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 توضیح ویراستار
 

ری یاد احسان طبۀ زندهرودترین سُ( اگر مهمبند ششدر هجایی  ۀ)منظوم "تاریخِ یک بیداری" بلندِ شعرِ
 و 01های دههدر  شاعر ۀبهتر زمینه و زمان شناختِ عدِآن و از بُ محتوای اتوبیوگرافیکِ به لحاظِامّا نباشد، 

 به مناسبت"بر پایۀ توضیح شاعر اوست که  سُروده دربارۀ دورانِ زندانِترین مهم شکّبی شمسی، 01

ه شد ءوی اهدا ۀروده و به خاطرسُ "رانیدكتر تقی اِ"ایران،  كشانِسالگی شهادت رهبر فقید زحمتده

ا ت ،درش که در سربازی خودکشی کرداز پدر و مادر و برابا ذکر جزئیاتی دراین منظومه  طبری . "است
و تحوّلِ روحیِ خودش  رانی در زنداندکتر تقی اِش با هایدیدارآشنایی و بازداشت و  ۀنحوو مناسباتش 

 چاپ 0۱۳۱سال  ۸دنیا شماره ۀمجل آن در کامل و دقیقِ که متن ...گویدمیپس از قتلِ ناجوانمردانۀ اِرانی 
های که در سایت "انجمن دوستداران احسان طبری" ۀنسخ متن سراپا اشکالِ  در مقایسه باا امّ است، شده

 .های فاحشی داردتفاوتشوربختانه یافته، متعددی در فضای اینترنتی نشر

ها/ هسفر-سفرهفرد)درست(/ -مرد)نادرست( :نسخۀ مورد اشاره وار زیر درچند اشکالِ نمونهبه توجه با
من ماندم/  -من نماندمسحری/ -خود/ سسحری-پلید/ خد-پلدحِرزِ من بُد)حِرز به معنای پناهگاه(/ -حِرز بد

دورِ تملّق، عصرِ "وِزر و سالوس)وِزر به معنای گناه(/... و سطر  -الوسبیش ازآن/ وِزوِز س -پیش ازآن
-مودنافسران/ -خسته/اقران-هردَم/ خست -باپَستی/ هردو -که کال حذف گردیده است/ بایستی "جاسوسی

-/ سگپیش-دل/ بیش-گَه/ دل را-عصیان/ که-یکی/ طغیان-گفتم/ یکمی-گفتمپندش را/ -نموده/ پندش
امداد/  -در دهانِ من/ آمد -نیوشید/دردهای من-نوشیداز احوال/ -نیروی/ احوال-نیرو ضرب/-سگی/ ضربت

برمن بُد خموش/ و حذف کامل مصرع -برمن خموشجوشان/ -کُرد/جوشاب-شِمر/ گُرد-رشُهره/ شهریا-شهر
یک متن در و جفا ایرت هر شکل این حجم مغسروده، به ۳...از بخش "ره این است که گوید مَردِ بَندی!"

 کنیم همین چند نمونه برای نامعتبر دانستنتصور میلذا نیست و نبوده و توجیه  شعر احسان طبری قابل
محترم جزوۀ مزبور در فضای از سوی خوانندگان تیزبین و خود ناشرین  "دوستداران...انجمنِ"نسخۀ 

 کفایت نماید.مجازی 

 نامۀواژهدر بازنویسی و ویرایش شده و  0۱۳۱سال  ۸دنیا شماره ۀمجلمتن حاضر بر اساس متن مندرج در 
    افزوده شده است. های دشوارواژه یبرخمعنای  ،انتهای این سُروده

  امید )ویراستار(                                                                                               

 0011مهر                                                                                               

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-3-01-1353-08.pdf
https://files.pdftarikhema.com/pdf/sher/bidari.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/donya-dowre-3-01-1353-08.pdf
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 تاریخِ یک بیداری
 (بند ششدر هجایی  ۀ)منظوم

 

ضا ر نیمه مستعمره و نیمه فئودالِ ۀانقالبی كه در جامع نفکرانِروش ۀگذشت نسلِ ۀجایی در بارهِ ۀاین منظوم
ایران،  كشانِسالگی شهادت رهبر فقید زحمتبه مناسبت ده 0231در سال  ،پیوستندرانی اِ ۀاندیششاهی به 

جایی از این های هِمنظومه رودنِسُ ،در آن هنگام. شده است ءوی اهدا ۀروده و به خاطرسُ "رانیدكتر تقی اِ"
این  ولی ،فارسی از بسیاری جهات به پیش رانده چندانی نداشت. اینک شعرِ ۀفارسی سابق شعرِ نوع، در ادبِ

 . )احسان طبری(حاضر بکاهد ۀهای منظومموضوع و برخی تازگی تِرود از فعلیّت گمان نمیكیفیّ

 
 

I 
 یاشما، من هم زاده مانندِ

 .آزاده هستم وُ ریدل خلقِ نیز

 ی:اساده ردِفمن بود  پدرِ

 داستیت. پکنَمُینام و بگم یریدب

 .بود دازگُچه جان شااتیح گردشِ

 .فرسا بودما توان گذرانِ

 نفس تِزّما را با عِ پدرم

 آوردیبه بار م یاَوانِ کودک ز

 سالوس وُ بیرِیخود ب نانِیهتُ تا

 مینکوتر دان هاسفره نیرنگ از

 .میکه ما انسان میبه خود ببال و

 ر بودسَآزاده وُ ریدل یردم او
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 آور بودزبان دانا وُ وُ کوشا

 عذاب یِلرزش وادیب مودهیپ

 نقابیب ۀدیدیراست ۀچهر

 انقالب اوجِ هنگامِ الن،یگ در

 نمود یگامبا آن هم پدرم

 شاد یبا روان کین یخاطرات

 ادیزمانه داشت پدرم در  زان

 نبود تنها در گفتار نیآتش

 (انستمدینم امیّگر چه آن ا)

 ش شد بر من آشکارامرگ بعدِ

 .بر کنار یآن دنبش نمانجُ کز

 من مانِید، او ابُ من رزحِ او

 دشیسپ یام مودهید یپرتو

 لوربُ چون نور، در جامِهم شالفظ

 .من نمود اندر جانِیم رخنه

 سخت یزمستان ،ریپ مِمعلّ

 بخترهیت شد، افتاد؛ مردِ ماریب

 تمام ماهِ کی دیها کشعذاب

 مام خاموش، در آغوشِ عاقبت

 .ناممگُ مِردُمَ گذشت با مرگِ در

 یزندگ یرو شِیماندم در پ من

 :سَرَم ردِبه گِ یا خانواده

 خواهرم و برادرم مادرم،

 شرجوُپُ یگِرداب شِیماندم در پ من

 شناور گردم یستیبا کاندران

 خانه نگردد خاموش اُجاقِ تا

 .آور گردمنان یاخواجه یستیبا

 نگارم، روزنامهمعلّ وُ ندکارم

 .کاریام باوقات مانده اغلبِ و

 از آن شبی رده از پدر فقر وُبُ ارث

 کالن یاهحِصّ ،او غرورِ از

 تلخ یرفتم که گاه با روانیم

 آلودپدر، چشمان اشک گورِ بر

 دل، نبود کردم رازِیم یو با

 او، کوهِشُ یب جز گورِ یمحرَمَ

 او جا روحِکردم، آنیم باور

 .انیگر شود با من خندان وُیم

 ی،پدر نگذشته سال مرگِ از

 دینو رس یداغ مانیخون دلِ بر

 ماتم مُظلَم از رنج وُ یاَبر وَ

 :دیرکشپَ هیم ساروح چرخِ بر

 من در سربازخانه برادرِ

 گروهبان رایشته بود، زرا کُ خود

 س گستاخانهش بَدادَ یشنامدُ

 نوجوان دشنام را روحِ تابِ

 حار نمود؛نتِو اِ وردهاین

 .بار نمودد را اشکوخ مادرِ

 شاموزون روِفتاد سَپا در اُ زِ
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 شار خونپُ عشِم هست نَاشمچَ شِیپ

 چادر شب رِیز ،یزیبر م افکنده

 نمود طلبیش مانگاه ردهسُفِ

 انتقام رمیش را گامن، خون از

 آور بودانیطغ ییرویزان پس ن و

 .اکامآن ن ادِیم اجان یرفاژَ در

 شورم آوردم او بهعصوُمَ خونِ

 شوم داریشب بهریدر آن ت تا

 یزد که مباد آن امیبهنَ و

 .م سازگار شومشوُ دورانِ با

 بود یرضا شاه دورانِ ،دوران

 بر کشور حاکم نیننگ یسکوت

 مردود د وُیپل یبا بها نوکر

 مرودآن نَ لمِگمان بودند ظُیب

 است یابد یفتح ی،درمَسَ یحرسِ

 است یبد ظلمت وُ یِقطع ظفرِ

 سسالوُ ر وُگذشته وِزحدّ هر  از

 دورِ تملّق، عصرِ جاسوسی 

 انسان بود روحِ یِپست زمانِ

 کردیبر عقل سلطنت م پاسبان

 ها جا داشتانسان بر فرقِ چکمه

 او تیمّلق، حَخَ رافتِشَ

 .وا دشتءازندان مَ ۀلیم پسِ در

 

II 
 شدم من یردکابوس مَ نیاندر

 جان من دل وُ یساز بَ آگه

 هاتا در آزمون یستیبا اکنون

 من دگانِیشوم، د پرورده

 هامونرایدر پ ددییها منکته

 :خود را ناخوشِ ۀچهر یزندگ

 نان،ینشباال یهایستپَ با

 زحمت، دۀتو یهاتحنَمِ با

 ش،یخو ۀدرند یتضادها با

 .ام آشکار ساختدهید شِیپ در

 یبتیصاز مُ یاشنهم دِدَ هر

 .گداختیمغزم م د،یلخَین مم در

 میقعَ وُ یهمن تُ رامونِیپ

 میسلشد تَینم یاندک ظلمت

 .نبود یفتاحنبود، مِ یذنفَمَ

 دانستمیها نمزیس چبَ یآر

 س رازها نتوانستمبَ درکِ

 .نبود ییم در جاامشکلِ  حلّ

 را ینشدمَنج را، دَرَ دمیدیم

 نمودیم دادیمن ب روحِ انِیطغ

 درمان اره وُاز چ دینوم یول

 ینشمَعرفان یهاشهیاند

 .نمودیم جادیسخت ا یریخدتَ گه
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 یشورش گاه عقلِگه کنیول

 نمودیم ادیرافه فرخُِ  ضدّ

 ستیجا ننیه از ارَگفتم: یخود م نزدِ

 ستیما ن ۀمذهب چار وُ عرفان

 کمال ۀویش یسترا که جُ ماروح

 زمان دوران سوأل نیا دیرس در

 ینَبُد حسابم را اخواندن شورِ

 یهر جا که بُد کتاب دمیبلعیم

 یورن ،یفتاحمِ ،ییستم معناجُ یم

 رقشَ عارفانِ اوهامِ برِاَ در

 غرب لسوفانِیف افکارِ حرِبَ در

 یکورچون شبلمت هماندر ظُ کنیل

 بال دمیکوبیخارا م وارِید بر

 تنها دمیدیها معرصه ۀهم در

 جنجال رسام وُده، سَشُعبَ ،یاظلفّ

 ییساس نارَبَ دمیدیود مخ در

 شد خونیم مادل یینارسا وز

 من رِیتزویب روانِ لوحِ بر

 رامونیوزون زده پنامُ نقشِ سبَ

 مدَرَخِ نِیب احساس وُ نِیب

 گردن دیکشیناساز م یتضادّ

 من ۀاراد لعِبَ بهرِ وز

 گشود دهنیاحساس م اژدرِ

 خود طِیمادرزاد از مح نقصِ

 بود ماینفسان ۀکریپ در

 قیعم تار، اندوهِ ۀشیاند

 .بود مایجوان افکنِهیسا

 نشاط شد چراغِیخُفتن م یسو

 دیماُ رتوِشد پَیردن مبه مُ رو

 کردیام مزار خود خفهلجن در

 .دیپل طِیحمُ ترشیم ببه دَ مدَ

 هس خستدر گلو روان بَ بُغض

 رانیح یشمافکندم با چَ نظر

 خود در آن اجتماع 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

 صیحر ست، مالکِپَ بابِ نوکر

 شهیپترسو، رذالت تاجرِ

 سبوُعَ کار، افسرِایر خِیش

 .شهیاندهیس یهاپلماتید

 أکولمَ ل وُآکِ یایدن ،ایدن

 ریرشَ ارواحِ یایدن ،ایدن

 هاآن ر دوشِآز بَ یاژدها
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 در سرشان بود یخود خواه وِید

 شناختمیکه م یکسان نِیب

 .رشان بودظهَمَ "لکالمُ صارُنتِاِ"

 

III 
 داشت یشاوندیبا مادرم خو او

 "مَنگُل" کِینزد یکاخ دهیکش

 نبلسُ ل وُر گُپُ ۀچباغ مُشّجر،

 شمشاد، صارِحِ ک،چَیپ پوششِ

 ،یکاش یمرمر، نما ستونِ

 آباد وُ بایز ییبنا یراب

 ،یاشلّکَ جا بود گرمِآن وندر

 عاطل، غرقه در شهوت یمرعُ با

 خدمت رِیالملک در س انتصار

 ت،کنَر مُپُ ینبود مرد وستهیپ

 ورشکسته بود ز اشرافِ یزمان

 ته بود،ر شکسسَران، فسا نزدِ در

 ثروت لِیتحص از بهرِ کنیول

 ی:داشت در تنگدست یا هیماسر

 .یستت، پَذالَت، رَساوَقَ ،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 چنگِ ارثِ

 نداشت یوارث گریجز او د چون

 .گذاشت یو بهرِ یاربوده هر

 ناکمخان هنوز بُد نَ گورِ کنیل

 انتصار با زن شد جنجال نِیب

 دگر شد یناگه وضع انیم نیا

 زانِ شوهر شد ،اموال مُرد وُ زن

 معلوم دیزن نگرد مرگِ اسرارِ

 .مموُسانتصار نمودش مَ ندیگویم

 لکالمُ ناگهان انتصارُ ساننیبد

 نگ آوردفرا چَ یکامال وُ اموال

 !ننگ آورد پروا اگر با صد عار وُ چه

 ردار اقتدار: 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 یگراز چون

 انداخت زیاش را در کارالشه و

 دیاقتدار به پدر رس اموالِ

 !دیتر رسکالن رحمِیب دزدِ به

 انیع وُ ننها صد راهِ راه وُ نیز

 انیاع لِیالملک در خانتصار

 .عنوان شددزدان صاحب لِیخرسَ

 م،دَمالملک با شاه شد هَ انتصار
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 م،حرَمَ "مهیفخ سفارتِ" با

 .شد دانیم رِیش لیرذ شغالِ

 نادان، استیس آن که در امرِ با

 ،یناشبود  یکشور شخص رِیتدب در

 دیگرد شایو معمول یعاد کارِ

 .یراشتَریوز ،یراشتَلیوک

 ستانرنگِیدر ن دیگرد پرورده

 خواست،یتازه بر م یبه رنگ یروز هر

 ستانسفر رفت به فرنگِ نیچند

 آراست، یلندن ردِرا چون لُ ظاهر

 یشرق زان ارباب نابابِ یول

 .نکاست یاهذرّ یظاهرساز نیا

 نهیمادرم با طُمأن یروز

 زنانهریآن اُفُق پ با

 حتیکرد نصیم زیآماطیاحت

 نهیآد انتصار روزِ"گفت:  یم

 را نموده به نهار دعوت تو

 تکنَر مُپُ عاقل است، شخصِ یمرد

 رانیا ۀاو مشهور در جمل نامِ

 انیم نیز دیرا بشنو، شا پندش

 ،که از آن پدرت نَرَست یفقر از

 ."یبه ثروتمند یابی یروزن

 شادنید م بهرِرویم": شاگفتم

 یانتصار گر دهد پند کنیل

 ن آن راشک واژوُیکرد ب خواهم

 یقیتصد یاز و دییمن مجو در

 ."یقیرا نباشد با هم تلف ما

 قیالملک در آالچ انتصار

 خود ۀازنّطَ ۀتاز زنِ با

 بالغ ۀنو دختر وُ وُ پسر

 همان سردار اقتدار فرزندِ)

 (انتصار رِیت دیبه خون کش که

 .کرد ییرایگِران پذ رمن، سَ از

 بر لب یاد، خندهسرونخ مانخست

 اریبس دمیوصفت را شن": گفتا

 گفتار نیآتش یهست یشاعر

 ؛اریهُش فاضل وُ یهست یجوان

 دادیب نیاز ا شیما بنَخود مَ بر

 !نادش کُاخدا رحمت پدرت،

 ناهموار تند وُ بد خشن وُ یمرد

 بجَس دارم عَبَ معل آن فضل وُ با

 نداشت، یزندگ دِرَخِ یاهذرّ

 .به هر سو افراشت انیصعِ درفشِ

 باشد یتو عبرت بهرِ دیبا

 یو آلودِفقر گذرانِ آن

 یو تو هم رفته دودِ چشمِ در

 معرفت با همه فضل وُ نکیا و

 ت ظرف استافالَفرش است، سُ تامیگل



  (بند ششدر هجایی  ۀ)منظوم تاریخِ یک بیداری  احسان طبری

8 

 

 ؟ها چه حرف استنیا قت؟یحق شرافت؟

 روان است حکمتِ یمندتوثر گر

 ."است دگانیمردمان در د دِرَخِ

 ستین ندمیخوشا"پاسخ گفتم:  در

 ادب هم نکرده مجاز ،یوانگه

 من من، تنها فخرِ پدرِ کز

 "!الفاظ نیشود با چن گفتگو

 ضطربمُ یناک، لختغضب یختلَ

 الملک بر آورد آواز انتصار

 از آغاز یفرزندم خواه": گفتا

 باز ییاختالف گر نما بابِ

 ."سو شودکیبحث به  نیاست ا بهتر

 شک مقصودم یب"آرام گفت:  سپس

 یکس که ونبود بدان یهتانبُ

 ."نداشت یکمبود حیصر یلحن جز

 بیع دیآن چه را که پندار": گفتم

 انگاشت لتیفض یاشهیدپرَخِ هر

 م، چون منابدبخت یمرد دیفرمود

 رم به سَرَبَ یسکنت ممَو فقر  با

 ترکالن نیاز ا ستین یاشتباه

 "...شرف م از فضل وُدار یگنج من

 انتصار الملک دیررا بُ ماسخن

 :لقخُکج مردمِ ندید با لحنِلُ و

 فلَما تَنَخود مَ فرزندم! وقتِ"

 سرانجام استت بیابافیفلسفه

 ی خام استبینم افکارت به کلّ می

 اقوام فکن در خیلِابی نظری

 نانآپدرت، ک بنی أعمامِ به

  معتبر هستند دمیمر جملگی

 نامبه مالکِ وُ کل مدیر

 سرلشکر هستند 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 کمال

 لشکر وکیل مدیر کل راسر

 حسرت را در دل آتشِ یکس گر

 تنان تیز اساین دوُ مقامِ بهرِ از

 آلودشانننگ تیِمن هس بهرِ

 انگیز استحقیقت سوگند! نفرت به

 ستیاز برای یک چنین پَ مگر

 زیَد انسان؟آسمان می زیرِ در

 سان که بینم، آنیزندگ معنیِ

 !"سانما، ببخشید، نباشد یک نِیب

 انینهمَگفتم با طُمیچه من  گر

 تپید دل اندر سینهمی لیکن

 .پیکار از شوقِ شم وُاز خَ کین وُ از

 جا انتصاردر مسند آن یدهخز
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 مرعوب موش وُخَبُد بر من  نگران

 وی آمد فرود بر تارُکِمی

 .کوبممردُ سخن تو گویی مُشتِ هر

 ردیسی سَمجلس با بَ باقیِ

 .حض برگذار گردیدمَ سکوتِ در

 پارک ۀلک در گوشالمُ انتصارُ

 دار گردید گیر وُ خَدَم سرگرمِ با

 نویربه بهم نامشهود، از در  من

 رفتم به سوی خانه وَ مستَجَ

 خواندم در کوچه از شادی، غرورمی

 ترانه یغیان یکطُ فِوص در

 نمود ناچیزنیروی 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 سنامه

 دادیمسکین میخود تَ روحِ طغیانِ

 من حفاظِبی صیانِآن عِ با

 من گریخت در الفاظِشک میبی

 مالد های پنهانِاندیشه

 ن تیره اوضاعیمن زین وطن، ز که

 مالعِفتَول، بل مُمَلتنها  نه

 اندک با بیانی موجز وُ هگَ

 جااشعاری کان با زبانِ هگَ

 شکّچربید بیمی بر فنّ صداقت

 کردیممی ءدل افشا روا رازِپَبی

 کردیمروا میبند پَ از حبس وُ یکِ

 س از اندکیدولت پَ سانسورِ

 نهان واقف شد، پیداست رازِ زین

 ما اتِروحیّ در بطنِ دانست

 .پاستهدیکتاتور غوغایی بِ  ضدّ بر

 طغیان زمان این شور وُنیست کان یشکّ

 نتیجه بود،بی گیر وُگَه طغیانی

 رودنشست فُش میندَتُ امواجِ هگَ

 :رکود رسید دورانِفرا می و

 روحی شِموحِ رکودِ دورانِ

 اندیشیتیره بدبینی وُ وُ یأس

 نجامیراَسَبی ۀتیر موجِ و

 .گرفت پیشیطغیان می امواجِ بر

 ما ای کان گردید افشاگرِنامه

 زا بودگُای سوزان، دشمننامه

 ما رِصیان کاندر سَعِ ،نآ سندِ

 .رضا بود مِشوُ دادِاستبِ  ضدّ

 رر شوُپُ ۀها دانستم نامبعد

 سانسور ال شد از راهِرمَبَ چون
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 رد که اندرین کارپی بُ ربانیهش

 .ت خویشی زان انتصاراس وارد

 مختاری رستاد نزدِف گزارش

 یاری م از راهِاگمان مختاری

 ش بوداکز یاران ،نزد انتصار در

 گشودعاصی را بُ ۀآن نام رازِ

 لغَدَ خن آن مردِن سُشنید ای چو

 لجَاَ حضرتِ"تنی لرزان گفت:  با

 وطن سان، بدخواهِچنین کَ به

 م نه کاری نیک استانکردبسَنتَمُ

 .نزدیک است جا او به من خویش وُکُ یکِ

 !ویک استلشُویک است! خود بُلشُبُ پدر

 ام ماهی پیش از ایناو را رانده من

 برَخود، چون سگی جَ ۀخان از

 بجَانی ندارم عَچنین کس از

 نداند، یا خود جاسوساخود یاغی گر

 نداانتصار همه پابوس اقوامِ

 گناه رمِش بکشید، به جُدارَ به

 ."شاهنشاهِ  از ایران ظلّ مبادکم 

 ینزرّ پاییزی که برگِ هالقصّ

 ریختنار بر جاده میاز چِ رقصنده،

 طوالنی رد وُگاه بارانی سَ و

 بیختابر بر تهران می پَرویزَنِ

 زن آلودِاشک دیدگانِ پیشِ

 (من ۀشته در خانکه تازه پا هِ)

 در خانه بازداشت نمودند مرا

 دآلوددوُ شمی تار وُمادر با چَ و

 زدهخن، صاعقهسُباور، بیبی

 .تازه را پذیره نمود رنجِ این

 د بر منشُ 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

 نودمنرمی شُ تِربَضَ بارچندین 

 چندی پاسخ دادم با ضربِ که

 بندی ردِجا یک مَدر این دانستم

 خنی گوید،کوشد تا با من سُمی

 .جویداین مقصد راهی می بهرِ وز

 جاروزی گذشت، دانستم آن چند

 چون منهم ،است، او همسیاسی  محبوسِ

 گرفتار دفاع از حقّ رمِجُ به

 او شد در من بیدار دیدارِ شوقِ

 نوزَگاهی از الی رُگَه شادیدم

 شمعینکی بر چَ ،موکنُقد، تُنیمه

 رو بودشادهگو، گُسیما، گرمخوش
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 روقّتین، مُکه مردی بُد مَنآ با

 خو بودفتادهمهربان، اُ فروتن،

 "هواخوری"گردش یا  امِایّ در

 حکمی گشتیممُ او یارانِوُ  من

 ریپُلخوشی یا که دِدل هنگامِ

 می گشتیمدَهم دیگر را الیقِ یک

 من ش در خاطرِامحبوب سیمای

 روشن تو گویی خورشیدِ درخشد

 او آتشینِ گفتارِ لِگُ از

 نلشَم گُازندان شد در چشم ۀدخم

 گفتها میهرم سخنها از بَساعت

 بدو نگرانمن با اشتیاق  و

 من شد در وجودِکن میفاطنین

 که گوییچنان ،او گرمِ آهنگِ

 .رانهی گنبدی آوایی گِتُ در

 خفته در من شد بیدار احساسِ هر

 روزگار شمِچَدیدم در خونینمی

 ی:لی نوشته پندس جَی بَخطّ با

 "!رَه این است که گوید مَردِ بَندی"

 :لیردِ به من گفت آن مردِ کیروزَ

 رافه اسیرخُ ی در چاهِکِتا به "

 قانونتیرهآن ی تسلیم ِبه کِ تا

 ش نوشته با خوناانوّدُدست عَ که

 نبشی تازهجُ نو، انسان وُ عهدی

 افکند اکنون آوازه بایستی

 آرزو لِگُ ی،این نیرو دستِ به

 فتهکُراد شود شِمُ شاخِ بر

 فتهر درد نهُپُ ۀدر سین طوفان

 ل پنهانغَشکنجه در بَ دشمنِ

 اوست تا نثار کند به راهِ مشچَ

 دشمن نوینِ هر ضربتِ لیکن

 ستوار کندزم اُاندر رَ شابیش

 بشری رأیِ ر ارزشِپُ گنجِ

 ر اندازددَخود را به چراغِشب

 نقابها گردد بیتوده قدرتِ

 انقالب پدید آید گُردِ چون

 ر اندازدپَسِ "سرمایه"تنِرویین

 آن دورادورِ شِرّاکنون غُ و

 رتَرآوازهشود پُم میدَبهمدَ

 رندَم تُش به مُعظَرّاین غُ تبدیلِ

 ماست سربازانی از قبیلِ نقشِ

 ."ماست بیلِم! این سَدَه قَه نِاین رَ در

 او ولِشنیدم از سلّ گیریشب

 دریدجگر می یای که گویهجِّضَ

 مشوُ ۀبودم، لیکن زین صیح فتهخُ

 ریدر پَرغی از قفس، خواب از سَمُ چون

 در نِوزَخود بر رُ شِوگ ردمفشُ

 رکرّن مُدیگر هم شد شیوَ بارِ
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 اضطراب در فضا موجِ لغزنده

 .ذابدهند عَکه او را می دانستم

 از پاسبان شنیدم خواهند دیروز

 قرارشکنجه تا گیرند اِ دهندش

 ردولیکن این مَ ،ف، نگرانخائِ من

 ردسَوشید خونیش را نموحِ خبرِ

 :آرام -من تنها گفت در پاسخِ و

 ".کامدژخیمان نخواهند رسیدن به"

 ای که از او چند روز دیگرنامه

 ستم نهادنهانی در دَ محبوسی

 نیادن بُیحکم بُد، آتشای مُنامه

 ررَر شَپا سوزش بُد، پا تا سَراسَ

 ای دوست"اندر آن نامه این چنین:  خواندم

 م نیکوستاشکنجه حالت عینِ در

 ت راصرَنُ نیرو عطرِ تمامِ با

 رمانحِ م اندرین وادیِیَبومی

 م نیستاآرام سرنوشت غزلِ

 روشر خُبایستی خوانم پُ کامهچَ

 شیرکَسَ فی وُنَ کلماتِ با

 دهوش آوردم به هوشمَ مردمی

 خود را روانِ نبشِجُ بهترین

 ام پیوندپاک داده هرِاین مِ با

 مظلوم ۀتود عشقِ ساطِبَ بر

 ام هرچیزی کاندر کارم بودشتههِ

 شکّنبد بیجُنبد، میجُمیجان که  تا

 طاغی من زبانِ نِهاد در

 محکم بوس وُمن عَ ۀنامداد

 افکن استبنیان قطعی وُ رحم وُبی

 فته از عارآشُ کارِِ ضدّ بر

 آزرده از گنج نجِرَِ  ضدّ بر

 آلوده با ننگ فرهنگِِ  ضدّ

 روحی شِحِموُ خالءِِ  ضدّ

 دبوکگذار بفاسد را بُ جهانِ

 دروبَبگذار بِ د،دایَزُبِ بگذار

 ما آلودِخشم روحِ رِرصُصُ

 "ما ! آلودِغیض افشاگریِ

 

VI 
 در زندان بُد، جوانی بود ردیکُ

 قفس 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  ۀستب درِ هگَ

 آلودهنگران، غمین، مِ آهسته،

 آن گُرد لِز حانمود امی امهآگا
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 اشیشهدشب در ان بودم روز وُ که

 -چنین گفت آن گُرد -"امها را دیدهخان"

 خواندندستان میدَ ستمِخود را رُ که"

 دنی پاسباناَ در نزدِ ولیکن،

 ؛راندندن میچاپلوسی ناخُ با

 رفگَشِ ۀهرشُ حبوسِاین مَ اما

 ناچیز است رد وُآن که در ظاهر خُ با

 "انگیز استه هراسدنرغَاَشیری  چون

 مهربان، آرام آن گُردِگیر شب

 :ن تو را داد پیامهمتَمن گفت: تَ به

 دشمن معلوم است رفتارِ طرزِ از"

 شوم است او را خیالی تاریک وُ که

 م گشتندصمَّمن مُ بر مرگِ گویا

 پنداشتس میه کَک بیش از آن حدّ 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 چون

 حقّ در آن ساعت کاندر راهِ ،باری

 قطعی 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 چه تندرستان

 جا بودنّی بهش ظَانّکه ظَ دانستم

 .زا بودفَتهشَای دِرا نقشه دشمن

 زندانی ردِای که گذشت کُهفته

 مر از دَمن، لبان پُ نزدِ بیامد

 مشهبازی آغشته با نَ چشمانِ

 خ دادهش که چه رُهرَاز چِ دانستم

 : این ماتم را بودم آمادهگفتم

 م نهاد آهستهاشتای در مُنامه

 فت از نزدم، با جانی خستهرَبِ و

 رپا هنگامهم بَاشوری در دل از

 مین نامهشودم، دوّگُرا  نامه

 :استوار سخت وُ این سطورِ خواندم

 من د در فنایِریَگِسی نَگو کَ"

 جاوید ۀمرگم، زندمن بی زیرا

 جاست کز مرگما از آن مرگیِبی

 موشما می شود خَ نوایِ نی

 فتد از جوشاُهای ما میگرَ نی

 ما د محکم دلِفتَاُطنین  زهنَ

 صرعَ شِپِتَلق، در خَ نوایِ در

 زمان نبش، در سیرِجُ جوشِ در
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 دی گرددرمَما سَ گیِدزن

 "...دی گرددبَما اَ ۀاندیش

 کورفَ بهوت وُجا، مَآن ایستادم

 رشوُ رارِماتم، نه شَ اشکِ نه

 ر؟ صخره یا پوالد؟چه کس بُد آخِ این

 زاد؟جوشنده؟ یا آدمی دریای

 جاست؟جا؟ ایمان از کُنیرو از کُ این

 فزاست؟اَفتیگِنین شِچُرو اینچه وز

 دنیای خُردان ندیدم چنین در

 بسیارند زینان در زمین؟ آیا

 نمودآسمان، دریا می شمِچَ در

 عالی، توانا فرهمند، جاودان،

 ما صرِعَ ردِگُآن شایسته ستاین

 ه خود دانستش را رَاراهباید  که

 من من، در حیاتِ وجودِ از

 من احساساتِ ۀزند سجِنَ از

 ب گذشتانقال برقِ جریانِ

 نور م را از این منبعِاساخت جان هفتِتَ

 من من، التماسِ جرِیافت زَ پایان

 من مستولی بر احساسِ اندوه

 عادی حیاتِ گردابِ نِجوشا در

 من دگرگون گردید سرنوشتِ

 واهی خیالِ ناخوشِ دیوارِ

 .من سرنگون گردید درونِ در

 لقخَ عادتِسَ حرِاندر بَ غرقه

 .خود ادتِعدیدم سَای میقطره

 رفگَن داد نیرویی شِبه م زعجِمُ وین

 مغَ وُ شکّبر ر تا دُابه نیرویی

 .ر گردمفّظَاندک لرزشی مُبی

 روشن که از آن خورشیدِ ماخوشبخت

 وی هستمرتُای، پَعلهای، شُذرّه

 نرمَکند خَحاصل که تاریخ می زان

.ی هستمئگندمی یا جو ۀخوش

 

  0232، سال 1دنیا، دورۀ دوم، شمارۀ جلۀ م: ازبرگرفته   / 0231. ط. بهمن ا

 :نامهواژه

 ع جِلفتُهی و پَست، جمگان، افراد میاناَجالف = فرومایه

 ناکآلود، غضباَرغَنده = )از مصدر اَرغیدن(، خشم

 = پیشینیان، گذشتگاناَسالف 

 = خودکشیحار نتِاِ
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 پَرویزَن = صافی، غربال، الک، موبیز

 تارَک یا تارُک =  فرقِ سَر

 نازکموی حجم، کمموی =  موُتُنُک

صوب م منع هرگونه تبلیغ مرام اشتراکیمبنی بر اشاره به قانون رضاخانی  = قانونِ سیاه یاقانون تیره

  نفر بازداشت و محاکمه شدند. ۳۱ه ارانی و گروه موسوم ب رکه به موجب آن دکت 0۱01خرداد

 دل سو، بدر= تجَبون 

 جَلی = واضح، روشن، آشکار

 = پناهگاه، نگهبان حِرز

 حَمیّت = مروّت، غیرت

 پسندگُزا = دشمندشمن

 تردید و = شکّرِیب 

 آغاز و انجام نباشدآنرا ه، آنچه = همیشگی، پیوستسَرمدی 

 آتش که به هوا می پرد (یهاهو ذرّ هاریزه) هایشَرَر یا شَراره = جرقّه

 جیرجیرک صُرصُر =

 صِیحه = بانگِ بلند، فریاد، آوا، آواز

 بّد = ابدی، دائمیوءَمُ

 گر، فریبندهمُحتال = حیله

 (در بدن رفتن هر چیز تیزشدن و فروریش به معنای )از مصدر خَلیدن فترد = فرو مییخَلمی

 تاریک شبِبسیار تاریک، = تاریک، مُظلَم 

 = کار سِتُرگ و بَس دشوار لعِفتَمُ

 = قدرت، نیرو، تواناییمُکنَت 

 آورانگیز، ترسناک، اندوهموُحِش = وحشت

 = بافت، بافتهنَسج 

 کردن= شنیدن، گوشنیوشیدن 

 واژوُن = واژگون، باژگون

 وِزر = گناه، بِزِه، جُرم
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  "به روایتِ یک شاهدِ عینی"تصویر برگرفته از مجموعۀ 

 ایران/ اثر آزادۀ اخالقی تاریخ در تراژیک هایمرگ بازسازی

 

ه و نیمه مستعمر ۀانقالبی كه در جامع روشنفکرانِ ۀگذشت نسلِ ۀجایی در بارهِ ۀاین منظوم

سالگی به مناسبت ده 0231در سال  ،پیوستندرانی اِ ۀاندیش رضا شاهی به نیمه فئودالِ

 ءوی اهدا ۀروده و به خاطرسُ "رانیدكتر تقی اِ"ایران،  كشانِفقید زحمت شهادت رهبرِ

فارسی  شعرِ جایی از این نوع، در ادبِهای هِمنظومه رودنِسُ ،در آن هنگام. شده است

ت یّولی این كیف ،اری جهات به پیش راندهفارسی از بسی چندانی نداشت. اینک شعرِ ۀسابق

 . حاضر بکاهد ۀهای منظومموضوع و برخی تازگی تِرود از فعلیّگمان نمی
 

 احسان طبری

 


