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 هاگفتگویی به درازای نسل
  (مجموعه ردآورندگانِگِکالمی چند از )

 

  گراید...رویَد و باال میتر میدَم پُرتوانبهدَم ،گیاهِ مُعجزنُمونِ شعر در روحِ ژاله

 احسان طبری به ژاله اصفهانی( 1965امبر نو 14)از نامۀ 

 

 1368اردیبهشت  9 -ساری 1295بهمن 19، احسان طبری ) واالپرداختن به مناسبات دو انسانِ
ژاله از ) سال30از ت بیشکه به مدّ لندن( 1386آذر  7 -اصفهان 1300سال( و ژاله اصفهانی )تهران
غربت و جالی وطنی که است.  دشوار ،اندغربت و دورازهم زیسته در (1327طبری از سال و  1325

در سال  های تهاجم ارتجاع و امپریالیسم بود که تا انقالب شکوهمند مردم ایراناز اولین طلیعه
حقیقی  تاریک بسیاری برای دریافتِهایحفرهبود. ایران سایه انداخته چون بختکی بر سراسر1357ِ

 ۀجانبه در حوزگوی همهوتعمل وگفآزادیِ ها نبودِاین حفره ترینِاین دوران وجود دارد. یکی از مهمّ
 آن بر تبعیدیانِ دیکتاتوری در داخل و تحمیالتِ ۀهای ناشی از سلطتاندیشه و عمل است. محدودیّ

های تو محدودیّ ،سواند ازیکپرداختهدیکتاتوری می یمخالفت و افشا تۀپیوس کارِسیاسی که به
این عرصه را  گرانِکنش عملِ ۀعمال حوز، تی و... ازسوی دیگرامنیّ تحمیلی تشکیالتی به لحاظِ

آن  که ما امروز از موهبتِچنانآن- دیگرآسان به یک دسترسیِ ساخته است. نبودِمحدود می
ها به خوبی از نامه مکانیکی ازجمله ارسال و دریافتِ زیست و تاثیراتِ ِدوری محلّ ،-برخورداریم

های نگاری بین سالنامه هایی که از لحاظِوقفه مثال در اتبات معلوم است.این مک البالی سطورِ
یا و ها قطع بوده ما معلوم نیست آیا ارتباط و... که بر 1347تا 1344بین مایا ، وهست 1344تا1331

در عایی هیچ ادّ ما بدونِ ،روازاین ها را نداریم.های احتمالی این سالاکنون امکان دسترسی به نامه
چه اکنون ، به ناچار به آندر مهاجرت این دو فرهیخته سالۀ30 رفراز و نشیبِپُ رمزگشایی از زندگیِ

که تا زمانی ،و به کاوش وپیگیری خود دراین عرصه ادامه خواهیم داد کنیمدر اختیار داریم بسنده می
 موفق شویم. ی واالهااین انسان سیمای شریفِ رتری به ترسیمِپُ با دستِ

هنری است. دراین  نقدِ اسلوبِ گرِخود بیان ،نامه آن است که هردر هانگاریاین نامه رجستۀب یتِهمّا
احتمالی کسی که اثرش  شود و بی بیمی از رنجشِاثر پرداخته نمی ای جز خودِبه هیچ مالحظه هانقد

 سازد.بر قلم جاری می ،پندارددرست می و چه را که حقیقتآن ناقد ،گیردنقد قرار می موردِ

 رودهدبیرستان سُ که در دورانِ را اشعاری بعداز پروین اعتصامی اولین زنی بود که کتابِ ژاله اصفهانی
 حاضر در مدعویناز ، شاعر عنوان یک زنِبهاو  ،1325 تیرماهدر  ،پیش سال76 .چاپ رساندبود، به
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الشعرای بهار و با شرکت به ریاست ملک رویدادِ مهمّ ِ ادبیو این  ،ایران« نویسندگانِ ۀکنگر »نخستین
 .بسیاری دیگر بودو  ،احسان طبری ،صادق هدایت ،فروزانفرچون  بزرگانی

شوروی وقتِ  که دولتِپس از مهاجرت به سرزمینِ شوراها برای آناحسان طبری و ژاله اصفهانی 
برای خود برگزیدند. احسان  یدیپلماتیک دولت ایران قرار نگیرد، هریک نام مستعار تحت فشارِ

 (غریو، سامان)یا ، رودیژاله زنده نامو ژاله اصفهانی با  )یا پرویز پورتَجَن( پرویز شاد طبری با نام
 "مستعار باید زیست؟تا کِی به "دهلوی  ، امّا به تعبیر بیدلِخود ادامه دادند  ادبی و سیاسیبه فعالیتِ

ساله به آغوشِ میهن بازگشتند و با از مهاجرت سیهر دوی این عزیزان  1357انقالب سال پیروزی با 
سرنوشتِ  "دشواری دورانِ عبور"خود به یاری انقالب شتافتند، گرچه  و تمامِ هستی نام واقعی

به اتفاق 1358فروردین  29تاریخ احسان طبری در  دیگری را برای انقالب و آن دو عزیز رقم زد.
رزمان خود ازجمله دکتر حسین جودت، مسعود اخگر و حمید صفری با هواپیما جمعی از یاران و هم

 آخر شهریوردر سپس ژاله اصفهانی و  ،به میهن بازگشت. چندی بعد نیز همسر و فرزندان طبری
  ش ایران رساند. خود را به زادگاه )شب تجاوز نظامی ارتشِ عراق به ایران(1359

*** 
 بر حسبِ تاریخ نگارشاست،  "فرهنگی ژاله اصفهانی بنیادِ"که سرچشمۀ آن ی این مجموعههانامه

، کافی ۀ نامهخطِ نگارندسند حاوی دستو خواننده برای مشاهده و دانلود اصلِ اندشده سازیمرتّب
بخشِ ها زینتای از این نامههر نامه کلیک کند. نمونه (رنگتاریخ آبیعنوان )یا روی  براست که 

 "احسان طبری و ژاله اصفهانی مکاتباتِ" توانستاین مجموعه می عنوانِاست. جلدِ این مجموعهپشتِ
ها و نوشتهدست دسترسی داشتیم. امیدواریم روزی انبوهِ "های ژاله به پرویزنامه"نام بگیرد، اگر به 

ها کامِ دوستداران طبری ها و پستوها بیرون بیاید و با انتشار آنمنتشرنشدۀ طبری از گنجه آثارِ
 شیرین شود.

های جز زیرنویسها)بههای توضیحی در زیرِ نامهزیرنویس ها ونامه داخلِ]دومیله[ دردرونِ متنِعباراتِ
نوشت آمده(، از ای پِیبه معن  Post Scriptمخفّفِ اصطالح انگلیسی P.Sطبری که با نشانۀ 

 گردآورندگان است و خطاهای احتمالی در این مجموعه نیز بر عهدۀ ویراستار.
احسان  خطاب بهکه ژاله اصفهانی " !آرام باش" با عنوانِقطعه شعری است  ،این مجموعه بابِ فتحِ

، انتشارات 1384)تهران  "اصفهانی ژاله اشعار مجموعه" 763 فحۀدر صروده است. این شعر طبری سُ
ژاله در  ِا شعر به خطّامّ ؛از طبری نبرده استه نامیالبتّ است وآمده ۀ شاعرمنتشرناشد اشعارِ ءجز نگاه(

 برگزیده شده است. این مجموعه  آغاز برای حُسنِطبری محفوظ است. این شعر  آرشیوِ
 

 مجموعه گردآورندگانِ                                                                                     

 1401آذر                                                                                                 

https://www.jalehesfahani.com/
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Majmoyh%20Ashaar.pdf
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   :ژاله اصفهانی خطاب به احسان طبری ۀرودشعری سُ

 !آرام باش

 

 !آرام باش

 ورعله« شُپوالدِ لِ»گُ ای

 :یمهرگز نگو 

  موش کندل را خَ آتشِ        

  نوش کن وُ یشبرو ع «یهبا »کاروان« و »پو        

  خودکامه گوش کن ۀهر چه گفت گزم یا        

  یگرید تو در رهِ زیرا

  دگر یرهرو                       

  مکن «یاز »خانگ تریشخروش ب اما

 .مکن یوانگید را مزن به آتش وُ خود

  سعد را مسعودِ آورم چو طالعِ یاد

  برق را پُر رعد وُ یِوُ عشق یخفرّ یا

  تو یام برادل لرزد

 !هنر سنگرِ یا                       

 !آرام باش

 .ورعله« شُپوالدِ لِ»گُ ای
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 [1330اردیبهشت  1۵] 1۹۵1 می ۵

 

  ،ژاله گرامی رفیق

 از و رفقا ارزیابی و خواندن برای که را اشعارتان مجموعۀ پیش روز دو. درود بهترین تقدیمِ ازپس

 قطعاتِ از بسیاری با. نمودم دریافت *داُفممّ رفیق از بودید، داشته ارسال مسکو به من جمله آن

 به را هاآن است الزم بکنم تریدقیق اظهارنظرِ اشعار این دربارۀ کهآن برای. بودم آشنا پیش از آن

 . بنگارم مشخّص طورِ به کهبل کلّی، شکل به نه را خود نظریاتِ و بخوانم فرصت سرِ

 را خود کلّی قضاوتِ توانممی وظیفه این انجام ازپیش ولی رد،م کخواه حتماً را کار این

 .دارم بیان امدیده تاکنون که شما اشعارِ آن دربارۀ

 برازندگی لحاظِ از چه ایدئولوژیک، صحّتِ لحاظِ از چه هنری، زیباییِ لحاظِ از چه شما اشعارِ

 مانند) خوب بسیار گاه و خوب اشعارِ غالباً لفظی سادگیِ و سالمت لحاظِ از چه و مضمون،

. امندیده بد رِشع شما از کنون تا(. "مارس هشتم" شعر)است متوسط گاه و( "آرامگاه" ،"مادر"

 گزارِخدمت ،کندمی اثر اعجازآمیز طورِبه هاتوده در گاه که بُرّا ۀحرب این با توانیدمی آینده در شما

 . باشید خود میهنِ خلقِ برای ارجمندی

 شعرگویی هنرِ در که هستید ایران دموکراتیکِ جنبشِ در شاعری تنها دانممی که جاآن تا شما

 شما با لحاظ دو از **اعالمی شهناز بانو شما، دیگرِ شهریهم .ایدکرده اشغال را شاخصی جای

 خود اجتماعی، لیاقتِ و سیاسی رشدِ لحاظ از و سُست، و خام او اشعارِ غالباً. نیست مقایسه درخورِ

 لحاظِ از شعر، در مقام بلندیِ همه با اعتصامی پروین شاعره. است نداده نشان خوبی نمونۀ را

 افکارِ سبببه همیشه برای او اشعارِ. داشت ایلوحانهساده ***توپیسمِاُ و تلخ بدبینیِ ایدئولوژیک،

 ،"یتیم اشکِ" مانند او معدود ۀقطع چند. ماند خواهد جدا توده از دشوار الفاظِ و نادرست

 عصرِ رزمندۀ و وامیدوار پُرشور هایتوده درمیان را او کهآن برای غیره، و "فقر اندوهِ" ،"رنجبر"

 را مخصوصی و انحصاری موقعِ عجالتا شما که است این. نارساست و غیرِکافی کلّی به دهد، راه ما

 خلّاقیتِ یک برای طرز ترینجدّی به و نحو بهترین به آن از باید غرور بدونِ که کنیدمی اشغال

 .کنید استفاده هنری عمیقِ

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-5-%d9%85%d9%87-1951/
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 شما نامِ ذکرِ با مسکو رادیو در اشعارتان خواندنِ برای آوردم دست به که فرصتی هر از من

 اثیر امواجِ کمکِ با شده، سُروده زبانانفارسی برای که را اشعارتان تاثیرِ دامنۀ تا کردم استفاده

 استفاده یافتم مناسب چیزی کهآن از پس هم اخیرتان ارسالی مجموعۀ از شاید. بخشم توسعه

 .نمایم

 به پیش چندی است، مناسب و پذیرفتنی مسکو رادیو در پخش برای مطالبی چگونه کهاین دربارۀ

 اشعارِ در اگر بود خواهد جابه بسیار. است نوشته شما به قرار از که گفتم مطالبی داُفممّ رفیق

 مردمِ دلیرانۀ پیکارِ. کنید وصف را زنان جملهازآن و ایران کشانِزحمت پُرشور مبارزاتِ خودتان،

 توصیف سزاوارِ جهت هر از و آمیزهیجان پیکاری ملّی، استقاللِ و دموکراسی و صلح راهِ در ایران

 ترینعمده و دموکراسی و صلح اردوگاهِ عمومی شعارهای درنظرگرفتن با باید کاراین البته. است

 (.دارید توجه خوبیبه خودتان کهچنان) گیرد انجام روز مسائلِ

 .گیرمنمی این ازبیش را گرامی دوستِ آن وقتِ

 .کنممی استقبال حُسنِ هنری خلّاقیتِ به مربوط مسائلِ در ویژهبه را شما با مکاتبه

 . دارید ارسال من خودِ مستقیم نشانی به یا و داُفممّ رفیق وسیلۀبه یا توانیدمی را نامه

 :است چنین نشانی
Mockва. Улица Горького дом 10 - кв 232. шад 

 [232 شماره آپارتمان 10 شماره خانه گورکی خیابان ]مسکو، 

 ]نامِ مستعار احسان طبری در مهاجرت[ شاد پرویز

 1۹۵1 مه ۵

 

 شناسی وزبان دکترای علومِ ،اُزبک-، نویسندۀ روس"داُفشااسالم شامحمّ"پروفسورداُف= * شاممّ

 شمسی( 1338) 1959سال  /"طرحی از زندگی و آثارِ او -احسان طبری"موءلّفِ کتاب 
از که پس "دنیا"و  "مردم"در ملکه محمدی  و از همکارانِ ، شاعرشهناز اعالمی، فعّالِ زنان** 

 کنار گذاشته شد.  و... المللی زنان سیون بینادالیلی معیّن از فدردر ایران به 1357انقالب سال

، از ریشۀ آرمانیپردازی غیرِعملی دربارۀ یک نظمِ اجتماعی = خیال (Utopisme*** اُتوپیسم )

 معنی جایی که وجود ندارد )ناکجاآباد(. به Utopia واژۀ یونانی
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 [1330آذر  1] 1۹۵1 نوامبر ۲۲
 

  ،ارجمندم رفیقِ

 هرچه بنویسم، را گرامی دوست آن نامه جوابِ تعویق، از اعتذار با تا یافتم فرصتی که مدّتی از پس

 باری،. کنم گوییپاسخ مانده ماذهن در چهآن به اتکاء با ناچارم اکنون و نیافتم جُستم، را تاننامه

 خود دانشِ گنجینۀ بر ایتازه چیزِ روز هر و باشید وخرّمخوش تانمحترم شوهرِ و شما است میداُ

 .ماست وظایفِ ِاهمّ اکنون کار این زیرا د،یبیافزای

 من ،صداقت ۀدربار امّا. ممنونم بسی داشتید، موصوف دقّت و صداقت به مرا انتقاداتِ کهاین از

 من ،دقّت ۀدربار امّا و امگفته وغَشغلّ بی امکرده درک چهآن درواقع که امآهنگهم شما با هم

 توانممی ایدشده متذکر شما خود که را دقّتیبی یک هرجهتبه. نیستم اشقضاوت برای صالح

 مسکوت منظومه ترکیبِ و مضمون و بود، شکل زمینۀ در انتقاد همۀ کهاین آن و کنم تصدیق

 .ماند

. امنشده قانع ایراد دو این درمورد شما پاسخِ به متاسفانه هم من ولی بودید، نپذیرفته مرا ایرادِ دو

 انجام هارمونی براساسِ نَغَمات تنوّعِ درموسیقی گفتممن چون که وزن تنوّعِ دربابِ یکی

 هنوز ایرانی ملّی موسیقی کهآنحال و است ایرانی ملّی موسیقی منظورم نمودیدر تصوّ پذیرد،می

 همانا منظورم و نگرفته، خود به مرکّب و بغرنج اشکالِ و نیامده بیرون صدایییک ۀمرحل از

 .بود علمی موسیقیِ

 .کنم بیان ترواضح را خود اندیشۀ اینک

1 

 که) شمُریم رَوا را وزن تنوّعِ هم اگر واحد منظومۀ یک در که است این ]ایرادِ اولِ من[ من نظریۀ

 قاعده و میزان من نظر به و کنیم عملی ایقاعده و میزان حسبِ بر راآن باید ،(شمُرممی رَوا من

 .پذیرد انجام متنوّع اوزانِ بین تناسب و هماهنگی حفظِ اساس بر وزن تنوّعِ که است این هم اش

 :دارممی رَوا را آن و موافقم تنوّع این با من "جعفر" منظومۀ در مثالً

  الخ ...درخشنده چهرۀ با صبح

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-22-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-1951/


 بگو اِی رودِ توُفانی  

14 
 

 :سپس و

  الخ ...شما کارِ با هستم مایل من

 تنوّع این با ولی هستند، متناسب هم با کلمه یک در و دارضرب دو هر کوتاه، دو هر وزن، دو این

 :دارمنمی رَوا راآن و مخالفم

  نیست برتر میهن عشقِ از عشقی

 :سپس و

 (جعفر منظومۀ اوّل بدل نسخۀ از) دگر جای امدل ایوان و احمد بر امدیده

. است متناسب غیرِ هم با لذا و دار،کِش دیگری دارضرب یکی بلند، دیگری کوتاه یکی وزن دو این

 .شعر متریکِ و ریتم لحاظِ از عروضی، صرفاً لحاظِ از این

 دارضرب وزنِ. کنم عوض را روحی تاثیرِ خواهممی وزن تغییرِ با من آخر" :گوییدمی شما حاال
 . "کنندمی را کار این هم موسیقی در... انگیزحُزن مطالبِ برای دارکِش وزنِ آور،نشاط مطالبِ برای

  نیست؟ چنین است، این شما استداللِ

یا: ) مُدوالسیون را آن که( тональность: یا) لحن تغییرِ موسیقی در :دهممی جواب من ولی

модуляця )نیست دِیمی و گیردمی انجام هارمونی و توافق قاعدۀ روی بر نامند،می .

 .پیوندی و واسط نَغَمات با مگر بجهد، کندمی ایجاد که اوزانی چارچوبِ از تواندنمی دانموسیقی

 وزن یک از توانمی تنها لذا. است دیگری مقولۀ شعر کلّی طوربه و نیست ممکن شعر در کار این

 .الغیر و رفت دیگر متناسبِ وزنِ به

  ".دارد نظیر کار این روسی اشعارِ در" :گفت خواهید

 وزن[ proportion]( پروپُرسیون) تناسبِ قاعدۀ روسیه شعرای دارم خاطر در من که جاآن تا

 چنین اگر تازه. شوممی ممنون بسی نمایید، ذکر باشد کنکرتی نمونۀ اگر. اندکرده مراعات را

 شخصی سلیقۀ و ذوق عنوانِبه کهبل مسلّم، اصلِ عنوان به نه را خود نظرِ من کنید، ذکر اینمونه

 .داد بسیار اهمّیتِ شعری قطعۀ فنّی  ِعُلُوّ و شکل کمالِ به باید زیرا کنم،می حفظ

۲ 

 با گفتید که بود "ده" و "ساده" کردن قافیه موضوع نشد، واقع پسندتان موردِ که من دوّمِ ایرادِ

 .رودمی بین از ملفوظ غیرِ و ملفوظ هاء مابینِ فرق ،خطّ تغییرِ
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 :شد خواهد طوراین کنیم التینیزه را خود ِخطّ ما مثالً اگر

 sade ساده 

 deh ه دِ

 کهآن یعنی. شودمی معلوم نیست، روشن کنونی ِخطّ در که اساسی فرقِ آن حالت دراین اتفاقا

 دیگریک قافیۀ علّت همینبه درست و شودمی ختم deh به هدِ و شودمی ختم de به فقط ساده

 .نیستند

 است: چنین هدِ قافیۀ

 (keh)کِه ،(meh)مِه ،(beh)بِه ،(deh)دِه

 چنین: ساده قافیۀ

  (amade)آماده ،(dade)داده ،(zade)زاده ،(sade)ساده

 تیکفونِ هایقافیه توانیممی ما که کنید پیشنهاد شما است ممکن. باشد شده روشن گمانم

[phonetic ]دارد: سابقه فارسی ادبیّاتِ در این. سازیم برقرار را 

 اساس، با را قصاص فراغ، با را داغ کوه، با را روح است، کرده قافیه صفات با را اعتماد مولوی مثالً 

 در ولی موافقم، فونتیک قافیۀ برقرارکردن با من. کرد قافیه توانمی هم قیاس با را نماز حتّی

 طلبانهومرجهرج و دِیمی خودسرانه، و بپذیریم ایشدهمحاسبه میزانِ طبق بر راآن کهصورتی

 .نباشد

 به باید را کارنای امّا موافقم، جدا بشکنیم، را قیودی قافیه، در خواه و وزن در خواه باید کهاین در

 آن، به نقّادانه برخوردِ با و فارسی، شعرِ قوانینِ به کامل علمِ روی از یعنی ،مارکسیستی شیوۀ

 آینده کار برای مندیاساس نوینِ قواعدِ استقرار و "ناشایسته" دورانداختنِ و "شایسته" گرفتنِ

 که ناپذیرآیین خودروُی شعرای این تمامِ و هاشیبانی منوچهر نیماها، شیوۀ به نه داد، انجام

 .است جامعه در هانیهیلیست و هاآنارشیست کارِ مثابۀ به ادب و شعر در کارشان

 .باشید موافق نظر این با شما است اُمید. من نظرِ است این

 سوژۀ. نگفتم چیزی است راست ،ادبی[ بندیترکیب=Composision] کمپوزیسیونِ بابِ در

 پابلیکِ در تاثیر برای و ساده کمپوزیسیونِ. بود معیشتی ژانرِ در ایمقایسه-توصیفی شما منظومۀ
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 هااین تمامِ. شودمی تصویر سریع( غیره و احمد و جعفر) *اُبرازها. است شده گرفته نظر در وسیع

. است متنوّع العادهفوق ادبی ژانرهای. است مطلب به برخورد طرزِ "یک" تنها این ولی است، خوب

 اعمال و ترمتنوّع ااُبرازه آن در که تربغرنج کمپوزیسیون لحاظِ از هاییمنظومه ایجادِ به ما

(действие )داریم نیاز باشد ترعمیق احساسات و کاراکترها گسترشِ و ترغنی. 

 به و زندگی "درونِ" حرکاتِ به باید کهبل نیست، کافی زندگی "ظاهرِ" به نگاه تنها کهاین برای

 آموزندۀ درمحیطِ دارم اطمینان. افکند نظر آن "رشدِ [گرایشاتِ=tendance] هایتاندانس"

 درازگویی کافی اندازۀ به که بینیدمی. شد خواهید موفق جامع و عمیق آثاری ایجادِ به شوروی

 من هرجهتبه ولی یافت، فرصتی و وقت شما به نامه نوشتنِ برای باید که است همین. کردم

 ،نیست امحرفه کهآن با که ادبیّات زمینۀ در شما با و بیابم را فرصت این که مسرورم بسیار

 .کنم صحبت ام،عالقهذی بدان ولی

 پاسخ در تا نکنم گُم باراین راآن که دهممیقول و شد خواهم مشعوف بسیار شما نامۀ دریافتِ از

 .بنویسم نوشت، اشدرباره باید که را نکاتی همۀ و نشوم متّکی حافظه به تنها نوشتن،

 .برسانید صمیمانه سالمِ بدیع رفیق به

 .رساندمی سالم بدیع رفیق و شما به آذر

 .فراوان درودِ با

 پرویز

 

 و است متنوّعی و بغرنج مفهومِ دارای روسی غنیِ لغتِ ایناُبرازОбраз [obraz –  ] واژۀ *

 در Образست. نی مقدور دهد، جواب Образ معنی تمام به که فارسی در نظیری لفظِ یافتن

]برگرفته از توضیح طبری در  .شودمی ترجمه "اشخاص" یا پِرسوناژ فارسی در تربیش درام

 در همین مجموعه[ (55بدون تاریخ)فایل زیرنویس نامۀ 

 

 

 

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-055.pdf
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 [1330بهمن  1۲] 1۹۵۲ فوریه 1

 

  ،من ارجمندِ دوستِ

 دریافت را شما تازۀ نامۀ اتفاقاً که داشتم را شما *"توکی نسِیِ" نامۀ پاسخِ نگارشِ قصدِ امروز

 رادیو در که شعری دربارۀ تشویق و محبّت اظهارِ متضمّنِ و شعر ایقطعه ضمیمۀ به نمودم،

 .امخوانده

 جستجوی که شد معلوم و یافتم است، شده گم کردم تصوّر شما از که را اینامه بگویم باید ابتدا

 . ندیدم خود جای در راآن و بوده کارانهشتاب من

 را شما منظومۀ خود ایشان ولی فرستادم، **الهوتی رفیق برای را اشعارتان مجموعۀ ثانیاً

 .اندنوشته برایتان باره این در را نظرشان گویا و داشته دریافت

 قرار استفاده مورد توانیممی زنان المللیبین جشنِ روز( در) راآن ما نوفرستاده، قطعۀ دربارۀ اما

 (.ابیات بعضی استثنای به البته) دهیم

 توضیحی رمشمُمی الزم ،"نیست من حرفۀ ادبیّات" امگفته زمانی کهاین دربارۀ باالخره و

 .بدهم

 دانش هایرشته از برخی به من عُلقۀ و دانممی ایحرفه انقالبیِ یک همه بر مقدّم را خود من

 لنینیستی-مارکسیستی بینیجهان نظرگاهِ از یعنی نظرگاه، این از تاریخ، و ادبیات و فلسفه مانند

-مارکسیستی بینیجهان پروپاگاندیستِ یک وظایفِ انجامِ گذشته در من حزبی موقعِ. است

 لفظِ این عظیم و شایسته معنیِبه وظیفه این آینده در که است آن من آرزوی و بوده لنینیستی

 خواهمنمی و دهم انجام ،-کنیممی ترجمه مروّج راآن ما که- [Propagandist] پروپاگاندیست

 را خود پُرشورِ عُلقۀ کهآنحال و بپردازم تاریخ و فلسفه تعلیمِ و تعلّم یا و شاعری و نویسندگی به

 .داشت خواهم نگاه همواره رشته چهار این به نسبت

 کنند، موصوف( زبان چند با امآشنایی واسطۀبه) دانیزبان یا و دقّت با مرا وقتی که است این

 عرصۀ و تنگ مرا افقِ گذارند،نمی بودنم، خواستارِ و هستم که جایی در مرا که رسدمی من نظرِبه

 ".نیست من حرفۀ ادبیّات" نوشتم که حرف آن معنیِ است این. سازندمی محدود مرا عملِ

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-1952/
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 حربه این با اینک که است جهت این از شدم، مشغول اشعار نگارشِ به عمل در جااین کهاین امّا و

 میهن هایخلق دشمنانِ جملهازآن که بشریت دشمنانِ ضدّ بر پیکار در و صلح نبردِ در توانممی

 .ورزم شرکت هستند،

 کودکی دورانِ از که است کاری اشعار سرودنِ .بگویم خود شعرنویسیِ دربارۀ هم چندکلمه

 آن در منتها. منکرده رها یابم،می روحی ِحظّ آن از که را کار این زندگی در هرگز و امکرده آغاز

 .است بوده مدّی و جزر

 دیده کمونیسم خاطر به که زندانی شایستۀ را خود اکنون که دیگری و من بودن،زندانی ایّامِ در

 بزرگی بخشِ زندان در. شدیممی شناخته شاعران مثابۀ به ،(گرگانی اهللفضل) دهدنمی نشان است

 ،(فارسی هجاییِ شعرِ به) کردم ترجمه بودم آموخته زندان در که آلمانی از را گوته "فائوستِ" از

 . نباشد خام توانستنمی قهرا جستجوها این که نمودم جستجو شعر در نو هایشکل برخی و

 از قطعاتی حزبی مجلّاتِ و جراید در گاه گاه و نایستادم باز کار این از خود حزبی فعالیتِ دوران در

 که،آن با و دارد طوالنی سابقۀ و نیست یینو واقعۀ من شعرسُرودنِ لذا .است یافته نشر هایمسُروده

 .نشدم الهام یهافرشته ِخاصّ توجّه موردِ هرگز است روشن کهچنان

 حسبِ بر شده، چاپ روسیبه "صلح راهِ در جهان شعرای" کتابِدر جادراین که اشعاری

 جنبۀ "ایران مناظرِ" عنوان تحت هاآن از یکی جهت همین به و شد سُروده هاآن خودِ نهادِپیش

 خارجی خوانندۀ برای پیداست که دارد ایران سراسرِ به اجمالی نگاهِ و( абзор) روسی اصطالحبه

 .است

 . "بنویسید خودتان از هم کمی" نوشتید زمانی کهاین پاسخِ در ،"خودم از" هم این

 بود قرائنی هایتاننامه برخی در زیرا شوم، جویا شما ادبی اخیرِ هایفعّالیت از دارم حقّ دیگر اینک

 . هستید مشغول نامهنمایش نگارشِ به کهاین از حاکی

 عرصۀ شما اگر شد خواهم شادمان بسیار من و است مُعتبری و بُغرنج کارِ ***نویسیدرام البته

 .بپردازید هم درام نگارشِ به شعر، سُرودنِ بر عالوه و ساخته ترفراخ را خود هنری فعّالیتِ

 .گویدمی سالم شما به آذر. رسانممی صمیمانه سالمِ بدیع رفیق به. کنم تمام بدهید اجازه

 .شد خواهم مسرور بسی تاننامه دریافتِ از
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 پرویز

روسیه و  استاوروپول واقع در منطقۀ است کوچکی شهر نامِ  Ессентуки* یِسِن توکی 

 برای استراحت. مناسب هوا و  آب خوش ایمنطقه. چسبیده به منطقۀ قفقاز

، مسکو( 1335اسفند  25 – کرمانشاه 1264مهر  20) ،(الهوتی )تخلّص: الهامی ابوالقاسم **

 مدار، ادیب و شاعر، و وزیر فرهنگ و هنر تاجیکستان شوروی. نگار، سیاستروزنامه

هنری که قابلیت به تصویرکشیدن و اجرای -نامه، متنِ ادبینمایش ( =Drameدرام ) ***

 (.کردن عمل یا دادن انجام معنای به δρᾶμα یونانی کلمه ازنمایشی دارد. )
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 (4۷ فایل) تاریخ بدون
  

  ارجمند، دوستِ

 اصوالً اخیرتان، نامۀ به تفصیلبه پاسخی نگاشتنِ برای مناسب و مساعد فرصتی یافتنِ تالشِ در
 خُلقِ با است اُمید که بود حسابی غفلتِ یک این. شد فراموش ایجاز به ولو نویسینامه هرگونه

 .درآوردبه غفلت از مرا داُفممّ رفیق یادآوری. کنید عفوش خود کریمِ

 کنم، اجراء را خود قصدِ و وفا وعده به توانمنمی متاسفانه نویسم،می را نامه این که نیز اکنون
 عجالتاً ولی نمایم، اظهارنظری بنویسم هاآن به راجع( را) خود نظرِ قراربود که مطالبی دربارۀ یعنی

 ،فارسی معاصرِ شعرِ مضمونِ و شکل به مربوط نکاتِ ازبرخی دربارۀ الحسابعلی رسمِبه و
 .دارممی بیان را خود عقایدِ

 

 گیرد؟ صورت تغییر این باید جهت چه در و تغییرکند باید شعرِفارسی در مضمون آیا -1

 و خشکیده مضامین بندهایپای باید و کند تغییر فارسی شعرِ در باید مضمون است طبیعی
 دقایقِ و نکات و استعارات و تعابیر و تشابیه و کندمی ردیف را هاآن بالاراده شاعر، که منجمد

 پندارِ آزادانۀ اوجِ مانعِ ،(اندمکیده را شانجان شیرۀ اند،کرده بازگو کهبس از که) مبتذل و مکرّر
 .نشود معاصر زندگیِ و واقعیت فضای در شاعر

 واقعیتِ و زندگی بخشِبرکت زمزمِ از خود شاعرانۀ اندیشۀ بسطِ و بیان در ما نابغۀ هایکالسیک
 تقوا، زیبایی، مفهومِ. است مکان وُ زمان رنگِ از سرشار هاآن اشعارِ. گرفتندمی فیض خود زمانِ

 آن در مفاهیم این وصّافِ شاعرِ که است دورانی رنگِ دارای همه غیره و اندوه عشق، کین، زندگی،
 زمانِ تاریخ ظفرنمونِ مارشِ و باشد خود زمانۀ سُراینغمه باید شاعر هر. است زیستهمی دوران
 منعکس آن خصوصیّاتِ عمیقِ درکِ و ،است زندگی ِخاصّ که شِگَرفی تنوّعِ آن تمام با را خود

 نه واقعیّت، از انعکاس یعنی. است انعکاس لنینیستیِ- مارکسیستی تئوریِ تابع انعکاس این. )نماید
 (.غیرواقعی تخیّالتِ یا ناخوش پندارهای

 دهد: انجام دشوار و مهمّ عملِ دو باید شاعر خود، زمانۀ واقعیتِ انعکاسِ در

 تعمیمِ عملِ این(. Типизация) تیپیزاسیون یا حوادث و قهرمانان از کلّی هاینمونه ایجاد  -1
 شرایطِ در را  (تیپیک) وارنمونه افراد باید است گفته گورکی. است دشواری بسیار عملِ یک هنری

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-047.pdf
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 فرمولِ از گریز همان درست بورژوازی، یابیِمضمون اساسی معایبِ از یکی. داد نشان وارنمونه
 .است هنری تعمیمِ و تیپیزاسیون برای استعداد عدمِ و گورکی

سیفیک اسپه دادنِ یعنی حوادث، و قهرمانان مکانیِ و زمانی هایویژگی و خصائص دادنِ -۲
(Специфик .)به و یافت خواهد کلّی صورتِ ما هاینمونه نشود، مراعات دوّم شرطِ این اگر 

 .بود نخواهند شبیه زندگی

 مثالً وارنمونه محیطِ یک در را صحنه. کنید توصیف را آذربایجان دهقانانِ مبارزۀ خواهیدمی :مثال
 است، آذربایجانی دهقانِ محرومِ زندگی نمونۀ او زندگیِ که زینل خدایی. کنیدمی انتخاب سراب

 زینل مبارزه و) وارنمونه حوادثِ مقدار یک طی چگونه که دهیدمی نشان. است داستان قهرمانِ
 خود که محلّ آخوندِ "سلیم شیخ" و ژاندارم افسرِ "حسرتی سروان" و مالک "الملکِمهام" علیه

 در خود، تلخِ پیکارِ در زینل ،(هستند آخوند و ژاندارم و مالک نوعِ از تیپیک و ایمستوره هاینمونه
 . تپیزاسیون یعنی لاوّ عملِ جااین تا. شودمی پیروز آذربایجان دموکراتیکِ نهضتِ پیروزی زمینه

 تماما "زینل" یعنی. گیرد انجام سیفیکاسپه دادنِ: دوّم عملِ باید تیپیزاسیون، عملِ این ضمنِ امّا
 و زنده دهقانانِ تماماً اشخانواده اقوامِ دیگر و اشمعشوقه "عالیه" مثالً و باشد، سرابی دهقانِ یک

 آن ویژه به و اشمحلّی خصوصیّاتِ تمامِ با زندگی. باشند( کلّی طورِبه دهقان نه) محلّی مشخّصِ
 .گردد وصف است، محلّ آن ِخاصّ که خصوصیات

 که است دشوار بسیار امرِ یک [specific]"سیفیکهاسپِ" با [typic]"تیپیک" درآمیختنِ
 .خواهدمی استادی العادهفوق

 یافتنِ همین در گورکی چخوف، تولستوی، عظمتِ .جاست همین در حرف تمامِ! خانم ژاله
[ اوما آت گوره]( Горе ат ума) نمایشنامۀ بلینسکی. است "سیفیکهپاس" و "تیپیک"

 دربارۀ بلینسکی. است روسی فیکِیساسپه آن در زیرا ستاید،می بَسی را گریبایدوف
 . است کرده فراوان تاکیدِ "تیپیک" دربارۀ گورگی و گفته زیاد سخن "فیکیساسپه"

 هاینمونه زنده، هاینمونه ایجادِ و دوآن ماهرانۀ مَزجِ و سیفیکاسپه و تیپیک یافتنِ برای
 وجویجست و مدارک آوریجمع و حیات عمیقِ مطالعۀ ،(مکان و زمان ماوَرای نه و) "تاریخی"

 .است الزم هاانسان و حوادث میانِ در پُرشور شاعرانۀ

 اگرچه است ایرانی فیکِیساسپه دریافتِ ما فقیدِ قریحۀ با نویسندۀ هدایت، صادق مزایای از یکی
 مکتبِ تابع وغالباً آمیزاستموفقیّت طورِنادریبه [typification] تیپیزاسیون عمل او نزدِ در

 .است وارنمونه غیرِ و ناخوش هایروان توصیفِ بورژوازی،
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 شوید: موفّق شما روزی اگر

 .شوید سیراب ما عصرِ حیاتِ منبع از و وارسته کهنه مضامین قیدِ از( الف

  کنید، معرّفی سفیکاسپه و تیپیک ماهرانۀ مَزجِ با را ما عصرِ حیاتِ( ب

 بنیادِ برهید، واقعیت از ماندن مهجور از هم و بافی،کلّی از هم و پرستی،کهنه از هم یعنی
 .ایدکرده ایجاد خود هنریِ خالقیّتِ برای مستحکمی

  گیرد؟ صورت تغییر این باید جهت چه در و کند تغییر باید فارسی شعرِ در شکل آیا -۲

 ما که نیست آن کلمه این معنی ولی معتقدیم، شکل بر مضمون "تقدّمِ" به هامارکسیست ما
 اصالتِ با که طورهمان زیرا هستیم؛ شکل به اعتنائیبی و "مضمون اصالتِ" طرفدار

 هم شکل به مضمون از دشمنیم، مضمون به اعتناییبی و]فُرمالیسم[  (Формализм)شکل
 ما. است هنری سننِ نظاماتِ و موازین و سبک، زبان، آثارِادبی، در شکل. جوییممی احتراز

 و سبک و زبان لذا. باشد مضمون کاملِ تجلّیِ زمینۀ مساعدترین ،"شکل" باید که معتقدیم
 .بیاندازند قواره از و نمایند سخمَ و کنند مُثله راآن یا شوند مضمون قیدِ نباید هنری نظاماتِ

 و مضمون بین هماهنگی ایجادِ است، دشوار بسی سفیکاسپه و تیپیک آمیختنِ در که طورهمان
 موافق و سازدَم وی  ِخاصّ کیفیّتِ با را خود شکلِ که "طلبدمی" مضمونی هر. است دشوار شکل
 در مضمون که طورهمان. باشد وی برای ایبرازنده قالبِ شکل، که "طلبدمی" مضمونی هر. کند

. آیدمی پدید نو شکلِ و است جنبش در( نیز) شکل شود،می پدید نو مضمونِ و است جنبش
 "قطعی نیازِ" یک مانند را نو شکلِ ایجادِ مسئلۀ و کندمی بروز نو شکلِ از قبل نو مضمونِ منتها
 .سازدمی مطرح

 هنری نظاماتِ و سبک و زبان. است شده مطرح قطعی نیازِ این شعر، در خاصّه ما درادبیّاتِ مثالً
 روشنسایه با دار،دقّت غنی، متنوّع، زبانِ یعنی نو شکلِ اند،نوین مضامینِ پای قیدِ دیگر کالسیک

 قاعدۀ یک "نوآوری" در هامارکسیست منتها. خواهدمی ترفراخ و رساتر نظاماتِ و تازه هایسبک و
 به آن اوجِ و کهن تجاربِ کردن جمع. "گذشته تجاربِ کلّیۀ" از برخوردارشدن آن و دارند شریف
 گذشته، تجاربِ بر غیرِمبتنی "نوآوریِ" ولی "مارکسیستی نوآوریِ" است این. است باالتر مرحلۀ

 دارای فارسی شعرِ در شیبانی منوچهر یا نیما "نوآوریِ". )است آنارشیستی و دانهرَخِبی "نوآوریِ"
 (.است مختصاتی چنین یک

 و عمیق دستورهای از یکی. جُست باید کجا در را نو شکلِ که دهدمی نشان "زندگی" خودِ

 جُست هاکهنه انبوهِ میان در را "نو هایجوانه" باید که است آن لنینیستی- مارکسیستی بزرگوارِ
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 به "نو شکلِ" که دهدمی نشان ما به امروز تا مشروطیت آغازِ از ایران در شعر تاریخِ. داد رشد و
 Право) روسی قولِبه و "اهلیّت ِحقّ" هاآن از برخی و کرده بروز مختلف انواعِ

гражданства )اندکرده پیدا. 

 تجاربِ از استفاده. نشمرد منجمد را کالسیک قواعدِ و کرد تجدیدنظر قافیه و وزن در باید آری،
 در( بررسی برای کهبل تقلید، برای نه) میانه آسیای شعرای برخی و شوروی آذربایجان شعرای
 .کرد خواهد کمک شما به نو شکلِ یافتنِ

 

 کنیم: بندی تراز

 .دو این درآمیختنِ و سیفیکاسپه و تیپیک یافتنِ  -1

 .دیگریک با نو مضمونِ و نو شکلِ ساختنِ آهنگهم  -۲

 .مارکسیستی تیکِاسته روِپیش تئوری بنایسنگ است این

 هایبحث مقدمۀ مثلِ ولی باشد، شده تجریدی و کلّی قدری ما  ِبحث شاید .ایدشده خسته حتماً
 کُنکِرت تجاربِ با راآن و کنید توجه امنوشته چهآن به دارم تمنّا. است سودمند آینده

[concerate] با شاعری بتوانید شما که دارم امیدی گونههمه من. بسنجید خود مشخّصِ و 
 .شوید مضمون این برازندۀ رسا شکلی و انقالبی مضمونِ یعنی نو، شکلِ و نو مضمونِ

 فارسیِ ادبیّاتِ در من که است قطعاتی پذیرتریندل ازیکی که لنین آرامگاهِ "عالی" شعرِ
 مضمونِ که است شعر این در ویژه به. کندمی تایید مرا اُمیدِ این فصیح بیانِ با ام،خوانده معاصر
 گرجلوه را استعدادی پُر شاعر سیمای خود پسِ از و درآمیخته کامیابانه نوین شکلِ با نوین
 آگاهانه و خوگرفته سنّتِ به که استآن علّت نپسندیدند، را شعر این رفقا برخی اگر. سازدمی

 .کنندنمی بررسی را هنری مسائلِ

 در باید کمونیستی بشردوستیِ با و کمونیستی نوآوریِ با و کمونیستی جسارتِ با نیست، باکی
 .رفت جلو به شعر ۀجاد

  .هستم ارجمند دوستِ آن نامۀ منتظرِ .داردمی تقدیم شما به را سالم بهترین آذر

 پرویز
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 (4۹ فایل) تاریخ بدون
 

  عزیزم، ژاله

 .هابچه و آذر طرف از عزیز بیژنِ و مهرداد و ارجمند بدیعِ و تو به درود بهترین ازپس

 آذرخانم مطمئن، مسافرِ وسیلۀبه را خود اشعارِ از بخشی بودم،داده که اییوعده بنابه

 رسیده امیدوارم که امفرستاده پُست راه از خود موقعِ به را کتب. دارممی ارسال *میزانی

 باشد.

 از ترجمه نیست، خالص سیاسیِ: گفتی تو که است مختصاتی همان دارای اشعار از بخش این امّا
 در من اشعارِ از قسمتی. است نشده چاپ المقدورحتّی نیست، هجایی المقدورحتّی نیست، دیگران
 .بفرستم نداشتم اینسخه و است شدن چیده کارِ در ما خودِ مطبعۀ

 که است دست دَمِ اشعارِ مُشتی کهبل نیست، انتخاب یا چینگُل یک واقعاً فرستادم چهآن
 .چیست هاآن ارزشِ و معیار دانمنمی

 هاآن کیفِ و کمّ دربارۀ و بخوان را بدخطّ اشعار این کنممی تقاضا دارم، سراغ که مهربانی همان با
 کرد؟ تایپ را هاآن توان می آیا. بنویس من برای

 از دیگری بخشِ هم باز بعدها. توست اختیارِ در کالً گفتم، مسکو در که طورهمان جهت هر به
 .فرستممی را خود اشعارِ

 پرویز – برادرانه گرمِ هایسالم تجدیدِ با

 

 : P.Sِاست تو لطفِ به وابسته آن حفظِ لذا است، فرد به منحصر اشعار این نسخِ تمام به قریب اکثریت .
 .فرستممی دیگری هایبخش هم باز توانستم اگر. دارنگاه من برای را نویسدست کردی، تکثیر اگر

سر  1367که در تابستان سال "جواد"میزانی)ف.م.جوانشیر یا اهلل یاد فرج* بانو آذر معتقدی، همسرِ زنده

 رود:سُدر رثایش این شعر را  1396در مهر ایشان از درگذشتِپس "سایه"یاد زنده .به دار شد(

را/  دیرکرده دمِسپیده آن رفتی/ نادیده سوختگان کاروانِ آذر/ با انسان،/ شاءنِ میزانِنازنین/  بانوی"
 پایانِ روشنایی به اتبَست/ چشمبُن ظلمتِ تنگنای را/ در فشُرده صَبر/ بُغضِ گلوی اندر داشتهنگاه پنهان

 چشم/ بردارمآبِ ازپیشِ نیست/ بگذار دروغ است/ امّا فُروز/ دوردِل روزِعزیز/ آن داشتیبود/ حقّ غار
 ".نازنین آستین/ بانوی

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-049.pdf
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 (۵۵ فایل) تاریخ بدون
 

  محترم، رفیقِ

 را اخیرتان منظومۀ داُفممّ رفیق نامه، دریافتِ ازپیش روز چند. داشتم دریافت را اخیرتان نامۀ
 قرائتِ. بود داده من به ایرانی دهِ یک در زندگی با اشمقایسه و *کلخوز یک زندگی به راجع

 آمیزتانمحبّت نامۀ که بودم ننوشته را نامه هنوز ولی بود، برانگیخته اینامه نگارشِ به مرا منظومه
 .داشتم دریافت را

 بپردازیم: "ایوان و احمد" منظومۀ دربارۀ بحث به بالفاصله

 لمس را مشخّص وقایعِ کلّیات، در سخن جایبه ما شاعرۀ که است خوب بسیار شکّ بدونِ این
 او و هستند او مقابلِ در حقیقی زنده احمدِ و ایوان و آقاج آلتی ،کلّی دهقانِ و دِه جایبه. کندمی
 از نفر چند برای جداگانه راآن آمد، خوشم بسیار شما شعرِ خواندنِ از من. کندمی وصف را هاآن

 .خواندم رفقا

. شده مراعات فصاحت است، پذیردل و سهل و روان بگویم باید شعرها دربارۀ. ایدیافته را درست راهِ
 است، هاییاندیشیباریک و هانکته شامل بگویم باید مطلب، کمپوزیسیونِ یا ترکیب طرزِ دربارۀ

 کبیر لنینِ. بپردازیم مشخّص مواردِ ذکرِ به و بگذریم کلّیات ذکرِ از بدهید اجازه ولی
 نفرت [Новины] (فرازُر: یا) بافکلّی و پردازجمله از و کرده تاکید بارها و بارها را بودنمشخّص

 .است داشته

  نپسندیدم؟ را چیزهایی چه و پسندیدم شعر این در را چیزهایی چه
 

 نپسندیدم: را چیزهایی چه - 1

 :کردید انتخاب وزن سه خود منظومۀ این در شما

 (فعلن مفاعلن فاعالتن: عروضی وزنِ) درخشنده چهرۀ با صبح  -1

 (فع فاعالتن فاعالتن) دارم اجازه ایوان **تاواریش  -2

  (فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن) دگر جای دلم ایوان و احمد بر امدیده  -3

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-055.pdf
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 اول وزنِ. نمودید اجراء کنید ایجاد هماهنگی موضوع و وزن بین کهآن برای گویا را وزن تحوّلِ این
 با من حالاین با ولی است، ناکاندوه و سنگین سوم وزنِ محاوره، برای دوم وزنِ است، توصیفی

 تصوّر ولی کنندمی را کار این الهوتی رفیق جملهآن از و شعرا از برخی. نبودم موافق کار این
 آواز در تحریر مانندِ باید دهد، رخ وزن تحوّلِ منظومه یک در هم اگر تازه. باشد سودمند رودنمی

 را 3 به 2 تحمّل کرد، تحمّل 2 به را 1 وزن تحوّل بشود اگر مثال. باشد آهنگهم اوزانِ اساسِ بر
 .نیست خوب کند،می زائل را شعر عمومیِ اثرِ. تواننمی

 فارسی قافیۀ شیوۀ در. زدید هم به را قافیه متکلّفانۀ غیرِ و معقول قواعدِ گاه منظومه این در شما
 مراعات( فعل افزودِپِی ازقبل حرفِ یعنی) رَویحرف کهآن مگر کرد، قافیه را فعل دو تواننمی
 .شود

 باقی بیاندازید، را( ید) یعنی فعلی افزودِپِی شده اگر زیرا شود،نمی قافیه نشینیدمی و هستید: مثالً
 .شودنمی قافیه هم با که نشینمی و هست ماندمی

 قافیه غلطِ این. شود می قافیه غیره و گزینیدمی با نشینیدمی غیره، و گسستید و رَستید با هستید
 :است شده تکرار جا دو در

  هستید؟ کلخوزی نفر یک شما  -1

  نشینید؟نمی چرا پس بله  -

  کندمی تحصیل شهر در دُنیا  -2

 کهآن حال( است غلط هم این که ملّتید و هستید قافیۀ دیگر جای) شودمی دکتر دیگر سالِ دو -
 .است قافیه هم رودمی با شودمی و زند،می با تنها کندمی

 تنها که را ملفوظ غیرِ هاء و است فرانسه h مثل که را ملفوظ هاء. نیست محدود این به قافیه عیبِ
 (cagə  یا sadé) ساده با را (deh) دِه یعنی. کرد قافیه تواننمی دهدمی روسی ə صدای

 :کردید شما و کرد قافیه تواننمی

  "ساده" دهقانی ام؟که من مگر

 (خانواده با ده قافیۀ دورتر کمی چنینهم) "ده" این در هستند من از باالتر

 کلّی آهنگ آورد، نو رسمی و نشد کهن سازانِقافیه جامد مقرّراتِ تابع باید: گفت خواهید گمانم
 .استکافی قافیه در لفظ
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 سفید شعرِ بخواهیم کهآن مگر است، زنده قافیه و وزن به شعر. نیست درست نظرم به نوآوری این
. نشود مرجوهرج دچارِ شاعری تکنیکِ واقع در تا کرد مراعات باید را قافیه و وزن قواعدِ. بگوییم

 ما. شودمی محسوب سخیف است، مرسوم گرچه( گالگول) فعلی قوّافیِ روسی زبانِ در مثالً
 آن]ابتذالِ[ ( Опошление) و تذلیل هرگونه با و هستیم "هنر در تکنیکی کمالِ" دارِطرف
 کهبل زیبا، تنها نه تا باشد استوار هنری و ادبی محکمِ موازینِ بر شما هنرِ بگذارید. مخالفیم جدا

 .باشد هنری محکمِ اثرِ یک واقعی صالبتِ دارای

 بسیار قریحۀ با کهآن حال و پرداختید ***(خالتور) سرسری کارِ به گاهی مجموعه این در شما
. شدیدمی خالص خالتورها این از زحمتی اندک با داشت توقّع منصفانه توانمی دارید، که خوبی
 :مثالً

 (؟) چاق سگِ هاسبزه زیرِ از ناگه

 .واق واق کندمی و پیش رودمی

 :مثالً یا

 (است خوب این) طنّازی گرمِ خرگوش بچه

 (؟) بازیموشک قایم نمایدمی

 است، خوب بسیار این. کنم ادبی اثرِ واردِ را فهممردم ساده تشبیهاتِ خواستممی: گفت خواهید
 سگِ والّا است، پسندیده هنری زیبایی موازینِ مراعاتِ و ذوق حفظِ با و حدودش در کار هر ولی
 .کندنمی هنر ارتقاءِ و ادبیّات رشدِ به کمکی بازیموشک قایم و چاق

 وزن غالبا. شودمی دیده شعر در کرّات به مخدوش اوزانِ که است آن نپسندیدم چهآن هم باز
 :مثال. است جاافتاده و طنینخوش بسیار و شده حفظ خوب

  بیا کاتیا - کاتیا هماین

 زیبا و طنّاز دختری آیدمی

  قو چون اشگردن سرو، چون قامتش

  زانو پُشتِ تا طالیی موهای با

  عنّابی نو جامۀ پوشیده

 .آبی روبانِ بافته اشزلف به
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 :است مخدوش وزن اشعار این در امّا. خوب بسیار

 شرّ و بود خطر وحشی فاشیسمِ

 "خطر زین بشر نجاتِ بهرِ"

 بازی بدی نقشِ وزن حفظِ مورد در کسره - خطر زین بشر/  نجاتِ بهرِ: خواند طوراین باید که)
 (.کندمی

  آلمان از که بود 45 سالِ: یا

 وزن و دارد بدی رُلِ جااین در مّهضَ بازهم که - آلمان از که بود پنج /و چهل سالِ: خواند باید که)
 (.است مخدوش

 سادگیِ که استآن شما درمنظومۀ عمده عیبِ. بگذریم بود لفظی هاینارسایی که هااین از
 را هنری اثرِ که جاآن تا نه ولی است، خوب سادگی دارد وجود آن در زیادی توصیفاتِ غیرِهنری،

 استوار هنری تیکِاسته و زیبایی اساسِ بر یعنی بماند، هنر باید جهت هر به هنر. کند زندگی کُپیِ
 .باشد

 است: خوب این ببینید

  باغ این در داریم فرنگی گوجه

 "چراغ مانندِ" فرنگی گوجه

  انگور رسدمی دیگر روزِ چند

 "بلور دانۀ انگور چه انگور"

 است: شده زیادی تفصیلِ و غیرِهنری سادگیِ دچارِ دیگر این ولی

  آشپزخانه یک دارم اتاق دو

  النه آن است هامرغ برای

  هست هم زیرزمین و انبار و حمّام

 .است گوسفند وُ گاو آغُلِ هم جاآن
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 و است، مطلوب که (Простота) سادگی بینِ باید. رسدمی( Новины) و لوحانهساده نظر به
 عیب این شما شعرِ در. گذاشت فرق است نامطلوب بسیار که( Наивность) بودن لوحانهساده
 .است زائد هایحرف دارای و طوالنی کمی جعفر و ایوان وگویگفت عالوهبه دارد، وجود

 

 پسندیدم: را چیزهایی چه - ۲

 جالی جابه انتقادِ دانیدمی خوبیبه شما که دانممی. نه مطمئناً رنجاندم؟ شما خود ایرادهای با آیا
 که امخوشحال بسیار من. شودمی بیدار انتقاد تازیانۀ زیرِ در ادیب و شاعر ژنِ. است شاعر قریحۀ

 خود نزدِ. کردم مطرح پیشین نامۀ در که است توقّعاتی به پاسخ شما "ایوانِ و احمد" منظومۀ
. پنداردنمی مقصدرسیدهبه را خود زیرا برود پیش خواهدمی که هنرمندی آن استاین ها،: مگفت

 ".است هنرمند و هنر مرگِ بِجعُ"

. است ماهرانه گاه و خوب مذاکرات وبستِچِفت. است پذیردل رسا، روان، "احمد و ایوان" منظومۀ
 آمیزموفّقیت رفتههمروی منظومه. است وارنمونه و واقعی( ایرانی و شوروی) دِه دو زندگیِ وصفِ
 کاریدست جدا بارِدیگریک ام،کرده که انتقاداتی طبقِ راآن که است این من تقاضای. است

(Обработка )غیرِهنری سادگیِ. حذف زائد تفصیالتِ محکم، قافیۀ سان،یک وزنِ. کنید 
 .آیدمی دست به خوبی بسیار منظومۀ. شود برطرف

  اخیرتان. منظومۀ دربارۀ اختصاربه این
 

 شما: سواالتِ دربارۀ امّا

 ترکیبات همۀ در ولی است، پذیرتردل مردم. شود ترجمه مردم یا خلق باید( Народ) واژۀ  -1

 .بگیریم مدد خلق از ندارد مانعی لذا. آیدنمی در درست

 ولی گیرد،می انجام آن روی نمایش که کنیممی ترجمه صحنه ما را فرانسه Scéne واژۀ  -۲

. شودمی ترجمه "مجلس" نویسیدمی هانمایشنامه در و ایدشمرده act اجزاءِ از راآن شما چهآن

 سِن همان خود کتابِ در نوشین ولی(. شودمی وارد بعدا جعفر کاتیا، ایوان،: یک مجلس مثالً)

 .است بهتر مجلس من نظرِبه. است گذاشته

 و است متنوّعی و بغرنج مفهومِ دارای روسی غنیِ لغتِ ایناُبرازОбраз [obraz –  ] واژۀ  -3

 در Образست. نی مقدور دهد، جواب Образ معنی تمام به که فارسی در نظیری لفظِ یافتن
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 راآن توانمی هنری مواضیعِ در. شودمی ترجمه "اشخاص" یا پِرسوناژ فارسی در تربیش درام

 که ستا ****"دراماتورژی" در شما منظورِ. کرد ترجمه آن نظیرِ و استعارات تصاویر، تعابیر،

 .است پِرسوناژ یا "اشخاص" همان

 آن با کهصورتی در و دارید بیان آشکارا من انتقاداتِ درباره را خود نظرِ :هاخواهش اینک

 .کنید اصالح را خود منظومه موافقید،

 موفّق حتما. بزنیددست ترعالی و تربغرنج و هنریلحاظِ از آثاری ایجادِ به منظومه این "ژانرِ" در

 .شد خواهید

 .کنید ابالغ تانمحترم شوهرِ به مرا سالمِ

 .گویدمی سالم شما به آذر

 پرویز – درودها بهترین تقدیمِ با

 

 داری اشتراکی در اتحادای مزرعهگونه ،اشتراکی ۀمزرع =( колхо́з به روسی)کُلخوز یا کالخوز * 

به عنوان روشی 1917از پیروزی انقالب اکتبر کبیر سال پسبود که سوسیالیستی  شوروی جماهیر

  ای از عبارتکشیدهدرهم ،لخوزکُ ۀواژ .بود برپا شده (سُوْخوز)داری دولتیمزرعه تازه در کنار روشِ

коллекти́вное хозя́йство (به معنی خانه )داری اشتراکی استکُلِکتیوْنوئه خوزیایْسْتوو. 

 .رفیق معنی بهدر زبانِ روسی  = (Товарищ) تاواریش** 

کارِ )هنری یا "، "ارزشبی کارِ"به معنیِ  = (халтура) "خالتورا"روسیِ  ۀخالتور از واژ ***

اصطالحی است که در و ، و مبتذل ، آشغال و بُنجُل"شدهبندیکارِ سرِهم"، "ادبیِ( با کیفیتِ پایین

 گرفتنِ با فقط و غیررسمی که نیکسا به روسی زبانِ در شود.میاطالق موسیقیِ مطربی به ایران 

گفته  "خالتورشیک"دهند ای انجام میباسمه کسی برایرا  کاری ،چائی پولِ عنوانِ به چیزکی

 شود.می

شناسی. در فرهنگِ زبانِ نامهپردازی یا نمایش= نمایش Dramaturgieدراماتورژی * ***

کمدی -نویسندۀ درام  و نویس آمدهمبه معنای درا "دراماتوروگییا"واژۀ یونانی وِبستِر، این واژه از 

نیز در معنی، مطالعه و  "پردازینمایش"واژۀ گفتند. می "دراماتورژ"را در آغاز به معنی -یا تراژدی

https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fa/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B2
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 رودنامه برای اجراهای جدید با توجه به مخاطب و زمان و مکان به کار میتحلیل و تفسیرِ نمایش

ادبی  مشاورِیا  محققّحرفۀ  بهاخیر  ۀشناسند. واژمی "دراماتورژ"ترین نمونۀ یک شکسپیر را مهم و

لین اوّ "سینگلِ"و از این منظر  شوداطالق می یک گروه تئاتری کار میکند اکه بهم و تئاتری 

ها و بررسی ،گردآوریِ نقدها به "تئاترِ ملّیِ هامبورگ"در  1767دراماتورژی است که در سال 

تیک های انتقادی و استهبحث شامل "هامبورگ دراماتورژیِ"های تئاتری پرداخت و کتاب تئوری

 انتشار داد.را های تئوریک در تئاتر دربارۀ اندیشه
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 (1331)نیمۀ سال  1۹۵۲نیمۀ سال 

 

  ،ژاله ارجمندم ۀشاعر

 برای که استاین تعویق علّتِ. دهممی پاسخ زیادی تعویقِ با 1952 آوریل 27 مورخ ۀنام به
 مطلوب فرصتِ مشغلۀزیاد که دیدم بعد ولی بودم، فرصت درکمینِ تفصیلبه نسبتاً پاسخی نگارشِ

 شده، که هم اختصاربه ولو دانستم بهتر لذا. است پَرِش در نیز سرکشوقتِ و دهدنمی دستبه را
 .کنم قیام وظیفه اجرای به

 زهی است، داشته مشغول خود به دیگر بارِ را شما *نویسیدرام عالی و شریف ِفنّ کهاین از
 به کهبل ،**"رهوسکا" مثابۀ به نه دیگر نویسی درام نوینِ مرحلۀ در کهآن برای ولی بختی،خوش
 کار این "فنّ و فوت" تمام باید من نظر به باشید، گذاشته عرصه در پای ایحرفه نویسِدرام مثابۀ

 . بیاموزید را

 العادهفوق نقشِ دیالوگ جااین در. است دشوارتر رمان از مراتببه درام نگارشِ تکنیکِ
. باشد ایغیرِمبتذالنه ویژهبه و مبتکرانه، گیرنده، شکلِ به باید حوادث بستِ و چفت. دارد حسّاسی

. ساخت روشن را حوادث کُنهِ و پرسوناژها ماهیّتِ زمانی، و مکانی محدودِ کادرهای در توانست باید
 و پردازیصحنه مقتضیاتِ تا درآوُرد سر کارگردانی حرفۀ و تئاتر ِفنّ از باید آن بر عالوه

 که هر" کهآن حکمِ به و "است یابنده جوینده" مصداقِ به باری،. دانست خوبی به را سازیمجلس
 و تهنیت خورِ در تنها عرصه این در شما ورودِ ،"آوُرد سر به پیروزمندانه راآن رد،فشُ پای کاری در

 .است درود

 اگر. خواندم را دو هر "ایران آموزِدانش دخترِ" تانگذشته شعرِ و "صلح کبوترِ" اخیرتان شعرِ
 توقّع عالیِ سطحِ با ولی داد، خوب مقامِ باید اشعار این به گوییم، سخن متوسط توقّعِ با بخواهیم

 هاآن به وجوجست نخستین در کس هر که استمعانی و مضامین همان تکرارِ اشعار این گفت باید
 .کندمی برخورد

 باید. کرد خلق صمیمانه تالشِ با باید را هنری اثرِ هر. داختگُ شمع چون باید هنری اثرِ هر برای
 ذوقِ امکاناتِ حدودِ در البته) نوینی انکشافِ قریحه، جدیدِ میالدِ به جدید، فتحِ به را جدید اثرِ هر

 مصون پاافتادگیپیشِ از تواندنمی ءشعرا بهترین ذهنِ فوریِ و سریع صادراتِ. ساختمبدّل( خود
 این خود شما و است زائد من هایگفته این بسا اگرچه. نوشت اندکی و جُست دیری باید. بماند
 سیبَ شما امکاناتِ که امیافته اطمینان آثارتان برخی ازمطالعۀ من ولی کنید،می دنبال را شیوه

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-056-1.pdf


های احسان طبری به ژاله اصفهانینامه   

47 
 

 را امکانات ازاین ایدریچه ،"مادر" و "آرامگاه" شعرهای. دهیدمی نشان عُلقه که است ازآن برتر
 .دادمی نشان

 به موظّف ما. است سنگینی وظایفِ زبانفارسی معاصرِ شعرای ما، شعرای وظایفِ عزیز، دوستِ
 بسیاری استقرارِ و فرتوت سننِ از بسی نقضِ به موظّف و شکل، و مضمون در ایریشه تحوّلِ ایجاد
 از را خود خلقِ انگیزشوق و جالب و متنوّع زندگی باید ما مضمون، حیطۀ در. هستیم تازه قواعدِ
 به موظّف ما شکل، درحیطۀ. سازیم وارد شعر جملهازآن و بدیع ادبیّاتِ درچارچوبِ هرباره

 .هستیم فارسی شعر جامۀ موازینِ و قواعد کردنِ دموکراتیزه

 ولی گفتم،می سخن تفصیل به و شدممی وارد بحث این در شما با خواستمی دلم خیلی

  :بگویم باید کلمهیک در. است بیان اطالۀ مانع کار تراکمِ

 نو شکلِ ،(ما خلقِ مبارزۀ و زندگی) نو مضمونِ ،(فصیح آهنگ،خوش دقیق، غنی، زبانِ) نو زبانِ
 شعرِ در ناگزیر تحوّلِ "یگانۀ ارکانِ" هاستاین(. شعری اشکالِ قافیه، وزن، در دموکراتیزه شکلِ)

 امداده جای متوسط آثارِ ردیفِ در من را تانارسالی اخیرِ آثارِ که است وظایف این برحسبِ. فارسی
 !بگشایید جدیدی هایاُفق: کنممی مطرح را خود توقّعِ تمام اصرارِ با و

  ،ارجمند ژاله

 ،-باشد اجتماعی درکارِ تکامل محرّکِ تواندمی لحنی چنین تنها که- آشکارِمن لحنِ دارم اطمینان
 اَدنی مایۀ فقط نه است، همراه شما هنری قریحۀ به اعتماد نیکوترین و صداقت بهترین با چون

 در بتوانم آینده در که انگیخت خواهد بر جاآن تا را شما لطفِ کهبل شد، نخواهد رنجشی]اندک[ 
 .گویم سخن آشکاراتر هم باز حیطه این

  .گویممی سالم را بدیع رفیق. کنممی اکتفا ها گفته به عجالتا

 .بوسندمی را عزیز بیژنِ -من هایبچه- آذین و کارن. گویدمی سالم را خواهرش آذر

 پرویز – شما آثارِ و نامه دریافتِ انتظار در
 

هنری که قابلیت به تصویرکشیدن و اجرای نمایشی -نامه، متنِ ادبینمایش = (Drame) * درام
 (.کردن عمل یا دادن انجام معنای به δρᾶμα یونانی کلمه ازدارد. )

 و مندعالقهیا  ،آماتور کار،تازه مبتدی، ایمعن به آذربایجانی زبانِ ( = درhəvəskar) هوسکار **
 . است دوستدار
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 [1331شهریور  16] 1۹۵۲ سپتامبر ۷
 

  ارجمند، رفیقِ

 .داشتم دریافت سپتامبر ششم روز را شما نامۀ

 فراموش را ما یا امننوشته نامه که ایدرنجیده من از دانمنمی": نوشتید اخیر نامۀ در کهاین
 نامه ننوشتن علّتِ تنها و امهکرد فراموش نه و رنجیده نه. آن نه و این نه بگویم باید ،"...ایدکرده

 شدم مسرور بسی اشدریافت از انجامید، دیر به کهآن با و بودم شما نامۀ انتظار در من که بود آن

 .پردازممی پاسخ نوشتنِ به اینک و

 موقّتِ تعطیلِ و طبع کاریِکم توجیه برای زیبایی و شاعرانه توصیفِ متضمّنِ اخیرتان نامۀ

 آرزوهای و احساسات زود یا دیر" که دادید وعده ولی ؛"آهنگ دو بینِ در هتبُ": بود شعرگویی
 که را قطعات این از برخی بعدی، نامۀ با که است میداُ. "دارید ابراز ادبی قطعاتِ شکلِبه را خود

 خواهم محظوظ و مشعوف بسی همیشه مانندِ دارید، ارسال برایم باشد شده آماده تاکنون گویا

 .شد

 هایبحث به کنم پیشنهاد شما به خواستممی است،مجدّدی مکاتبۀ بابِ فتح که نامهاین با

 ادامه کنونی دورانِ در فارسی شعرِ وظایفِ باب در خودمان[ =پیچیدهProblematic] ماتیکِپرُبلِ

 قبیل از) ایران در شعر جوانِ نوآورانِ آیا که کنیم شروع مسئله این از دهید اجازه مثال. دهیم

 طریقِ بر شود،می منتشر دموکراتیک مطبوعاتِ در آثارشان که( غیره و غیره و سایه ،آرزو ،کولی

  نه؟ یا است درستی مبنای بر هاآن نزدِ در کمپوزیسیون زبان، مضمون، فُرم، اند؟حقّ

 خواهترقّی مطبوعاتِ دیگر و **"صلح کبوترِ" مجلۀ و هفتگی *"آینده سویبه" در دانمنمی

 که ندانم تا. خواندیدمی یافتید،می خواستمی دلم ایدنخوانده اگر اید؟خوانده هاآن از آثاری

 .شمرمنمی سودمند را بحث نه، یا جریانید در و خوانده

 با ولی یابد،می سطبَ سرعت به نیما تاثیرِ. شودمی حسّ جدّی تطوّراتِ فارسی شعرِ در جهت هر به

 رشدِ که مسئله این خودِ و است جدّی شعر در نو شکلِ جستجوی .نیما از بهتر فصاحتی و قریحه

 برای بحث این. شود تلقّی نجیپَسِ و آمیزهوس اهمّیت،بی تواندنمی ساخته، مطرح فارسی شعرِ

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-7-%d8%b3%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-1952/
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( آذربایجانی اصطالحِبه həvəskar) هوسکار -شاعر که من چون کسی و شما چون ایشاعره

 .است سودمند هستم،

 .دهم خاتمه جا همین به را نامه خواهممی اجازه اینک

 .گویممی سالم بدیع رفیق به

  پرویز - احترام با

 1۹۵۲ سپتامبر ۷

 

ه نویسندگانی چون ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی بود ک نشریه ادبییک  "آینده" ۀمجل *

عباس اقبال درآن قلم  اکبر داور وق، ایراندخت تیمورتاش، علیمصدّ دزاده، محمّسیدحسن تقی

چاپ به 1304در سالیزدی  سردبیری محمود افشاربه نخستین شماره مجله آینده   زدند.می

سال 17شد و بعداز آن به مدت ب منتشر میطور مرتّبه 1306تا سال  مجله ادبیاین  .رسید

ا برای دومین بار و از امّ ،کار خود را دوباره آغاز کرد 1338تا مهرماه  1323از مهرماه  .توقیف شد

 . در توقیف بود 1358تا فروردین  1339سال 

و محمدجعفر  هنری زیر نظر احمد صادق، جهانگیر بهروز-ادبی ایهنشری "کبوترِ صلح"** مجلۀ 

 15 درتاریخ "صلح کبوتر" ۀشد. اولین شمارمنتشرمی "سپهر بنگاهِ"که ازطرف  محجوب

ازجمله  های کبوترِ صلح مقاالتی از ژالۀ اصفهانیدر برخی از شماره .انتشار یافت 1330 اردیبهشت

نیز  "شیوه" نامۀماه .نیز به چاپ رسید الشعراء(ربارۀ محمدتقی بهار)ملکخالصۀ تزِ دکترای او د

سه شماره از آن منتشرشد و  1332از اردیبهشت تا تیرادبی بود که معتبرِ اتِمجلّ ازدیگر یکی

نوشت. ازجمله درآن مقاالتی با نام مستعار میبُرد، سر میمهاجرت به که در نیزاحسان طبری 

 اردیبهشت شیوه، مجلۀ که در "طبرستانی فرهاد"با نام  "ایران مردمِ و مترقّی ادبیاتِ"مقالۀ 

 به چاپ رسید. 1 شمارۀ 1332

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87)
https://oldmag.ir/product/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%a2%d8%af%db%8c%d9%86%d9%87/
http://www.oldmag.ir/
https://esam.ir/item/21668264/%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%86%D8%A7%D9%BE-1330-
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%B5%D9%84%D8%AD_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/24174/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1332-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1
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 [1331مهر  ۹] 1۹۵۲ اکتبر 1
 

  ارجمند، ژاله

 بشر بخشِنجات جنبشِ عظمت با سردارِ دیدار افتخارِ دیگر باریک آن در که ضیافتی از کههنگامی

 موثّرِ و موقعبه آمیز،محبّت نامۀ گشتم،بازمی داد دست *استالین.و.ی- سرمایه اسارتِ قید از
 .داشت شِگَرفی هماهنگیِ اشمضامین ام،درونی شورِ با که دیدم را شما

 کمونیست حزب کنگرۀ نوزدهمین در ایران نمایندگی هیئت پذیرشِ با کهآن دربارۀ شما ارزیابیِ

 نهضتِ و ما دالورِ خلقِ مبارزۀ به ،-خالقیت و صلح جاللِ پُر **فوروُمِ این- شوروی اتّحادِ
 .است صحیح کامالً شد، داده ارجی و ارزشی اش بخشنجات

 و عزیز آموزگارِ مشاهدۀ از چیز، هر بر مقدّم و کنگره مشاهدۀ از که را پایانیبی هیجان آن ما
 باز هایهنرنمایی و هافداکاری برای نوینی محرّکِ به ایم،کرده حاصل کبیر استالینِ خود محبوبِ

 .ساخت خواهیم مبدّل دموکراسی و صلح راهِ در نهضت ترِبیش هم

 روشنِ هایآرمان به نیل برای خود، حزبِ راهِ فرا چراغی به را کنگره بهایگران هایآموزش ما

 نگریستم،می -استالین -خواهترقّی بشریّتِ پیشوای به کههنگامی .نمود خواهیم تبدیل خویش
 که دارند وجود مصمّم و مندشرافت مردِ و زن هزاران ایران در اکنون: کردممی تکرار دل در بارها

 وثیقۀ تنها این. کنند نثار نیز را جان آیدالزم اگر حتّی و چیز همه تو کارِ و تو راهِ در حاضرند
 .است کنونی خفّتِ و مذلّت از ما خلقِ نجاتِ

. متشکرم ،است خود خلقِ به تبریک و خود به تبریک که شما تبریکِ از بسیار بسیار گرامی، ژاله
 .دارممی تقدیم نیز را هاآن تشکّرِ و امکرده ابالغ رفقا همۀ به رااین

 پرویز
 

  .گردهمایی حقیقی یا مجازی، گاهگفتمانوگو، گفت تاالرِ=  (forumوروم )فُ **

( იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი: رجیگُبه) جوغاشویلی دزِ بِساریُنیس * یُسِب

رهبر حزب کمونیست اتحاد  (Иосиф Сталин: روسیبه) اِستالین ویساریونویچ ژوزف به مشهور

 انجامید.   و نجاتِ بشریّت هیتلری  از لنین و قهرمانِ جنگِ دوّمِ جهانی که به شکستِ فاشیسمِشوروی پس

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-053.pdf
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 [1344آبان  14] 1۹6۵ نوامبر ۵
 

  عزیزم، ژاله

 .گرامی مهردادِ و بیژن و عزیز بدیعِ و تو به درود بهترین ازپس

 خوش جااین در تو به امیدوارم. شد روبرو من مسافرتِ با جااین در تو توقّفِ که شد افسوس
 از. تجدیدکرد را هاخاطره این نیز تو اخیرِ نامۀ و دارند خوش خاطرۀ ازتو آذین و آذر .باشد گذشته

 :حافظ گفتۀ به زیرا ،نباش نگران حقیر حجرۀ در خوانینآقر

 حافظ چون طلبی سالمت وُ خیزی صبح 

 .کردم نآقر دولتِ همه از کردم هرچه

 .پاینده فارسی ترجمۀ یا کواچکوسی روسی ترجمۀ. خواندیمی را قرآن کدام دانمنمی ولی

 *پوریک رفیق خانۀ کوتاه مالقاتِ آن در متاسفانه و) داشتی همراه که ایمنظومه دربارۀ باری،
 باشد ممکن اگر. کرد وگوگفت نیز مکاتبه راهِ از توانمی ،(باشی کرده ذکر آن از که نیست یادم

 .بنویسم عزیز ژاله برای را خود نظرِ که دهممی وعده نیز من و بفرست برایم را منظومه

... است پریده سرت از رقبایی عشق بدیع، دیدن با حتماً گویدمی و رساندمی فراوان سالمِ تو به آذر
 (.آوردمنمی در سر شوخی این موضوعِ از من)

 در بفرستی را خود اجتماعی اشعارِ اگر گفتم که طورهمان. بوسندمی را تو روشنک و آذین
 .کرد خواهیم استفاده آن از **"ایران پیکِ" یا "یادن" یا "مردم"

 .کنممی تجدید خانواده همۀ به را خود ارادتِ و درود دیگر بارِیک

  پرویز - تو قربانِ
 

مترجم برجستۀ آثار )همسرِ ملکه محمدی(،  "د پورهرمزانمحمّ"یاد زندهمستعار  نامِ "پوریک" *
 سر به دار شد. 1367که در تابستان سال  مارکسیستی

 مردم بلندِ بانگِ عنوانهب( 1336) 1332 مرداد28 کودتای ازپس سال4 از" رادیو پیک ایران"** 
 و تا سال شد اندازیراه  دمکراتیکآلمانِ در ایران ۀتود حزب ابتکارِ به کودتا و اختناق علیه ایران

 فعّال بود.در بلغارستان  1355
 

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-5-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-1965/
https://youtu.be/1mD2PBSzdHI
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 [1344آبان  ۲3] 1۹6۵ نوامبر 14
 

  عزیزم، ژاله

 چه به دانمنمی دیر، بسیار. داشتم دریافت 1965 نوامبر 13 - دیروز را 1965 اکتبر 30 مورخ نامه

 .بگویم پاسخ بدان زودتر هرچه تا کوشممی ولی علّت،

1 

 دراماتورژی وضع که موافقم تو با و متشکرم دنیا یک *"گئومات" درباره تو تشویقِ و لطف از اوالً

 تاریخ سرشارِ گنج. نیست خوبی تِوضعیّ ما ادبیّاتِ در تو، بیانِ به "ضروری و بغرنج ژانرِ این"

 قرار هاآن ایصحنه داشتِعرضه برای خواستاران اختیارِ در فراوانی ِحدّ ازبیش مصالحِ ایران دیرینۀ

 سخنِ این امّا و است سعادت نوعی بردارم، گامی زمینه این در بتوانم خود نوبۀ به من اگر. دهدمی

 . است بحث قابلِ ،"نیست سازگار فارسی زبان طبیعتِ با سیالبیک شعرِ" نوشتی که تو

و  دوست و ،نوشین ارجمند رفیقِ مانند صالحیّتذی دوستان از تن چند تو از غیر که گفت باید

 دور زمینه این در من پاسخِ. اندکرده را قضاوت همین درست هم دیگران و شکی دکتر ما آشنای

 . کنممی واگذار دیدار موقعِ به راآن نشود، بدل مقاله به نامه کهآن بیمِ از من و است دراز و

 ایاتکار مانند) سیالبیک شعرِ پهلوی، زبانِ در و اسالم ازپیش ادبیّاتِ در که کنممی عرض قدرهمین

 مطلب و بوده متداول( وغیره ****زُروان درمدحِ اشعاری ،***آسوریکدرختِ **،یرانرز

 آن از هجایی وزنِ انتخابِ. کرد برخورد بدان توانمی هم ما فولکلوریکِ ادبیّاتِدر . نیست سابقهبی

 عالوه شمرم،می ایصحنه تقریرِقابلِ ودکلمه[ ]قابلِ déclamable بیشتر راآن من که بود لحاظ

 . است تروسیع آن در بیان دامنۀ کهآن بر

 این در و است تربیش مراتببه عروضی اوزانِ آهنگیِخوش و زیبایی که بیافزایم باید هرجهتبه

 کهن سنّتِ یک تکرارِ واقع در که) "نوآوری" این در تواننمی ولی نیست، تردید جای سخن

 . بود نیازبی نیز( است

 بارِیک صورت هر به. آن خواندنِ نحوۀ و شعر شیوۀ این کاربردِ ِمحلّ به دارد بستگی چیز همه

 .گزارمسپاس تو ریایبی و آمیزتشویق سخنِ از دیگر

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-14-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-1965/
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۲ 

 که شعری که کنیمی فکر چرا. است نشیندل و لطیف شعر سه هر رسیده، اشعارِ مورد در

= antique ]؟ آنتیسم محافلِ برای فقط است شعری است، شاعر تنهاییِ و اندوه کنندۀبیان

  [سنّتی، کهنه

 برای و کنینمی فکر طوراین که است مسلّم دارد؟ اهلیّت ِحقّ سیاسی و اجتماعی مطالبِ تنها آیا

 زندگی بزرگ واقعیّتِ یک تعمیمِ نیز هاآن زیرا قائلی شعر در راآن درخوردِ جای غنایی حوادثِ

 ویژهبه. کندمی برقرار جایی در هاتالش و نبردها ها،زیبایی حقایق، با را خود پیوندِ که است انسانی

 (!مهاجر همآن زن، همآن است، ایرانی شاعرِ الخصوصعلی و شاعر نهادِ در درد کهآن

. کرد خواهیم چاپ راآن تای دو یکی هم اشعار این از. کردیم چاپ "مردم" در را تو شعرِ یک

. دیدم ای،فرستاده ما کارِ ِمحلّ برای که را اینسخه من ولی نرسیده، هنوز تو "رود زنده" کتاب

 شکلِبه گذشته به نسبت تو اشعار تیکِاسته و هنری و عاطفی سطحِ که است این من قضاوتِ

 از یکی ردیفِ در ژاله یابد، ادامه اعتالء همین اگر و است آمده باال تحسینی قابلِ و محسوس کامالً

 خواهد هاکمونیست ما رضایتِ مایۀ این و گرفت خواهد قرار معاصر فارسی زبانِ شاعرهای بهترین

 است، ایویژه گاهِجای دارای فرخزاد فروغ هاآن درمیانِ که معاصر قریحۀ با هایشاعره به که بود

 خود ۀنسخ دریافتِ ازپس من. باشیمداشته عرضه کلمهاین درستِ معنای به انقالبی شاعرِ یک

 تصریح دیگر بارِیک توانممی ازپیش و نوشت خواهم تفصیلی نسبتا اظهارنظر یک "رود زنده"از

 .گرایدمی باال و رویَدمی ترپُرتوان دمبهدم ژاله روحِ در شعر معجزنمونِ گیاهِ که کنم

3 

 را او توفیقِ و متشکرم اشیادآوری و لطف از .رسید دستم به بدیع گرامی رفیق اخیر کتاب

 . کن ابالغ بدیع عزیز رفیقِ به مرا فراوانِ سالمِ لطفا. آرزومندم علمی هایپژوهش در

 ما هایبچه چنینهم و بوسممی را نازنین هایبچه. دارد فراوان سالمِ شما دوی هر خدمتِ آذر

 .بوسندمی را شما

  پرویز - تو قربانِ
 

http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/ZendehRood.pdf
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-1333ای تاریخی است که طبق توضیح طبری بینِ سالهای همنظوم-درامعنوان  = گئومات *

 1358چاپ رسیده و در سالاز کشور بهدر خارج 1343بار در سالنگاشته شده، نخستین 1337

 آن عمدۀ این درامِ تاریخی به شعرِ هجایی با قافیۀ آزاد است و قسمت"است. تجدیدچاپ شده

 بردیای دروغین سرکوبِ به راجع داریوش کتیبۀ ومندرجاتِ کتریاس و هردوت روایاتِ بر مبتنی

 ".است

های ایرانی و بازمانده نامهترین سوگیکی از کهن=  "ریرانزَ یادگارِ"ریران یا زَ ایاتکارِ* *

و مذهبی به نثرِ تواَم با شعر مربوط به حدود  ای حماسی. رسالهتپارتی اس ارزشمندی از میراثِ

 .استشده نامیده نیز "گشتاسپ ۀنامشاه" میالدی که در برخی از منابع 500سال 

، به گفتۀ او در *** درختِ آسوریک = این اثر که توسط احسان طبری به نظم کشیده شده

از است که یپهلو شعرِ یهانمونه نیتراز کهنیکی رانیزر ادگارِیمانند "کتاب  مقدمۀ منظومه

اند، دست دادهبه یابنوّ اریماه یکه آقا یمتن یرا از روو نگارنده آن ردیگیمنشاء م یدورانِ اشکان

 "برگردانده است. یبه فارس شیچند سال پ

 و بوده زرتشت از پیش ایرانی خدایانِ از "میترا" چونهم = (Zarvan یا Zorvan)* زُروان ***

 ،"درایران اجتماعی هایوجنبش هابینیجهان پیرامونِ هابررسی برخی" کتاب اول جلدِدر

 شده یاد "(زروان کیشِ" )پیروانِ زُروانیان و زُروان از بار 20 از بیش "طبری احسان اثر 1348سال

 دارای و مرد خدایی یا و ،دانندمی ومردباهم زن و ندهسَدرخودبَ را روانزُ کارشناسان، ترِبیش است.

 اند.کرده یاد (xwašizag )خوشیزگ نام با همسری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 (1346اردیبهشت  16) 1۹6۷مه  6

  ژاله پاسخِ و مرد ۀگری شعر بر طبری نقد
 

 نقدِ طبری متنِ شعرِ ژاله
 توفان کشدمی نعره کند گریه مرد چو
 شیطان زندمی خنده کند، گریه مرد چو
 سوزدمی ستاره بریزد مرد اشکِ چو
 .من دل مشعل چو

 
 جا گریۀ مرد را در این

 کندمطلقا رد می

 جغد بخندد ها ویرانه سر بر شوق ز
 اهریمن برقصد ظلمت دل در عیش به

 دشمن برابر در کند گریه مرد چو

را در مقابل دشمن  فقط مردگریۀ جا در این
 . مالِ زن را چطور؟داندبد می

 قرون های مرده آیند در به قبر ز
 کفن هایچاک ز شیون و زاری کنند

 شکست روزگارِ به بریزد مرد اشکِ چو
 جان ترسِ ز

 تن ناتوانی بیمِ وز

 
 طورجا همیناین

 ل را داردعیبِ همان بندِ اوّ

 دارد را بهار صبحِ چشمۀ صفای
 عشق مقدّسِ غمِ از کند گریه مرد چو
 وطن یادِهب ایگوشه کند گریه مرد چو
 افشان نور شمع مثلِ کند گریه مرد چو

 .انسان غمِ در و انسان شادی شوقِ ز
 1۹66 ژاله

 
 

برای عشق و وطن و  جا تنها گریۀ مردو این
  انسان خوب است و اما زن خوب نیست!

 

 طبری: نقدِ به ژاله پاسخِ

 !لوحانه ساده و لوس انتقادِ چه

 :مثل است، شده گرفته "انسان" معنیِ به "مرد" کهاین اوّل

  باشد گِلِه در دوست ز نباید دوست

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-034.pdf
https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-034.pdf
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  باشد حوصله تنگ که نباید مرد

  دهر کشاکشِ در که باید مرد: یا

  باشد آسیا زیرینِ سنگِ

  روزگار مردانِ که بلنددار همّت: یا

 .اندرسیده جاییبه بلند همّتِ از

 ...غیره و غیره و مردانه، جوانمرد،: یا

 چنین اند،گرفته نظر در آن جنسیِ معنی به را "مرد" فقط کالسیک شاعرانِ که شود تصوّر اگر

 به man و mensch  هایهواژ هم اروپایی هایزبان در. است معنیبی و باطل کامالً تصوّری

 .است شده استعمال انسان معنیِ

( جنسی نظرِ از) مرد وجودِ در را حرکتی و صفتی فقط شاعری که کنیم فرض ،گذشته هااین از و

 او زنِ به نسبت تحقیری یا تهمت که نیست معنی بدان وجههیچبه این. کند نکوهش و ستایش

 باید گیراست، و گرم شما صدای یا است بلند شما ِقدّ آقا شود گفته مردی به اگر مثال. باشد شده

 خراش؟گوش و زشت او زنِ صدای و است کوتاه آقا زنِ ِقدّ بنابراین که افتد تصوّر این به شنونده

 هم یقیناً وقتآن. خواندندمی را شعر این تردقیق کمی محترم منتقدانِ خواستمی دلم

 "چطور؟ زن مالِ پس": گفتندنمی

  دارد؟ ولوژیکیئاید عیبِ شعر گوییدمی چرا شما طبری، رفیق امّا و

  ! اجدّ که واقعا

 .شد نوشته *لیبوسترُ در

 1۹6۷ مه 6 -ژاله 
. 

و در  است یشهروندربرقیِ  یا اتوبوسِ عمومی ۀنقلیّ ۀوسیل نوعی(= Trolleybus) لیبوسترُ* 

 گویند. می "ترام"آلمان و چند کشور اروپایی به آن 
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 [134۷آذر  ۲] 1۹6۸ نوامبر ۲3

 

  قربان، را عزیز ژاله

 از که را اینامه ارجمند، فرزندانِ و عزیز بدیعِ به خود و آذر جانبِ از صمیمانه درودهای ازپس

 نامه ظاهراً. داشتم دریافت نوامبر 22 دیروز تنها ای،نگاشته 1967 اکتبر 27 تاریخ در *توکی یِسِن

 .است شده داده پست به دیرتر خیلی

 و بیایم صفحات آن به نتوانستم آذر ماهۀسه ممتدِ بیماری علّت به ایدیده خود کهچنان من

** "تاتیفوژه اعصاب شدیدِ اختاللِ" معالج پزشک را آذر ماریبی. کنم زیارت خانه در را شما

 کیلو 14 ماه دو طی آذر بگویم استکافی .است آورشکنجه عوارضِ انواع دارای که دادهتشخیص

 استراحت خانه در روز30 و بیمارستان در ماهیک. است رسیده کیلو 60 به کیلو 74 از شده، الغر

  /امیدواریم /است شده متوقّف بیماری نزولی پروسۀ که رسدمی نظر به وحال بود

 از. است تندرست اکنون که شد بیمار بارسه نیز روشنک من کوچکِ فرزند بد، بختِ از ایّام دراین

 نیازِ که شخصی کارِ اداری، کارِ. شدآشفته سخت اوضاع بود، ما خانوادۀ سرپرستِ آذر که جاآن

 همیشه گردباد این در که تو خودِ البتّه. درآمیخت باهم داریبچه و داریخانه کارِ است، من روحی

 حدودِ درهمان اماطالع تو کسالتِ از. نیست توصیفبه وحاجت هستی مطّلع آن از ای،داشته قرار

. باشد یافته بهبود عزیزم خواهرِ و دوست تو روحی و جسمی حالِ کنونا تا است میداُ. است سابق

 .برسد تریعادی روزهای است میداُ ها،ماه این ازپس هم ما خانوادۀ برای

 به است میداُ و متشکرم هاآن ارزیابیِ ها،آن مطابقتِ ها،آن ارسالِ ها،نوشته دربارۀ تو لطفِ اظهار از

 .شوم موفق تو ترِمشخّص هایارزیابی کتبی مطالعۀ یا شفاهی استماعِ

 .بماند خودت نزدِ در والّا باشد، مطمئن کامال وسیلۀ با برسانی من به خواستی اگر را شعرها نسخۀ

  بُوَد مفتون خود فرزندِ بر وُ شعر بر هرکسی

 .بُوَد ناموزون شعر وُ زشت فرزند این گرچه

 باید. اندنکرده ایمکاتبه من با زدی، حدس که طورآن و امندیده را هاافغان ***"پرچمِ" روزنامۀ

 برایم را پرچم شد میسّر احیاناً اگر ولی دارند، سیاسی مشکالتِ زیرا گذاشت خود حالِ به را هاآن

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-23-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-1968/
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 هاآن برای ما تجاربِ بیانِ از روند،می بیراهه به و هستند احساساتی خیلی بینیمی اگر. بفرست

 .کنند تکرار را ما اشتباهاتِ که است حیف. نکن دریغ

ما . کند تهیّه "توده سالنامۀ" برای ایمقاله "ایران جامعۀ طبقاتِ" بابِ در داد وعده عزیز بدیعِ

 دریغ مرحمت از و باشد زنگ به گوش شد، خواهیم نگارعریضه باره این در او خدمتِ زودیبه

 .نکند

 قطعاتی خود انتخابِ به لطفاً. کنیم چاپ را تو اشعارِ از مقداری "توده سالنامۀ" در که است قرار

 . نکن فراموش را ما رادیوی و مطبوعات اصوالً و بفرست ما برای

 این لذا ای،رُسته "مادر حزبِ" خیزِبرکت زمینِ از باشی، ثمری پُر درختِ هم قدر هر

 .مساز محروم خود فیضِ از را زمین

 پاکی، تِمحبّ هر به و تو به. رساندمی زیاد سالمِ تو به و است بیماری بسترِ در هنوز عجالتا آذر

 .است چنین حتما بدیع کهچنان ندارد، حسادتی ترینکوچک

  .آرزومندم را خلّاق کارِ در توفیق و شادکامی و تندرستی عزیز بدیعِ برای

 .بوسممی را شما همۀ روی

 پرویز  - تو قربانِ

 

و  روسیه استاوروپول ۀمنطقواقع در  است کوچکی شهر نامِ  (Ессентуки)یِسِن توکی* 

 برای استراحت.  مناسب هواو  آب خوش ایمنطقه. چسبیده به منطقۀ قفقاز

 در شدید مغزی ۀضایع تِعلّ به که است تیوضعیّ (vegetative: انگلیسی زبان به) تاتیفوژه** 

 گرددمی بیدار حالت دراین بیمار که نحویبه دهدمی رخ اند،رفته ءاغما به که بیمارانی ازبرخی

. شودمی نامیده نیز کما-آلفا حالت، این. آوردنمی دست به مجدداً را خود وآگاهی هوشیاری ولی

 .دارد وجود سال چندین برای ماندنزنده احتمال بیماران، این از صحیح مراقبتِ درصورت

و نام نشریۀ  افغانستان خلقِ دموکراتیکِ حزبِنام یکی از دو جناح ( Parcham) پرچم*** 

 رهبری قدرتِ 1992تا  1980از سال  این حزب شکل گرفت و 1967بود که در سال آنان 

  .را در افغانستان در دست داشتند سیاسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 [134۷دی  13] 1۹6۹ نویهژا 3
(post factum) 

 

  قربان، را مهربان و عزیز ژاله

 :نو سالِ شادباشِ و ارجمند خانوادۀ و تو به صمیمانه درودِ از پس

 در تا خواندم هم آذر برای راآن. شد واصل تو 1968 دسامبر 24 مورخ بخشتسلّی و مهر پُر نامه

 "گواتر"  را آذر بیماری. یابد آرامش تو نوازِروح و گرم سخنانِ با بیمارستان روحِبی و سرد ایّامِ

 در هفته سه عمل ازپس. کنند عمل روزها این قراراست. دادند تشخیص (боздов) بیماری یا

 . ماندمی بیمارستان

 گاه. بریممی سربه تُهی خانۀ در روشنک با عجالتا. است درست کامالً من روحی گذرانِ از تو تصوّرِ

 .بدهد بهتر ایّامِ به را خود جای ایّام این است اُمید... بیمارستان روز هر تقریباً و اداره،

 تا- رویاها گرم جهانِ در گریز با است، مواجه نیز سرما و برف پُر زمستانی با که را زمانه سردیِدَم

 برگِ آن مانند مهاجرت سالۀ بیست محیطِ ولی. کنممی جبران استکردنی جبران که جاآن

 واقعی محبّتِ مِنَ از آن در نیز بستگیهم هایتعارف. کردی وصف تو که است پاییزی خشکیدۀ

 :کهن شاعرِ یک قول به. استعاری

  نَمی شادی گُلِ اندر بود مانده

  نماند هم نَم آن ایّام این اندر

 

 کنید،می صحبت خیزدبرمی ما کشِرنج روانِ از که *"Lamento"این از نُدبه، این از وقتی

 گویا یعنی ،بدبینی، شکّاکیّت[=Pessimismus] "است تسمیسیپِ" گویندمی هابعضی وقتآن

 "پیرّون" یونانی ]شکّاکِ[ فیلسوفِ!!!(. است باورکم هم خلق و تاریخ ظفرنمونِ مارشِ به یحتّ

: دید خوردن نواله حال در را خوکی بودند، هراسان آن در همه که غرقبه نزدیک کشتیِ در زمانی

 نصیبِ نامیده، **"یسآتاراک" پیرّون راآن که وارخوک اعتناییِبی این آری،. اعتناءبی و سردخون

 اند،متفاوت سخت هاانسان هرجهتبه. ماست بدبختیِ این "شاید" و نیست شاعرپیشه مردمِ ما

 آن حقّانیّتِ در و کندمی مطلق را خود روحی الگوی هرکس و فهمندمی کم بسیار را دیگریک

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-3-%da%98%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86
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 "دل دردِ" درحکمِ را هااین. ندارم هم ایهکوِشِ و داشت هکوِشِ کسی از تواننمی لذا. ندارد شکّ

 *.**"ترَدَهَ شِقشِقۀ" هاعرب قولبه. ندارد مشخّصی ومحتوای نوشتم

 . بود زیبا ارسالی اشعارِ

 قطعاتِ. کرد استفاده ما مطبوعاتِ در شودمی "رسانمژده بهارِ" ،"آزادی آفتابِ" قطعاتِ از

 همان گرِبیان اصطالح به ولی زیباست "را امگشتهگم کنم پیدا کجا من" و "خشکیده"

 راضی را "داغ شعارهای" خواستارانِ که است ایشاعرانه [Pessimismus] "میزمِسیپِ"

 . کندنمی

 رغمِعلی آن، در مسئله طرحِ کهبرآن عالوه. رسدنمی روشنی گیرینتیجه به نیز "برابری" قطعۀ

 گیاهِ" قطعاتِ از مشاعره درکتابِ. است سرراست کمی - خوب هایتشبیه و هامصرع برخی

 قطعه پنج این مجموعا شاید و. کرد خواهیم استفاده "شعله" و "شاعری تو" و ،"کوهم وحشیِ

 (.تدارک دستِ در شمارۀ در هم شاید. )کنیم منتشر "دنیا" از ایشماره در را

 را بیمارستان دورانِ باید عجالتا آذر، به کمک دربارۀ. کردنمی کار روز 15 واقعاً ما تلفنِ مورد در

 که( مانوکیان رُزا) ما دوستانِ از یکی دخترِ و است شائق بسیار او مسکو، به سفر امّا و بگذراند،

 معالج طبیبِ ولی است، کرده را تو آمیزِمحبّت پیشنهادِ همین دارد، دعوت برای تریبیش امکانِ

 اتوریومِنسا برای کهآن مگر ورزد، خودداری سفر از سالیک عمل از پس دارد ترجیح گویدمی

 و آذر تو، خواهرانۀ عنایتِ و لطف از. شودمی چه ببینیم. باشد معیّنی [گاهاستراحت :روسیدرزبانِ]

 .گزاریمسپاس من

 مبارزۀ با است اُمید آزارد، جایک را روح و جسم مسلّما که تو گوناگونِ هایکسالت بارۀ در امّا

 هنوز. کنی سرکوب را هاکسالت آن ،ایمعالجه چنین هایناراحتی تمام تحمّلِ و پیگیر و جدّی

 مادر هنرمند، عنوان به. داد اندامعرض میدانِ ناخوانده عوارضِ این به نباید و است زندگی حبوحۀبُ

 بدیعِ البته. نگذاشت جواببی را هاآن باید که است بسته تو سالمتیِ به بسیار اُمیدهای همسر و

 .گرداند پیروز مرض اهریمنِ با جنگ در را تو که کندمی را الزم مراقبتِ عزیز

. بوسدمی را عزیز خالۀ روشنک. گویممی سالم برومند فرزندانِ و بدیع ارجمند دوستِ خدمت

 .نیست عرضی زیاده

 پرویز – تو قربانِ
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 .نکرده و زاریکردن، ضجّخوردن، زاریدن، سوگواریتاسف= ( Lamentoالمنتو )اسپانیایی: *  

در فلسفۀ یونان باستان  (ἀταραξίαیونانی:  Ataraxia)انگلیسی:  = یا آتاراکشی کسیاآتار **

 دغدگی و آرامشِ شدید یا پایدار است.به معنای احساسِ بی

های آتشینِ امام علی در کوفه، و به عنوان یکی از خطبه "شقشقه" = ثُمَّ قَرَّتْ هَدَرَتْشِقْشِقَۀ *** 

وشور، یا که شتر عشقشبیه بادکنک که هنگامی استچیزی  "کویر"بیان علی شریعتی در کتاب 

هذه  .نشیندزند و ساعتی بعد فرو میغلیان از دهانش بیرون می گیرد، در اوجِوخروش میخشم

یعنی  "ثُمَّ قَرَّتْ"و  ،«ای بود که بیرون پریدشقشقه"این یعنی خطبه  در متنِ هَدَرَت شِقشِقۀ

 .ه« نامیده اند. و همین خطبه است که آنرا »شقشقیّ"سپس فرو نشست"
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 [134۷دی  ۲0] 1۹6۹ ژانویه 10
 

 ،را قربان عزیزم ژاله

 .شما نازنینِ فرزندانِ و عزیز بدیعِ و تو به صمیمانه درودهای ازپس

 داشته تقدیم اینامه روزها همین کهاین با و داشتم دریافت را 1968 ژانویه 2 نامۀ اکنون هم

 .بدهم جداگانه و فوری پاسخِ نامه این به که دانممی خود اخالقی وظیفۀ بودم،

 عدالتِ و صراحت با" فرستادم برایت که منظوم هاینوشته از تو ارزیابی من نظر به

 یا باشد موافق خود منتقدِ نظرِ و استدالل با موءلّفی که است دیگری مطلبِ این. است "علمی

 صریح و قاطع و عینی که است آن رود می انتظار ادبی آثارِ گرِسنجش و نقّاد از که چهآن. نباشد

 توانمنمی نیز موافقم هاقضاوت این با من کهاین دربارۀ امّا. است توقّعی چنین تابع تو ارزیابی. باشد

 به و ذوقی مسائلِ نوع دراین و است ذوق با و حسّاس شاعرِ یک قضاوتِ زیرا بگویم، "نه" جوابِ

 سروکار چهارتا دوتا دو با تواننمی ،(axiologique) "تقویمی احکامِ" نوع این در علمی اصطالحِ

 مشام به نیز خواهرانه مهرِ یک رایحۀ هاآن همۀ از که تو هایقضاوت این از جهت هر به. داشت

 شعر هر مورد در تو تفصیلی حواشیِ با من و ببینیم را دیگریک اگر. خرسندم و متشکر رسد،می

 و را خود تو و دهم توضیح را خود من. کنیم صحبت توانیممی ترمشخّص گاهآن شوم، آشنا

 .رسیممی دیگریک به نزدیک بسیار یا مشترک نظرِ به -دارم اطمینان من- سرانجام

 عمل ازپس نامطبوع ای حادثه است ژانویه 10 روز که امروز تا. کردند عمل ژانویه ۵ روز را آذر

 در مدّتی تا سپس و تر،کم کمی شاید باشد، خانهمریض در باید دیگر هفتۀ سه تا ظاهراً. نداده رخ

 او برای را نامه پاساژهای و کردم نقل برایش همیشه را تو مهرِ. بگذراند را نقاهت ایّامِ باید خانه

 .کنممی ابالغ وسیله بدین را او تشکرِ و سالم و خواندم

 نوشتم که طورهمان. است آمده بهتر نظرم به جدید بدلِ نسخۀ در "تقدیری تسلیمِ چرا" شعرِ

 .کرد خواهیم چاپ را اشعار این

 :کنم می تکرار نیز و گویممی سالم عزیز بدیعِ به دیگر بار پایان در

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-10-%da%98%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c%d9%87-1969/
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 پروا اندک بدونِ توانیمی نویسممی نظم و نثر از که چهآن به نسبت اظهارنظر در !مهربانم خواهرِ

 نوع این. بدهی نظر ،ایکرده تاکنون که صراحتی همان با ،-شد نخواهد که- من سوءتفاهمِ از

 .الغیر است پذیردل تنها ،آمیزددرمی را درست انتقادِ و تشویق که صادقانه نظرهای

 .گزارمسپاس بسیار ،ایکرده صرف ارزیابی و هتحشیّ و خواندن برای که وقتی از

 پرویز - تو قربانِ
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 [134۸]نوروز  1۹6۹ آوریل-مارس

 پُستال نوروزی[و کارت]متنِ د

 

 ،قربان را عزیز ژاله

 شادباش صمیمانه مهربان دوستانِ آن برومندِ فرزندانِ به و عزیز بدیعِ رفیق تو، به را 1348 نوروز
 ما همۀ شما همۀ برای را تحصیل و زندگی و کار در توفیق و سعادت و سالمت و گوییممی

 .آرزومندیم

 که کیست" خود از شعری من من، شعرِ مورد در. رسید زیبا شعرِ همراه آمیزمحبّت نامۀ

 اجرای" تربیش که است *رادیو آرشیوِ از گویا. دارم خاطر در زحمتبه را "آفرید کار جمهوریِ
 .هنری خلّاقیتِ اجرای تا بود "ایبرنامه وظایفِ

-آسیا مجلۀ در را تو عکسِ. کنیممی چاپ "دنیا" آیندۀ شمارۀ در را تو اشعارِ و بدیع رفیق مقالۀ
 .آرزومندیم قلب صمیمِ از من و آذر را، تو ترِبیش توفیقِ و کردم زیارت آفریقا

 پرویز – تو قربانِ

 کرد.ی و گویندگی میسازبرنامه در شوروی های اقامت* اشاره به رادیو مسکو که طبری در سال

  

 بدونِ تاریخ

  قربان، را ژاله عزیزم خواهرِ

 بیژنِ و مهرداد و عزیز بدیعِ و گرامی خواهرِ آن به هابچّه و خود و آذر جانبِ از را باستانی نوروزِ
 زندگی در را گوناگون هایموفّقیت و درستیتن نو، سالِ در و گویممی شادباش قلب صمیمِ از عزیز

 .آرزومندم ارجمند خانوادۀ آن اعضای همۀ برای اجتماعی کارِ و

 بسیار شعر دو هر گرفت قرار استفاده مورد "دنیا" در افغانی رفیقِ از و خودتان از ارسالی اشعارِ
 .بود نشیندل

 طبری – بوسیممی را شما همۀ روی

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-1348/
https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2/
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 [134۹تیر  ۷] 01۹۷ ژوئن ۲۸
 

  قربان، را عزیز ژاله

 آذر جانبِ از تو خودِ به و مهرداد و بیژیک تو زیبای هایوبچه عزیز بدیعِ به فراوان درودهای ازپس
 :خود و

 وصولِ خبر متضمّنِ فرستادم اینامه داشت، را تو دیدارِ قصدِ که اخگر مسعود رفیق وسیلۀ به من

 دریافتِ از روشنک که "دخترگُل" بازیچۀ از تشکر و ،"هستی تو" و "من آشنای ای" شعرِ دو
 .شد مشغول سخت روزی چند و شد حالخوش بسیار آن

 در. شد بازگردانده من خودِبه و نرسید هم من نامۀ و ندید را تو مسعود و بودی رفته تو متاسفانه
 را هاآن توانمی که کردم اظهارنظر تو اشعارِ محتوای و اجتماعی رمانتیسمِ ستودنِ ازپس نامه آن

 چاپ برای اشعار این که داشت اظهار تو قولِ از *ملکه رفیق ولی کرد، چاپ -بدهی اجازه اگر-
 .نیست

 ولی ،مُشیری به داشت روشنیخطابِ "ببینی که نیستی تو" شعرِبه پاسخ "هستی تو" شعرِ

 این شاعری و شعر. "بود خورده خط" و نامعلوم اشخطاب آن، آشنای همۀ با "من آشنای" شعرِ
 مهربانی و خوبی این به راآن که شاعرش از شعر موضوعِ باید هرجهتبه. تابدبرنمی را احتیاط همه

 .شود گزارسپاس نگاشته

 ساعاتِ جهت هر به گذشته؟ باقی تو برای را "لیمو آب" به نیاز هنوز ما آذرِ هایشوخی دانمنمی

 "خوشی صد با" کسروی سیداحمد شادروان قولِبه گذشت، تو خدمتِ در که محدودی
 نزدِ تو و باشد شده برگزار خوبی و شادی به همه بازگشتِ و سفر است میداُ چنینهم و برگزارشد؛

 و چاپ، برای تو ۀتاز اشعارِ با دیدار هم که است میداُ نیز و باشی، بازگشته سالمت به عزیز بدیعِ
 .نباشد دور بدیع و تو با دیدار هم

 . ما همۀ قولِ از شما همۀ به سالم تجدیدِ با

 پرویز

 

 هیاتِ سیاسی, مترجم و عضو مشاور یکؤچر زاده محمد رفعتیاد مسعود اخگر= نام مستعار زنده
 سر به دار شد.   1367که در تابستان حزب و مسئول شعب کل پژوهش و آموزش 

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-28-%da%98%d9%88%d8%a6%d9%86-1970/
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پوریک(، نویسنده، -پورهرمزانیاد محمّد همسرِ زنده -تاج محمدی )ملکهیاد ملک** ملکه= زنده

همکار در روزنامۀ مردم و مجلّاتِ دنیا و پیکار و عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران،  ،فعالِ زنان

 در تهران درگذشت.   1398دی  4ایران که در  پیکِ وگویندۀ رادی
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 [134۹شهریور  1۹] ۹۷01 سپتامبر 10
 

  قربان، را عزیز ژاله

 .عزیز بیژنِ و مهرداد و عزیز بدیعِ به خود و آذر جانبِ از صمیمانه درودهای ازپس

 با غزنَ شعری راآن من. داد من به را تو سُرودۀ "تشویش" شعرِ *ایرج رفیق پیش چندی

 این. کندچاپ "مردم" در راآن کردمخواهش **پروین رفیق از و یافتم انقالبی و مثبت محتوی

 که تو شعرِ که کردیم توجّه من و پروین رفیق صفحات، تصحیحِ موقع در ، ]امّا[شد چاپ شعر

 الذهنِخالی خوانندۀ برای استممکن بود، روشن کامالً آن مثبتِ محتوای و متسَ من برای

 نکند که است افتاده تشویش به ما ایتوده شاعرۀ که شده، چه که کند سوءِتفاهم تولیدِ "مردم"

 درهمین کهآن ویژهبه. کند خوش دل باران نَمِنَم به توفان مرغِ و گیرد فرا خاکستر را سنگرها

 که شدهچاپ "...ایران کنونی وضع ارزیابی" عنوانِ تحت ایمقاله ،صفحه درهمان و شماره

 .کند مشوّش کلّیبه را ناوارد خوانندۀ خاطرِ ،"تشویش" شعرِ عنوانِ توانستمی

 فقط نفرستاده، چاپ برای را شعر ژاله رفیق که گفتند هم ایشان کردیم، مشورت ایرج رفیق با

 .بدهید( من یعنی) فالنی به را شعر این گفت

 همین به روزنامه. شد پیدا دیگری اشکالِ ولی ،نکنیم چاپ روزنامه در را شعر گرفتیم تصمیم لذا

 شعری تو، شعرِ روحِ از استفاده با من قرارشد و داشت احتیاج شدهخالی جایِ در مطلب اندازه،

 . آمد وجودبه "دستور طبقِ" شده چاپ 8 ۀصفح در که شعری لذا. بسُرایم

 آن در را خود نشانِ و هرمُ و کنیمی خورد بر شعر این به وقتی که دادم آن برای را توضیحات این

 .درآید سوالی صورتِ به تو برای مطلب مبادا تا باشی، خبر با تاریخچه این از یابی،می

 شادمان همیشه "مردم" و "دنیا" باشد، شده سُروده صفتتوفان مرغِ که تو دارِآب اشعارِ دریافت از

 .برادرانه ارادتِ و هاسالم تجدید با. شد خواهند

   پرویز - تو قربانِ

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-10-%d8%b3%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-1970/
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P.S :بودنعاریت تا است شده گرفته "گیومه" شده مُلهم تو از که مصراعی بحث، موردِ شعرِ در 

 چنین و است شعری مکالمۀ این گرچه. )باشد نداده روی ادبی استراقِ و گردد روشن آن

 (.است مجاز ۀمکالم در اقتباساتی

 پ – تو قربانِ
. 

یاد ایرج اسکندری، نویسنده و دبیر اوّلِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران * ایرج = نام کوچک زنده

  1357از انقالب سال تا پیش

-یاد محمّد پورهرمزانهمسرِ زنده -تاج محمدی)ملکهیاد ملک** پروین = نام مستعار زنده

 دنیا و پیکار.   اتِردم و مجلّو همکار در روزنامۀ م سوسیالیست زنان فعالِ ،(، نویسندهپوریک
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 [134۹مهر  4] 01۹۷ سپتامبر ۲6
 

  قربان، را عزیز ژاله

 اُمید. شد من و آذر سپاسِ و شادمانی مایۀ و رسید "بالتیک دریای ساحلِ از" 1970 اوت 25 نامه

 .باشد شاداب روحا جسما عزیز ژاله و باشد گذشته خوش استراحت است

 شد چاپ "مردم" در آن جای به که چیزی و "تشویش" شعرِ مناسبت به نامه یک روزها این من

 نگذارم، بالجواب را تو تازۀ نامۀ کهآن برای ولی است، رسیده تو دستِبه تاکنون حتما که فرستادم

 .نویسممی را سطر چند این

 فروغ ساند، ژرژ مهستی، از که او شعرِ در شاعر احساساتِ بودن "بسته" یا "باز" دربارۀ

 زبانِ" بگویم بهتر یا "شعر زبانِ بودنِبسته" همان با من اتفاقاً آوردی، مثال غیره و فرخزاد

 ."روشنایی کمی تر،بیش تاریکیِ": گویدمی گوته. هستم موافق "احساس

 چیزِ کنمنمی تصوّر ها، نورافکن همۀ کردنِروشن لذا و است شاعرانه ادبِ حُجبِ پردۀ ابهام،

 در تمثیل یک ضمنِ را مطلب این من. )است نیازمند "فاصله" به زیبایی. بگذارد باقی ایشاعرانه

 (.نوشتم "دنیا"

 بینِذرّه زیرِ را هایاخته تمامِ ها،بافت تمامِ که نیست گرتشریح پزشکِ و آزماطبیعت کارِ شاعر، کارِ

 را هافروغ پردگیِبی لذا. کشدمی علم کنندۀخیره روشنیِ زیرِبه خود، "عینیِ" و احساسبی بررسیِ

 و سالم تجلّیِ یک با نه هستیم، روروبه بیماروار و "سرخورده طغیانِ" نوعی با جااین .پسندمنمی

 .روح نیرومندِ

 شده، مراعات شاعرانه ابهامِ و احساس تعادلِ و لَحن متانتِ آن در که تو اشعارِ جهت همین به

 .است وفادار اصیل ادبِ سننِ به تربیش

 بیانِ صرفاً جهتِ از ،"تابدبرنمی را احتیاط همهاین شاعری" نوشتم "من آشنای" مورد در کهآن

 .غیرمستقیم سپاسِ اظهارِ نوعی و شعر هدفِ و خطاب از بود خود ادراکِ

 مقداری موجدِ خود ما شخصیِ وضعِ شدی، متذکّر درستیبه کامالً که طورهمان گذشته، آن از

 نظرِ تحت اخیرا که فارسی خوبِ بسیار "المعارفِدایره" در ضمنا. )است سمبولیسم و ابهام

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-26-%d8%b3%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-1970/
http://parsianjoman.org/?p=1534
http://parsianjoman.org/?p=1534
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 ترجمه( نُمودن از) "نُماد" را سمبُل شده، نوشته دانشگاه استادِ ،"مصاحب حسینغالم"

 شودمی شده، باب ایران در اخیراً که "گرایی" پسوندِ قبولِ با ناچار سمبولیسم و اندکرده

 (."نُمادگرایی"

 لذا. گوییم سخن نهادها از تا ایمبرده پناه نُمادها به ما همۀ که آمده پیش طبیعی طوربه این

 باشیم راضی باید من و تو ولی است، انداخته ما هاینوشته روی بر دوّمی پردۀ نیز ما ویژۀ زندگی

 پُرخونی قلبِ همان کهبل نشده، پنهان دروغ و سالوس روحِ یک دوگانه، هایپرده این زیر در که

 و سالوسی افزارِ بخواهد "نُماد" اگر زیرا. ایمرسانده ثبتبه خود حزبی دفترِ در راآن که تپدمی

 .است زشتی افزارِ باشد، دورویی

 خواه ما، برای را تازه هایسُروده دارم خواهش کماکان شعر، در تربیش کامیابیِ آرزوی با ،باری

 . کن ارسال "ا.پ رادیوی" یا "مردم" یا "دنیا" در درج برای خواه خصوصی، خواندنِ برای

 .بود خواهد تشکّر مایۀ

 .کنیممی ارادت ابرازِ عزیز بیژیکِ و مهرداد خدمتِ و رسانیممی سالم عزیز بدیعِ به من و آذر

 پرویز - عزیزم خواهرِ قربانِ
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 [13۵0فروردین  1۵] 1۹۷1 آوریل 4
 

  قربان، را عزیز ژاله

 عزیز، خانوادۀ و تو به گرم درودهای ازپس

 تاخیر با را پاسخ لذا نبودم، مدّتی خود اقامتِ محلّ در من. داشتم دریافت را شادباش مهرِ پُر نامۀ

 نو سالِ در عزیز مهردادِ و بیژن عزیز، بدیعِ تو، برای من و آذر خود، نوبۀبه و دارممی ارسال

 .هستیم هنر و علم و تحصیلِ و زندگی کار، در کامیابی و سعادت درستی،تن آرزومندِ

 خود نظرِ از مرا و کرده مطالعه و بررسی راآن است اُمید و فرستممی تو برای را خود کتابِ

 .نگذاری خبربی

 .کرد خواهیم چاپ "دنیا" آیندۀ شمارۀ در را تو اشعارِ

  پرویز - تو قربانِ

 1۹۷1 آوریل 4
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 [13۵0]مرداد  1۹۷1 اوت
 

 قربان، را عزیز ژاله

 .عزیز مهرداد و بیژن و عزیز بدیعِ تو، به خود و آذر جانبِ از گرم درودهای ازپس

 محیطِ جهت از. داشتم دریافت است مدّتی داشتی، ارسال باکو از که را 1971 اوت 24 مورخ نامۀ

 در ولی ،نبودم لحن این با اینامه منتظرِ من البتّه ما، بینِ خانوادگی و شخصی دوستیِ خصوصی

 مجلّۀ در تو اشعارِ کردنچاپ که است روشن. کاست توقّع از باید متاسفانه ما مهاجرتیِ شرایطِ

 .تو شعرِ و تو به عالقه و احترام ابرازِ نیّتِ جز باشد دیگری نیّتِ هیچ به تواندنمی ما طرفِ از "دنیا"

 پروین رفیق! است تعجّب نهایتِ مایۀ ،"بزنیم نیشی خواستیم" نوش جایبه ما اینوشته کهاین

 .اندنداشته دریافت تو طرفِ از شعر موردِ در پیامی ایشان که گفت

 نامۀ دریافتِ از بعد ما ،"اسپانیا مبارزانِ برای" نوشتیممی شعر باالی در ایداشته مرقوم کهاین

 بررسی دوباره "دنیا" تحریریۀ هیئت 1971 سپتامبر30 شنبهپنج ۀدرجلس را شعر این تو اخیرِ

 را "اسپانیا مبارزانِ برای" عبارت شعر این در شدنمی که رسیدند نتیجه این به همه رفقا و کردیم

 نخواهد کننده قانع منطقا اسپانیا به آن اطالقِ که است نحوی به شعر عباراتِ برخی زیرا نوشت،

 نه بود، اشعارش دربارۀ توقّف حقّ در تردید نه شعار، این چاپ از ما هدفِ جهت هر به. بود

 نه و دانی،می مصلحت هابچه یا خود برای تو که اقدامی هر در مشکالت ایجادِ نه زدن،نیش

 و مجلّه برای تو شعرِ از استفاده فقط و فقط کهبل نیست، ما ِحدّ و حقّ که امور این در مداخلۀ

 که طور آن راآن ما مسلما نیز، تو هایپیغام درباره. فرستادی ما برای که بود چیزیآن به احترام

 .زدیمنمی دست تو خواستِ نقضِ به هرگز والّا فهمیدیم، خواستیمی تو

 هیئت دیگر رفقای نه و من نه زیرا بکند رنجش و سوءِتفاهم رفعِ تو از توضیحات این است اُمید

 .نیستند شانکدامهیچ خواستارِ هرگز تحریریه

  :بگو عزیز بدیعِ به لطفاً

 خاتمۀ مناسبت به اعالمیه دادن دربارۀ را وی پیشنهادِ شخصاً من. رسید ارضی مسئلۀ مقالۀ و نامه

 مورد در. کرد خواهم مطرح خودمان جلسه اولین در و دانممی درست پیشنهادی ارضی اصالحاتِ

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-039.pdf
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 با روزنامه در آن چاپِ که دید باید وقتآن دادیم، اعالمیه اگر. متشکریم بسیار آن ارسالِ از مقاله

 .گرفت خواهد تصمیم هیّتحریر جهت هر به را این. نیابد مطلب تداخلِ بدیع رفیق مقالۀ

 پیشنهاد به بنا من /یملّ مسئلۀ دربارۀ /بود فرستاده "دنیا" مجلّۀ برای عزیز بدیعِ که را ایمقاله

 ایمقدمه با "دنیا" آیندۀ شمارۀ  رد و کردم کامل رداکسیون استیلِ جهتِ از بدیع رفیق خود

 بسیار بسیار مقاالت ارسالِ و "مردم" و "دنیا" به بدیع عزیز رفیقِ توجه از. شد خواهد چاپ

 .باشد دیگران برای سرمشقی کارشان و یابد ادامه روش این است امید. ممنونیم

 که اشعار شدنِگم داستانِ دانمنمی. آرزومندم را موفّقیت و خوب روحیۀ نیز عزیز خواهرِ تو برای

 دلبه رنجشی تو از که باش مطمئن و کنم درک را تو کوشممی من جهت هر به. چیست نوشتی

 .نبودم بحث موردِ نامۀ منتظرِ کهآن با ام،نگرفته

 پرویز - تو قربانِ
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 [13۵0آذر  30] 1۹۷1 دسامبر ۲1

 

  قربان، را عزیزم ژاله

 .گرامی مهردادِ و بیژن و عزیز بدیعِ به تو، به احترام و سالم رضِع ازپس

 دریافت تقریبا ونیمماهیک ازپس یعنی( 1971 دسامبر21)امروز را 1971 نوامبر 8 مورخ نامۀ

 من شدۀگم نامۀ است اُمید باری،. اینوشته درست را ما آدرسِ کهآن حال و است عجیب. داشتم

 دشوار سعدی قولِبه آن "ذکرِ اعادۀ" که است معیّنی روحیِ محصولِ نامه هر زیرا باشد، شده پیدا

 و عالقه نمودارِ که است روشن تو به من هاینامه مشخصِ و مشترک صفتِ جهت هر به. است

 .دهدنمی روی انقطاعی و استثناء آن در و است ارادت

 طورهمان دارم تمنّا و متشکرم بسیار *"هابینیجهان" کتابِ درباره تو تشویقِ و لطف اظهار از

 کهآن ویژهبه داری، مرقوم را خود ارزندۀ نظرِ من برای کتاب، این مطالعۀ ازپس دادی وعده که

 ادب و شعر عرصۀ در هم و فلسفه، عرصۀ در هم که ذوجنبتین هایشخصیّت برخی دربارۀ

  دارند،نام

 شاعرۀ و حافظ خیام، مولوی، ناصرخسرو، مقفّع، ابنِ مانند) هست هاییحرف نوشته، این در

 (.توست اسالفِ از بودنانقالبی و هنرمند شاعرۀ در که العینقره طاهره بابی، انقالبیِ

 از خاتمه در. نشود مفقود تو به من نامۀ مانند است اُمید. نوشتم عزیز بدیعِ به اینامه روزهااین

 . گویممی شادباش را 1972 نو سالِ رسیدنِ عزیز خانوادۀ آن به و کنممی استفاده فرصت

 مردم برای 1972سال است اُمید. است درخشیده صلح طلیعۀ جهان مقیاسِ در 1971لسا در

 عیب "جوانان" بر آرزو جهت هر به ولی کنم،نمی آرزو ایران دربارۀ. باشد خوش اخبارِ حاوی جهان

 .نیست

 .بوسیممی را شما همۀ روی. رساندمی فراوان سالمِ تو و عزیز بدیعِبه  آذر

 پرویز – تو نامۀ انتظارِ در و عزیز ژاله قربانِ

 

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-21-%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-1971/


 بگو اِی رودِ توُفانی  

96 
 

P.S:  طی "مردم" دورۀ به که روزها این. بفرست ما برای اشعاری داشتی، وحوصلهمیل هرگاه 

 به ما مطبوعاتِ در تو حضورِ و شرکت دیدم افکندم، نظری "دنیا" دورۀ به و سال10

 . است بخشیرضایت ِحدّ

 .کند می محظوظ و مشعوف را ما و خوانندگان که امری. یابد ادامه سنّت این که است بهتر

 پرویز – تو قربانِ

 

، سال "های اجتماعی در ایرانها وجنبشبینیها پیرامونِ جهانبرخی بررسی"اشاره به کتاب * 
ونقد قرار مورد بحثاین مجموعه  های بعدیهکه در نام "طبریاثر احسان ، م(1969)1348

 گیرد.می
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 [13۵1]نوروز  1۹۷۲ آوریل
 

 قربان، را عزیز ژاله

 .داشتم دریافت را مهر پُر نامه 

 ارجمند، مهردادِ و بیژن عزیز، بدیعِ گرامی، خواهرِ آن به خانواده همۀ و خود و آذر جانبِ از ابتدا

 و کار در کامیابی و سعادت و سالمت و گویممی شادباش قلب صمیمِ از را 1351 نوروز جشنِ

 .آرزومندم عزیز خانوادۀ آن برای را هنری علمی، آفرینش و تحصیل و زندگی

 حکمِ در راآن و متشکرم بسیار خود *کتاب دربارۀ گرامی خواهرِ آن اظهارنظر از

  .شمرممی خود برای تشویقی

 با همآن- مهاجر یک برای را ایران ادبِ و فرهنگ در تحقیق کارِ الزم، کتبِ و منابع از دوری

 فقدانِ عین در معنوی، تالشِ یک محصولِ موردبحث کتابِ و کندمی دشوار ،-ما ویژۀ شرایطِ

 خوانندگانِ هایخواست و باشد ترجامع و ترثمربخش توانستمی شاید والّا است کار الزم وسایل

 که چهآن- **"کلّه الیترک کلّه الیدرک ما" حکم به ولی. کند برآورده بهتر را تو نوع از بینینکته

 امید. شد اقدام نوشته این انتشار به ،-داد دست از را مبداش نباید آورد، دست به نتوان را اشهمه

 فقید استادِ با که ایران فرهنگِ و تاریخ مشخّصِ سیرِ بر علمی بینیجهان انطباقِ شریف کارِ است

 .باشد گاهیمنزل دراز راهِ این در نیز نوشته این و یابد ادامه شد، شروع "اِرانی"

 صائب حدسِ که بگویم باید گرفت، قرار تو مثبتِ توجه مورد که نیز ***"کوهزاد" نوشتۀ دربارۀ

 احمد دکتر ما مشترک دوستِ "کاوه" مجلّۀ در زمانی. دارد تعلّق من به نوشته این و ایزده

 دوستِ. رفتم باکو به هنگام آن در من قضا از. بود خوانده را -"آتش سُرودِ"- من نوشته شفائی

 گفتم. بخوانم است پسندیده سخت او که را "آتش سُرودِ" کرد توصیه من به مِهر سرِ از ما

 .بود معصومانه کامال که نگریستمی تردید و حیرت نظرِ با. کارمگناه بندۀ این خودِ آن نویسندۀ

 این از رام یافتی، را آن مولفِ درستیبه و دادی نسبت من به راآن تو که "کوهزاد" قدرِکم نوشتۀ

 نوعی ،-مختلف شکلِ دو به البته- جا این هم و جاآن هم که انداخت باال اپیزودِ یاد به جهت

 باخبر آن از خودکاوی با خود تو که) شاعری هر مانندِ من، زیرا داشت وجود کار به تشویق

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-058.pdf
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 از نجات من، برای تشویقی هر که هستم خویش ادبی کوششِ هر از هراس دچارِ چنان ،(هستی

 .متشکرم عزیز خواهرِ آن از نیز بابت این از. است کابوس یک

 سرشار اثرهای از را ما رادیوی و مطبوعات دانستی صالح هرگاه تو، کنم عرض که ماندمی این تنها

 مورد در را خویش احساسِ تا بده فرصت نیز من به و نساز محروم خود زیبایی و فکر و عاطفه از

 .دارم بیان دیگر بارِ تو شعری آثارِ

. است یافته آن در را خود مقالۀ عزیز بدیعِ البته و درآمد "دیر خیلی" 12 سال ،3 شمارۀ ،"دنیا"

 (.است کرده فراموش هم خودش حتما که شد دیر قدرآن)

 .بوسممی را شما همۀ روی

 پرویز – عزیز ژاله قربان

 

، سال "های اجتماعی در ایرانها و جنبشبینیها پیرامونِ جهانبرخی بررسی"اشاره به کتاب * 
از ژاله درخواست مطالعه و  1971دسامبر  21است که در نامۀ  ، تالیف احسان طبری1348

مارس  10نامۀ را در  اثرژاله نسبت به این  . نقد و نظرِکرده بودرا دربارۀ محتوای آناظهارنظر 

 خوانید.  در همین مجموعه میو  )نقدِ کتاب(به طبری  ژاله 1972

 کامل کلِش به تواننمی که کاری": علیامام از روایتی اساس بر میسور فقهی قاعدۀ به اشاره** 
 به هم /کشید نتوان اگر را جیحون آبِ": موالنا تعبیر به و "کرد ترک اساس از آنرا نباید داد، انجام
  ."ریدبُ نتوان تشنگی قدرِ

، 1مجلۀ دانشجویی پیکار، سال اول، شماره عنوان داستان کوتاهی است که در  "کوهزاد"*** 

 به چاپ رسیده بود. "ا.کوشیار"با نام مستعار  1350خرداد و تیر 

 

 

 

 

 

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-044.pdf
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 [13۵۲آبان  ۸] 1۹۷3 اکتبر 30
 

  عزیز، بسیار ژاله

 این با نامه .داد من به راآن ضمیمۀ نامۀ و *"زهری اشعارِ مجموعۀ" ایرج رفیق اکنون هم

 یا فردا همان ورود، از پس من کهآن حال و بنویسید، که اینامه "پاسخ" در: بود شده شروع جمله

 :زیرین آدرس به اینامه ورود، فردای پس

Моско, В – 279 

Ул. Введенско 70 14/т 

 شودمی معلوم حاال. نویسممی آن پاسخِ راهِ به چشم را نامه این که کردم تصریح و داشتم ارسال

 سوءِتفاهم هودهبی که دهدمی هم دستِ به دست چیز همه و نرسیده، نامه و شده عوض آدرس

 .دارم پرهیز آن از من که امری شود، ایجاد

 و کردم عمل خود قولِ به من جهت هر به. شودمی تلقّی چطور من توضیحاتِ این دانمنمی حاال

 آن انتظارِ در و نویسممی کاغذ تو به میل نهایتِ با و باشد تواندنمی و توانستنمی هم این جز

 .کنم "گوییپاسخ" فقط تا برسد اینامه که نیستم

 که امیدوارم و متشکرم نوشتی نامه من، موعودِ نامۀ دریافتِ رغمِعلی هم، باز کهاین از باری،

 .باشد کرده روشن را مطلب من، توضیحاتِ

 چه کسی، چه ولی است درست این است، من مستعارِ نامِ "سپهر.ا" آیا که پرسیدی

 ننوشتی. کند، چاپ خواهدمی را اشعاری

 چاپِ به تمایلی من اصوالً و شدممی متشکر ساختی،می روشن را من و کردیمی لطف اگر

 .بدهی منفی پاسخِ موارد این در من جانبِ از توانیمی اطمینان نهایتِ با لذا. ندارم خود هاینوشته

 .سپاس کمالِ با و میل نهایتِ با کرد، خواهیم چاپ "دنیا" در را "نِرودا پابلو" لطیفِ شعرِ

 دوستِ آن روی و رسانممی فراوان سالمِ خود و آذر قولِ از عزیز، مهردادِ و بیژن و بدیع خدمتِ

 .بوسممی را عزیز

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-30-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-1973/
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. فرستممی **رصدی عزیز رفیقِ آدرس به راآن برسد، تو دست به حتماً نامه این کار، این برای

 قدری به. شد خواهم مطّلع تو احتمالی جدید آدرسِ از نوشتی، نامه و کردی حوصله احیانا اگر

 نوع این آوردنِ یاد به داری؟ ایتازه آدرسِ آیا و شده عوض اتخانه آیا دانمنمی که هستم گیج

 زُمرۀ در و شودمی سوءِتفاهم موجبِ که بسا چه ای و است شده دشوار من برای مطالب

 .است پیری و افزون روز ***روزِلسک نیز پَرتیحواس این دلیلِ. آیممی در "گناهبی کارانِگناه"

 پرویز – تو قربانِ

 

یاد سُرودۀ زنده 45مجموعه انتشارات اشرفی،  1345سال ،"گالیه"احتماال اشاره به کتاب * 

   شاعر است.از سُروده  49مجموعۀ  1334، سال"جزیره" قبلی او با عنوانِ و یا کتاب ؛محمد زهری

 مسئول و مرکزی کمیته عضو ملّی آذربایجان، ، از افسران جنبشِ"رصدی احمدعلی" یادزنده** 

 سر به دار شد. 1367تابستان سال که در -هاتوده رزمِ رصدخانۀ سردارِ- حزب کل بازرسی یشعبه

و یا  مغزی هایبافت در پیری و سائیدگی نوعی بافت،تصلّبِ( = sclerosisسکلروز)ا ***

این بیماری به آلزایمرِخفیف هم مشهور  .کاهدمی مغز وکارِ سرعت از های مختلف بدن کهبخش

 است.
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 (41 فایل) تاریخ بدون

 

  قربان، را عزیز ژاله

 .عزیز مهردادِ و بیژن عزیز، بدیعِ به خود و آذر جانبِ از صمیمانه درودهای از پس

 گرامی خواهرِ آن یادآوری و لطف اظهارِ از. رساند من به رصدی ارجمند رفیقِ را آمیزمحبّت نامۀ

 .شدم شادمان بسیار

 از بخشی ،(بود خواهد جایک امسال بهار 1 و گذشته زمستان 4 شمارۀ که) "دنیا" اخیر شمارۀ در

 .ایمکرده چاپ را تو تازۀ اشعارِ

 اُمید روحِ و پیکار به دعوت درآن. است من مذاقِ و طبع بابِ البتّه "گوسخن هایعقاب" شعرِ

 خویش در غرقه شاعرانِ عظیمِ عشرِمَ از انقالبی شاعرانِ مزیّتِ و صخِّمش وجهّ چهآن دارد، وجود

 .است

 عمومی کارِ به شما کارِ نتیجۀ که است اُمید. است نیکی ابتکارِ و کار "ادبی هایشب" تشکیل

 دارد، خوبی ثمراتِ ابتکار این کهصورتی در لطفاً. برساند فیض( مجلّه روزنامه، رادیو،) ما سازمانیِ

 .بنویسید برایم

 من ناچیزِ حدّوسطحِ در ولو شاعر هیچ ،امسُروده شعری اخیر هایدرسال آیا پرسیدی کهاین

 نوعی این. دارد نگاه کشیده را خود روحِ خمیدۀ هایطناب ،*و یابِس رَطْب این بافتنِ با تواندنمی

 . هاستحرمان بسیار برای جبران

 :کنممی نقل مصرعی خود شعرِ یک از

 "سازم...می تکمیل خود شعرِ با را خویش وجودِ من"

 حتی. امنگاشته نثر به که دیگری ادبیِ چیزهای نیز و اندخفته کِشو خانۀنهان در هاآن همۀ امّا

 هاآن خواندنِ جراتِ اند،نکرده شعر درکِ و شنیدن به عادت که کسانی برای و ندارم نیز ایشنونده

 .بینمنمی خود در نیز را

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-041.pdf
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 باقی امروان در "نوشین" من دوستِ درگذشتِ که اندوهی از یادآوری و دل دردِ این ازپس

 .دهممی خاتمه سطور این به گذاشته،

 .بوسممی را شما همۀ روی

  پرویز – تو قربانِ

 

 ، به تعبیر کتاب قرآن:و خوب است معنیبی کنایه از دوگونه سخنِشک، ر و خُ= تَ و یابِس رَطْب* 

   (59آیه ۀ انعام،سور) وَ ال رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إِالَّ فی کِتابٍ مُبینٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.eshia.ir/17001/1/134/59
http://lib.eshia.ir/17001/1/134/59
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 (13۵3)نوروز  1۹۷4ریل آو-مارس

  "به خُجَستگی دیدار با ژاله در الیپزیک" کامۀ طبریچَ

 
 نیا. آمد گیپزیخود به ال دوستانِ دارِید یبرا یاصفهان ما ژاله ۀشاعر دوستِ 1353 نیفرورد در

 (1353 نیفروردی/ طبر احسان. )شد یقلم دارید نیا یِستگجَکامه به خُچَ
 

 

 یبهار ۀاز ژال افتیم خبر اگُلشن تا

 یدواریمخُرَّم، شاخِ اُ گشت وُ بْشادا
 

 ماز دوشِ جان یند، گوئگفراَلَم بَاَ بارِ

 یسارگُغمعرش بهشِ ،یمهربان به شالفظ
 

 (1)نیالعهقُرَّچو  یروشن، گوئ وُ فیلط یلفظ

 (۲)یزارنَه از بِ قّلحَاَ با،یز وُ فیظر یشعر
 

 ساختخن سُ ۀرببا حَ یجوان لِوّا از

 یکارنابِ وِیبا د ،یکار سخت وُ کارِیپ
 

 کْتارُش بهارکوفتبَ افتی یگرجا ستم هر

 یاریش بهاشتافتبِ ،دید یکشجا ستم هر
 

 دهیدداغ یهالرآسود دِاش بَغمهنَ از

 یاریهرشَ مِیهیدِ دیرزلَش بِاغُرّش وز
 

 یجوئمْزرَ یغوغا ش،اقیدشمنان طر با

 یاردتْدوس یرواپَ ،اشلیبدوستان سَ با
 

 دیخورش ه در انتظارِرگَذَگُ نیبر ا یرید

 یتار شامِ ه در متنِبر رَ دهید اِستاده
 

 دیردتَ سوس وُفُ وِیجُست د یهش رَالدر دِ نه

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%da%86%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87/
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 یرارقَیب 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

 یسارهْکو نگِرور دارد چون سَغُ نگِرَ
 

 نشیآفر رشِخن جَست بر عَدُلدُل سُ با

 یوارهسَشَ یباید دیرازطَ کرشیپِ ربَ
 

 است (3) هاناسپَبُت ز  نیت االغَبَ عبدِمَ در

 ی!ز سار یرش من زائِازاتعجِمُ شتاقِمُ

 

 !جان نثار کرد دهیعق که در راهِ زدهمیس قرنِ ریشه ۀشاعر ،ینالعهرّقُ - ینیطاهره قزو( 1)

 ۀمنظوم صاحبِ هشتم و قرنِ یراسُغزل شاعرانِ از ،یقهستان ینزار نیسعدالد میحک (۲)

 ."دستورنامه"

آن بود و  پاسدارِ یزرتشت، بانو رگانِیاز نب "ونیآذر هما"هان که معروف اسپَ ۀاشاره به آتشکد( 3)

 )احسان طبری( !نشان داد یداریبه شهر، پا یمقدون اسکندرِ در مقابل هجومِ

 
 

 ا.ط – 13۵3فروردین 

 
 

 

 

 

 

 

 

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
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 [13۵6اسفند  16] 1۹۷۸ مارس ۷
 

 

  قربان، را عزیز ژاله

  عزیز، "بدیعِ" سه هر به گرم سالمِ و برادرانه درودهای ازپس

 دهدمی "آرمان" به خودشان گزینشِ حسبِ بر را هاآن از تا چند که آورد را تو اشعارِ برفی جواد

 که طورهمان ،ءامضا مورد در. کرد خواهیم چاپ را هاآن میل با البته ما. "دنیا" به نیز را تا ندچ و

. گذاشت "غریو" گذشته مانندِ توانمی باشید مایل هم اگر ولی کنیم،می عمل شده امضاء "ژاله"

 .موافقیم بدهی که نظری هر با و نداریم نظری مورد این در ما

 رفقا که *"چهارم فرهادِ" ]از کتابِ[ جلد چند گفتم آتست رفیق به من محل، به رسیدن از پس

 افسوس. داشت ارسال که دارد ارسال بودند، خواسته شوروی موءسّساتِ برای برخی جمله آن از و

 .شادمانم بسیار تو آمیزِمحبّت ارزیابی از امّا رسید، تو دستِ به دیر که

 رمانِ" زیرا جستم احتراز تاریخ، به "وفاداری" خاطرِبه آن، از فرهاد، برافکندنِ برای قیام مورد در

 .امداده راآن توصیفِ دیگران و خود زبانِ از آغاز در که استهمان من نظر به "تاریخی

 گنجه، قفسِ در که امروزی یا تاریخی از اعمّ دارد، نوشته رمان و قصّه زیادی مقدارِ شما، برادرِ این

 از برخی همّتِ به بود، ترکوچک چون هماین و خوردمی خاک و است محبوس دراز سالیانِ

 .آمد بیرون قفسه قفسِ از خارج، در ما جوانِ دوستانِ

 مسائلِ به وارد و سخنشیرین ایشاعره خود چون عزیز خواهرِ آن اظهارنظرِ که کنم تکرار دیگر بارِ

 را "چهارم فرهادِ" و "گئومات" که دهد دست روزی اگر و دارد ارج من نظرِ در است، ادبی

 .گرفت خواهم نظر در هاآن مورد در را هاتوصیه کنم، چاپ تجدید

 از قلب صمیمِ از گرامی دوستانِ آن به را باستانی نوروزِ و کنممی استفاده فرصت از خود نوبۀ به

 .گویممی شادباش نوه تا جدّه از خانواده همۀ و خود قولِ

 کاری ها،آن کامِ به و ایران مردمِ برای میان این از کاش ولی است، خروش و جوش در ایران

 .بیاید ما کوچۀ به جشن و شود نوروز واقعاً ما روزِ تا شود ساخته

 طبری –بوسم می را همه روی

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-7-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-1978/
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طبری آثار احسان از  "گئومات"بعداز منظومۀ تاریخی داستانِ تاریخی دیگری  "فرهادِ چهارم"* 

 داستان، و استبوده که استداستانی تاریخ،"است: است. نویسنده درمقدمۀ کتاب نوشته
 تاریخیداستانِ ازاین هدف ...هاستآن هردوی تاریخی ِداستان و باشد، تواندمی که استتاریخی

 دادننشان ،نویسنده همین از "گئومات"منظومۀ  تراژدی مانند شدهنوشته 1349 سال در که
  ".است شاهنشاهی نظامِ شومِ سرنوشتِ
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 [13۵۷مرداد  ۲6] 1۹۷۸ اوت 1۷
 

  ژاله، عزیزم خواهر

 .شما همۀ برای سالمت آرزوی و صمیمانه درودِ با

 آینده در البته. دادم نشان "دنیا" مجلّۀ سردبیرِ اخگر رفیق به و کردم زیارت را اخیر نامۀ

 .نوشتی که شد خواهد عمل طورهمان

 معافیت تقاضای رفقا از هاستمدّت کسالت علّتِ به که بگویم عزیز دوستانِ آن اطالعِ برای ضمناً

 امورِ مسئولِ دبیر ،یرصف رفیق اکنون. شد تصویب اخیراً بختانهخوش که بودم کرده هامسئولیت از

 .ندارم سِمَتی جانباین و است حزب ایدئولوژیکِ فعالیتِ و انتشارات و تبلیغات

 .ساخت خواهم آگاه استراحت از بازگشت از پس هم را ایشان نیز، اخیر نامۀ مورد در

 . گرامی دوستِ آن و بیژن و مهرداد و عزیز بدیعِ به خود و آذر جانبِ از سالم تجدیدِ با

 طبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-17-%d8%a7%d9%88%d8%aa-1978/
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 (13۵۸ فروردین 4) 1۹۷۹ مارس ۲4
  

  قربان، را عزیزمان ژاله

 بدیع به فراوان سالمِ و ،نوروز و انقالب هایجشن دوگانه شادباشِ و گرم درودهای عرض زاپس

 .مهرداد و بیژن و

 از را تو اشعار و صدا عید روزهای اتفاقاً. رساندم خانم صفا خانم، اختر به را شما شادباشِ و سالم

 .شدیم محظوظ و شنیدیم مسکو رادیو

  *.شود تازه شده رها میهنِ در دیدارها است اُمید

 اصفهان در اگر البتّه) تو مهمانِ چای جاآن. هستم اصفهان دیدنِ آرزومندِ بسیار من خصوص به

 (.بیافکنی اقامت حلِرَ

 .نیست عیب من نوعِ از یرانیپ بر آرزوها نوع این از گر،معجزه زمانۀ این در جهت هر به

  طبری - برادرت بوسدمی را عزیزت روی

 13۵۸ فروردین 4

 

رزمان خود ازجمله به اتفاق جمعی از یاران و هم1358فروردین  29* احسان طبری در تاریخ 

همسر  با هواپیما به میهن بازگشت. چندی بعد و حمید صفری مسعود اخگر ،دکتر حسین جودت

طبری ایران رساند. در ژاله اصفهانی خود را به زادگاهش نیز  1359و فرزندان طبری و در سال 

میهن در این حالت "خود را چنین توصیف کرد: احساسِ  "بازگشت"عنوان ای با بعدها در یادنامه
این گوشۀ جهان بود که به من  اجرای وظایفِ بشری خود در "تجلّیِ فلسفیِ"برای من تماما یک 

   "امخود برگشته "سنگرِ تاریخیِ"که به  تعلّق دارد... و احساسِ من این بود

 

  

 

https://www.jalehesfahani.com/2019/12/17/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87-4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-1358/
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 طبری )نقدِ کتاب( به ژاله نامه

 (13۵1 اسفند 1۹) 1۹۷۲ مارس 10

 

 ارجمند: طبری رفیق

 و بگویم تبریک تانفرزندان و خانم آذر و شما به را نوروز پاکیزۀ و پُرشکوه عیدِ بدهید اجازه

 .کنم آرزو شما برای تردرخشان هم باز هنری و اجتماعی هایموفّقیت و درستیتن

 .بودم ناخوش. نویسممی دیر قدراین را تاننامه پاسخِ که ببخشید

. رساندم پایان به راآن و رفته* "...هابررسی برخی" نفیسِ کتابِ سراغِبه باز روزها دراین امّاو 

 که بدهد ارزنده نظرِ تواندمی اینوشته دربارۀ کسی بگویم باید بودید، خواسته را نظرم چون

 .دواَم هر فاقدِ من و سطحهم اقال یا باشد، آن مندرجاتِ از برتر یا اشاطالعات

 مطالبِ کتاب این از من گویممی قدرهمین و شومنمی کتاب مضامینِ اطرافِ در بحث واردِ بنابراین

 خواننده یک مثلِ همین برای و شد، استوارتر نیز دانستممی که چیزهایی و آموختم بسیاری تازۀ

 .گزارمسپاس شما از

 که هستیم روبرو مبارزی متفکّرِ با کتاب سراسرِ در ما که است این است انگیزستایش که چیزی

 رفتِپیش برای دور هایقرن هنری و فلسفی و اجتماعی تحوالتِ و جریانات کلّیۀ از کوشدمی

 باشد که قرنی در را اسارت و جهل و ظلم کند، گیرینتیجه ما عصرِ انسانی عالیِ هایآلایده

 گوشِ در برخاسته، گذشته هاینسل دلِ از که را خردمندی و آزادی و عدل ندای و کند، محکوم

 .گردد پیروزمندتر و گیرترجهان امروز ندا آن تا بکوشد و ساخته رساتر امروز مردمِ

 آگاهیِ و دانش کند،می وادار کتاب موءلّفِ به نسبت احترام و رَشک به را خواننده که دیگری چیزِ

 .شماست جانبۀهمه

 کتاب: رمِفُ دربارۀ کلمه چند امّا و

 عللِ به و... نیست متّصل رشتۀ یک کتاب این در مندرج هایبررسی" که خوانیممی گفتارپیش در

 مانقانع موءلّف اعتراف این امّا ،"...نشد ممکن کردندستیک برای هاآن نگارشِ تجدیدِ مختلف

 از چون) دریاها و هاافق پهناوریِ به مطالبی و مضامین و عظیم حجمِ این با کتابی. کندنمی

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-044.pdf
https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File10-044.pdf
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 یک یا ماه شش ،(رودمی سخن عصرها در هانسل هنری و فلسفی آفرینشِ و انقالبات و هااندیشه

 لحاظِ از یا- پیوسته و متّصل کامال مندرجاتِ با تا گرفتمی را اشموءلّف وقتِ تربیش سال دو

  یافت؟می نگارش دستیک اسلوبِ با ،-تاریخی مراحلِ روی از یا مضمون، هماهنگی و تسلسل

 شده مطرح ژورنالیستی و مدرن شیوۀبه گاه و استادانه، و فاخر سبکِ به گاه مطالب واقعا چون

 .است

 و کهنگی از سنگینی غبارِ ما کالسیکِ گِفرهن بر" که گفتارپِی در نکته این من نظرِبه چنینهم و

 کتاب سرتاسرِ در که موءلّف جهاد و جهد با ،"...است نشسته گسیختگی[پاره شدن و پارهراس ]ندِاِ

 آن ازپس بالفاصله که ایجمله با حتّی ،کند اثبات راآن عکسِ که بوده آن روحش و خواسته

 و باشدمی متضادّ کامالً ،"است مانده جابه امروز تا آن جاودانیِ و نورانی خطوطِ" که نویسدمی

 چون نوابغی و نامهشاه و اوستا و جمشیدتخت ِحقّ در است انصافیبی نوع یک که گفت شودمی

 تاریخی بناهای و مساجد هایکاریکاشی مینیاتور، آثارِ همۀ و حافظ و سعدی و خیّام و سینا ابنِ

. است مانده باقی ماننیاکان از ما برای کالسیک فرهنگِ نامِبه که دیگر زیبای سرمایۀ هزاران و

  زد؟ ندِراساِ و کهنگی غبارِ هاآن بر شودمی چطور

 گفته که بود تردرست شاید که یا است طلوع حالِ در نو ترازِ نسلِ ما قرنِ در کهآن برای فقط

 همۀ با نیز دهدمی پایان گفتارتانپِی به که سوگندی حال هر به. کرده طلوع هاستمدّت شدمی

 کتاب نگارندۀ متینِ و مغرور چهرۀ چون. است ننشسته خود جای در من نظرِبه صفایش، و صداقت

 خواننده برابرِ در هنری و اجتماعی مسائلِ و حوادث از او هایارزیابی و بررسی و بحث کلّیۀ در

 در دیگر و. کندمی تکرار را تبشریّ خردمندیِ و آزادی به وفاداری سوگندِ مُدام که است مجسّم

 داشت؟ لزومی چه آوردن جمله یک در نو از راآن ،کتاب آخرِ

  عزیز، شاد رفیق

 اوست نیّاتِ و نظرات هااین امّا دانم،می. بزنید فریاد خواهیدمی ژاله "وِرّاجیِ" دستِ از حاال دیگر

 غیرِ یا ارزنده باشد، داشته نظری کتابی هر دربارۀ دارد حقّ ایخواننده هر و نگوید تواندنمی او که

 .بپذیرد یا بداند پوچ را دیگران نظراتِ دارد حقّ نگارنده هر که است روشن و. آن

 وقتی که دارم آرزو و انتظار حقیقتا من که بگویم باید شما، و من مشخّصِ موردِ در امّا

 "ایران اجتماعی هایجنبش و هابینیجهان تاریخِ" خواهدمی متفکّری یک هاقرن ازپس
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 یک نیستم حاضر و. کند یاد ایویژه احترامِ با را طبری احسان خدماتِ و نام بنویسد، را

 دانید. خود دیگر. بیایم پایین امعقیده این در پلّه

 و "کوهزاد" عنوان به خواندم پذیریدل بسیار حکایتِ "پیکار" مجلّۀ در بودم بیمار که روزهایی

 این به اینوشته خودمان کشورِ ادبیّاتِ در اخیر سالِ چندین در من که راستی. "کوشیار" نامِبه

 به که است کسی نیستید، شما اگر شمایید؟ آن نگارندۀ آیا. امنخوانده آهنگیخوش و درخشانی

 .فشارممی دور از را او دستِ و نویسدمی چیز شما سبکِ

 حتّی شد تمام هم امقلم جوهرِ حتی. خواهممی پوزش بار صد شد، مفصّل قدراین نامه کهاین از

 .کنمنمی نویسپاک را نامه

 .بپذیرید را مانفرزندان و بدیع درودِ و تبریک مراتبِ

 ژاله – محبّت پُر احترامِ با
 

، سال "های اجتماعی در ایرانها و جنبشبینیها پیرامونِ جهانبرخی بررسی"اشاره به کتاب * 
است در سیمای یک مورّخ با اسلوبِ مارکسیستی  احسان طبری  ستُرگِتالیفِ "م(1969)1348

کرده را دربارۀ محتوای آنمطالعه و اظهارنظر  از ژاله درخواستِخود  1971دسامبر  21که در نامۀ 

زایشِ  و تیسنّ نظامِ فروپاشی"یعنی  ،ۀ دیگرسالر دو دربعدا های تاریخی طبری البته بررسی. بود

 دورانِ در ایران ۀجامع" و( 1354) -از دوران قاجار تا آستانۀ مشروطیت- "ایران در داریسرمایه

 ایران ۀجامع تکاملِ از ایمنظره "...سنتی نظام فروپاشی"طبری در  ادامه یافت. (1356)" رضاشاه

 بیستم قرنِ آغاز از "رضاشاه دورانِ در ایران ۀجامع" در و ارائه داد میالدی19قرن پایان تا آغاز از

در  (هگانسه مجموعۀتریلوژی )یک  در قالب که این آثار داد ادامهرا  ها، این بررسیمیالدی

   مندان است.هعالق دسترسِ
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 "عبور دشوارِ دورانِ: از شاعری  

 اگر هزار قلم داشتم ۀاحسان طبری بر مجموع ۀمقدم

 

 ژاله() "عبورم دشوارِ دورانِ شاعرِ"
 

 دست در را اشعارش گزیدۀ اکنون که ایشاعره-( اصفهانی) سلطانی ژاله اشعارِ مجموعۀ اولین

 ،1326سال در بعد کمی. رسید چاپبه تهران در 1323سال در "خودرو هایگُل" نامِ به ،-دارید
 مجموعۀ یابدمی توفیق ژاله 1360 سال در اینک و شد مهاجرت به ناگزیر همسرش همراه به ژاله
 .کند چاپ تهران در دیگر بارِ مهاجرت، سال 33 از پس را ایتازه

 که ژاله شعرِ روی بر را خود نشانِ و مُهر بیندیشید، که هرباره از میهن، از بودن دور سال وسهسی

 .است گذاشته خواند،می "عبور دشوارِ دورانِ" از شاعری حقّ به را خود

 برکنده، خود آشیانۀ از را هاآن پهلوی استبدادِ سیاهِ گردبادِ که ایرانی هنرمندانِ و شاعران آن همۀ
 زُمره آن از. گردند باز وطن به دیگر بارِ و کنند غلبه زمان نشیبِ وُ فراز بر نتوانستند ژاله مانندِ

 کهبس از"( ژاله گفتۀ به) زیرا خُفتند، مرزها سوی آن در ابد برای افراشته، نوشین، ذرّه، الهوتی،

 :نوشتمی پهلوی آمریکاساختۀ استبدادِ شبِ در زمانی ژاله اگر ولی! "شد دراز جدایی تلخِ عُمرِ

  ستآزاری دل سنگینیِ چه روح دوشِ به"

 ،"بستبُن پسِ در نیست رهی کهآن خیالِ

 :بگوید یا بسُراید را "بازگشت" شعرِ تواندمی اکنون

  "است نوسازی زمانِ اکنون شده نو زمان"

 .یافت تحقّق ما میهنِ خلقی و امپریالیستی ِضدّ استبدادی، ِضدّ انقالبِ برکتِ به اعجاز این و

 و اشرنج و زندگی و خلق از معنوی جداییِ هرگز ما، کشورِ رزمندگانِ از نسلی انقالبی مهاجرتِ
 !ژاله اشعارِ نوشین، هاینوشته الهوتی، اشعارِ: آن سنگرِ. نبود اشمبارزه

 کهآن با. بود باقی پیوسته بوم، و مرز این در خود زبانانِهم با کهبل ایران، با تنهانه هاآن پیوندِ
 دیوار این از و بود کشیده ناپذیریرخنه دیوارِ شانمیهن و هاآن میانِ پهلوی، دورانِ خشنِ سانسورِ

https://archive.org/details/Agarhezarqalamdashtam
https://archive.org/details/Agarhezarqalamdashtam
https://archive.org/details/Agarhezarqalamdashtam
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Golhayeh%20Khodrow.pdf
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 مانند دیوار روی این شاعرانِ با ژاله درونیِ نجوای کرد،می عبور زحمتبه نیز روزنامه و نامه

 .پیوند این از است اینمونه ،("شِکُفت که ایستاره") فرخزاد فروغ و( "گاهداغ") کسرایی

 زبانِ و بیان جهتِ از کهآنبی و دارد قرار اخیر دورانِ نیمایی شعرِ تکاملِ راستای در ژاله شعرِ
 در. است سنجیده هایاندیشه از باری دارای و احساس، پُر رنگین، باشد، بغرنج خود شعریِ

 ،"مژده" ،"سنگ و انسان" ،"چراغشب" ،"سبز افسانۀ" ،"جوانی" ،"رویاها" مانند قطعاتی
 حماسی قطعاتِ در حتّی رمانتیسم این. کندمی عرضه زیبایی هاینمونه شاعر لطیفِ رمانتیسمِ

 پُرشکوهِ بارگاهِ اجزای از ،"آبادان" ،"دوران ز گیرد خود کامِ توانا" ،"آزادی قهرمانِ" مانند

. دارند ایدهندهتکان اثرِ شاعر در تمدّن، شِگَرفِ دستگاهِ از "شاطغیان و انسان" مانندِ طبیعت،

 غیره، و "جنگل نغمۀ" ،"جنگل ای جنگل" ،"دریا و من" ،"دریایی شفقِ" مانند قطعاتی در
 .کنیممی لمس را هاپدیده این ما

 به خود با را دریا پاکِ خشمِ خواهدمی او است، غرقه خود توفانِ در پایانبی دریای کههنگامی
 .ببرد سنگر

... تابدمی آسمان رمزناکِ آلودِمِه در کبودی ستارۀ شود،می گم دریا امواجِ در زن کههنگامی و
 .شود بَدَل ستاره به و گردد غرق هاانسان هستیِ دریای در تواندمی انسان

 شاعرانِ که نبُرد پناه ایپیچیده نمادگراییِ و سمبولیسم آن به ژاله مهاجرت، آزادترِ محیطِ در
 صراحتِ و سادگی و روشنی ژاله شعرِ جهت،ازاین. شدند پناهنده بدان ناگزیر کشور، درونیِ صحنۀ

 برخی از شاعرانه، خیالِ غرابتِ و پرواز جهتِ از شاید گرچه کند،می حفظ تربیش را خود
 موازینِ در شاعر شعرِ عالوه، به. ماندمی عقب گاه کشور در خود کارانِهم کارِ ترِموفّق هاینمونه

 ژاله و الهوتی گفت باید جهتازاین و کندمی رُشد انقالبی و "شهروندی شعرِ" و "اجتماعی شعرِ"
 با. خویش درونیِ زندگی ذهنیِ روندهای تا اندجامعه زندگی عینیِ روندهای سُراینغمه تربیش
 خارجی "شییءِ" هر. ننگرد جهان به خویش روانِ* زیجِ از شاعری که است محال این حال،این

 شاعر برای و شودمی بَدَل( هنری خیالِ صُوَرِ به برخی ترجمۀ به یا) هنری "چهرۀ" به هنگامی
 دنیای ژاله، دنیای. اندفراوان رویدادها و بسیارند اشیاء والّا دهد، تکان را او که گرددمی "ندعنامَمَ"

 .دارید دست در که است ایمجموعه همین ،آن معرّفِ بهترین که اوست خودِ

 یک مایۀدرون پایداری، و شکیب و رنج که کندمی برجسته را درست نکتۀ این ژاله "سپاسِ" شعرِ
 به بتواند رنج این ثمرۀ که داشت اُمید توانمی و است اُمیدبخش شعرِ یک گوهرِ و یافتهاوج روحِ

 .رساند مدد ایتازه هایجان عتالیا
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 گفتگو این اگر و است ایستاده سو آن که کسی و هنرمند بینِ است گفتگویی ،هگل قولِبه هنر

 "هنری تجربۀ" ننشیند، هنرپذیر جانِ در و نگذرد او اثرِ "پُلِ" از هنرمند عاطفۀ اگر و ندهد روی
 .است نداده روی

 هایدل احساس، پُر سخنِ یک اثیریِ هایدست با توانست خواهد شکّبی ژاله اشعارِ کنونیِ گزینۀ
 . بنشاند هاآن در را خود صمیمیِ و گرم پچپچۀ و کشد آغوش در را بسیاری

 طبری احسان - 136۲ فروردین - تهران
 

تیراژ  حیدربابا، انتشارات اصفهانی، ژاله اشعار مجموعه ،"داشتم قلم هزار اگر" کتاب :سرچشمه
  1460 اردیبهشت ل،اوّ چاپنسخه،  3000

 برند.  می شناسی، جدولی که از روی آن به حرکاتِ سیّارات پی* زیج = حسابِ نجوم، طریقۀ ستاره
 

 کتاب دانلودِ لینکِ     

 

 ،/عجزه داشتهزار خامه که هر یک هزار مُ /اگر هزار قلم داشتم

 ...آزادی رودی به نامِسُ ای وُحماسه /نوشتم منهزار مرتبه هر روز می

 

 

https://archive.org/details/Agarhezarqalamdashtam
https://archive.org/details/Agarhezarqalamdashtam
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  دربارۀ طبریداٌف به ژاله نامۀ شامحمّ
 زادهبرگردان از روسی به فارسی: بهروز مطلّب

 

 !گرامی بسیار ژاله

 خواهیم در مجموعه یک صورتبه را هاآن. کردم دریافت را اشعارتان ۀمجموع فراوان، سپاسِ با

 در «خواهندمی صلح مادران» عنوان با گذشته سالِ که شما اشعارِ منتخبِ البته،.  آورد
 .داریم دست در هم را بود شده منتشر تاجیکستان

 خواهد خوب کنید، آماده ما برای را تانشعرهای از جداگانه ۀمجموع یک آینده سالِ تا بتوانید اگر 
 .رساند خواهیم چاپبه جااین در و کرده ترجمه زبکیاُ زبانِ به را هاآن ما. شد

 قرار که «شرق شاعرانِ و لنین» کتاب در و کرده ترجمه را شما «آرامگاه» شعرِ خودم، من
 .امگنجانده شود، منتشر اکتبر انقالبِ گردِسال چهلمین مناسبتِبه  است

 از نیز طباطبائی رفیق که هرچند) بگویم ایکلمه شما، خواهش ۀدربار بدهید اجازه اکنون اما و
 و ،هایمنوشته در هم ،من که است این امر تِواقعیّ .(بنویسم چیزی مورد این در تا بود خواسته من

 احسان و شما ،نوشین ،الهوتی که امکرده تاکید شما تِموقعیّ بر تاکید با ام،رساله در  هم

 (.2 صفحه ،نویسنده ۀرسال از. )دارند جای ایران استعدادِ با و مدرن شعرای میان در طبری

 چگونه شود، رسیدهپُ من از چیزی ام،رساله از دفاع هنگام به و* ВАК در مورد، این در اگر اامّ
 ،است الزم آثارتان از استفاده برای شما ۀاجاز کاراین برای برسانم؟ اثبات به را آن توانست خواهم

 .امنکرده دریافت را آن هنوز من که

 1955 ژوئن مِدوّ ۀنام مضمونِ از استفاده ۀاجاز ،نامه یا تلفن طریقِ از کنممی خواهش شما از
 .هستم شما پاسخِ منتظرِ صبرانهبی من بفرستید، برایم را خودتان

 .دارم تاناقانهخلّ هایتالیّفعّ در تربیش هرچه هایتموفقیّ و سالمتی آرزوی برایتان

 شما برای ها احترام ترینصمیمانه با

 1۹۵۷ سال مه ۲4.    فاُدشاممّ. ش

*ВАК  ّفِمخف  (Высшая Аттестационная Комиссия)=گواهی عالی کمیسیون. 

 

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File14-013.pdf
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 دربارۀ طبری داُفمّحشامنامۀ  به ژاله پاسخِ

 [1334خرداد  ۲1] 1۹۵۵ ژوئیه 11 - مسکو
 

 داُف!ممّ شا رفیق

 کرده سواالتی طبری احسان رفیق ادبی فعّالیتِ به راجع که شما نامۀ به وسیلهبدین

 نویسم:می پاسخ بودید،

 و بوده ایران مردمِ بخشِآزادی هایجنبش در پیگیر مبارزانِ از یکی کهاین ضمنِ طبری رفیق
 با نویسندۀ و شاعر منتقد، نگار،روزنامه باشد،می نیز ایران تودۀ حزبِ مرکزی کمیتۀ عضوِ

 خودنیز که)"رهبر" روزنامۀ در را خود تییسپابلیس آثارِ هاسال چندین بردهنام. است استعدادی
 .دادمی انتشار ایران دموکراتیکِ مطبوعاتِ در و ،(بود آن سردبیری دارِعهده مدّتی

 آگاهی از بارزی نمونۀ 1946سال در ایران نویسندگانِ کنگرۀ نخستین در طبری رفیق رانیسخن
 .باشدمی فارسی معاصرِ و کالسیک ادبیّاتِ با وی آشناییِ و

 خود شیوای و تازه بیانِ با را طبیعت مناظرِ هنرمند، و حسّاس نقّاشِ یک مانندِ طبری احسان
 ها،رنج پُرشورِانقالبی، نویسندۀ یک مثابۀبه حال،درعین و دهدمی نشان خوانندهبه کرده، تصویر

 .سازدمی منعکس خود آثارِ در را ایران کشِستم مردم مبارزاتِ و هامحرومیّت

 وی زبانِ جااین در و سُرایدمی غزل و قصیده رفته، عراق و خراسان شعرای استقبالِ به او گاهی
 و آورشوق و دارموج هایسمفونی خود، آزادِ شعرِ یا شاعرانه نثرِ با نیز زمانی. شودمی مشکل نسبتاً
 به ایمان و مبارزه، نیروی زندگی، عشق، ؛طبری هنری آثارِ در طورکلّی،به. سازدمی آهنگخوش

 .است نمودار ایبرجسته طورِبه کشزحمت هایانسان پیروزی

 را "ایران کنونی روِپیش نویسندگانِ" از یکی خود علمی رسالۀ برای شما من، عقیدۀ به بنابراین
 کرده، بررسی است، شایسته کهچنان را طبری رفیق قلمی آثارِ اُمیدوارم و ایدبرگزیده

 .کنید دفاع قیتموفّ با را خود *دسرتاسیونِ

 ژاله

 نامه، تِزِ آکادمیک.، پایانعلمی ۀرسال: رتاتسیاسِدِ یا( Dissertation) رتاسیونسِدِ* 

 

https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File14-014.pdf
https://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2019/12/File14-014.pdf
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 بگو اِی رودِ توُفانی

 سلِ انسانیی شاهدِ خاموشِ صدها نَبگو اِبگو اِی رودِ توُفانی/ 

 ها؟کُشتارِ انسانآورتر از رمناهی هست شَگُ /در این دنیا،

 (154، ص"اگر هزار قلم داشتم"مجموعۀ )

 

  حزب تودۀ ایران سازمان نظامی نِ عضواز افسرا ، الدین بدیع تبریزیژاله اصفهانی و همسرش، سرهنگ شمس
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 ژاله اصفهانی مختصرِ ۀنامزیست

 

   

 شیخ خیابان در 1300 سال در سلطانیاِطِل 
 او پدر آمد، دنیا به اصفهان مجلسی کوچه بهائی،

 .داشت نام رمنوّ مادرش و ابوالقاسم
 اصفهان آیین بهشت دبیرستان در را متوسطه

 برای سالگیهفت از را شعر رودنِسُ ،گذراند
 را غزل نخستین سالگی13 در آغازکرد، هاعروسک

 هایروزنامه در او دبیرستان دوران شعرهای سرود،
 نام او. است شده چاپ امروز باخترِ و اخگر پنتا،س

 به دیپلم اخذ از پس .داد تغییر ژاله به را خود
 در سپس و اصفهان در ایران ملی بانک کارمندی

 بنام را شعرش مجموعه نخستین.  رفت تهران
 ۀخانچاپ در 1322سال در را "خودرو هایگل"

 را دانشگاهی پیش. رسانید چاپ به ایران ملی بانک
 سال در و کرد طی تهران نوربخش دبیرستان در

 کنگره نخستین در سال همان تیرماه در. شد تهران دانشگاه اتادبیّ ۀدانشکد وارد 1325
 .کرد شعرخوانی و شرکت ایران نویسندگان

 دکتر بعدها) تبریزی بدیع الدین شمس هوایی، نیروی افسر با ازدواج منظور به 1325 سال در
 آذربایجان دموکرات فرقه حکومت ازشکست پس و شد تبریز راهی( مترجم و پژوهشگر اداقتص

 باکو در را تبعید در زندگی ژاله. شد شوروی اتحاد به مهاجرت به ناگزیر[ 1325 آذر 21 در]
 دولتی دانشگاه در تحصیل به و فراگرفت خوبی رابه روسی و ترکی های زبان. کرد آغاز

 .شد التحصیل فارغ دانشگاه ازآن ادبیات کارشناسی درجه با و پرداخت آذربایجان
 و مسکو دانشگاه از آهنذوب مهندس 1328 متولد) بیژن، هاینام به فرزند، دو دارای ژاله

 مهندس 1333 متولد) مهرداد، و ؛(پترزبورگسن دانشگاه از روانشناسی لیسانسِ دارندۀ
 .بود( دانموسیقی و ساختمان

 عازم  (Ломоносов(لومونوسوف دولتی دانشگاه در تحصیل برای( 1333) 1954 سال در
 سال در. نوشت( الشعراءملک) بهار تقی محمد آثار و زندگی دربارۀ را دکترایش تزِ و شد مسکو



های احسان طبری به ژاله اصفهانینامه   

137 
 

 به( 1359)1980 تا( 1339)1960 سال از و دریافت را ادبیات دکترای عنوان( 1338)1959
 .پرداخت مسکو در گورکی ماکسیم جهانی ادبیات انستیتو علوم اکادمی در ادبی پژوهشِ کار

 

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی او هایفعالیت جمله از
 تطبیقی و تحقیقی بررسی چیست، نو شعرِ شد، چاپ روسی زبان به که نو شعر پدر یوشیج نیما
 مبارزش، موسیقی و شعر - قزوینی عارف رسالۀ تاجیکستان، و افغانستان ایران، شاعران آثار

 کالسیک شاعران شعرهای از بیت هزار ترجمه فارسی، به آذری زبان از نمایشنامه چند برگردان
 شعر به برگردان برای ایران نوآور سخنوران اشعار گزینش فارسی، زبان به آذربایجان معاصر و

 هیچ. )المللیبین هایکنفرانس و هاکنگره در متعدد هایسخنرانی ایراد ها،آن چاپ و روسی
 (.است نشده چاپ فارسی زبان به نوشتارها از یک

 شوروی مللِ دیگر هایزبان و آذری روسی، به ژاله شعرهای برگردانِ حاوی مجموعه بیست
 نشر و ترجمه. تاجیکستان در سیریلیک فارسی، خطّ به شعرها از دفتر هفت انتشار پیشین،

 هایزبان به ملّاکریم محمّد توسط نیز و بچکا ایرژی پروفسور توسط چک زبانِبه ژاله اشعار
 .کردی و عربی

 باله - اّپرا در( 1960تا) 1959 سال در اُپرا شکل به ژاله دراماتیکِ هایمنظومه از یکی اجرای
 سال در رود، زنده نام به ژاله شعرهای مجموعۀ انتشار. تاجیکستان در عینی، صدرالدین نام به

 .کرد القلم ممنوع ایران در را مؤلف که مسکو در( 1344) 1965
 نقش عنوان با شعرها دفتر انتشار تهران، در 1358 درسال رود زنده مجموعۀ چاپ تجدید
  1358 سال در مسکو در جهان

 مجموعۀ انتشار ،(وعراق ایران جنگ آغاز شب در) 1359 سال شهریور در ایران به بازگشت
   1360 سال در تهران در "داشتم قلم هزار اگر" عنوان با اشعار

 

 :کرد منتشر را زیر هایکتاب و کرد زندگی لندن در( 1361)1۹۸۲ سال از ژاله
 شکست البرزبی چاپ تجدید ،1365لندن شرطه، باد ای ،1365 لندن، شکست،بی البرزِ ،1362

 شوروی دیگر ملل و روس شاعران آثار ترجمه ، دارد بوئی گلی هر ،1366 سال نیویورک در
 ،1373شعرها گزینه لندن، جنگل، سرود شعرها، گزینه ،1371خاموشی،سوئد خروش لندن،
 قلم به ژاله سرگذشت که ها،سال سایه ،1376تهران موج، در موج ،1375لندن پرواز، ترنم

 چاپ دست در انگلیسی به شعرها ترجمه ،1381 لندن شکفتن، شکوهٍ ،1379 آلمان اوست،
 .لندن در( 2007 نوامبر 29)1386آذر 7 درگذشت ،1384
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 ژاله اصفهانی آثارِ دانلودِ

 و موجود در سایت بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی کتاب های منتشرشده

   

 کلیک/لمس کنید در لیست زیربرروی عنوان آن  ،نظر موردکتاب برای مطالعه و دانلود 
 

 شماره نام کتاب انتشارمحل  ناشر تاریخ

 1 گل های خودرو تهران چاپخانه بانک ملی 1324

 2 زنده رود مسکو انتشارات دانش 1344

 3 کشتی کبود تاجیکستان نشریات عرفان 1357

 4 نقش جهان مسکو نشریات پروگرس 1359

 5 اگر هزار قلم داشتم تهران انتشارات حیدربابا 1360

1362 
چاپ اول لندن ناشناس، چاپ 

 دوم نشر فارابی نیویورک

لندن و 

 نیویورک
 6 البرز بی شکست

 7 ای باد شرطه لندن مولف 1365

 8 خروش خاموشی ماستکهل نشر باران 1371

https://www.jalehesfahani.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Golhayeh%20Khodrow.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/ZendehRood.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Keshti%20Kabood.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/2020/02/Naghshe-Jahan.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Agar%20Hezar%20Ghalam%20Dashtam.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Alborz%20bi%20Shekast.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Ey%20Baad-e-Shorteh.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Khorosh%20Khamoshi.pdf
https://www.jalehesfahani.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
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 9 سرود جنگل لندن چاپ کال پرینت 1373

 لندن چاپ پرینت تودی 1375
تیمور  ترنم پرواز، شعرها و نمایشنامه منظوم

 گورکان

10 

 11 موج در موج تهران نشر البرز 1376

 12 سایه ی سال ها، سرگذشت ژاله اصفهانی اسن آلمان نشر نیما 1379

 13 شکوه شکفتن اسن آلمان نشر نیما 1381

 14 (اول مجموعه اشعار ژاله اصفهانی )دفتر تهران انتشارات نگاه 1384

 لندن انتشارات شیراز 1385
پرندگان مهاجر، ترجمه منتخبی از اشعار ژاله 

 اصفهانی به انگلیسی توسط روحی شفیعی

15 

 16 اشعار ژاله اصفهانی در دست انتشارگزیده  تهران انتشارات نگاه 1386

 17 شکوفه های زمستانی لندن بوک پرس 1386

 18 خارپشت لندن ناشناس نامعلوم

 19 ی داردئهر گلی بو لندن ناشناس 1364

 
 اشاره ژاله شعر قطعه 25 هایعنوان به نگاشته، اصفهانی ژاله به که هایینامه در طبری احسان توضیح:

 "اصفهانی ژاله اشعار مجموعه" در هاسُروده این اکثریتِ متن. است کشیده نقد بها ر هاآن یا و داشته

طبری )نشرِ  احسان مقدمه با "داشتم قلم هزار اگر" مجموعه در یا و (1384)انتشارات نگاه، سال

 )ویراستار( .است خوانندگان دسترس در و رسیده چاپ به (1360حیدربابا، اردیبهشت

 

http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Sorood%20Jangal.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Taranum%20e%20Parvaz.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Taranum%20e%20Parvaz.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Mouje%20dar%20Mouje.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Sayeh%20Salha.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Shekouheh%20Shekoftan.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Majmoyh%20Ashaar.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/migratingbirdstranslation.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/migratingbirdstranslation.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Shekofahaeh%20Zemestani.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Khar%20Posht.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Har%20Goli%20Boee%20Darad.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Majmoyh%20Ashaar.pdf
http://www.jalehesfahani.com/wp-content/uploads/books/Agar%20Hezar%20Ghalam%20Dashtam.pdf
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 دانلودِ آثارِ احسان طبری

 

براساس است. با قابلیت دانلود احسان طبری  بخشِ این مجموعه، فهرست نسبتا کاملی از آثارِپایان

 ایران توده حزب در سایتِ اثر 18 تنها ی،طبر احسان مکتوبِ اثرِ 77 از مجموع ؛لیستِ زیردو 

 برخی و ”انتشاراتِ توده“ با مُهرِ؛ برخی هدانشمندِ فرزان این دیگر  ِمهمّ آثار مابقیو انتشاریافته

های دور در سال نو،.. دورانِ صلح، ایران، پیکِ آبان، آلفا، جامی، مروارید، ناشرینی چون توسط

 یغمارفته و منتشرنشده، و برخی نیز نیاز به گردآوریهارتجاع بمنتشرشده، برخی در یورشِ گزمگانِ

ها آثاری که عنوان آندر فهرست زیر، و پیگیری و بررسی محتوایی دارند.  هاگنجه از درونِ

 توانید دانلود کنید و به کتابخانه خود بیافزایید. است را می آبیرنگِدار و به لینک

 

 :الف( آثار موجود در سایت حزب توده ایران

 (1386س 3)چ جلد اول - اجتماعی و فلسفی هاینوشته - 1

 (1386س 3)چ جلد دوم - اجتماعی و فلسفی هاینوشته - 2

 (1390پاییز 2علمی، چ ۀ)آموزش فلسف انقالبی آموزشِ بنیادِ - 3

 (1390س 4لنینیسم به زبانِ ساده، چ-ارکسیسیم)م مبارزه الفبای - 4

 (1390بهار 2چ،1359نگارش سال ) غزنوی جامعۀ و بیهقی ابوالفضل - 5

 (1390بهار 3)نثرِ موزون، چ پاییز ۀپچپچ با - 6

https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2016/03/nfe1.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2016/03/nfe2.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2013/01/AmozeshTabari2012.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2013/01/Alefba-M.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2013/01/Beyhaghi.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2013/01/pp.pdf
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 (1390بهار  3های خوابگون، چ)ترانه هاالماس و هاریگ میانِ از - 7

 (1390بهار 2)چ تاریخ از جُستارهایی - 8

 (1389سال 3، چدر چهار پرده تاریخی منظومِدرامِ ) گئومات - 9

 (  دانلود از  گوگل درایو ،]قابل دانلود نیست[ 1389س 3چ، )داستان تاریخی چهارم فرهادِ - 10

 (1388سال  2)چ پنجابه - 11

، 1387 -س 4)چ درایران اجتماعی هایجنبش و هابینیجهان پیرامون هابررسی برخی -12

 (انتشارات توده، نسخۀ ناقص

)فصلی از کتاب دانش و بینش،  احتماالت تئوریِ مسائلِ برخی و هوریستیک اسلوبِ دربارۀ -13

  (انتشارات توده 1384سال 2چ

 (1384سال 3)چ عمل منطقِ درباره -14

 (1384سال 2)چ فلسفه امروزینِ سطحِ -15

)دو جزء از جلد  رضاشاه دوران در ایران جامعه+  داریسرمایه زایش و سنتی نظامِ فروپاشی -16

در  جزء دو- ،"در ایران ی اجتماعیهاها و جنبشبینیپیرامونِ جهان هابرخی بررسی"کتاب دوم 

 (1387سال 2، چ-یک جلد

انتشارات  ،1384سال 2چ ،بینش و از کتاب دانش )فصلی گردانش دانشِ یا سیبرنتیک دربارۀ -17

 (توده

 و تاریخی( های اسطوره شناسانه)داستان جادو سفرِ - 18

 

 :احسان طبری سایر آثارِب( 

 (1391سال 1چ ،انتشارات توده، 61-62های نگارش سال) انسانی ۀانسان و جامع ۀدربار - 1

 ،1360سال 1چها(، ها و ارزشِ فلسفی و اسلوبی آن)دربارۀ تئوری سیستم دانش و بینش -2

 تشرآن جداگانه من هایی ازفصل مقاالت و مباحث پیچیده علمی که فصل 5انتشارات توده، شامل 

 (شده است

https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/righa-almasha-2011.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/Jostarhai.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/Gaumata.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/Farhad4.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TStxVM63KJppMo5Z_tsG7Y1_qErkW80g/view?usp=sharing
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/PANJABEH.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2021/08/Barghi_Bareshieha-Volume1-Tabari.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/heuristic.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/Mantegh-e-Amal.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2012/12/sfal.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/wp-content/uploads/2021/08/Barghi_Bareshieha-Volume2-Tabari.pdf
https://www.tudehpartyiran.org/2012/12/31/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%da%af%d8%b1%d8%af/
https://www.tudehpartyiran.org/2012/12/09/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88/
https://archive.org/details/ensan-va-jame-ensani-ehsan-tabari
https://drive.google.com/file/d/1-rn290tYcduMpjmEMVkjr9f1Aty2BIpT/view?usp=sharing
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 (1358 سال 1چانتشارات توده، ) شناختِ ایران و جهاندربارۀ ای شمّه  -3

 2چ ،وبینش، انتشارات توده)فصلی از کتاب دانش شناسی یا سمیوتیکنشانه ۀای دربارشمّه -4

 (1383س

 (ی به رداکتوری طبری، انتشارات تودهرجی)اثر جعفر مُ قالبی شمال ایرانهای انجنبش - 5

ده، انتشارات تومجموعۀ چهارجلدی آثارِ داستانی احسان طبری، ) ،معاصراوضاع ایران در دورانِ -6

 (1358و   1356سال  1چ

 اخیر  قرنِ دو در ایران مذهبی سیاسی؛ اقتصادی؛ و اجتماعی ،اوضاعایران در دو سدۀ واپسین -7

 (1360سال 1ده، چانتشارات تو)

 (1358سال  1، چ1جلدانتشارات توده، ) انقالبِ ایران برخی مسائلِ حادّ ِ - 8

 (انتشارات سازمان جوانان توده 1359، آذر1)گفتگو، چ نگاریداستانداستان و  ۀدربار - 9

دربارۀ انتقاد و ماهیتِ هنر ") 1325ندگان ایران سالدر اوّلین کنگرۀ نویس سخنرانیدو متن  -10

 ؛ ناشر: کتابهای رایگان فارسی("بحث دربارۀ نظمِ معاصر"و  "و زیباییِ هنری

، نشر پروگرس، "پرویز پورتَجَن"با نامِ مستعار  )ترجمه شورویرِ شاع15زین از های گُترانه -11

 نشر پژواکِ فرزان( 1398سال  1به نام طبری، چ بازنشرشده در ایران

آبان  1چ، کتابِ صوتیایران،  نشر پیک ،کوتاه داستان 16ۀ )مجموع قهرمان باز است چشمانِ -12

1361   ) 

  )انتشارات مروارید( فردی وی رفتارِ انسان، پراتیکِ اجتماعی و - 13

دوستداران  انجمناز وبینش، بازنشر دانش از کتابِ)فصلی ها و اصولِ دیالکتیکسیستمتئوریِ -14

 (طبری

 (...بازنشر انجمنو  1358سال  2نشر مروارید، چ ،1325سال نگارش) شناسیجامعه جامعه و -15

 ( ...)بازنشر انجمن شناسیبرخی مسائل اخالقی و انسان – انسانِ انقالبی یک ۀچهر -16

 ( ...انجمنرِشبازنرضاشاه پهلوی،  درروزگارِهایی درزندگی وارهداستان) ستم ۀخانه، راند ۀچهر-17

 (نشر آلفا 1358، س1چرمان،  ) رومندبُ ۀخانواد - 18

https://www.tabarestan.info/ketabxane/iran/sheme-iran-jahan-t.pdf
https://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1336
http://www.4shared.com/file/74331744/b0b6d7fc/jonbeshhaye_shomal_mojiri.html
https://10mehr.com/ketabkhaneh/26061400/3866
https://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1366
https://archive.org/details/1325poetscongresstehranehsantabari
https://archive.org/details/1325poetscongresstehranehsantabari
http://www.mediafire.com/file/cjnwnrk63bxw64b/poeto_of_Soviet_-_Ehsan_Tabari.pdf/file
https://t.me/hiword/6733
https://archive.org/details/ensan-peratik-ejtemaie-persianbooks-1
https://10mehr.com/ketabkhaneh/20041395/1857
https://10mehr.com/ketabkhaneh/26102015/1220
https://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1326
https://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1356
https://archive.org/download/khanevadehboroomand/Khanevadeh-Boroomand.pdf
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 ( ...)اتوبیوگرافی، بازنشر انجمن دهۀ نخستین - 19

 ( ...نشر انجمنزبا و 1358و بهار 1324و نوجوانان، تیر  )قصّه برای کودکان شاهشغال - 20

 ( ...بازنشر انجمن 1387)داستان کوتاه، سال دیارِ شب بیرون به اهی ازر - 21

  (1358، مرداد 1)چ چندگفتار دربارۀ زایش و تکاملِ تئوری انقالبی - 22

 ( ...)بازنشر انجمن شعور و تکوینِ مادّه سیرِ - 23

 ( ...بازنشر انجمناتوبیوگرافی، ) شکنجه و امید  -24

هایی از آن نیز در که بخشبانامِ مستعارِ ا.آهن، های زندان یادداشت) های رضاخانشکنجه -25

 (شمسی منتشر شده است 20ضدفاشیستی دردهه  "مردم"

و بازنشر  نشر مروارید1359سال 1)مجموعه مقاالت، چ زبان هنر و فرهنگ و مسائلی از -26

 (انجمن...

 (نشر مروارید 1358سال 1)چ نقدی بر تئوریِ همگرایی - 27

 (نگارنشر بازتاب 1382سال  1چ )مجموعۀ مقاالت یادنامه زندگی - از دیدارِ خویشتن - 28

 (1400سال 1مالیستی، چهای مینی)مجموعه قصّه شرارۀ مَغروُر - 29

 (1400سال 1های پراکنده و منتشرنشده، چ)سُروده در آستانِ اطلسینِ سَحَر - 30

 (  1400نسخۀ جدید، سال 1328، سالبند شش در هجایی رِشع - بیداری یک تاریخ -31

مستعار کاووس  چیستا با نامِ طبری در مجلۀ مقاالتعنوان 17 ۀ)مجموع پادشاهِ خورشید -32

 (نشر پژواکِ فرزان 1397سال 1صداقت، چ

 (در خارج از کشور به نام طبریچاپ  ،شعر ۀ)مجموع زنداناشعارِ  -حماسۀ نبرد انسان - 33

 ()مجموعۀ مقاالت چند مسئلۀ اجتماعی - 34

 ،غالمحسین صدری افشار، ناشر: هُدهُد )با نامِ مستعار ا.طباطبایی ۀمقاالتِ مندرج در مجل -35

 (1361سال

 (1327رویای چینی )سال   -36

https://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1357
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-shoghal-shah.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-shoghal-shah.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-shoghal-shah.pdf
http://tabarii.persiangig.ir/ketab/rahi%20az%20biroon.pdf
https://10mehr.com/ketabkhaneh/18021395/1617
https://10mehr.com/ketabkhaneh/18021395/1617
https://10mehr.com/ketabkhaneh/18021395/1617
https://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1334
https://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1359
http://www.tabarestan.info/m-karname/tabari-e/shekanjehayerezaxan-t.pdf
http://www.tabarestan.info/m-karname/tabari-e/shekanjehayerezaxan-t.pdf
http://www.tabarestan.info/m-karname/tabari-e/shekanjehayerezaxan-t.pdf
https://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1362
http://10mehr.net/sites/default/files/Hamgerai.pdf
https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/ehsan-tabari-az-didare-khishtan.pdf
http://asre-nou.net/php/images/new/tabri-ghesye-minimalist3.pdf
https://akhbar-rooz.com/?p=140953
http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-12/ehsan-tabari-tarikhe-yek-bidari.pdf
https://10mehr.com/ketabkhaneh/08081397/3150
https://tudehiha.org/wp-content/uploads/2017/04/tabari.pdf
https://archive.org/details/tabari-persianbooks-1
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 شدهتلخیص آذربایجان، نسخۀتِمحکو از سرکوبِهدایت پس گفتگو با صادق)روشنفکرِمایوس-37

از کتاب مزبور های بعدی که در چاپ جالل آل احمد اثر "روشنفکران خیانت و خدمت" در کتاب

 (حذف شد

 20دهۀبا امضای ا.سیاووشان که طبری در کتاب هایی از بخش ۀاولین ترجم) آنتی دیورینگ -38

 (توسط حزب منتشرشده است. 1327او نخستین بار در سال و به گفته زندان نوشته  در

  1360ای در بارۀ نظامی گنجوی، آبان شمّه  -39

 (های فیروزکوه )مجموعه داستانقصّه  -40

در ) ایرج افشار ۀکه به گفت "طباطبا"داستانی تمثیلی با نامِ مستعار  ،ستهاز بندرَ خدایانِ -41

. بر طبق اطالعی دیگر این کتاب "ظاهرا از اوست" (سالنامه آینده، سال پانزدهم 596صفحه 

اولین اثر داستانی از احسان طبری بوده که ابتدا به صورت پاورقی در روزنامه مردم ضدفاشیستی 

به شکل کتابی مستقل چاپ و منتشر شده است که متاسفانه  1330و سپس درسال 1321درسال

 .ست نیستای از آن در دنسخه

 .رمان نوشته شده است ادبی که به شکلِ ای از قطعاتِمجموعه 1327در دوزخ،   -42

صفحه که از 108 در  ،شوروی با همکاری مهندس کیانوری جماهیرِ حادِهفته در اتّ دو -43

 .سرنوشت آن نیز اطالعی درست نیست

 !(به یغما رفتهگویا  -شعر ۀطاووس )مجموع -44

 !(به یغما رفتهگویا  -فارسی ۀواژگان خارجی به زبان محاور ورودِ ۀها )دربارسرگذشتِ واژه -45

به یغما گویا  -...سعدی، نظامی، خاقانی، جامی ۀارسی )مقاالتی دربارپ ادبِ ی ازهایگوشه -46

 !(رفته

مشکوک، سرنوشتِ بشر، فرانس،... منتشرشده در   های پراکنده)در نبردِهنقدها و قصّ ۀمجموع -47

 (نشریات غیرحزبی که باید گردآوری شوند

 /؟چیستدیالکتیک /ساندزبابی شهادتِ -زیستن بهروز )دشوارِ طبری هایسخنرانی متنِ -48

 (ها موجود استصوتی آن مارس... که فایلِ 8ناکجاآباد/ گفتگویی با فرانتس کافکا/ 

 (GST) برخوردِ سیستمی سیستم و ۀدربار  -49

http://www.pyknet.net/1384/hafteh/01esfand/61/pag/93hedayat.htm
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 )شاعر نابینای عرب( اشعاری از ابوالعالء مُعَرّی  -50

 پهلوی صطلحاتِ فلسفی و منطقی در زبانِمُ  -51

 گویا خمیر شده!( 62تاتی یا زبانِ مازندران )فرهنگِ واژگانِ محلّی که در سال  -52

 مسائلِ: خارجی و روسی هایماهنامه به فارسی)از طبری متعدد ترجمۀ مقاالتِ ۀمجموع -53

 وغیره... شوروی کمونیست حزب تئوریک ارگان المللی )صلح و سوسیالیسم( وبین مسائلِ فلسفه،

 شود( گردآوری باید که

 از - نجَپورتَ پرویز مستعار نامِ با) فارسی سلمانِ و بزرگمهر فارابی، مُقَفّع، ابنِ شناخت در -45

  1357سال اول، چاپ شباهنگ، نشر ،(پروگرس کتابهای مجموعه

که گویا با "سهروردی" تز )و نیز "ابنِ سینا" طبری با موضوع فلسفۀ دکترای  متن تزِ ۀترجم -55

وجو جست"نیاز به که  (انجام بوده ازکشور درحالِ یاد دکتر محمودعبادیان در خارجمساعدت زنده

 د(.ندار "و پیگیری ویژه

 .1401(، آباندو سخنرانی -ای دربارۀ موسیقی درایران)رسالهانسانیآهنگِگر و هَمجهانِ نغمه-65

 "شرقی( ساالریِخدایگان) دسپوتیسمِ" درتوصیفِ تاریخی بررسی یا داستان) خردمند شادیِ -57

  .(است کرده یاد ازآن 90-91صص ،"غزنوی جامعۀ و بیهقی ابوالفضلِ" کتاب در طبری که

به شعرِ هجایی فارسی که طبری در  اثر گوته "فائوست"از کتاب  بخش بزرگی ترجمۀ منظوم -58

 به ژاله اصفهانی در ایّامِ زندان به آن اشاره کرده است.  1952فوریه  1نامه 

 1401آذر  ویراستِ اوّل، های احسان طبری به ژاله اصفهانی(،بگو اِی رودِ توُفانی )نامه-59

 

  *** 
 

 است.بازنشرِ مطالبِ این مجموعه با اشاره به سرچشمه مجاز 
 

 گردآورندگان مجموعه

 1401آذر 

https://archive.org/details/poortajan-tabari-persianbooks-1
https://drive.google.com/file/d/1zDUQRRqJAX149QFOeKl3vVSEbT3Vj2ak/view?usp=sharing


 .است دشوار سعدی قولِبه آن «ذکرِ اعادۀ»که  است معیّنی روحیِ محصولِ نامه هر

   احسان طبری به ژاله اصفهانی( 1971دسامبر  21)از نامۀ 

       

 زاده/ ویرایش: اُمیدمطلّباُمید سحر، هاتف رحمانی، بهروز گردآورندگان: 

 1401ویراستِ نخست: آذر 


