
  دماوند یفرهنگ اديبن 20019 دسامبر 15 ۀبرنام گزارش

 رتاال در دماوند اديبن ۀليوس به یرانيا لياص یقيموس یاجرا و یسخنران ۀدوماهان ۀبرنام 2019 دسامبر 15 کشنبهي روز
 نتگنشاو ۀقطنم رد ار دوخ تيلاعف لاس نيمهد هک دنوامد یگنهرف داينب .دش برگزار لنديمر در کالج یمونتگمر اجتماعات

. تسا هتفاي ناينب ناريا گنهرف دلبستگان و نارادتسود زا یهورگ تسد هب هک یعافتنا ريغ تسا یداهن هدرک زاغآ گرزب
 لاسريد و ینغ گنهرف یالتعا و جيورت نآ ۀغدغد اهنت و درادن یگتسباو یسايس لکشت و هورگ چيه هب یگنهرف داهن نيا
  . تسا نآ گرزب یاهدرواتسد زا یرادساپ و ناريا

 رشدرا و مجرتم و هدنسيون و جيربمک و ،نارهت یاه هاگشناد نيشيپ داتسا ،یداوج نسح رتکد ؛همانرب نيا نانارنخس
  .تسا هدمآ ريز رد بيترت هب نانارنخس هاتوکاح حرشآ. دندوب مجرتم و هدنسيون رعاش ،نيشيپ تاملپيد ،نايلعفطل

  

  یدکتر حسن جواد

تا در  خود را یالت دانشگاهيتحص.  ا آمديز به دني در شهر تبری شمس1317 در یدکتر حسن جواد
 یسيات انگلي ادبیه دکتر دوردر ١٩۶٠  در .ديبه انجام رسانهمان شهر سانس در ي لۀافت دانشنامي

 از سال  س رايافت داشت و کار تدري خود را دری دکترۀ دانشنام1345در.  شدرفتهيپذ جيدانشگاه کمبر
 استاد یآربر پروفسور١٩۶۵ در سال .  کردآن دانشگاه آغاز  دریات فارسي به عنوان مدرس ادب١٩۶٣

پس از فوت استاد د و دا یاريوان شمس ي غزل از د۴٠٠ترجمه ج را دريکمبر  دانشگاهیسيات انگليادب
 .دو جلد به چاپ رساند شده را دریراستاري متن و1367در 

در . داردس يتدر  ۀ سابقیدانشگاه برکل سال در ١۴ و ده سال در دانشگاه تهرانازي مدت ی جواددکتر
ز ين منطقه نيدر ا. دي اقامت برگزی واشنگتن بزرگ را براۀمنطق د وبازنشسته ش یاز برکل ١٩٩٠

  .س کرده استيک ودانشگاه جرج واشنگتن تدري مختلف از جمله دانشگاه کاتولیدانشگاه ها

، یسي بر ادب انگلیات فارسير ادبي، تأثیات فارسيخ طنز در ادبي توان به تاریدد او مفات متعيان تألياز م
ن استاد دانشگاه،  پژوهنده و مترجم يگر ايشمار ترجمه ها و آثار د. ران اشاره کرديو ادوارد براون و ا



د به ي توانی می از  شرح حال کامل و فهرست آثار دکتر جوادی آگاهیبرا.  کندیست تجاوز ميپرکار از ب
  . ديا مراجعه کني پدیکيو

  

    

 

  انيلطفعل ريشارد

 در را خود یدانشگاه التيتحص یو. گشود جهان به چشم کرج در یشمس 1317 در انيلطفعل ريردشا

 ليتحص از فراغت از پس.  است کرده دنبال فرانسه و رانيا در الملل نيب حقوق و یاسيس حقوق ۀرشت
 ن،يچ فرانسه، یکشورها در پلماتيد عنوان به و شده رانيا ۀامورخارج در وزارت یاسيس ۀستَر وارد
 سال دو در نيهمچن. است بوده دار عهده را یيتهايمأمور یشرق یاروپا کشورر  نيچند و کيبلژ تونس
 یتصد را وقت ۀخارج راموريوز یخلعتبر یعباسعل شادروان ۀرخانيدب استير یسلطنت نظام عمر آخر
  .است کرده

 اشاره" نيچ خلق یجمهور اقتصاد "و" فارس جيخل یجنوب یکشورها  "به توان یم او فاتيتأل انيم از
 یهانر ريپ از" یآدم گواهان "برگردانده یفارس به یسيانگ و فرانسه یزبانها از کتاب نيچند یو. کرد
 ريجهانگ ۀنوشت" یپهلو دودمان فرود و فراز: رانيا انقالب یيايوپ "فرانسه، یآکادم عضو مون،يس

 " و"  بزرگ سندگانينو از کوتاه یداستانها "مجموعه و ینيام رجيا ۀنوشت" رانيا و ناپلئون "آموزگار،
  . اند جمله آن از" اقتصاد یالفبا

 شعر  سرودن  او. دگرد یم باز یکودک دروران یفارس شعر به انيلطفعل رياردش یفتگيش و یدلبسستگ
 آن در "عنوان ريز) 1380 (2001 درسال یاشعارو ۀديبرگز نينخست. کرد آغاز رستانيدب ۀدور از را



 مقاله دهها ازانقالب بعد دوران در  او از. است شده منتشر نيشاه انتشارات ۀليوس به" زمستان یسو
 یبررس و آورد ره و مهرگان ران،يا راثيم مز،يتا رانيا چون یاتينشر در یادب و یاسيس یها نهيدرزم
  . است دهيرس آرمان و کتاب

  

 یمعتبر کتاب بر افزوده و دارد یقيعم مطالعات یفارس اتيادب در یسينو طنز ۀنيزم در که یجواد دکتر
 است کرده نتشرم یسيانگل و یفارس به معتبر اتينشر در مقوله نيا در یمتعدد مقاالت عنوان نيهم ريز
 چرند "عنوان قطعت نوشتن با توسط یفارس در طنز ۀتاز مکتب کي یانگذاريبن از ودخ صحبت آغاز در
 فرمان یامضا از پس ماه ُنه لياسراف صور ۀروزنام. گفت سخن لياسراف صور ۀروزنام در" پرند و

 دوم و یس و آخر  ۀشمار. کرد آغاز یهفتگ صورت به  را خود انتشار شاه نيمظفرالد توسط مشروطه
 پرند و چرند قطعات با دهخدا. شد منتشر شاه نيمظفرالذ فرمان به مجلس بمباران از شيپ روز سه آن
 که بود  هم یسينو سادده در تازه یا وهيش انگذاريبن بلکه ،یسينو طنز در ینو سبک شگاميپ تنها نه خود
 که را زيآم طنز مقاالت سلسله نيا دهخدا. شد دنبال تيهدا صادق زاده جمال یعل محّمد ۀليوس به ها بعد
 غالم دله، حسن سگ خرمگس، دخو، مانند یگوناگون یامضاها بودبا ارتباط در رانيا روز یدادهايرو با

 تر معروف همه از که کرد یم منتشر دخو و الفقرا ،خادمیچ روزنامه شاه،يعل دخو رالجوال،ياس گدا،
  .است" دهخدا "مخفف که بود دخو یامضا همان

. است تحّرک و پرخون و یميصم و ساده" پرند و چرند "نثر که ساخت نشان خاطر یجواد دکتر
 استعارات، و هاتيتشب اصطالحات، از سبب نيهم به و اند مردم ۀتود" پرند و چرند  در دهخدا مخاطبان
 زبان به دهخدا که نيا به اشاره از پس ناطق. است سرشار آنها یها کالم هيتک و ها دشنام متلها، مثلها،
 ليجل و او انيم متقابل یريپذ ريتأث از است، سروده یترک زبان به شعر یتعداد و بود مسّلط مالکا یترک
 باکو در لياسراف صور با همزمان که" نيمالنصرالد "یفکاه ۀروزنام ريمد و گذار انيبن زاده، یقل محّمد
 عصر هم که ادهز یقل محّمد ليجل. گفت سخن ديرس یم زين رانيا به آن یها شماره و شد یم منتشر
 و ها نوشته در و کرد یم منتشر باکو در را نيالد نصر مّلا ۀروزنام بود تبار یرانيا یترکها از و دهخدا
 از یتعداد یجواد دکتر صحبت انيجر در. داشت یاديز تمرکز زين رانيا یرو بر خود یکاتورهايکار
 سخت و شد گذاشته شينما به پرده یرو بر" نينصرالد مّلا "در افتهي انتشار یکاتورهايکار یها دياسال
 شد، یم دهيکش یآلمان ستيکارکاتور کي توسط کاتورهايکار نيا سخنران ۀگفت به. قرارگرفت توجه مورد
 آنها او و دادند یم حيتوض او یبرا شد یم کاتاوريکار ديبا راکه یموضوعات روزنامه در که یمعن نيا به
  . ديکش یم مهارت با را

 حاضران یبرا را مقاالت نيا از نمونه دو پرند و چرند در دهخدا کار سبک دادن ننشا یبرا ناطق
  :شود یم نقل دو آن از یکي ريز در که کرد قرائت

 ا،يميس و ايميل و ايميک در مهارت و اوتاد و ابدال دنيد و هندوستان در مسافرت سال نيچند از بعد"
 از کيهر در یکس را دوا نيا اگر. است اکيتر کتر یدوا آن و شدم نائل یبزرگ ۀتجرب به الحمدهللا
 ها روزنامه ۀهم در گرفت، یم انعامات شد، یم ازيامت صاحب ناچار کرد، یم کشف خارجه ممالک



 که نيهم. است یثانو عتيطب عادت. ستين قدردان رانيا در که کنم چه اّما. شد یم درج یبزرگ به نامش
 و جيتدر به که است نيا مخصوص عالج. کند ترک تواند ینم یآسان به گريد کرد عادت یکار به یکس
  .فتديب سرش از یبکّل که یوقت تا کند کم زمان مرور به

: که نيا به است ممکن اکيتر ترک که کنم یم اعالن خود یاکيتر وريغ مسلمان برادران تمام به من حاال
 کي یروز خورد، یم اکيتر قالمث دو یروز اگر مثال ا،يثان باشند، مصمم و جازم ترک امر در اّوال
 کشد، یم اکيتر مثقال ده که یکس و. کند اديز آن یجا به نيمورف گندم دو کرده کم اکيتر از گندم
 مثقال دو که یوقت تا کند مداومت طور نيهم و دينما اضافه شيحش نخود دو کرده کم نخود کي یروز
. رسدي شيحش مثقال ستيب به یدنيکش اکيتر مثقال ده و یدنيکش شيحش مثقال چهار به یخوردن اکيتر
  .است آسان وحدت دوغ خوردن به شيحش  ليتبد و نيمرف  دزدک آب به نيمرف خوردن ليتبد آن از بعد

 زحمت از را خودتان چرا کرده، آسان طور نيا را کارها خدا که یصورت در من، یاکيتر وريغ برادران
  د؟يرهان ینم وقتو و مال همه نيا کردن تلف و مردم مفت یحرفها

 و بزرگان شهيوهم است آسان یليخ کار و ستين مرض موجب بشود قسم نيا به اگر عادت ترک
  .کنند یم عمل طور نيهم ندازند،يب مردم سر از را یزشت عادت خواهند یم که هم نيمتشخص

 یم فکر رگانبز که یوقت مثال." کدگرندي نيقر دولت و عقل "که است گفته خوب شاعر واقعا دينيبب مثال
 گندم زراعت به را عمرش ۀهم ديبا تّيرع و ندارند خوردن گندم نان استطاعت و رنديفق مردم کنند

  :کنند یم چه دينيبب باشد، گرسنه شهيهم خودش و کند صرف

 اهدانه،يس ، جو ۀتلخ من کي خروار هر در روزدوم. پزند یم خالص گندم با را نان نو سال اّول روز
 است معلوم. زنند یم آن به یمثقال هشت چارکه، کلوخ، -کنم عرض مختصر مثال شن ه،ونجي اّره، خاک
 یم من دو دوم روز. شود ینم معلوم چيه زهايچ نيا از من کي است صدمن که گندم خروار کي در که

 جو، تلخه، صدمن گند، من صد بشود، روز ده و ماه سه که روز صد از بعد و من سه سوم روز زنند،
 گندم نان عادت و نشده ملتفت چکسيه که یصورت در. است شده شن و ونجهي کاه اّره، خاک ه،اهدانيس

  ."کدگرندي نيقر دولت و عقل "که واقعا. است افتاده مردم سر از هم خوردن

. دارد ريکب عالم به تمام شباهت و است ريصغ عالم انسان که ديدان یم البته! من یاکيتر وريغ برادران
 و کوه وار،يد در، کلوخ، سنگ، درخت، وان،يح یبرا دهد یم دست انسان یبرا که زيچهر مثال یعني

 که چرا دهد، یم دست هم انسان یبرا دهد، یم دست نهايا یبرا که زيهرچ و افتد یم اتفاق هم ايدر
  .ريکب عالم آنها و است ريصغ عالم انسان

 سنگ سر از که همانطور انداخت، مردم سر از را یعادت است ممکن که ميبگو خواستم یم را نيا مثال
 که باشد یانسان چه پس. است تمام مشابهت ريکب عالم و ريصغ عالم انيم چراکه انداخت، آجر و کلوخ و
 یموقوفات. ساخت مرحوم یهاد خيش حاج مرحوم یا ضخانهيمر کي مثال. باشد کم هم کلوخ و سنگ از
 داشت اتيح یهاد خيش یحاج تا. باشند آنجا در ضيمر رنف ازدهي شهيهم مثال که کرد نّيمع آن یبرا هم
 به مدرسه طّلاب شد مرحوم یهاد خيش یحاج که نيهم. کرد عادت ضيمر نفر ازدهي به ضخانهيمر



 خلف پسر نيا دينيبب حاال. یکن ما خرج را مدرسه موقوفات که ميدان یم آقا ترا یوقت ما: گفتند پسرش
  . کرد چه علم قّوت با ارشد

 تا نطوريهم و چهارتا چهارم ماه تا، سه سوم ماه تا، دو دوم ماه کرد، کم را ها ضيمر از یکي ولا ماه
 گريد ماه پنج تا هم نفر چند آن ر،يتدب حسن به کم کم و دهيرس نفر پنج به ها ضيمر ۀعّد که حاال
 زيچ همه و کس همه سر از را عادت شود یم چطور ريتدب با دينيبب پس. رفت خواهند انيم از

 بشود ناخوش که نيا بدون داشت عادت ضيمر نفر ازدهي به که یا ضخانهيمر حاال. انداخت
 ريصغ عالم که انسان مثل و است ريکب عالم جزو هم آن که نيا یبرا چرا؟ افتاد، سرش از عادت
  . انداخت سرش از را عادت شود یم است

 کالم در انهيعام اصطالحات کمک به دهخدا توسط روز موضوعات کردن وارد به نيهمچن سخنران
 گونه نيا از یا نمونه و اشاره زين مردم ۀتود فهم خور در یول زيآم طنز یشعرها پرداختن و منظوم
  .خواند مردم یبرا ديآ یم ريز در که" یآکبال "نام به را ها شعر

  یفکاه مسّمط

  یآکبال ندهينما معروف دلقک از     یآکبال بنده هر ۀراند خدا مردود
  یآکبال زنده از نه و یگذشت مرده نز    یآکبال خنده و مسخره با و یشوخ با

  یآکبال دنده کي و پهلو کي چه تو یهست      
  حال از نه جذبه از نه ش،يزدرو خوف نه   رّمال ز و ريگ جن ز و نيب کف ز ميب نه
  یآکبال زنده سر گور یببر مشکل    شاپشال شتويپ از نه و ريتکف ز ترس نه

  یآکبال دنده کي و پهلو کي چه تو یهست      
  است جوال محبوس فهيطا نيا از یمين تا    است محال تو اليخ که نگفتم بار صد
  یآکبال پراکنده حرف بزن باز یه  است محال قوم؟ نيا در اسالم شود ظاهر

  یآکبال دنده کي و پهلو کي چه تو یهست      
  یديدر آخوند ُلق کاغذ ۀپرد گه    یديپر شيدرو ۀپاچ و پر به یگاه

  یآکبال کنده پوست چه؟ یعني یستيبا در رو    یديدم صور در همه را نهان اسرار
  یآکبال دنده کي و پهلو کي چه تو یهست      

  جهّنم به تّيحم قوم نيا در ستين گر   جهّنم به تّيرع ُمرد یگرسنگ از
  یآکبال سازنده و مطرب با تو باش خوش  جهّنم به تّيحم ِعرق ديبر اکيتر

  یآکبال دنده کي و پهلو کي چه تو یهست      
  شاد؟ شود هّيعدل ز و قانون ز آخوند  اد؟ي از رود رانيا در رشوه یمنتظر تو

  یآکبال زنده شود مرده بگو کدفعهي  آزاد شود مرشد ز و رّمال ز اسالم
  یآکبال دنده کي و پهلو کي چه تو یهست      

  
  



  
  
  

 گاه هر گفت،  داشت اختصاص شاعر یدهخدا هب صحبتش که برنامه سخنران نيدوم ،انيلطفعل رياردش
 اند داشته را رهايتأث  نيشتريب رانيا در استيس ادب روند بر گذشته قرن کي در که یکسان به ميبخواه

 شک یب دهخدا اکبر یعل م،ينيبرگز را ها چهره نيتر شاخص و نيبرتر آنان انيم از ميبخواه.   ميشينديب
  .رديگ یم قرار نينخست نفر چند فيرد در

 دهخدا تاديا یها تيفعل ۀکارنام و یزندگ از یا فشرده ۀگاهنانام به خود سخنان ۀادام از شيپ سخنران
  .کرد اشاره

 چشم از شيپ در بود نيقزو متوسط مالکان از که خانباباخان پدرش. تهران در یشمس 1258 در تولد -

  .بود کرده مکان نقل تهران به یزندگ به اکبر یعل گشودن

  یبروجرد نيعالمجس خيش ۀمدرس در ینيد علوم یرياگفر -
 لسوفانيف و علما نيمهمتر از ،یآباد نجم یهاد خيش حاج محضر در ینيد علوم در شتريب یرس غور -

  . عصر یمذه
   یاسيس علوم ۀمدرس یآموزش ۀدور رساندن انيپا به -
 ريوز یغفار الدوله عاونم یمنش عنوان به بخارست به سفر و خارجه امور وزارت خدمت به ورود -

  یهنگر - شياتر یامپراتور نزد مختار
  .وجود یتمام با جنبش نيا به وستنيپ و یخواه مشروطه جنبش ۀبحبوح در رانيا به بازگشت -
 نه یزيتبر خان قاسم رزايم و یرازيش خان ريجهانگ مبزا اتفاق به ليصوراسراف ۀنام هفته انداختن راه به

  .یشمس 1324 در شاه نيمظفرالد ۀليوس به تّيمشروط نفرما یامضا از شيپ ماه
 ،"پرند و چرند"رگذاريتأث یطنزها با ژهيبو روزنامه نيا در یسندگينو یبازو و متفکر مغز نقش یفايا -

 یمّل یشورا ادينوبن مجلس بمباران فرمان از شيپ روز سه آن ۀشمار نيآخر و نيودوم یس که
  .افتي انتشار شاهيعل محمد توسط

 آنان شدن کشته و شاهيمحمدعل مانيدژخ دست به خواهانيآزاد از گريد یجمع و خان ريجهانگ اسارت -
  . باغشاه در او فرمان به

 از گريد ۀشمار سه آنجا در او. سيسو در وردنيا شهر به رفتن سپس و سيپار به فرار به دهخدا قيتوف -
 به زمان همان در را" آر ادي مرده شمع ز آر ادي" معروف مسمط و کرد منتشر را لياسراف صور

  .داد انتشار و سرود خود ۀافتاد خاک به دوست ادي
 و راه یريگيپ واقع در که" سروش "نام به یا نامه هفته از شماره نيچند انتشار و هيترک به متيعز-

  .بود" لياسراف صور "روش
  .یمّل یشورا مجلس یندگينما به شدن انتخاب و رانيا به بازگشت-

  .تهران یسو به یشرويپ و رانيا خاک به هيروس ارتش تهاجم اول، یجهان جنگ آغاز



 ميعظ کار آغاز و استيس از یيجو کناره ،یاريبخت ليا به شدنش پناهنده تخت،يپا از دهخدا، فرار-
  .شد صرف آن به او عمر ۀيبق سال چهل که یسينو فرهنگ

 نفت صنعت کردن کردن یمّل با که مصدق تردک دولت از یبانيپشت در استيس ۀعرص به دهخدا بازگشت-
 با حرکت نيا. کرد آغاز رانيا در قانون حکومت و یدموکراس یبرا را یيربنايز نهادن بنا

  .ديگرد متوقف 1332 مرداد 28 یيکايآمر یسيانگل یکودتا

. یفاطم نيحس دکتر یجستجو در 1332 ماه مهر در کودتا کارگزاران توسط دهخدا اقامتگاه به هجوم-
 را دهخدا. او از خشونت با توأم و نزاکت از یخال یيبازجو و ینظام یفرماندار به دهخدا انتقال

  . کردند رها اش خانه داالن در و گرداندند باز اقامتگاهش به اغماء حال در شب مهين
 و شکست ريتأث ريز 1354 ماه اسفند هفتم دوشنبه روز غروب در رانيا استيس و فرهنگ بزرگمرد -

 در و بست فرو جهان از چشم داد یرو کشورش و مردم یبرا کودتا وقوع با که یبزرگ یکامنا
  .شد مرگ دق واقع

 و یدرخشندگ با دهخدا یغنا عمق به یيها تيشخص: گفت خود سخنان ۀادام در انيرلطفلياردش
 وجود با که یيها تيشخص. اند کرده رشد کمتر ما کشور یهوا و آب در استعداد یگونگونگ

 دهيبرچ یآلودگ هرگونه از دامن باشند توانسته افتخار و شهرت یها قّله نيبلندتر تا بلندشان روازپ
 ثمر پر عمر کرد سراغ توان ینم ندرت به روزگار نيا آوران نام در که یتنزه و یوارستگ با و

  .   باشند رسانده انيپا به را خود
 تيمشروط استقرار راه در خودگذشته از مبارز انعنو به دهخدا تيشخص ۀگان چند ابعاد به آنگاه ناطق

 مبتکر، و استعداد با ینگار روزنامه عنوان به کشور، در استبداد یظلمان شب به دادن انيپا یبرا
 و یاجتماع مفاسد کردن برمال یبرا آن از جستن سود و نو ۀويش به یسينو طنز شگاميپ عنوان به

 به ،یسينو ساده شکوتيپ عنوان به مردم، حقوق به نمتجاوزا و انيزورگو با کاريپ و یاقتصاد
 یروز شبانه و وقفه یب کار سال پنج و چهل با که ما سينو فرهنگ دانشمند نيبزرگتر عنوان
 توانا یشاعر عنوان به انجام سر و گذاشت خود از بعد یها نسل یبرا یميعظ یمعنو ۀنيگنج
 و تيشخص گريد ابعاد کنار در خداده یشاعر چند هر که کرد نشان خاطر یو. کرد اشاره
 گذاشته یباق خود از یماندن یجا به یيکارها زين رشته نيا در او گرفته، قرار هيسا در او استعداد
 گرد نيتينخس که یسينو فرهنگ کار در او یاصل ارانيدست از یکي ن،يمع محّمد دکتر. است
 را دهخدا اشعار:"است نوشته استاد تعداداس از ُبعد نيا با ارتباط در بود زين دهخدا اشعار ۀآورند

 یدارا آنها از یبرخ و سروده متقدمان سبک به که یاشعار. کرد ميتقس دسته سه به توان یم
 دوم. است دشوار متقدم یشعرا یها گفته از صشانيتشخ که است یاستحکام و جزالت چنان
 نيا از " آر ادي مرده شمع ز آر ادي "مسّمط. است رفته کار به یادب تجدد آنها در که یاشعار
 اشعار سوم. آورد شمار به یفارس نو شعر یها نمونه نينخسست از را آن بتوان ديشا و است دست
 دارد که یمعرفت و دانش و فضل ۀهم با که دهخدا. است پرداخته انهيعام زبان به تعمدا که یفکاه
 باب من یگاه من: "دهد یم نظر نيچن خود یها شعر ۀبار در است فروتن کمال حّد در یمرد
 نخواسته یمالحظات به اي ُحجب نظر از دوستان. ام خوانده دوستان یبرا و ساخته یيشعرها تفنن
 با امر نيا قضاوت. نظم اي شعراست ها گفته نيا که دانم ینم خود من. کنند نظر اظهار اند



 است "  آر ادي مرده شمع ز آر ادي "مسّمط  دهخدا یشعرها نيمعروفتر از یکي." است خوانندگان
 شعر نيا نزول شأن در دهخدا.است شده سروده لياصراف صور رخانيجهانگ رزايم یرثا در که
 مرحوم ۀنام تيوص: "است نوشته نيچن خود عصر دوستان فرهنگ از السلطنه معاضد به

 فيرد در بايتقر خودم نظر به. است حاضر. کردم تمام بسازم شعر به بود بنا که را خان ريجهانگ
..."   است خوب شيدائ یبرا کند، فيتعر او از ننش که را یدختر اگرچه. است یياروپا یشعرها

  :شعر آن نکيا و
  آر ادي مرده شمع ز آر ادي      

  یاهکاريس سر ز بگذاشت     تار شب نيا چو سحر مرغ یا
  یخمار خفتگان سر از رفت       ازهار بخش روح ۀنفح وز

  یعمار لگونين ۀجبوبم      زرتار زلف ز گره بگشود
  ،یحصار خو زشت منيواهر      داريپد شد کمال به زداني

  آر ادي مرده شمع ز آر ادي      
  خواب ترا شد چو انيع ريتعب      بند نيا اندر وسفي همره یا
  اصحاب کام به عدو محسود    خند شکر از لب شعف ز پر دل
  مهتاب و مينس از تر آزاد      ونديپ و شيخو و اري بِر یرفت
  احباب وصال یآرزو در    چند کي تو با شام همه وکا زان

  آر ادي شمرده سحر به اختر      
  معدود نيسن نيا چو بگذشت      عمران پور هيت همره یا

  عود و عنبر ميشم صبح هر      وانيک به شد چو زر مذبح وز
  مشهود شيخو وعد چو بنمود      عرفان بزم نغز شاهد وان
  موعود ارض یرو رتحس در      نادان قوم گناه به کاو زان

  آر ادي سپرده جان هيباد در      
  نيمسک مستمند بلبل یا      ُخّرم دوباره شود باغ چون
  نيچ ۀخان نگار آفاق      سپرغم و یسور و سنبل وز
  نيتمک و قرار کف ز داده تو      شبنم ز رخ به عرق و سرخ گل
  نيتسک شوق نار به داده نا      غم از که رس شيپ نوگل زان

  آر ادييي فسرده ید یسرد در      
  یيطال ۀدور کودک یا      آباد زمانه نو ز گشت چون
  یيخئا سر ز خدا بگرفت      شاد خود بندگان طاعت وز
  یيژاژخا دهان بست گل      شّداد کاخ نه ِاَرم رسم نه
  یيستا حق جرم به مأخوذ      جّلاد غيت نوک به که کس زان

  آر ادي خورده مرگ ۀمانيپ      

  
 و یيگو زور و یستمکار ۀتخطئ ،یبرابر و یآزاد به عشق او طنز قطعات انندم زين دهخدا یشعرها در

  :زند یم موج هنيم به مهر ژهيبو
  است در خاطر به یزخرد هنوزم

  دست برده انيماک ۀدرالن که
  ديگز یسخت به سان آن منقارم به
  ديدو دم آن رگ از خون چو اشکم که
  هان که زد ام هيگر بر خنده پدر
  انيماک از آموز یدار وطن



  
 یشعر در و آمد در به خود یاسيس ۀخواست خود و یطوالن یانزوا از مصدق یزمامدار کوتاه ۀدور در آنکه از پس دهخدا

 به را آزادگان و پرستان هنيم ۀهم سرود" دييکجا دييکجا رفته حج به قوم یا "موالنا معروف ۀسرود یاقتفا به که
  :کرد دعوت هنيم مدت دراز و نيراست نافعم از دفاع واقع در و مصدق از یبانيپشت

 کجاييد کجاييد آزاده مردم اي
  بياييد بياييد افسرد آزادگي

  بخوانيد آزاده چو تاريخ و قصه در
  شماييد شماييد آزاده از مقصود

  جهانيد چشم روشني شما شبهه بي
  ضياييد و نور شما خورشيد ي چشمه در
  درد هر به خويش خرد و گري چاره با
  دواييد دواييد رنجور قمشر بر

  راست شما و پدرانتان مفاخر بسيار
  بفزاييد ها آن بر لخت يک که کوشيد
  قدرت و نعمت آن مصدقتان بنمود
  مگراييد سر آن از هست کفتان کاندر
  مصدق راه جان و دل از همه گيريد
  خداييد مرد اگر درآييد ره زين

  
 نا یها واژه و شود یم دهيچيپ یکم اش یشناس لغت ميعظ دانش ارياخت یب ريتأث تحت دهخدا یها سروده از یا پاره هرچند
 یيها ترانه به یقيموس یبرا متناسب و کوتاه یها وزن از استفاده با او اشعار از گريد یبرخ ابد،ي یم راه آنها در مأنوس
  :ديکن توجه ريز ۀنمون به. شوند یم ليتبد النيس پر و مّواج

  
  است گرد نيا در یشهسوار    

  یدار جانفزا نکهت        یدار غمزدا ۀغمز
  یدار خدا با ار یراه     یدار جفا قصد کيل

  یدالزار نيا از کن بس    
  پروردن نهيک نيا از چند      خوردن جگر نيا یک به تا
  بشمردن دوست بر بوسه      بفشردن یپا جفا در

  آزردن دل را خستگان    
  ستيچ نشستن بانيرق با      ستيچ بستن احباب بر در
  ستيچ شکستن بستن عهد      ستيچ گسستن بانيبج از

  ستيچ َخستن شيخو ۀبست    
  است فرسنگ به گل بو نه نيا      است زنگ لشکر مو نه نيا
  است رنگين است رنگ نه نيا      است ارتنگ نقش رو نه نيا

  است سنگ و کاهن دل، نه نيا    
  است خروار به گل را باغ      است بار ُدر ابر چمن در

  است پرگار کار را عشق      است ربازا روز را ُحسن
  است کاريپ هنگام چه نيا    

  است سرد گدانيد را مهر      است سرد یمردم ۀچهر
  است درد دل به کش آن داند      است ناورد یغوغا نه نيا

    است گرد نيا در یشهسوار    
  

 با را انهيعام زبان بار نيستنخ یبرا ها شعر نيا در او. رسد یم استاد زيآم طنز و یفکاه یشعرها به نوبت انجام سر و 
 یها سروده گونه نيا شمار هرچند. است جسته سود آن از خود مقصود انيب یبرا و کرده یفارس شعر وارد تمام مهارت
  :آورد حساب به استاد اشعار نيرگذارتريتأث از ديبا را آنها یول است معدود دهخدا



     

  

  مِلت و رؤسا
 خاک به سرم بچه به هوش اومده

ک سرو دوگوش اومدهي ننه،بخواب  
  
  خورهی آد،میه نکن لولو ميگر

  برهی رو می آد بزبزیگرگه م
  

گشنم-ننه چته؟!اهه!اهه  
-  ! کمه؟ین همه خوردي،ایبترک

  
شيش پي،پیشي پیچخ چخ سگه،ناز  

شيش،کي،کی جونم،گلم باشی الیال  
  

-   دمی ننه دارم جون میاز گشنگ
-   دمیه نکن فردا بهت نون ميگر

  
-   رهیجونم داره در م! ننهی وایا

- رهي داره سر میزيه نکن ديگر  
  

- خ شدهين چطور يدستم آخش،بب  
- ن ممه آخ شدهيتف تف جونم بب  

  
-   زنه؟یسرم چرا انقده چرخ م

-   کنهیم*چا *شه ي پی سرت شیتو
  

هاق هاق- جونم چت شد؟-...خ خ،خ خ  
  خاله چشماش چرا افتاد به طاق؟یوا
  

  سرد شدهنيا ببيآخ تنشم ب
 رنگش چرا،خاک به سرم،زرد شده؟

  
  !رود! بچه م رفت زکف،رودیوا

  .ماند به من آه واسف،رود رود
  

 است که دهخدا عمر استثنائا ی و تنزه و پاکدامنیه کنم تقوي آن تکی خواهم بر رویان مينچه در پاآ: سخنران آنگاه افزود
 است که یزي آن چی اخالقی و تبّراین ورستگيدهخدا و ات ين جنبه از شخصيا. پربار خود را با آن به سر آورد

مان يت و ايدهخدا  با کردار درست، صمصم. اد همگان باشديد فرايخ  کشورمان باي از تارین دوران بحرانيدر ا
  ی کسانۀهم. ستي نی و مردمی اخالقیارهاياست وداع با معيدان سي ورود به مۀخود مانند مصدق نشان داد که الزم

 ی و بهروزیهن دارند و در راه آزادي را به خاطر دفاع از منافع مردم و میاسي سیرو دارهاي شرکت در گۀيداع
ش ي خوی برایروي در خور پیک الگوي دهخدا و راه و رسم او را به عنوان ی توانند زندگی کنند میران تالش ميا

 ."ننديبرگز












