعه ندهی(، سُراهیلی)شب لیشهر سِو

 .یگرمِ معدن یهاآب یدارا ،یشرد رنهیدر پ ییجا (Collioure) وریکُلل - 1

 یهادر سده یآلمان ی، شاعر نوآور و مترد(Friedrich Hölderlin) نیهولدرل شیدریفر - 1

 شِیدایدر پ نی(. هولدرلکی(، متولد در وورتمبرگ )آلمان دموکرات0221-0845) 01و  08

 .در شعر جهان موثر بود ینورپرداز

اشعار " ندهی(، سُرا0844-0811فرانسه ) ییغنا، شاعر معروف (Verlaine) پُل وِرلِن - 1

 .بود بیاو سَرشار از فراز وُ نَش ی. زندگ"کین یسُرودها"و  "یزحل

-0314سده شانزدهم ) یسی(، شاعر معروف انگلCristopher Marlowمارلو ) ستوفریکر - 1

 یِ( که بعدها گوته مطلبِ تراژد0388) "دکتر فاوست زیآمفاجعه خیتار" ندهی(، سُرا0315

 معروف خود را از او الهام گرفت.
 

  ا.ط :از یترجمه و حواش
 

 3113اسفند  31مجلۀ دنیا، دورۀ چهارم، شمارۀ منبع: 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 روز! ب وُخود نَبَردی کن شَِ دّبه ضِ

 (در دالب دو بیتی "رومن روالن"رگ از تُبرگردانی منظوم از کالمی سِ)

 

 
 

 شت پیروزاگر بَر خویش خواهی گَ

 روز ب وُن شَخود نَبَردی کُِ دّبه ضِ

 گْنراهَرسد آخِر فَهه میگَس آنپَ

 .نگْمَر آن صُلحی که باشد زادۀ جَ

 
 "انقالبی یك انسانِ ۀچهر"نقل از: کتاب 

 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 انسانیّت آتیِ کمالِ خدمتِ در
 آلمان انقالبی شاعر بِشِر، روبرت یوهانس

 Johannes R. Becher  (11 3312 اکتبر 33 - 3233 مه) 

 

 هِشتیم گام لکامُتَ جادّۀ در کمال، آرزوی در

 رسیدنَ آن دُبّۀ به من دست اگرهه و

 بود آن در من اثرِ مقدّسِ رسالتِ ولی

 .باشد انسانیّت آتیِ کمالِ خدمتِ در که
 

 3113 سال نامور، رحیم اثر "گذشته هایسایه" کتاب مقدمۀ: منبع
 

 اشعار نخستین در او جنگِ ضدّ انقالبی نظریاتِ. آلمانی اکسپرسیونیستِ شاعر ،بِشِر یوهانس
 تصاویر. اندیافته تجسم ،(0101)اروپا به و( 0104ه0100)پیروزی و انحطاط مانند رشورش،پُ

 اول جهانی جنگ پایان در بِشِر. آثارند این هایویژگی از گونهتلگراف هشدارهای و شهودی
 کمونیست حزب به. کرد شرکت برلین در اسپارتاسیست هپ جناح خوردۀشکست شورش در

 و بازگشت شوروی از 0143 در. داد تن تبعید به ناگزیر هانازی رسیدنددرتبه با و پیوست
 تیسنّ لحنی تربیش که بِشِر، بعدی آثار. شد فرهنگ وزیر 0134 در و ساکن شردی آلمانِ در

 دموکراتیکِ جمهوری یملّ رودِسُ ،(0141)وطن به بازگشت :از اندعبارت داشتند،
 (جوویکی). هستید محبوب همیشه شما و ،(0132)آرامش بدون عش  ،(0141)آلمان

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

 
 

http://wikijoo.ir/index.php/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%8C_%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_(%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B1%D9%80%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B8)
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 نامهواژه
 کلیك یا لمس کنیددر جدول زیر آن  برای یافتن معنی واژۀ موردنظر، بر روی حرفِ نخست

 

 ث ت پ ب ا آ
 ذ د خ ح چ ج
 ص ش س ژ ز ر

 ف غ ع ظ ط ض
 ن م ل گ ک ق
 - - - ی ه و

 

 بازگشت به نمایه

  آ
 آبگینه = بُلور، شیشه، آیینه

 آبگیر = حوض، تاالب، استخر، گودالِ بزرگ
 هند، ماداگاسکار و جزایرِ از گیاهی که دربها رنگ، سخت و گرانسیاه آبنوُس = نوعی هوبِ

 رویدموریس می
آفریقا و آمریکا، نامِ دیگرِ دریای آتالنتیک یا گون میان اروپا و آتالنتید = نامِ دریایی افسانه

 اطلس که به دارۀ مرموز یا ناپدید شده شهرت یافته است.
 آزَرم = شرم، حیا، حرمت، بزرگی، عزت، شرف، شفقت.

 ه = آژیده، آجیده، زخمی شده از سوزن و درَفش و نیشتَرآژدِ
 آژَنگ = هین و شکنِ ههره

 آماج = هدف، نشانه
های جهان، مظهرِ زیبایی و آریایی، فرشتۀ آب، الهۀ نگهبان آب-دبانوی ایرانیآناهیتا = ایز

 های دیگر: آناهید، آناهیت، ناهید.گناه، نام دیگر سیارۀ زهره، نامعش ، به معنای پاک و بی
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 کشیدننجیدن = آختن، برکشیدن، بیرونآهَ

 ا
  پراکنده هایدسته و هاگروه=  اَبابیل

ک و سَیّال سَبُ ای نرم وشین، ازجنس مادهبرگزیده و مُکرّم )اَثیری = آتثیرگونه = آتشین، اَ
 گرفته است(ای آتشین که کرۀ زمین را فرا)درنظر دُدَما، کُرِه
 تُهی و پَست، جمع جِلفگان، افراد میاناَجالف = فرومایه

 بیب()جمع حَ ، عزیزانحباب = دوستاناَ
 روزیاِدبار = تیره بختی، بخت برگشتگی، سیه 

 تَر تَر، زَبوناَدنی = پَست
 ناکآلود، غضباَرغَنده = )از مصدر اَرغیدن(، خشم

نام سازی شبیه ارگ یا های داستان سمکِ عیّار، = نام یکی از شخصیت یا اَرغون ونناَرغ
 ، اسب تند و تیزپیانوی اخترا  افالطون

 لهجۀ مازندرانی(گاوی که برای شُخم تربیت شده باشد )در وَرزا، اِزالی = 

 آمده است.نش آتش بیرون مین نام مار بسیار بزرگی که از دهاهای کهاَژدَر= اژدها، در افسانه
  (یز، اسپریش، اسپریزربازی )مترادف اسپریس، اسبدوانی یا هوگانریس = میدان اسباَسب

 سب، حیوانی باهوش و زیبااندام برای سواریسپ = اَاَ
 بارکش، داطراَستَر = حیوانِ 

 اَسفار = جمع سِفر، کتاب بزرگ، جزئی از اجزای تورات )کتاب آسمانی یهودیان(
 نیازیاستهناء = توانگری، بی

 قصاء = کوشش و تحقی  و تفحص، به نهایتِ امری رسیدن ستِاِ
 اَسالف = پیشینیان، گذشتگان

ها ترسیم نقاشی ها وهایی پیچیده که در کتیبهاِسلیمی = نوعی نقش و نگار شامل خط
 کنند.می

 اُشتُلُم = زور و تندی، داد و فریاد، پرخاش و هیاهو
اِکسیر = کیمیا، جوهری معجزه گر که ماهیت جسمی را تهییر دهد )جیوه را نقره، مس را 

 طال، و پیر را جوان کند و زندگی جاودانه بخشد(
 صفتالخَنّاس، خَنّاس = شیطان، آدمِ بدکار و شیطان

 درد، رنج )مفردِ آالم( اَلَم = 
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معنای به)Archos  و (اندک معنای تعدادِبه) Oligos اُلیگارشی = ترکیبی از واژهای التین
شُمار با ادتصادی گروهی معدود، نوعی نظام سیاسی که گروهی کم-لطۀ سیاسیسُ فرمانده(،

 کنند.ت میمروشی غیردمکراتیک حکو تکیه به ثروت و با
 برگ های کوهک و پنجه شکل درخت اَفرااَفرای = اشاره به 

 گذاشتن همن، انباشتن، روی. از مصدر اَنبوُدَن به معنای هیدآمدهدِه = انباشته، فراهماَنبو
 اِنتِحار = خودکشی
 (جمع نَجم)اَنجُم = ستارگان 
 ها )جمع نَسج(ها، بافتهاَنساج = بافت

 اُورَنگ = سَریر، تخت، تختِ پادشاهی
 جا، اینک، اکنوناینایدَر = 

 ب
 بارِۀ هِمَّت = اسبِ اِرادِه

 بَدره = کیسۀ پول
 خوب و زیبا نمودن، ، شایسته نمودنبَرازیدن = شایسته بودن

 بَرزَن = کوی، محله، کوهه، دسمتی از شهر
بُرند و هنگام اجرای های باریک وکوتاه که زرتشتیان از درخت گز یا انار میبَرسَم = شاخه
 گیرند.مذهبی به دست می برخی مراسم
 شیره = برفِ آمیخته با شکر یا شیرۀ انگوربَرفینه با برف

 بِرهانده = رَهانده، بِرَهانده، رَها کرده، نجات داده )ازمصدرِ بِرَهاندن، رَهاندن(

 بَرین = باالیین، باالتر، برتر
کردن، پاک کردن، کن )فعل امر از مصدر سِتُردن به معنای محو حون، مَکُبِستُر = پاک

 خراشیدن، تراشیدن(
 بَسیط = فراخ، گسترده، ساده

 بُطون = جمع بَطن، شکم، درون و میانۀ هیزی 
 های درآن استکه نام یکی از سوره بَقَر = گاو، گاوِ نَر یا ماده، واحدِ آن بَقَره

 (نمانداز مصدر )فعلِ دعایی  بِماناد = بمانَد، مانا و بردرار باشد
 غُرغُر کند )از مصدر لُندیدن به معنای غُرغُر کردن و از روی خشم سخن گفتن بِلُندَد =

 حبوسبَندی = زندانی، مَ
ایی هیزی یا کسی، معاشرت، اختالط کردن، و نیز در برابر خوبی و زیب د = کلمۀ تعجّببِنامیزَ
 دوم کلمه( الفِحرف ه و حرف )با حذف  "نامِ ایزَدبه"عبارت  تلخیص
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 گاه، مخزن، منبع، منشاء، سرهشمهگاه، سِرِشت)بُنگاه( = اسمِ مُرَکّب بُن+گاه، ریشهگاه بُن

 نیوشیدن به معنای شنیدن( امر از مصدرِ شنوید )فعلِبِنیوُشید = بِ
 بوجَهل = اَبوجَهل، جاهِل، نادان، )مفردِ بوجَهالن(

 گربه گوش وهشمانی شبیهِسرو باتر ازجنسِ جُهد ولی بزرگ "نَحس!"ایپرندهف، جُهد، وم = بوُبوُ

  بو که = بُوَد که، باشد که

 جا ، پهلوانلیر، شُبَهادُر = دِ
 هادن و گذاشتن(امر از مصدر هِلیدن به معنای هِشتن و نِ بِهِل یا هِل = بُگذار )فعلِ

 بیتِ یک غزلالهزل = بهترین بیتِ غزل، بیتِ برگزیده یا شاهبیتُ
 حدّاندازه، بیمار، بیشُ= بی مَربی

 پ
 دار، پایدار، پاینده، ثابت، بردرار، پابرجاپادار = پای

 پارگین = منجالب، گندآب
 پوششی سنّتی و محافظ در آمریکای التین، و به معنای بهترین نام.( = Ponchoپانچو )

 هادمپا هِشتَم = پا گذاشتم، پا نِ
 هادن، پاگذاشتنپاهِشتَن = پانِ

 فرّخ و خجستهپِدرام = خوش و خرّم، 
 هین از، سخنمّدَر = غَپَرده

 پَرَندین = ابریشمین، حریری
 پَرویزَن = صافی، غربال، الک، موبیز

 پَشَنگ = بَیرَم، پارهۀ نازک
 = پولِ سیاه، پولِ خُردِ فلزیِ کم ارزش پَشیز
 ( Plebs, Plebeiansدر دوران رومِ باستان ) زار  یا بردهشامل ها = افراد طبقۀ پایینِ پلِب

 پوتیلُف و نوبِل = نام دو کارخانه اعتصابی مجتمع ذوب آهن و اسلحه سازی در سن پترزبورگ
 )پسر(، نَرینِه وَلَد )مُفردِ پوران(پوُر =  فرزندِ مذکّر

 پوُیِه = حرکتِ آهسته، رفتنِ نه سریع و نه کُند )از مصدر پوییدن(
 پیل = فیل

 ت
 صاحبِ تاج و تختدار، پادشاه، وَر = تاجتاج
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 تارَک یا تارُک =  فر ِ سَر
 تافته = پارهۀ ابریشمین لطیف
 تاک = درخت مو، باالرونده

تُخارستان = والیتی بزرگ در نواحی خراسان منقسم به عُلیا و سُفلی نزدیک بلخ و رود 
 اند.زیستهجیحون و برگرفته از نام طایفۀ تُخار که در آن می

 خواررنگین شبیه خروس، خروسِ صحرایی، پرندۀ آتشتَذَرو = درداول، مرغی 
 تُراب = خاک، زمین 

 عبور ازآن هاکشتی و ساخته دریا یا دروُ دو بینِ که وعمی  نهرِبزرگ کانال، تنگه،=  تُرعه
 .کنند

 تُربَت = زمین، مزار، آرامگاه  
با ددمتی های باستانی ها و دلعهبا ابنیه کهن بسیار شهرهای از ترموز یا ترمیز یکی = ترموز
 .اندداده نام  «گذرگاه» یا «عبور محلِ» راکه آن ازبکستان جنوب دروادع ساله 0322

 تَعَب = رنج، سختی، خستگی
 پرتو حرارت، گرمی،=  تَف

 انگیزی، آشوب و فتنه برپا کردنتَفتین = فتنه
 خویی  تَفَرعُن = خودخواهی، تکبّر، زشت

 تَل = تپّه، پُشته، تودۀ خاک یا هر هیز دیگر 

 گرما موسمِ تابستان،=  تَموز

 راشیبیِ تُندِ کوهتُندِه = سَ

 تندیس = پیکره، تِمثال، مجسّمه
 نازکموی حجم، کمموی =  موُتُنُک
 و مازندران استان در سوادکوه شهرستان شهرهای از یکی زیوَرآب یا زیرآب=  "زیرآب" تَنگِ
 هایتبعیدگاه نقاط از گویا و گردشگری جاذبه که دارای دراسله یا تَنگ آبشارِ به اشاره

 است. بوده پهلوی رژیم دوران در سیاسی زندانیان

 توُ = تو به تو، توی در توی، ال به ال، درهم برهم توُ
 نشدهوسَن = اسبِ شوخ و سرکش، وحشی، رامتُ

 ه = رنگین کمان، دوس دزح، کمانِ رستمتیراژِ
یاد دکتر محمّد مصدّ  به دنبال استعفای زنده 0550تیر 52اشاره به دیامِ مردم در=  مَه تیر

 پس از عدمِ تواف  با شاه که منجر به بازگشتِ مجدّد مصدّ  به ددرت شد.
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مصوب یغ مَرامِ اشتراکی نع هرگونه تبلدانون = دانونِ سیاه )اشاره به دانون رضاخانی مَتیره
نفر بازداشت و  35موجب آن دکتر تقی ارانی و گروه موسوم به به که 0502خرداد سال

 محاکمه شدند.( 
 عا  آفتابشُسِتیغ، تیغ = شمشیر، و نیز بلندی سرِ کوه، 

 ث
 دحتایش، مَثَناء = سِ

 ج
 جاریات = کنیزکان، )جمع جاریّه و مونّثِ جاری( دختر کوهک، کنیزک یاجار 

   جاشو = کارگرِ کشتی، ناویار، مَلّاح

 هه روحِ آدمی را بیازارد.رساننده به جان، هر آنگَزا = آسیبجان

 جَبون = ترسو، بد دل

 دِل و ترسوجَبین = پیشانی، جبهه، و نیز به معنی کم

 جَرَب = گَری، گال، نوی بیماری جلدی 

 خوردن دو هیز فلزی یا هینی و بُلورهمجَرَنگ = صدای زنگ، صدای به

 جَعد = موی پیچیده

 جَفیّه = الشه، مُردار، جسد مردۀ گندیده

 پاره = پاالن مندرس، جُل به معنای پوشاکِ هارپایانجُل

 جَلی = واضح، روشن، آشکار

 مدَمنشین، هَجَلیس = هم

 جِنان = جمع جَنّت به معنی بهشت

به عَقلِ  جُنونِ دَهرَمانان عینِ عَقلِ زندگی باشد = به معنای ترجیح دادنِ شورِ مُبارزۀ انقالبی

 )سخن ماکسیم گورکی( مَعاش

 جوشنِ روئین = زِرِهِ مقاوم )روئین یا روئینه به معنای سخت، محکم، آهنین(

 جُو  = گرسنگی

 ه، دسته، گروه= جوخِیا جوُ  ه جوُدِ

 جوالهان = جمع جواله به معنای بافنده، نَسّاج، سازنده

 جهانیدن = پراندن، پرش دادن، به جست و خیز واداشتن   
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 جَیش = لشکر، سپاه، ارتش

 جیفه = الشه، مُردار، جسدِ گندیده و بوگرفته

 چ
 هامِه = شعر، غزل، سُرود 

قیب، پیشروِ لشگر یا کاروان، کسی که پیشاپیشِ دافلۀ زُوّار حرکت نَ = هاوُش یا هاووش

 هاویدن به معنای بانگ و خروش کردن یا نالیدن( مصدرِخواند )از کند و آواز میمی

 سَر، زمینی که در آن هاه بسیار باشدسار = هاههاه

 هُست = هابک، هاالک

 گیرند هَرخِشت یا هَرخُشت = سُپار، دستگاه و حوضی که با آن آب یا عصارۀ انگور می

هاکاهاک که به  فِمخفّو ) شمشیر و گرز ها از دبیلِخوردن اسلحههَکاهاک = صدای به هم

 ربِ شمشیر نیز هست(ها از ضَبدن هاک شدنِمعنای هاک

 هَکامِه = شعر، دَصیده

 ای شکلهرهیز دایرهاده، حلقه و لّهَنبَر = کمند، طو ، دَ

 دانهَنتا = هنته، کیسه، توشه

 هَنگا = پنجه و هنگالِ درّندگان

هوب رِماهی سَصیدِ یا درج که هیزی بدان بیاویزند رکَفلزی سَ هَنگَک = دُلّاب، میلۀ کوتاهِ

 بندند

  هیر = هیره، غالب، مسلط

 هین = هینه، دیوار گِلین

به معنای دانۀ  ، وشناسی(اصطالح علم زمینای زمین )درهالیه ،طبقههینه = دیوارِ گِلین، 

 رغانمُ

 ح
 سودحَ نده،رَبَ کشرَ=  حاسِد

 برهانِ داطعحُجّتِ مُبَرهَن = دلیلِ آشکار، 

 حَرب = جنگ، کارزارِ نبرد

 شان غارت شده باشد )جمع حَریب(حِرباء = کسانی که اموال

 افزارحَربه = سِالح، آلت جنگی، جنگ
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 شکست، نومیدیبهرگی، روزی، بیبیحِرمان = ناکامی، 

 = پناهگاه، نگهبان حِرز

 حَضیض = پَستی، نَشیب، نقطۀ مقابلِ اوج

 دشمنی خشم، کینه،=  حِقد

 حُلّه = لباسِ نو، جامۀ بلند

 ت = مروّت، غیرتحَمیَّ

تلخ، معروف به هندوانۀ ابوجهل یا خربزۀ وبسیارکوهک ۀشکل هندوانای به= میوه حَنظَل

 شَرَنگ

 لک با منقارِ بلند و پاهای باریک و درازحَواصِل یا حَواصیل = مرغی شبیه به لک

 خ
 ناکف = ترسان، بیمخائِ

 سخت و درشت خارا = سنگِ
 خارآگین = خاردار بودن، پُرخار بودن

 نِی، کِلکخامِه = دلم، دلم
 خامُش = خاموش 

 خاییدن = جویدن

 خَبیر = آگاه، دانا، با خبر 

 کار، نوکر و کلفت خَدَم = جمعِ خادِم به معنای خدمت

صرِ ر دَسِتم بر ما / بَگی از یاری )خادانی: ما بارگهِ دادیم، این رفت هخِذالن = درماندگی، بی بَهر

 کاران، تا خود هه رسد خِذالن( ستم

 شود.خَرگاه = خیمۀ بزرگ، سَرا پَرده، خرگه و خرمگاه و خرمگه نیز گفته می

 خِرمَن = تَل یا تودۀ گندم یا هر هیز . محصولی که بر روی هم انباشته باشند

 خَستَن = آزرده شدن، زخمی شدن، خسته شدن 

 کردن، ریش کردن، آزُردنخَستَن = مجروح 

 ها در زیرپا، و نام کوهی است بزرگ به دهناء خشِ برگشاخِش = صدای خِشخِ

 ند.خِفتان = جامۀ جنگی، جامۀ ابریشمین و کژآگند که در ددیم، هنگامِ جنگ می پوشید

 (خَلیدن مصدر از) کنندهریش ونده،رورَفُ = خَلنده

 هر هیزِ تیز )خار، تیغ، سوزن( در بدنشدن، فرورفتن خَلیدن = فرو رفتن، ریش

 خِمار = روبَند، روپوش، نقاب
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 ، ساکتخَمُش = خاموش

 خُور = هور، خُورشید، آفتاب 

 خوشاب = تر و تازه، خوش آب و رنگ )صفتی برای مروارید( 

 نشان، خونینبیز = خونخون

 خیزاب = موجِ آب ؛ کوهۀ آب

 د
 جَرَسزنگوله، زنگ، دَرای =  یادَرا 

 = شایسته، الی ، سَزاوار یا درخُور ورددَرخُ

 دُرّ ِمَعنی = الماسِ سخن، جوهرِ کالم

 کوتاهمدراز و دُگوشت و گردنای وحشی حاللدُرنا = پرنده

 دَریوُزِه = گدا، سائل و سؤال کننده

 گین، سرگشته و عصبانیدُژَم یا دِژَم = خشم

 دُستا  = زندان، حبس و بند

 پسنددشمنگُزا = دشمن

 دَفینه = زیرخاکیِ با ارزش، گنج یا پولی که زیر خاک پنهان کرده باشند

 کارگر، فریبباز، حیلههقّدَغَل = حُ

 پُری = خَشم و بُهض فراواندِل

 تَپان = با تپشِ دلبدِل

 ذ، جوجه تیهی، خارپُشتِ تیراندازدُلدُل = دُنفُ

 اثر  = کالمِ فادد نفوذ، کنایه از آه و سخنِ بی دَمِ سَرد

 دَواب = ههارپایان، حیواناتِ بارکش

 دَوال = تسمۀ رکاب یا کمر، تازیانۀ هرمی

 دوُده = دوُدمان، خاندان

 کشندهرخ هوبی که برای آبیاری مزار  با آن آب از هاه می)دَلو+آب( = هرخِ هاه، دوُالب 

  و سُفله مایهست و فروُپَافراد دوُنان = 

 شب ر = تاریکیِدَیجوُ

 دِیر = سَرا، منزل 

 دِیهیم = تاج، افسر، کالهِ پادشاهی



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

511 

 

 دیهقان = دهقان، کشاورز

 ذ
 ذُباب = مگس، پشه، زنبور

 دارذوذَنَب = دنباله

 ر
 گرفته است را می جوی جنگهاین = نوعی شلوار یا زرهِ جنگی که روی رانرانَ

 سرای میانِ راه، خانقاه و مکانی برای فقرا سَرا یا کاروانرِباط = رشته، مهمان

 داررَبقه = حلقۀ طناب، گرۀ ریسمان، رشتۀ گره

 رَجعتِ الهوتی = بازگشت به سوی خداوند )در ادیان(

 کاف رَخنه = سوراخ، هاک، راه و شِ

 های دیگر بر تن کنند.لباس هر لباسی که بر رویو  رِداء = باالپوش، جُبّه، لباسِ روُ

 رَدِه = رَسته، دطار، صف

 مایه، استوار، باوداررَزین = گران

 رِشتِه = بَند
 رَشک = حَسَد، حسادت، غیرت

 ها )جمع رَدَبه( رِداب = گردن

 به معنای خراب شدن، فرو ریختن یا رُمبیدن = رُنبیدن

 پرهیزکارتر از صورت ظاهر باشد.زیرَک، باریک بین، کسی که در باطن پاک تر و رِند = 

کار/ مثال از فردوسی: نگه کرد گرسیوزِ رنگ -گر)فرهنگ عمیدکار، مکّار و حیلهباز= رنگرنگ

 ز گفتِ سیاوش با شهریار(

 دار داخلِ عمارت خانه، راهرو و مدخلِ سقفرِوا  = سایبان، سقفِ پیش

 خت، محکم، آهنینسَن، تَروئین = روئینه یاروئین 

 رِیب = شکّ و تردید

 ز 
 .کار رفته باشدهزَرتار = زَربَفت، زربافت، پارهه زَردوزی شده که در آن تارهای زَر ب

 زَفت = درشت، فربه، سِتَبر
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= گیاهی صحرایی و نام درختی در دوزخ که میوه بسیارتلخ دارد و گناهگاران از  یا زُدّوُمزَدّوُم 

اه یا درختِ لعنت شده در صافات در کتاب درآن، این گیاز سورۀ  14آن می خورند.)طب  آیه

 روید با شاخ و برگ و میوۀ فراوان، امّا مَطرودِ درگاه پروردگار!(  جهنم می

 زَمهَریر= سرمای سخت، جای بسیار سرد 

 زَمی = زَمین

 متمایل شدن خورشید به سوی مهرب دورشدن، زدوده شدن،زَوال = 

 کردندکه در ددیم به سمت دشمن پرتاب میزوبین = نیزۀ کوتاه و کوهک 

 زوریا = دَدَح، جامِ باده

 تَحسین کلمۀ خوشا، آفرین،=  زِه

 کوفه، کیسۀ زردآب یا صفراءزَهره = شُ

 زی = سوی، طرف، جانب، سمت، جهت. جان و حیات و زندگی را نیز گویند.

 زیبَ  = جیوه

 گیاهیطبّ ِ در کاربرد با ندارد، میوه ،دهدمی گُل که سنجد درختِبه شبیه درختی=  زیرفون

 ژ
 ه شبیه درمنه.مزّده، و نیز گیاهی خاردار و بیهوُژاژ = سخنِ یاوه و بی

 ژِندِه = خِردِه، کهنه، فرسوده، مُندَرِس

 ناک، درّندهآلود، غضبژیان = خشم

 س
 کننده، پوشاننده= پنهان ساتِر

 ساتراپ = به معنای حاکم یا استاندار در ایران دوران هخامنشی )ماخوذ از کلمه یونانی( 
 ساتگین، دَدَح ، پیالۀ بزرگ
کوهک و ضعیف شبیه به سار، سازی شبیه به کمانچه، سیاه، سارَنگ یا سارَنج = مرغی 

 کند، پادشاهِ سرزمینِ آشور. می مرتبط هم به را دو این که تُرک بیاتِ و دشتی آوازِ در ایگوشه
 ج = آهکِ خاکسترآمیخته، خمیری محکم از آهک و خاکستر در ساختِ بَنا.ساروُ

 سِپَری = گذرَنده، فانی، عمرِ سِپَری به معنای نابود و تمام شونده
 sepantaسِپَنتا = پاک و مقدس، دابل ستایش، پارسایی و فروتنی، نامی پسرانه، واژۀ اوستایی 

 که در آیین زرتشتی نیروی زندگی و تجسّمِ نور است که همیشه با تاریکی در نبرد است.  

 ای، منزلِ مودتی، اشاره به عمرِ گذرنده و سِپَنجیسِپَنج = گذرا ، خانۀ عاریه
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سِتاک = شاخۀ نورُستۀ تاک )انگور( که از بهل شاخۀ دیگر بروید. )استاک، رَستاک، شِتاک و 
 یند.(گورَشتاک هم می

 سِتَبرَنگ = سِتَبر، سفت و سخت، بزرگ و فربه 
 حو کردن، پاک کردن، خراشیدن، تراشیدنمَ = سِتُردن

تیخ و استیخ و استیغ سِتیغ = بلندیِ کوه، تیزیِ کوه، راست و بلند مانند ستون و نیزه، )س
 شود(همه گفته می

 سِتیهَنده = ستیزنده، نافرمان
 یا تودۀ ابر و مِهسَحاب = ابر بارنده، لکه ابر 

 خَطیبِ ،(دمری هجری 34سال وفات)باهِلی  وائِلی ایاس بن زفر بن سَحبان = وائِل سَحبان
 و کرده توصیف "نظیربی" فَصاحت در را او سعدی. بود خود زمانِ سَرآمَدِ که عرب زِبَردستِ
 ."نکردی کالم تَکرارِ گفتی،سخن جمعی سَرِ بَر سالی اگر کهآن حُکمِ به": بود گفته

 نجیده، وزن شدهسَخته = سَ
 سَدید = محکم، استوار

 سِرِشک = اشک، دطرۀ آبِ هشم
 دی = همیشگی، پیوسته، آنچه آنرا آغاز و انجام نباشدسَرمَ

 سُروش = الهام؛ ندایِ درون
 غَشعیب، بیسَرِگان = جمع سَره به معنی خالص، بی

 بلبل با پرهای زرد و سبزبه آواز شبیه ای کوهک و خوشسِرِه = سِیره یا سِهره، پرنده
 )ناسَرِه به معنای ناخالص( غَش، نیکو، پسندیدهعیب، بیسَرِه = خالص، بی

 نگورَپادشاهی، اُ سَریر = تختِ
 سَزَنده = سَزاوار

 سَطوَت = حِشمت و مَهابَت
 شروطه م انقالبدوران درتهران در )بریتانیا(انگلستاندولت سفارتِ فَخیمه = اشاره به سفارت 

 سُفتیدن ،سوراخ کردن مروارید، سودَن، ساییدن سُفتَن =
 زبون )جمع سافِل( ،فرومایه ،ستسُفلِه = پَ

 ن مایه و دوُست و فروُپَجمع سُفلِه به معنای افراد =  انگهسُفلِ
 نائت دَ ،گیهفرومای ،= ناکسی گیهسُفلِ

 )واژۀ عربی( سَفینه = کِشتی
 طفهفرزند، نُسُاللِه = نسل، 
 رفتن آهسته، و نام ساز جدید ایرانی شبیه تار ابدا  کیهان کلهرآرام، راه سَلّانِه = حرکتِ
 افزار، آلتِ جنگسِلیح = جنگ
 فروشسَمّاک = ماهی
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 ها )جمع سَماء(سَماوات = آسمان
 سَمَک = ماهی

 سَمَر = افسانۀ شب، حدیثِ لَیل، دصّه و افسانه که در شب گویند
 ش مایل به زردی باشداسَمَند = اسب؛ اسبی که رنگ

 دن(رسوُن به معنای ساییدن و فَدَسوُ ده شده )از مصدرِرسوُده = ساییده شده، فَسوُ
از میالد در یونان که با سَفسَطِه و درن پیش 3ها در سوفیست فلسفیِ سوفِسطایی = تفکرِ
 هیچ علم و حقیقتی نبودند.  مُهالطه دائل به وجودِ

 ایرانی  مَزدَکیِ بُزرگِ و دیالِکتیسیَنِ نابهۀ سُهرِوَردی = شیخِ اِشرا ، حکیم، فیلسوف،عارف و

 سَیّاف = مردِ شمشیرزن، میرغضب، جلّاد
 سَیّاله = مایع بسیار روان، آب روان )مونث سّیال، حالتی از ماده(

گرفته شده و به  یمهول زبانِ یهاشیاز گو یکی ای که از= واژه Сибирь (Sibir') ریبسی
 یرودها وندگاهیاز تاتارها بود که در پ یژدِ در اصل نامِ ریبیس .است« خفته نِیسرزم» یمعن

 .درار داشت شیرتیتوبول و ا

 رنگِ سیماب( گون یعنی بهسیماب)  سیماب = رنگِ جیوه یا نقره
 رَنگ = به رنگ نقره یا جیوهسیم

و علوفه اسب و حیوانات که از روستاهای سرِراه  سُیورسات = مجمو  غَلّه و آذودۀ سپاهیان
 آوردند )از واژگان متروک در زبان ترکی(گرد می

 ش
 شاب = مردِ جوان )شَباب و شَبان جمع(

شادُروان یا شادُربان = سَراپَرده، پیشگاهِ کاخ، هادری که جلوی بارگاهِ پادشاهان و خانۀ امیران 

 حنی از الحانِ باربُدی    و نیز لَشاهانه، کشیدند، فرشِ منقّشِ بساطِ می

 شَبَ  = مشکی، به رنگِ سیاه 

 شب، سحرگاه، هنگامِ سحربگیر = بعداز نیمهشَ

 ، مُحتَسِب، نگهبانِ شهرمامور حکومتی شَحنِه = داروغه، پلیس

 آتش که به هوا می پرد  (یهاهو ذرّ هاریزه) های= جردّه شَرَر یا شَرار، شَراره

 نشان نشان، جردّهشَرَربیز = آتش
 که جهانی مِدوّ جنگِ در توپ به زمجهّ آمریکایی متوسطِ تانکِ برترین نام شِرمَن = یاشِرمان 

 .بود شده گذارینام "نشِرمَ ویلیام" ژنرال افتخار به

 شَریر = بدکار، صاحبِ شَرّ
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 دای  یا کشتی = بادبانِیا شُرا  شِرا  

 الرئیس، حکیم ابوعلی سینا شفا = کتاب مشهور شیخ

 دَم( شَفَ  = سُرخیِ نورِآفتاب به هنگامِ غُروب )متضادّ فَلَ  به معنای سپیده

 شَکیب = صبر و شکیبایی، انتظار، تاب و تحمّل

 انگیزطُرفه و شِگِفتنیکو و خوشایند، نظیر در خوبی و زیبایی، یاب و بیشِگَرف = کم

هایی به های معدنِ جیوه با رگهفام، سولفورجیوه، یکی ازسنگشَنگَرف = )رنگِ( سُرخ، سُرخ 

 ای(رخ یا دهوهرنگ سُ

 معنای بوییدن(شَمیدن به مصدرِو مَشام و شَمیم و شامّه همگی ازشَمّ = ادراک، بینش، )شَمّ 

 شَما = ههره، صورت

 شکه = نوعی شمشیر راست و بدونِ انحناء، دمه، سرنیزهشوُ

 وکران = گیاهِ مسموم کننده؛ زهر شُ

 شَهباز = شاه باز، بهترین بازِ شکاری )نوعی پرنده شکاری( 

جانوران پرنده را نیز گویند بال، پَر یا بالِ بزرگ، پَرِ اوّلین بالِ پَر، شَه= مخفّفِ شاه شَهپَر 

 بال()پیش
 اسبسوارِ هاالک و ماهر در سواری لیر و دالور، شَهسَوار = سوارِ دِ

 گرکار، حیله= بَدکاره، فریب زَنیشیوه

 ص
 نجدمه، آسیب، آزار، رَصَدمَت = صَ

 بادِ سخت و سرد، سوزبادتُندباد، ر = صَرصَ

 صُرصُر = جیرجیرک، زَنجِره

 صُرّه = هَمیان، انبان،کیسۀ پول

 صَحیفه = کتاب، نامه، روزنامه

 درویش ضعیف، فقیر،=  کعلوُصَ

 های پشتِ سرِ همصَفصَفاصَف = صَف در صَف، 

 دارنِ مسقّف، خانه تابستانی سقفنشین، ایواصُفّه = شاه
 آواز بانگ،=  صَفیر

 صِیحه = بانگِ بلند، فریاد، آوا، آواز
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 ض
 زنندۀ پولکنندۀ سکّه، سکّهضَرّابان = جمع ضَرّاب به معنای ضرب

 روشنایی نور،=  ضیاء

  ط
 گر، گُستاخطاغی = سَرکَش، طهیان

 پوشاکِ سَر، نوعی کالهطادی = 
  عَیّار تَردَست،=  طَرّار

 رازیدن = آراستن، ساختن طَ

 ه = شِگِفت و نادِر، عَجیب و کم نظیر، بَدیع و بِکر طُرف

 خزر(لّدِ اصوات مانند طوطی، توکا )درمازندران و بحرِنوعی مرغِ سیاه و مُقک، طُرده = توکا، هَکاوَ

  شود هرهیز که نمایانشانه یا جلوه از الیه = اولین نطَ

 باندیده ل، جلودار،راوُدَپیش = دارطالیه

 موسیقی شبیه به سه تار نبور، نوعی آلتِنبور= تَطَ
 ه = فرّ و شُکوه، جاه و جالل، شوکت، آوازه، صدای رود یا سازطَنطَن

 خفّتعصبانیت، ناکی، طَیَره = خشم

 اندازند= رِداء، باالپوش، جُبّه، جامۀ گشاد و بلند که به دوش می سانلَیط

 ظ
 شب، مترادف مُظلَم ظَالم = تاریکی، تاریکیِ

 گرانظُالم = جمع ظالم، ستم

 = ستم کردن لمظُ

 شب ظَلمانی = تاریکی، تاریکیِ

 ظُلمَت = تاریکی، ظُلم

 شب ظُلَمات = جمع ظُلمَت، تاریکیِ

 ع
 فایدهبیهوده، عَبَث = بی
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 رو، اَخموتُرش بوس = عَ

 گوارعَذب = گوارا، پاکیزه، خوش

 عَزایِم خوانی = وِرد و افسون و دُعا خواندن

 عَسَس = شبگرد، گزمه، پاسبان )جمع عاس(

 عَطشان = تشنه

 گردی، بِطالَت )در مَثَل گویند: عاطِل وُ باطِل(کاری، ول= بی تِطلَعُ

 عَفَن = بدبو، گندیده، فاسد

 آهنگپیش دار،طالیه دار،پرهم=  دارعَلم

 رنگ خاکستری که در روده و معدۀای خوشبو بهر)مادهنبَعَنبَرآمیز= خوشبو، آلوده به بوی عَ

 دریا جمع می شود(  شود و روی آبِر تولید مینبَعَ ماهیِ

 عُنود = مُصِرّ، لجوج

 غ
 گونهغازه = سُرخاب، گُل

 غاشیّه = روپوشِ زینِ اسب

 غَبن = خدعه و فریب و نیرنگ در معامله

 غَدر = خیانت، مَکر و فریب، نقضِ عهد و پیمان

 گر، خائنغَدّار = حیله

 غُراب = کالغ، زاغ

 غُرّان = خروش کنان، خشماگین، فریادکنان با صدای مهیب

 به معنی انار شهری در اندلس )اسپانیا(گرانادا، ه = غَرناطِ

 خوردهفریبغَرّه = مهرور، فریفته، 

 غَلطِش = غلتیدن )اسمِ مصدر(

 غُلهُله = هنگامه و غوغا، شور و داد و فریاد

 غَو = فریاد، بانگ و آوازِ بلند

  ف
 فابریک = کارخانه 
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و کریستوفر مارلو،  "گوته"اشاره به شخصیت نمایشنامه فائوست نوشته مشهور فائوست = 

فروشد، نام روحش را در ازای کسب ددرت و دانش به شیطان می فائوستم، که در آن 0124

 جادوگر و حقه باز در ادبیات و افسانه های ددیم اروپا و به ویژه در آلمان.

 ناداریدستی، ه = فقر، تنگفادِ

 فام...(فام، سرخفام، خونینفام، گلفام = پسوند به معنای رنگ )مانند نیلی

  .خود و برای رهایی خود دهند برای خریدن جانِاسیران ه = مالی که فِدیِ

 راخا = فراخنا، گشادگی و فراخی فَ

 (farsaفراشا  فَراشگَرد یا فَرَشگَرد= روز رستاخیز، پایان خوشِ جهان، آخرالزمان )از ریشۀ

 فِرا  = جدایی، دوری

 فِس  = ارتکابِ اعمالِ زشت و ناروا، جور و فساد

 سُخنآور، تَرزَبان، خوشفَصیح = زَبان

 ق
 خورِش، هرهیزی مثل ماست و دوغ که با نان بخورند. ننا =داتُ  

 سنجاب. بهاتر از پوستِحیوانی شبیه سنجاب با پوستی سفید و نرم و گرانراسو، دادُم = 
 دُبِّه = گنبد و هر بنای گرد و بَرآمده، آسمان، خرگاه و بارگاه، و نام روستایی در مهاباد

 خور، رَمَقی از زندگیبُ دَتَر = دودِ

  بان، نگاهبان، )ماخوذ از زبان تُرکی( دیدهدَراوُل = 

 دَرین = نزدیک و همنشین، یار و همدم، همتا و همانند

 نتابیده و خام ابریشمِ=  دَز

 دَفا = پشتِ سَر، پسِ گردن
 دَفایی = بنفش رنگ

سوراخ بر بلندی ها در  512دُقنُس = دقنوس، پرنده یا مرغی افسانه ای که گویند با منقاری با 

هزار سال عمرکند و هون مرگش فرا رسد، هیزم  معرض باد می نشیند با آوازهای عجیب، و

ای پدید آید و از سوزد و از خاکسترش بیضهمی افروزد و خود در آنآورد و آتش میفرا می

و یونانی کوکنوس(،  Phoenixآتش، دقنوسِ جدیدی زاده شود. )در انگلیسی فونیکس  درونِ

 و نیز صورتی فلکی در آسمان جنوبی.
ها آمده لتبان هم در فرهنگرطبان و گَدَ لطبان،دَلتَبان = جاکش، دیوث، درمسا ، دوّاد )غَ

 است(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
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از شهرها و بندرهای ددیم مصر بر  نام یکی، رودِ بزرگ، دریای پُرآب )فرهنگ معین(دُلزُم = 

بود. دلزم میان مصر ومکه و  دریای سرخ در سوی کانال سوئز و نقطه پایانی خلیج سوئز کرانه

  .کوه طور وادع استدر نزدیکی 

 گری ای از صوفیبَندوُباری، وِلِنگاری، از دنیا گذشتن، درویشی مسلکی، فردهدَلَندَری = بی

 دَوّاد = پاانداز، واسطه و داللِ عمل منافیِ عفّت، جاکش

 دوُت = طعام، روزی، خوردنی به ددری که کسی بخورد و نمیرد 

 ک
 کاریز = کَهریز، دنات، مجرای آبِ روان

 کافتن، هاک دادن، ترکاندنکافتن به معنای شِ کافت، از مصدرِکافت = شِ

 کاهِنان = )جمع کاهِن( غِیب گو، ساحِر، پیشگو، مَرد روحانی درنزدِ مصریانِ ددیم وبابِلیان و

 مسیحیان و یَهود    

آمریکایی درکالس اشرافی وگران دیمت)محصول کمپانی ددیمی  کرایسلِر= خودرویی

درحال حاضر، شرکت هند ملیّتی خودروسازی و مالک فعلی آن،  که  Chryslerکرایسلر

 است( Fiatشرکت ایتالیایی فیات 

 کَژند = گَزَند، دام، آسیب

 هادن برای کسی کَژَندن = آسیب رساندن یا دام نِ

پذیرتر از اش، که او را )حافظ هه طُرفه شاخِ نباتی است کِلکِ تو/ کِش میوه دلکِش = که

 شَهد وُ شِکر است(

 کَشَن = پُر، انبوه، بسیار 

 بُرکاره، شارالتان، گوشکَلّاش = بی

 (колхо́з: روسی به)کُلخُوزی یا کالخُوزی = برزگرِ شاغل در مزرعۀ اشتراکی 

 رود. نیز به کار می -دفل هوپی پشتِ در –کُلَند = کُلَنگ، و به معنای کلون 

 دام، جایگاه حیوانات درنده و هرندهگاهِ دد و کُنام = آشیانه، شب

 یاد طبری در خوانش شعر اشباح(گاه )تلفظ زندهآنگاه، کهگاه = کانکُن

 کوبِش = کوبیدن، کوفتن، هیزی را هکش زدن

 در زبان هندی( kutval و نگهبان دلعه ) بان، دِژبان، حِصاربان، پاسداروال = دلعهکوتْ

 که بو = بو که، بُوَد که، باشد که

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
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 گ
 دوُک = گردنۀ کوه، کُتَلگَ

 گُرازیدن = خَرامیدن، با ناز و تَکبّر و غَمزِه راه رفتن

 سنارَ ای که دهان را جمع کند، مثل مزۀ میوِهس = مزّگَ

 گُسار = بِنوش )فعل امر از مصدر گُساردن(

 فشاننشان، گُلبیزان = گُلگُل

 گلرُخ(هِهر =  زیبا و خوبرو ) مترادف گل ههره، گُل

  محل نگاهداری و نگاهبانی آتشخانه، گُلخَن =  آتشدان، آتشگاه، آتش

 های کویری که امکان گم شدن عابرین در آن باشددَشت = دشتگُم

 گُنجا = گنجایش، ظرفیت، توانایی، استعداد

  کار رفته )عنصری( تواند حرف بزند، به معنی لَعل و رنگِ سُرخ نیز بهکه نمی، کسیگُنگ = الل

 لیر، پهلوان، مهتر، بزرگگَو = دِ

 اش دوز و برآمدگی داردگوژپُشت = خمیده، دو تا، کسی که پشت

که  تواند باشد به گیاه، درخت و یا شَجَرِۀ زَدّوُم، درختی در دوزخگیاهِ لَعنَت = اشاره ای می

اب درآن، کتاز سورۀ صافات در 14رند.)طب  آیهخوان از آن میمیوه بسیارتلخ دارد و گناهگار

روید با شاخ و برگ و میوۀ فراوان، امّا مَطرودِ درگاه شده درجهنم میاین گیاه یا درختِ لعنت

 پروردگار!(

 ل
 نیلی، آبیِ تیره یا کبود.الژوَرد = الجوَرد، اشاره به آسمان، سنگی دیمتی به رنگ آبیِ آسمانی، 

 هوده و گزاف کردن= خودستایی کردن، ادعای بی زدن، الفالفیدن

 (شعور )واژۀ عربی برگرفته از شَعر به معنای مور = نادان، بیالیَشعُ

 حیاشرم، زنان بدکاره و بیزِ بیآوادارِگان = جمع لَجارِه ، بُلنلَجّ

 لُجّه = دریا

 زیبا و عشو مَ دلبرِ=  لُعبَت

 ساز = کنایه از دنیای بازیگرلُعبَت

 لِقاء = روی و ههره، دیدار 

 گفتنلُندید = از مصدر لُندیدن به معنای غُرغُرکردن، از روی خشم سخن
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 م
 ماکِر = مَکر کننده، فریب دهنده

 های خانگی با نژادهای مختلفماکیان = انوا  مرغ

 هاخداوند و صاحبِ گردنمِهتَر، سَروَر، داب = الرِّکُمالِرِداب یا مالِک
 (از مصدر دیدن)فعلِ دعایی مَبیناد = مَبیند، نَبیند 

 دان، عودسوزریزند، آتشمِجمَر = ظرفی که در آن آتش می

شود و در مُحا  فرورفته ماهِ دمری که ماه دیده نمیشبِ آخرِدید، سهمُحا  = پوشیده، ناپَ

 است. 

 فریبندهگر، مُحتال = حیله

 شدهمَحسود = کسی که بر او رَشگ و حَسَد ببرند، موردِ حَسادت وادع

 ها )جمع مِحنَت(مِحَن = بالها، آزارها، اندوه

 دلگر و سنگمُحیل و دَسی = حیله

 مُختَنِ  = گلو فشرده، خفه شونده

 مُخَدّه = پَتی، نازبالِش

 مَدایِن = جمع مدینه، و نام شهر ددیمی تیسفون

 = کشتارگاه، دربانگاه، جای دربانی کردن)مَذابح جمع( مَذبَح

 رود )مانند مَر او را(مَر = به معنای به، برای، و گاهی زائد و برای زینتِ کالم به کار می

 اندازه (شُمار، بیمرّ به معنای بیمَرّ = شماره، حدّ، اندازه )بی

 ادی می ماندریگ = میراث، ماتَرَک، مال و اسبابی که از مرده بمُرده

 مُرَصّع = جواهرنشان، گوهرنشان

یند که می گو "مرغِ سعادت"کوفال = اشاره به هُما یا هُمای؛ مرغی افسانه ای موسوم به رغِ نِمُ

در میمنت و سعادت به او  اش بر سر هرکس بیفتد، به سعادت و کامرانی خواهد رسید.سایه

 زنند.مثال می

 ریختنِ آشهال و خاکروبهمَزبَلِه = زباله دان، جای 

 در پرده، پوشیده  ، با حرف ت به معنایکاالتجارتی نمونۀ یا مَسطوره =  مَستوره

 آرا، دلّالۀ نکاح( کننده عروسکش و بَزَکگری )مَشّاطه: زنِ شانهمَشّاطِگی = آرایش

 مِشکِ شبانه = سیاهی و تاریکی شب

 مَشئوم = نامبارک، بَدیُمن، بَدشُگون 

 دستهاره، گرفتار، تنگ= بی مُضطَر
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 دارمُطَرّا = تر و تازه و آب

 مُطَنطَن = پُر صدا، پر آوازه، پرطَنطَنه

 مُظلَم = تاریک، بسیار تاریک، شبِ تاریک

 مَعارِک = جمع مَعرَک یا مَعرَکه به معنی میدان جنگ، جای نبرد و زدوخورد

 مَعشَر = جماعت، گروهی از مردم )جمع معاشر( 

 گر= اعجازگر، معجزهمُعجِز 

 مُهاک = گودال، حفره

  شدهشده، غنیمت پنداشتهمُهتَنَم = غَنیمَت شُمرده

 گذاشتندهی که در نبرد بر سر میرِد، زِخوُالهمِهفَر = کُ

 مُهیالن = درختی است خاردار با انبوه خارهای کج و درشت

 مِفتاح = کلید، آلتی برای گشودن دفل و درهای بسته  

 با ابدا  و ابتکار و نوآوری   ، شعرگفتنسِتُرگ و بَس دشوار یکارانجامِ =  لعَفتَمُ

 عالی کاری شده، بنای بلند یا عمارتِمُقَرنَس = کنگره دار، پلّه پلّه، سقف یا گنبد گچ

مُقَنّع = لقبِ هاشم اِبنِ حکیم)سردارِشجا  سپاه ابومسلم خراسانی(، پیامبرِ نقابدار، رهبرجنبش 

ع در شهر قنّمُلمِ سیاه جامگان فرده عباسیون... گویند که ظُ جامگان برعلیه دستگاهِسپید 

 ند )ر.ک به ماهِ نَخشَب(ما  میفُتی در اُرد که مدّب ماهی از هاه بیرون می آوَخشَنَ

 مُقَفّل = دفل شده، بسته شده

 مَکتوُم = پنهان کرده شده، پوشیده و پنهان

 تواناییمُکنَت = ددرت، نیرو، 

 کردنشدن و کمینگاه، جای پنهانمَکمَن = کمین

 مَکین = جای گرفته، صاحب پایگاه و منزلت

 آمیزی شدهمُلَوّن = رنگارنگ، رنگ

 مُمتَلی = پُر، آکنده، لبالب

 (monaنامی دخترانه در زبان عربی )تلفظ  آرزو، و اُمید،= یا مُونا  مُنا

 آتش گلولۀ یا سنگ پرتابِ برای ددیمی جنگی آلت نام=  مَنجَنی 

 مَنیع = بلند و استوار

 بّد = ابدی، دائمیوءَمُ

 آورانگیز، ترسناک، اندوهموُحِش = وحشت

 (هادن و گذاشتنبه معنای هِشتن و نِامر از مصدر هِلیدن  گذار )فعلِگذار، نَمَهِل = مَ

 ی که هنگام سواری بر پاشنۀ هکمه می بندندمَهمیز = آلتی فلزّ
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 ترینکبیر، بزرگ، بزرگ مِهین =

 )از مصدرِ بیختن یا بیزیدن( کردمی بیخت = غربالمی

 کندبیزَذ = غربال میمی

شدن و فرورفتن هر هیز تیز )خار، تیغ، سوزن( خَلیدن(، ریش رود )از مصدرِخَلَد = فرو میمی

 در بدن

رُمبیدن یا رُنبیدن به معنای خراب شدن، فرو  ریزد )از مصدرِشود، فرو میمی رُنبَد = آوارمی

 ریختن(

 شتهِ= بِ مینوُ

 مینَوی = منسوب به مینو، بِهِشتی

 ن
 نابیوسیده = دور از انتظار، از مصدر بیوسیدن به معنای انتظارداشتن

 دارناسَرِگان = جمع ناسَره به معنای ناخالص، معیوب و غَش

 شتِ انسانرِسِ ی، طبیعت وت = عالمِ طبیعی و مادّناسوُ

 کشیده = مرطوب و نَم رناسوُ

 ناوَردگاه = محلِ نبرد، میدان پیکار 

 ناوُک یا ناوَک = تیری که با کمان انداخته شود

 ناوی = سرباز وظیفه در نیروی دریایی ارتش

 گویند را ستارۀ خُنیاگر نیزمنظومۀ خورشیدی که آنسیارۀ زهره یا ونوس در دیگرِناهید = نامِ

 نَجیر = نَجیل، نجم، گز مازج، بارِ درختِ گز

 نَخجیر = شکار

 نَخوَت = تکبّر، خودستایی، بزرگی

 نُدبِه = گریستن، زاری و شیوَن 

 )نَجَند هم گویند( گیننَژَند = اندوهگین، سرگشته، خشم

 نَسّاج = بافنده، جواله

 نَسج = بافت، بافته

ای و موهوم شبیه انسان که هیکلی مَهیب دارد، نما، جانوری افسانهنَسناس = دیوسان، آدم

 زیسته است. نوعی جنّ که دبل از حضرت آدم می

 شده بافته=  نَسیج

 دیگر بخوانندنَشید یا نَشیده = سُرود و آواز، شعری که در جمعیت یا انجمنی برای یک
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 بندنِطا  = کمربند، میان

بساط، فرش، فرشِ هرمی که سابقا شخصِ محکوم به اعدام را روی آن می نشاندند و  نَطع =

 سرِ او را می بُریدند.

 نَعت = ستایش، توصیف کسی یا هیزی به خوبی و نیکی

 معنای محلّ کشف یا وجود نفت درآن.ها بهنَفتون = نامِ ددیم مسجد سلیمان و یکی از محله

 فریاد زاری، و ناله شیپور، و بو =  نَفیر

 ، رایحۀ مطبو نَکهَت = بوی خوش

 نمودار = آشکار، نمایان، شاخص

 نَوان = خرامان، لرزان، ناالن، خمیده )از مصدر نَویدن(

 رودکار میرزی بهسیری که مادۀ کبودرنگ آن در نقاشی و رنگنِیل یا نیلج = گیاهی گرم

 کردننیوشیدن = شنیدن، گوش

 نَهیب = تَرس، بیم، هراس

 و
 واژگون، باژگونوارون، واژوُن = 

 وَبال = سختی و عذاب، عادبتِ بد

 ، لَجَنالبنجَوَحَل = گل و الی، مَ

 شد شت اطال  میوَخشُور = پیهمبر یا پیامبر، نامی که فقط به زرتُ

 ناه، بِزِه، جُرموِزر = گُ

 هَلپاسه )سوسمارِ کوهک(وَزَغان یا وَزَغ = جمع وَزَغه به معنی دورباغه و جانوری شبیه به 

 (، سیاوَشوَشوَش، پریوش( یا پسوند رنگ )سیاهت )پُریباهَشَ ندَسوَوَش = پَ

 داریوَالء یا وَال = محبّت، یاری، دوست

ای در فرهنگ لهات فارسی موجود نیست امّا در مصر  مربوطه به معنی ویلیس = هنین واژه

های پزشکی و آناتومی به مجموعه سرخرگ ترس یا پَروا به کار رفته است. در اصطالحات

 گویند( میCircle of Willisخون رسان در کفِ مهز انسان حلقه شریانی ویلیس )

  ه
 هُرمُز= هرمزد، اهورامزدا، خدای توانا و یگانه زرتشتیان
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 هادن، گذاشتن، دراردادن، رَها کردنهِشتَن = نِ

 ، رها کردیهادی، گذاشتیهِشتی = نِ

مرکز شهرستان و سلیماناز مسجدنفتی ایران پس دومین شهرِ نامِ کِل =هفت یا گِلهفت

 گِل هفت

 (، رهاکردنگذاشتن ،هادننِ ،هِل = بِهِل، بگذار )فعل امر از مصدر هِلیدن به معنای هِشتن

 هَمال = هامال، همتا و برابر، مِثل و مانند

 دان = بدان، باور کنهمی

 اینجااکنون، همهم اینک،ایدون، همهَمیدوُن = هم

 بندند. داطرارای سایبان که بر شتر یادهوبی روباز ودار، صندو ِجاوه، پالکی روپوشهودَج = کَ

 ، کرۀ هور به معنای ستارۀ خورشید (hurورشید )واژۀ اوستایی ور، خُر = خُهوُ

 زرتشتیان ۀخدای یگانبزرگ و دانا،  زدا، خداوندِهورمَزد = اهورا مَ

 جنگ، کازار، پیکارهیجاء = 

 گسترده ودار، بال ،تهّبُهِیمَنه = اُ

 ی
 اندازنده، آهنگ کنندهیازان = یازنده، دست

 یَسنا = بخشی از کتاب اوستا، و نیز به معنای ستایش، پرستش، نماز
 های مختلفیَشم = سنگی شبیه به عقی  یا زَبَرجد به رنگ

  ل = پهلوان، گُرد، گَو، بهادُریَ
 جمعِ یَلیَالن = 

 یوُرت = خانه، مسکن، منزل )در زبان ترکی( 
 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه
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 صاویرآلبومِ تَ
به  "آرشیو احسان طبری"قطعه عکس از  11را با تقدیم تعداد  "در آستانِ اطلسینِ سَحَر"دفتر 

 .توضیح تصاویر در حدّ ِ اطالع، در زیر هر عکس افزوده شده استبریم. دوستدارانش به پایان می

 

 
 خورشیدی 3112 ایران/ سال نمایش اهالی از برخی کنار در طبری احسان یادزنده از ماندگار عکسی

 پرویز پرستویی/ شاه کرم بهزاد فراهانی/ :راست از نخست ردیف

 پرستبهرام وطن فراهانی(/ احسان طبری/ بهزاد نیا )همسرفهیمه رحیم :راست از دوم ردیف

 مسجدجامعی/مرتضی عقیلی/ صدرالدین شجره بادریان/ مجیدنجف/ :راست از ایستاده آخر، ردیف

 تلویزیون ایران( و سینما کارگردان و نویسنده/ مجید بهشتی آرشیو از )عکس
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 تهران، شمیران، باغ زردبند )متعلّق به پوران سلطانی، همسرِ شهید مرتضی کیوان(،

   3112دل...،  بهار میعادگاهِ دوستان و یارانِ هم 

 چپ:  از سمتِ

 امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( 

 احسان طبری 

 فخرالدین رمضانی 

 اهلل میزانی )جوانشیر( فرج

 نازی عظیما 

 محمدرضا لطفی 

 سیاوش کسرایی.
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  3112بند، بهار تهران، شمیران، باغ زرد
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 زمین چمن دانشگاه تهران - تهران ،3112 احسان طبری و سیاوش کسرایی در میتینگ انتخاباتی

 

  "شورای نویسندگان و هنرمندان ایران"احسان طبری و سیاوش کسرایی احتماال در جلسۀ 
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           جو، احسان طبری، صابر محمّدزاده، عباس حجری، محمدعلی عمویی، اسماعیل ذوالقدر مادر شهید پرویز حکمت

 در میتینگ انتخاباتی در زمین چمن دانشگاه تهران

 

 درحال رای دادن ،-نامزدِ مجلسِ خبرگان از تهران-سان طبری عکس سمت راست: اح
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 کارش... دفترِِ  احسان طبری در محلّ
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 (3104های تلویزیونی )اردیبهشت احسان طبری در مناظر
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 (طبری)نیاز همسرش آذر بیاحسان طبری و 

 
 نیاز )طبری(آذر بی
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  "کارِن"نیاز و اولین فرزندشان ، آذر بیاحسان طبری

 
 (طبری) نیازآذر بی
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 احسان طبری و مادرش )کوکب خانم(
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 تهران  چمن دانشگاهِ زمینِ -میتینگ  سخنرانی در 3112تهران، سال سیاوش کسرایی،  و احسان طبری
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 تهران چمن دانشگاهِ انتخاباتی، زمینِمیتینگ سخنرانی در  3112تهران، سال 
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 تهران چمن دانشگاهِ انتخاباتی، زمینِ میتینگِ ،3112تهران، سال احسان طبری و سیاوش کسرایی، 

 

 



 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

529 

 

 

 
 زمینِ چمن دانشگاهِ تهرانانتخاباتی،  میتینگِدر  احسان طبری سخنرانی – 3112تهران، سال 

 
 شمسی در الیپزیك، جمهوری دموکراتیكِ آلمان 14ملکه محمدی و احسان طبری، دهۀ 
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 مرکزی حزب تودۀ ایران اعضای کمیتۀ تهران، عکسی از 3111اد مرد 34، "نامۀ رهبر" روزنامۀ تصویرِ

 
 قراطینمایندگی حزب تودۀ ایران در کاخ کرملین: طبری، رادمنش، قاسمی، فروتن، بُ تصویر اعضای هیاتِ
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. رومانی یکارگر حزب کنگرۀ سوّمین اختتامیۀ مراسمِ. 3304 ژوئن 10( 31141) 342 شماره ،پراودا روزنامۀ اوّل صفحۀ

 هشتم نفرِ دوم، ردیفِاز سمتِ چپ،  .طبری احسان
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 ،پادگان، آوانسیان، رادمنش، اسکندری: جمله از حزب تودۀ ایران مرکزی کمیتۀ اعضای از تن هشانزداحسان طبری و 

  ...و کشاورز، فروتن ،قاسمی، جودت، امیرخیزی، دانشیان

 

 ...و فروتن قاسمی، بُقراطی، آوانسیان، رادمنش، کامبخش، طبری،: از جمله. حزب رهبران از تعدادی
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 بلغارستان -صوفیّه  ،"ایران پیك رادیو" کارکنانِ از جمعی درمیان طبری احسان

 

 ای اتّحادِ جماهیرِ شورویژنرالِ ضدّ ِفاشیست و افسانه ،"کلمنت یفرمویچ واراشیلوف"دیدار احسان طبری و 
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 3313 سال در چین کمونیست حزب هایاجالس از یکی در سخنرانی حال در طبری احسان
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با متن  آذربایجان دموکراتِ فرقۀ مرکزی کمیتۀ طرف که از  3111 آذر 13 نهضت سالگرد مین-11 مناسبت به افتخار مدالِ
 :اهداء شده است احسان طبری به زیر

آذر،   ۵۲مین سالگرد نهضت  -۵۲کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان به مناسبت  - !پرولتاریای جهان متحد شوید

 .را به رفیق احسان طبری فرزند حسین تقدیم میدارد«  آذر ۵۲»نشان 

 امضاء :  دانشیان. -ذربایجان آایران در  ۀتودحزب  آذربایجان، تشکیالت   دموکرات   ۀفرقمرکزی  ۀکمیتاز طرف 

 

احسان "شناسی با عنوان زبان اُزبك و دکترای علومِ -، نویسندۀ روس"شااسالم شاممدوف"پروفسور کتابِ

 منتشرنشدۀ قطعه اشعارِ 11روسی با درج  شمسی( به زبانِ 3112) 3313/ سال "طرحی از زندگی و آثارِ او -طبری

ها عنوان این سُرودهبرای سهولتِ دسترسی خوانندگان،  .شده استنویسینستعلیق خوشِ  احسان طبری که با خطّ

  اندستاره * مشخص شده با عالمت این مجموعهفهرست در 
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 رحیم نامور و احسان طبری

 

 دمکراتیك... احسان طبری و عبدالصمد کامبخش در آلمانِ
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ب  ح  آستان  اطلسین  س   در
 

فتم، رگاه، من، ُمسافر  ش
ُ
ستم، خ

 
ش م شدم، ن 

 
ُسردم، ایستادم، خ ندیس ی ف 

 
پیما، چون ت

م افشاند و به دست   ی  جان دادم، خاک  شدم، باد  چرخش  جاوید سپرد تا به لبخند  پیروزی  انسانی  تو بنگرم، ا 

بیرۀ من!
 
ز ن! سرنوشت  نیای  ن ر م 

 
سخ

 
ش  خود بر خارآگینی  من ت لزارۀ رام 

ُ
رد. در گ ب 

 
صیب  من آسیب بود و توشۀ من ن

 
ن

 ..دانستم.گفتم، دیری است میتو و نیاکان  تو آسان نبود. دیری است می

 با پچپچۀ پاییز( 9)بند 

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=46380 

☆☆☆ 

 

 "بوک رسمی احسان طبریفیس صفحۀ"لوگوی تصویر 

Ehsan Tbari Official Group 

https://www.facebook.com/groups/333103707846487/?ref=share 

 

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=46290
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=46290
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/?ref=share


 ر حَدر آستانِ اطلسینِ سَ منتشرنشدههای پَراکنده و سُروده دفترِ احسان طبری  

538 

 

 

 

هرخشِ آن  ، ولی بر سرِ شاهراهِ عظیمِ نقطۀ مجهولِ تاریخ خُنَکایِ این عصرِ پاییزی، من در و اینَک در
دانم که دنیا ابدا م. میافردا مطمئنسشکوک و به پَنیمی نور است. به فردا مَ ام. دلبم نیمی خون وُایستاده

که این ای ندارم جز اینمن هارهدراز است و  وُ و ابدا تابعِ آرزوهای من نیست و آرزوهای من، سَخت دور
پیکرۀ جاویدانِ سلما در گذارم. ولی مُرشتۀ طالیی را بر خود بپیچم و با آن در دخمۀ ابدیِ نیستی پای

در من و معاصرانِ من سازندگانِ تمدّنِ انسانی که تمامِ ، کوشَنده و پویَنده خواهم زیست. هنانتبشریّ
 نام دارد. "رشَبَ"مندی بودم که جاویدِ پهلوانِ تناور و ددرتای گذرا از هستیِ زیستند و من لحظه

 

 ("خورشید پادشاهِ"مندرج در کتاب  0512بهمن ماه  1ماره شمجلۀ هیستا،  ،"برگی در گردباد")مقاله 

 

 بازگشت به نمایه          واژه نامه

☆☆☆ 
 

 بالمانع است. آن این کتاب درصورت اشاره به نامِ منبع استفاده از تصاویر و مندرجاتِهرگونه 

 نمایید: خود را برای تکمیلِ این مجموعه به نشانی زیر ارسال نقدها، نظرات و پیشنهاداتِ

@gmail.com0omidesahar 

mailto:omidesahar2@gmail.com
mailto:omidesahar2@gmail.com


 

 
 

 "تشناخ"شوقِ  را طلب وُ یآدم
 ر انداختشوُ اندر شَعَف وُ سخت

 :د از خوابِ گرانشُ داریب کهوآن
 ، کران تا به کراندیرا د دشت
 روغ،که تا مُرد دُ -بود  ژاژها

 روغ،که تا زاد فُ -خت ها سوُسلنَ
 خِرَدَم، گام به گام سنگِراه
 .به کام کاریبَرَد از رهِ پ یم
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  زادهمطلّب ، بهروزرحمانی ، هاتفسحر ندگان: اُمیدگردآور
 میدویرایش: اُ

 0011 بهمن نخست: ویراستِ


