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   افراشتهد علیويژه نا
  

  
 

  ينامه
  "شاعرتوده" شته به

دستش شكست و : احسان طبري    !نه قلمش ا
زندگي و آثار محمدعلي افراشته وگو با نصرت گفت   ا

  ه،گيِله مرد، َسَحر َدِمه   شاعر تودهاحمد زاهدی لنگرو

  مردم بود طنز نبود، درد و غماهللا نوح نصرت

خشی از : ايشنامه نم    » مفتخوراالعيان«  آت

بمب ] از [ خانمان سوزتر( بمب اتم  ؛آنيد پالتو چهارده   : اشعار - 

  يک زارع که به تهران سفر کرد د؛  ) اتم وافور است 

            ی خودکشیافراش   +
 

 
محممهء 

 
زندگ

افرا:  آذين 
فراشته ، نه 
هللا نوح درباره 

يادي از : دی 

شعر او :    

شي مزاج ؛ ب

حيا   ؛  ساله
نامهء ؛  هاتی  

کمد: ته 
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  )گيالني(سهم گيالنيان در زبان و ادب فارسي ـ بخش دوم ـ استاد احمد سميعي :  از يبخش
 

 
   ١٣٨۴ خرداد ٢٢
  

ت که دربارة سيجا مجال آن ن نيدر ا).  ش١٣٣٨ بازقلعة رشت ـ ي ش روستا١٢٨٧) (افراشته (يا راد بازقلعه
 افراشته، هرچند در يهنرها.  حق شودي در حد مطلوب اداي افراشته در جهان ادب و شعر فارسيشأن و منزلت ادب

، چهرة ياس ملي که در مقياس محليتنها در مق  نهيو. ان نشده استي هنوز بيقيشعر منعکس است، به زبان تحق
 است يافراشته شاعر. ان و شناخته نشده استيد بي و باديچنان که شا  او آنيها ييهنرنما.  استي ممتازيادب

 از يو. رينظ يد بتوان گفت بيران شايات ايات و مناسبات در ادبي و خلقينة انتقاد اجتماعيصاحب سبک و در زم
ران ثبت شود ي ايخ ادبيسته است که در تاريان در عرصة شعر و ادب است و نامش شايالنيالن و گيافتخارات مسلم گ

او در . ده استير نکشيالن به تصويت را در گي او، مناسبات مالک و رعي به مهارت و استاديچ هنرمنديه. اهد شدو خو
 متفاوت، يها تيت، در موقعيارباب و رع. ز هستيس نينو شنامهيست، نمايتنها شاعر ن» چهار فصل  « يلکيمنظومة گ

  ک به يهر
  

 شده منتشر،   » درباره شيون فومني، شاعر طنزپرداز گيالني/ نز شيون ط «  :  با عنواِن بكتاجي.پ.مدر نوشتهء 
 :در 

  
  

  September 16, 2006  
  :از جمله آمده است 

ست که دربارة شأن و ي نجا مجال آن نيدر ا).  ش١٣٣٨ بازقلعة رشت ـ ي ش روستا١٢٨٧) (افراشته (يا راد بازقلعه
 افراشته، هرچند در شعر يهنرها.  حق شودي در حد مطلوب اداي افراشته در جهان ادب و شعر فارسيمنزلت ادب

 ي، چهرة ادبياس ملي که در مقياس محليتنها در مق  نهيو. ان نشده استي هنوز بيقيمنعکس است، به زبان تحق
 است صاحب يافراشته شاعر. ان و شناخته نشده استيد بيد و بايشاچنان که   او آنيها ييهنرنما.  استيممتاز

 از افتخارات يو. رينظ يد بتوان گفت بيران شايات ايات و مناسبات در ادبي و خلقينة انتقاد اجتماعيسبک و در زم
و خواهد ران ثبت شود ي ايخ ادبيسته است که در تاريان در عرصة شعر و ادب است و نامش شايالنيالن و گيمسلم گ

او در منظومة . ده استير نکشيالن به تصويت را در گي او، مناسبات مالک و رعي به مهارت و استاديچ هنرمنديه. شد
ک ي متفاوت، هريها تيت، در موقعيارباب و رع. ز هستيس نينو شنامهيست، نمايتنها شاعر ن» چهار فصل  « يلکيگ

ز، او يدر عالم واقع ن. تين منظومه، هم ارباب است، هم رعيته در اافراش. دهند يش را نشان ميبه زبان خود، منش خو
  :کند يان مين نسب را به طنز بي، ايلکي گيتيخود او در ب.  و پدرش تاجر مالکييمادرش روستا:  دورگه بودينوع به

  
  افراشته ِپر آدم و انسان بو َبَمرده 

  مرده لهي گي َا شاعِر کّذاب جه مار
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  .است) يدهات (مرد لهين شاعر کّذاب از مادر گيا// آدم و انسان بود مرد پدر افراشته : يعني

 ي پايالن است و جايندة گيشگام همة شاعران پوي و پيلکي شعر گيساالر و راهگشا کاروان« نده، يقول پا افراشته، به
 است ييسرا يلکيگانه گي يو. »داست يان پيسرا يلکيش همة گيشاپيلک، پيات گياو، در فراز و فرود راه ناهموار ادب

  . قرار نگرفته استي فارسيها و الگوها ر ساختي را به کمال حفظ کرده و تحت تأثيلکي زبان گيکه اصالت دستور

  

       org.wikipedia.fa://http  

  افراشتهيمحمدعل

  .ا، دانشنامٔه آزاديپد يکياز و

  . بوديرانينگار ا طنزنگار و روزنامه) ١٣٣٨-١٢٨٧ (ته افراشيمحمد عل

جنبش  شد و در دوران ياسي سيها  وارد مبارزهيا آمد و در جواني به دنرشت باز قلعه ي در روستا١٢٨٧او در سال 
دساز را ي قفل و کلي به معنچلنگر به نام ي فکاهيا  روزنامه١٣٣٢ تا ١٣٢٩ ي، و در فاصله سالها کردن نفتيمل

  .منتشر کرد

  . چشم بر جهان فرو بستي قلبيماري با بهيصوف در ١٣٣٨بهشت ي ارد١۶افراشته در 

  

 

    org.language-persian.www://http 

 درباره شاعر

ولي او را متولد ,  ش در رشت به دنيا آمد١٢٨٧اي در سال  جواد مجتهد باز قلعه فرزند حاج شيخ, محمد علي افراشته

گرفت ولي پس از مدتي  مقدمات تحصيل را در زادگاهش فرا. اند از روستاهاي قديم حومه رشت نيز دانسته“ قلعه باز”

, دست فروشي, آشاورزي, اش به آارگري  اجتماعي او در زندگي. ترك تحصيل آرد و براي امرار معاش به آار پرداخت

مطبوعات و روزنامه , آردن آارگاهي به نام شرآت آب يابداير , ء شهرداري  جز آارمندي, بازيگري تماشاخانه, طوافي

ابتدا در روزنامه  , ش١٣١٤از حدود . از آودآي به سرودن شعر پرداخت. روي آورد.... معماري و,آموزگاري ,نگاري

ار معم"و " پرستو چلچله زاده"توفيق با امضاهاي  و چندي بعد در روزنامه" پرستو چلچله زاده"فكاهي اميد با امضاي 

پالتو "در نخستين آنگره نويسندگان ايران شرآت آرد و دو شعر طنز , ١٣٢٥ماه  در تير. به طنز نويسي پرداخت" باشي

شهر است و  شعرم مال مردم جنوب«: پيش از خواندن اين اشعار گفت. را خواند" شغال محكوم"و " ساله چهارده

مخاطب طنز افراشته » .خودم را دارم  من هم طرفدارانممكن است شعراي پيرو انوري و عسجدي آن را نپسندند ولي
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, او شيرين. به آار گيري زبان مردم عامي بود, ويژگي بارز شعر او  .مردم عامي و آم سواد بودند, )اعم از نظم ونثر(

ي شعرهاي اوج هنرنمايي او در. گفت و به اشكال سّنتي در اشعار موزون و مقّفي مقيد نبود ظريف و ساده شعر مي

شتابزده و , در نثر. گيلكي مي دانند تا آنجا آه او را بزرگ ترين سراينده اشعار, است آه به زبان گيلكي سروده

جامعه را صحنه در گيري منافع طبقاتي , و سياسي خود گزارشي مي نوشت و به تناسب جهت گيري هاي عقيدتي

, صيف تيپ هاي اداري و بازاري توفيق نسبي داشتدر تو, زندگي مردم خرده پا به سبب آشنايي نزديك با. ديد  مي

جوهر هنري غلبه  داستانهايش گاه جنبه حمايت از شعارهاي حزب توده را پيدا مي آرد و نظريه سياسي بر ولي

آرد آه مطالب آن به جز يك داستان آه به فلم   مجله پر تيراژ و معروف چلنگر را منتشر١٣٢٩ اسفند ١٧از . يافت  مي

  : قالب شعر داشت اين شعر معروف افراشته  همه,  محمد امين محمدي بود خود او يا

 

پس از آودتاي . آنار عنوان مجله مرتبًا چاپ مي شد " محرومان سر بشكني اي قلم اي دست اگر پيچي از خدمت

زبان  به) ززنبور قرم" (استرشل" در هفته نامه ١٣٣٦از . سپس به بلغارستان گريخت, مخفي بود يك ماه ونيم, ١٣٣٢

 .در صوفيه درگذشت  سالگي بر اثر سكته٥١ در ١٣٣٨ ارديبهشت ١٩سرانجام در . بلغاري داستان مي نوشت

 

  .نقل مي شود و از سروده هاي وي" پالتو چهارده ساله"در زير شعرهاي معروف 

  

 
 

 اي چارده ساله پالتوي من

 اي رفته سر آستين و دامن

 رسيدي اي آن آه به پشت و رو

 *  ايديجر خوردي و وصله پينه

 نداري هر چند آه رنگ و رو

 اي و اطـــــو نــــداري وارفتـــه

 دستمال گشته يقه ات چو قاب

 صد رحمت حق به لنگ بّقال

 پاره بوده چو قلب مجنون

 بقچه گلين جون چو, هچل تك

 اي رفته به ناز و آمده باز

 رزاز صد بار گرو دآان

 خواهـــم ز تو از طـــريق يـــاري

 داري امســـالـه مـــرا نگــــه

 اين بهمن و دي مرو تــو از دست

  است خـــدا بـــزرگ, تـا سال دگـــر

  

  صدر رويا/ مجموعه ديدار با طنز: برگرفته از 
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با صبح دمان، برگزيده شعر معاصر ايران از مشروطيت تا (  ،  چرا که در منبعِ  ديگر ی ست ء نوشتارسليقه* 

 نگاه .آمده است  " ييدى"  ،  ) انقالب، مقدمه و انتخاب از ميمنت مير صادقى، انتشارات سخن ، چاپ اول،

  :کنيد به 

  ــــات و فــرهـنـگي ادب

de.poesie-mani.www://http  

آمده است که اشتباه است و  "  نديدي "   ،  و همين کلمه در    .آمده است" ئيدی "   ، اشعار دشنه گوندر  

  ايل بيگی.م " .اشتباِه تايپی " شايد 

  

  

  

World Forums30P 
  

  ته رشتى، محمد علىافراش

  شاعر و روزنامه نگار

   باز قلعه از توابع آهدم رشت-  ش ١٢٨٧: محل تولد سال و

   ش صوفيه١٣٣٨: سال و محل وفات

 

متولد باز قلعه از توابع . نگار شاعر و روزنامه, )ش١٣٣٨-١٢٨٧. (فرزند جواد, محمد على, افراشته رشتى: زندگينامه

. تأمين زندگى ناچار شد خيلى زود دنبال آسب و آار برود  تحصيل پرداخت براىدر همان جا به. آهدم رشت بود

و , معمار ,روزنامه نويس, مقاطعه آار, آارمندشهردارى, راننده,هنرپيشه, معلم , تجارتخانه تحصيلدار, شاگردى عطارى

ى با احوال مردم به آشنائ. پرورانند با همه طبقات دوست بود و مى دانست مردم در سر چه مى. مجسمه سازشد

را در سالهاى » چلنگر«روزنامه فكاهى . سرود و حرف مى زد ساده شعر مى, اشعار افراشته لحن خاصى مى داد

روزنامه محشون از گفتارهاى سياسى و انتقادى منظوم و فولكورهاى اقوام مختلف  اين. ش منتشر آرد١٣٣٢- ١٣٢٩

وى در بلغارستان . توقيف شد اوان يافت و به علت انتقادهاى تند مكررًاودر بين دهقانان و آارگران نفوذ فر. بود آشور

   .درگذشت و در صوفيه به خاك سپرده شد

 

  . » مكتب «؛ » طبابت من درآوردى «؛ » آى گفتى «؛  »چهل داستان طنز نويس «؛  »مجموعه شعر«  :آثار
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   هفته پيک

htm.afrashteh_behazin93/page_hafteh/esfand12/hafteh/1383/com.peiknet.www://http  

  افراشته
  به قلم
  به آذين

   ي شاعرمردم-يشعر گيلك
پيرانه سر، هنوز . ز در بيمارستان باشد و شايد هم به خانه بازگشته باشدشايد هنو" به آذين"محمود اعتماد زاده 

دراين مجال، قصد نوشتن درباره به آذين را .  بيمارستانش آردي را داشت آه قلبش تاب نيآورد و راهيخيال تاخت جوان
وقت او ! به وقت خويش. شك بسيار خواهند نوشت و گفت ي روز اخير بسيار نوشتند و گفتند و ب١٠در همين . نداريم

 معاصر ي نشيند، بلكه، آنگاه آه سخن از تاريخ سياسينه آن گاه آه اين شمع شعله ور نيز از پا. نيز خواهد رسيد
 .وقت او خواهد رسيد.  گفته و نوشته شودي و آينه، خدعه و آئين ستيزيايران فارغ از لجن پراآن

در راه دفاع از خاك ميهن و در لباس . و اشغال ايران از دست داديك دست خود را در جنگ دوم . گيلك است" به آذين"
دن " برگرداند، آه سرآمد آنها ياو چند ُرمان را به فارس) به انتخاب رومن روالن( از ده ُرمان بزرگ جهان . ينظام
ترجمه زيبا . ار رفت در فرانسه نيز بسي  اشراف زادگان رو به سقوطي به ديدار بالزاك در ميهمان . ُشلوخوف است "آرام

  . اشراف استي اين حضور در ميهمانيبالزاك از جمله نشانه ها" زنبق دره"و دلنشين 

 دشوار تر از آن امان داده ي نيز اگر معيشت دشوار و زندگي داشت و در وادي نيز در داستان نويسيدست" به آذين"
 يبيانيه ها: آورد يداد و يا بر آاغذ م ياز دهان بيرون مآالم را آوتاه و فشرده . شك سرآمد دوران خود شده بود يبود، ب

  ".اتحاد دمكراتيك مردم ايران "ي قلم صادر شد، و بيانيه هايآانون نويسندگان ايران آه به قلم او و در دفاع از آزاد

 ياز تنگناهائ آرد، گفت آه اگر نبود غم نان و تامين معاش و عبور ۵٧ آه پيش و پس از انقالب يدر اندك مصاحبه هائ
با . آزمود ي بيش از اين مي داستان نويسي او حكومت ها بوجود آوردند، طبع خويش را برايآه پيش و پس از انقالب برا

  .  خانواده خويش را ادارهي آرد و زندگيترجمه زندگ

، با ي فارسياشت، بجابود و آنجا آه ضرورت د" رشت"زادگاهش . اهل تحقيق نيز بود، بويژه درباره ادبيات وتاريخ گيالن
خوانيد براين نظر  يدر باره ادبيات گيالن صاحبنظر بود و آنچه را م. گفت ي سخن ميمخاطب خويش به گويش گيلك

و شاعر طنز پرداز ايران " چلنگر "يسردبير هفته نامه فكاه" افراشته" و ستايش ياين مقاله را در معرف. حجت است
" مردم"مقاله را در ماه نامه ". اعتمادزاده. م"  مرداد و با نام مهندس ٢٨ ي پيش از آودتايدر سالها. نوشته است

  ". رضا رادمنش"بود و صاحب امتياز آن دآتر ” ياحسان طبر" آه سردبير آن يماه نامه ا.  يافته ايم١٣٢۶
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  "شاعرتوده" افراشته 
ريايش دوست  ي و گفتار شيرين و بيانسان يبيش ازآنكه من با افراشته ازنزديك آشنا شوم و او را به جهت صفات عال 

اين .  بچاپ ميرسيد آشنا بودمي حزبيدرروزنامه ها" ادبيات توده" بدارم، با اشعار او آه دراين چند سال اخير زير عنوان 
 درعوض ي را، آه بدبختانه اغلب مدفن معنا است، نداشت، ولي فريبنده شعر آالسيك فارسياشعار اگر چه آن جال

بنظر من اين از موارد . آرد ي ترين و چه بسا شديدترين احساسات را بزبان توده مردم بيان مين و حقيقساده تري
 آه رنج و راحت ي بكسان– تازه، با حدس ذهن و لطف ذوق، بمردم ي ابداع معاني براي بود آه درآشور ما شاعرينادر

پيرايه  يآورد و زبان راست و ب ي رو م –ا آرده است  پيدي در صحنه ادبيات ايراني و اميدشان آمتر مجال تجليو نوميد
  .شود يتوده را بعنوان ابزار آار اختيار م

.  قائلمي او ارزش و احترام خاصيدانم و بهمين جهت برا ي درهمين ميمن وجه تمايز افراشته را با ديگر شاعران ايران
 دراين زبان  . استي افراشته زبان گيلكين هنرنمائبا اينهمه من افراشته را بيش از هر چيز شاعر گيلك ميدانم، ميدا

 عامه مردم گيالن ي ذوق لطيف خود را در قالب سخن آشيده است و باز در دل هاي ترين نمونه هاياست آه او عال
 تا آنون ي آمتر سراينده ايرانيتوان گفت ازبرا ي آه به جرات ميچيز.  بسزا پيدا آرده استياست آه افراشته جائ

  . ده استدست دا

و اگرچه براثر . گويند ي درسراسر گيالن بدان سخن مي محلي تفاوت هاي است، آه با پاره اي لهجه وسيعيگيلك
 اصالت خود را در شهرها از دست ميدهد، ي ايران، اين لهجه بطرز محسوسيتوسعه ارتباط با مرآزو ديگر قسمت ها

 و يدهند، هنوز به همان پاآ يدرصد جمعيت گيالن را تشكيل ماما خوشبختانه درميان مردم ده نشين، آه درحدود نود 
 آه از گيالن برخاسته اند ي نيست، سخنوران و نويسندگاني و مدوني زبان ادبيگيلك. باشد يروح خاص خود رايج م
سخن سروده  يتوان نام برد آه بزبان محل يبا اينهمه چند تن از شاعران گيالن را م.  پرداخته انديآثار خود را به فارس

 از او بجا ي هائيمشهور است آه چند قرن پيش ازاين ميزيسته است و دوبيتسيد شرفشاء  ترين آنها ي قديم .اند
دردوره نهضت مشروطه و انقالب جنگل هم . و پس از وقايع شهريور چاپ شده است مانده است آه در مجله فروغ 

 آن، و هم چنين به جهت رنگ يخت آه بواسطه تازگسا ي مي به گيلكياشعار يحسين خان آسمائمرحوم ميرزا 
 به همان سبك سرود ينيز اشعار يمحمد آسمائپس ازاو برادرش . سياسيش، درآنزمان زبانزد خاص و عام گيالن بود

  . آه بآن اندازه قبول عام نيفتاد

مان اصطالحات و تشبيهات شود و در اغلب آنها ه ي ازهمان سنن ديرين ادبيات فارس متابعت مياشعار برادران آسمائ
همين آه درحدود . گشت ي مخلوط ميشد و يا فقط با آلمات گيلك ي بر گردانده مي بود آه بزبان گيلكي فارسيادب

 فكر ياوگيلك بود، گيلك.  اعراض نمودي همت گماشت ازاين روش بكلي به سرودن اشعار گيلكافراشته ١٣٠٨سال 
 يتخاب آلمات و هم طرز بيان مقصود دراشعارافراشته هرگز رنگ خاص گيلكهم ان. گفت  ي شعر ميآرد و به گيلك يم

، با ي يا دهاتيسابقه اشعار او درميان گيالن، شهر ي ازاسرار نفوذ بي داد وهمين به عقيده من، يك يرا ازدست نم
  .سواد است يسواد يا ب

و را با همه گونه مردم، درهمه گونه  افراشته نشيب و فراز و تحول بسيار داشته است و روح تازه جويش ايزندگ
دولت . دهد ي متضاد اجتماع، پيوند مي او را به طبقات مختلف و حتي خويشاونديرشته ها. احوال، روبرو ساخته است

چيز، اين هردو را افراشته از نزديك ديده است و با هوس ها و آينه  ي پوش دهقانان بي مالكين با نفوذ و آلبه گاليسرا
 افراشته ازاين تحوالت يزندگ. آنند آشنا بوده است ي مي آه در اين دو صحنه خود نمائيا و ناآاميهائها و عيش ه

 ي خودش تنها گاويرساند وپس از چند ي غالم سياه آيف او را به مكتب ميسريع بسيار به خود ديده است، آه وقت
 ي زود پي ناچار شد خيلي تامين زندگي افراشته برا.آورد يبرد و م يرا آه مايه گذران مادر و خانواده اش بود به چرا م

شاگرد عطار، تحصيلدار تجارتخانه، معلم، آرتيست، شوفر، . شغل وآاربرود و تاآنون چندين بار تغيير شغل داده است
بهمين سبب افراشته درميان همه . ، مقاطه آار، روزنامه نويس، معمار و مجسمه ساز بوده استيآارمند شهردار

زنند، دردشان چيست، چه  ي آنند، چه جورحرف ميداند مردم چه فكرم يم.  فراوان دارديوست و آشناطبقات د
 ي بكارمي چيست، چه مكر و حيله هائيآيد، ناله و فريادشان برا يپرورانند، ازچه خوششان م ي درسر ميآرزوهائ

 ي به اشعارافراشته لحن صادقانه ا به احوال مردميآشنائ. توانند نشان بدهند ي مي و گذشتيبرند، چه جوانمرد
 است آه خواننده يتصاويراو چنان طبيع. نمايد ي درهمان وهله اول شخص را مجذوب ميدهد آه باهمه سادگ يم

 ي از براي است وقتياو را آه بزبان گيلك" واجب الحج" مثال . پندارد ي او را وصف حال خود شاعر مياغلب گفته ها
آردم، توصيف بقال پس ازشهريورآه درنتيجه احتكار  ي ترجمه ميخواندم و بفارس يه بود م آه به اين زبان بيگانيآس

 الزم را درباره فنون داد و ستد ورموز يسپارد و سفارشها يرود و دآانش را به شاگردش م ي به حج ميو گرانفروش
  .دهد چنان بوده است ي به او ميترازو دار
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 ي، دوم١٣٢٢ اول بسال يسه موقع مشخص ازتاريخ چند ساله اخير، تابلوآه در" مفتخوراالعيان" سه تابلوبنام 
 ي از مبارزه هاي، تنظيم شده است شرح محروميت دهقانان گيالن و نمودار١٣٢۶ سوم درهمين سال ي وتابلو١٣٢۵در

ين زحمتكش  درميان زارعي اول آه تا آنون چندين بارتجديد چاپ شده است بقدريدوتابلو. باشد يحق طلبانهء آنان م
 آرده يدراين سه تابلو افراشته سع. شود يگيالن نفوذ آرده است آه اغلب در مزرعه ها و قهوه خانه ها خوانده م

 اين يك يجا ي ارباب، نازو نعمت بي و بيكارگي و مفتخوري، رنج و زحمت دهاتي جدي هزل و نيمي نيمياست به زبان
 را بدين ترتيب هرچه بيشتر يرار بدهد و تضاد ظالمانه اين دو نوع زندگ هم قي را پهلوي آن ديگرينوائ ي و بيو گرسنگ

   .محسوس بسازد

   بجارآاري خاخور، جغله بگول تانيدي زن، تيت

  اقدس الملوك نتانه پياده بشه بازار

  توانند بروند مزرعه آار بكنند يزنت، خواهرت، بچه بگول م(

  ).اند پياده برود تو ي تا بازار هم نم)  دخترم(اما اقدس الملوك 

  ... خوردني چوواشه تاني، شكربكن، خالير

  ...)ي بخوري هم ميتواني را خالي صحرائيپسرم، شكربكن، سبز(

  .آره، گوشت يايشتها هرگز وانبه ب يم... 

  ). تا آره وگوشت نباشد اشتهايم بغذا بازنميشود(

  .... خانه بيدداري لرزتبه، حكيم دوا، تيت

  )..رو دوايت همان درخت بيد خانه توست دآتي اگرتب لرز بكن(

  ... القوري ره هفتا حكيم وا بايه في چازآيآ

  ).. سرم حاضر بشودي الفور بايد بااليمن اگر ذآام بكنم هفت تا دآتر ف(

  مرده بسوخته ي پا ايتا ميخچه بزه ميم

  . پا هميشه لختهي ازميخچه، تيتوراحت

   من يك ميخچه درآورده، پدرم سوخت،يپا(

  .)، چونكه پايت هميشه لخت استيزشرميخچه راحتتوا

برد، افراشته ضمن  ي فريب دادن و عقب مانده نگهداشتن زحمتكشان بكار مي آه طبقه حاآمه برايبهانه هائ
. سازد ي مجسم مي خاص خود بطور زنده اي درد قهرمانان خود را با ريزه آاريهاياشعارخود با بيان موجزو خيره آننده ا

  : مقدس جلوه ميدهدي مذهبي خود را با تك آميز بهاييت فئودالارباب مالك

   قول خدا قول رسولهيديمه بنائ

  ! ميپوله؟يملكه سر، فاند ي ميتو نمازخوان

  ي قول خدا ورسول را آنار گذاشته ا(

  )!؟ي و آنوقت پولم را نميدهيتوسرملك من نمازميخوان
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  :وباه دغل و ريا آار ظاهر ميسازد بالفاصله افراشته اين بت مقدس را بصورت يك ريول

   دختره مرده بدانيي دين تو چطورتيب

  ؟ي فانداني ناورديرخصت نامه شيرن

  دين تو چطوردخترت را شوهر دادي ي ب(

  )؟ي و سپورسات نياوردي رخصت نامه اش شيرينيو برا

او . گذارد ي پيش چشم آنها م هدايت زحمتكشاني گرفته، براي ازاوضاع روزتصاوير زنده ايافراشته درهرحال و فرصت
 يدرپيچ و خم سياست و نشيب و فراز مبارزه همراه توده، آه خود شاعرآن است، راه ميرود واو را ازخدعه و ظاهر ساز

وقتيكه تشكيالت مدافع زحمتكشان دراوج قدرت است ارباب را با عجزو التماس، با توسل به خدا . دشمن برحذر ميدارد
  : گويد يدهد و از زبان او م ي نرم آردن دهقان، نشان ميبراو پيغمبرو عرصات محشر

خوردم و  ي سند و قباله مي و عائله و آاوش، با اينهمه من ازرويخدايا زمين و آب ازتو و آارو زحمت ازدهات" 
 يراين ياد آو.  داشتمي راحتيو زندگ"  ميفرستادميرسيد امنيه را بسروقت دهات يخوابيدم و اگر محصول دير م يم

 اينست آه زحمتكش مبارز به عجزو التماس اين، و افسرده نرم نشود و گذشته را ازياد نبرد و همين آه يفقط برا
گردد افراشته باز در آنار زحمتكشان است و ارباب را آه با دردست داشتن سرنيزه امنيه و  يمبارزه سخت م شرايط 

آرد طبيب  يگويد اين همان است آه ديروز آرزو م يدهد و م ين مآند، باو نشا ي او مي در نابوديزورقانون جابرانه سع
 تواست و اين مبارزه ياين راه رهائ. پس نه گول بخورو نه بترس.  تو بفرستدي خودش را به عيادت سك مردنيشخص
   .پذير تو  نايآشت

  اثر افراشته " مفتخوراالعيان"  سوم ياآنون تابلو

  پرده سوم

  مفتخور االعيان

  ١٣٢۶سال 

   

  : حسن دهقان با سرودست بسته و خون آلود آه بوسيله ژاندارم جلب شده است درحضور اربابيمشهد

  ، آشك بادمجانيا، ره ماآاته، دوزقل

  تف.  حسن؟ آورپيچا، تف به ته وجداني، مشتير

  اهو پسره، خل نرده دزد، آشك بادمجان

   حسن، گربه آوره، تف به وجدانتيپسره، مشهد

  ؟ اقدسه جانگيين دار؟ وجدايتودين دار

  ؟ نه اقدسه جانگييحب الوطن ايمان دار

   و نه ايمان و نه حب الوطن ايمانيبجان اقدس آه نه دين دار

   يه موردومي با هستي آني، بازي ييتوياغ
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   آه ناره شاخ و ناره دوم و ناره سوميياغ

  د آه شاخ و دم وسم نداري؟ ياغيآن ي مي مردم بازي آه با هستي هستيتو ياغ

   انقالبه ساله مكافاتي دفا، تياون، او

  "دره ديهات " يولوا والم شنگه دگاد

  يآن مكافات سال انقالب آندفعه آه بلوا والم شنگه دردهات راه انداخته بود

   آل پارچه تره، ياده؟ي باله دبستيت

   ياپونچه تره ياده؟ي باشلق، تي چكمه، تيت

   و ياپونچه ات يادت است؟يمه ات آاله گوشچك!  يادت است؟يپارچه قرمزو بازوبسته بود

  آورد واروس آون نشورويولداش وقارداش

   و نوبين آن و نو بتاشيپاتنك زن و آاريچ

  ، نهرآن، ناوتراشي چيآرد وروس آون نشور و پولداش و قرداش، پادنك آوب، گار

  مسجد خوس، سنگ خورو و پوستان بجوسته

   بريده، بند سليمان ردا بوستهيسه پ

  بته و ازبند سليمان گريخته يد خواب، نان سنگك خوار و پستان جويده بمسج

   خو په ره آافاري آه آودي سروپائيهرب

  گدارن سرآرده يه سيصد تا تفي، بوئيزرت

  . شديگدارمن آه ازپدرش قهرميكرد، فورا سرآرده سيصد تا تفي سروپائيهرب

  ! پله شيطان تره ياده؟يحيدرعمواقل

  !ه تومان تره ياده؟او چرمه آوال، قرمز

  ! و شلوار قرمز يادت هست؟ي يادت هست آن آاله چرميشيطان بزرگ حيدرعمواقل

   بالخن جور، سنگ عمارتيخاطرآور

  اونطق واو غوغا او متينگ و او حرارت؟

  .يآور يرا بخاطر م” يعمارت سنگ"  بالكن يآن نطق آن غوغا و آن متينگ و آن حرارت را باال

  باب و ابميرا؟ اري گفتيديخاطرآور

  االن آه جمرده، وابميرا، وادميرا؟
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 غرق يبايست.  بميردي بميرد االن آه پنهان و خودش را بمردن زده بايستيگفتيد ارباب بايست ي مي آوريبخاطرم
  .بشود

  ! گيله مرداني هي هي گفتيديخاطرآور

  !داز امرا درجنبيد اربابانه آالن؟

  .ا داس ارباب ها را االن قيمه قيمه بكنيدگفتيد هان دهقانان ب ي ميآور يبخاطر م

   امروزآشان موشه سوالخهيگردوزيد

  فردا آه، به بيرون آوره رآب خوشاخه

  .چپند فردا آه شد حلزون دار شاخ خويش را بيرون ميآورد يآنها آه امروز به سوراخ موش م

  يك عده آناره مجه، يك عده ميان خور

   گوررنج ارتو برنج ارتو پس ارباب عو پيره

  .رنج و برنج ازتو پس ارباب گور پدرش يك عده آناره آرده 

  ارباب چيه، گاب آهنه قباله بچرستا

  االن سه هزارساله آه دوشتاندره بستا

  .ارباب چيه؟ گاو، قباله آهنه را خورده االن سه هزارسال است آه دارند ميدوشند بس است

   زن به بوبو صدرزنا آاني الل پيت

   به بوبو رهبر زاآان آشور تا،ي فنليت

  پ حرف زن،يزن گنگ و اللت صدر زنها شده بود و آشور تو دماغ

   توده  راه 
 

 
  يكصد سال جدال  ميان انديشه و استبداد

  افراشته
  !نه دستش شكست و نه قلمش 

   
  قلم احسان طبري به
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 در .ان آار و معمار شهرداري بود آه با او آشنا شدمدرآن ايام محمد علي افراشته پيم
با ژست هاي ) غالبا از آارگران( مردمزباشگاه حزب ما در خيابان فردوسي براي حياطي پر ا

بسيار مطبوعي، اشعار طنز آميز اجتماعي خود را آه تاآنون چند بار چاپ شده مي خواند و 
  . هم رزمان خود را از ته دل مي خنداند

شعرش زير چوب "گاه مي گفت  و محصولي نمي داد" تو لك مي رفت" قول خودش گاهي به
ما ابتدا بيشتر جهت فكاهي . و اين چوب بست ماه ها برداشته نمي شد" بست است

اشعارش را مي ديديم و ديرتر ها متوجه ارزش ويژه هنري آن شديم، چون مسئول امور 
ا محبت و همكارانه و دائمي داشت آه تا تبليغي و مطبوعاتي حزب بودم، با من برخوردي ب

  . آخر عمر و از جمله در مهاجرت آن را حفظ آرد
و دوران جنبش ملي آردن نفت، فعاليت افراشته اوج گرفت " چلنگر"در دوران فعاليت روزنامه 

و چهل قصه آوچكي آه به همت دوستش نصرت اهللا نوح نشر يافته، افراشته را گاه يك 
نويسنده و مترجم    دوست من،. بدون ترديد طنز در خونش بود.ميدهدنشان  چخوف ايراني

آه خود گيلك است، براي اشعار گيلكي او ارزشي حتي بيش از نوشته هاي  به آذينمعروف 
آمدي هاي آوچك او نيز بدك نيست ولي به پايه اشعار و حكايت . فارسي اش قائل است

  . هايش نمي رسد
شهرت و محبوبيت روزنامه چلنگر با خبر بودم ولي بايد اعتراف آنم از فعاليت او در چلنگر و از 

آه دامنه اين فعاليت و اثر بخشي و عمق و ارزش آار افراشته بسي بيش از آن حدي بود آه 
باهمه عالقه اي آه به افراشته داشتم، او را چنان آه بود نمي . من حدس مي زدم

  ! افسوس. شناختم
رين طنز نگار ايراني است و ما مفتخريم آه در صفوف سياسي افراشته پس از عبيد بزرگ ت

سخنانش از ايماني ژرف و . ما آسي مانند افراشته آار مي آرده و سخن مي گفته است
  . لقب شاعر توده لقبي است آه به حق به او داده شده است. راستين انباشته است

ديدار ما در . س از سال ها ديدمدر مهاجرت به هنگام نخستين ديدار از صوفيه، افراشته را پ
بعدها مابين او و من مكاتبه داير بود و .  بود و افراشته تازه به مهاجرت آمده بود١٣٣٦زمستان 

شايد برخي از اين نامه ها هنوز . زايد است آه من از لطف او در اين مكاتبات توضيحي بگويم
  . محفوظ باشد

 بيماري قلب شكوه داشت و همين بيماري همان ايام آه او را در صوفيه ديده بودم از
او را آه در صوفيه .  سالگي، درعين جواني با يك سكته در ربود٥١سرانجام او را در سن 

بار ديگر آه من به . نام داشت، در گورستان معروف شهر به خاك سپردند" حسن شريفي"
 چشم ١٣٣٨ ارديبهشت ١٦افراشته در (  .صوفيه رفتم، ديگر ديدارم با گور او بود، نه خود او

  ) بر جهان فرو بست
 چهار سالي آه افراشته در مهاجرت بود، آوشش فراواني اژ جهت حكايت - در عرض سه

مي بايست با زحمت زياد نوشته هاي خود را بدهد تا به بلغاري يا ترآي . نويسي به آار برد
  .  با اين حال خوانندگان فراوان داشت.دترجمه آنن

از من پرسيد و " حسن شريفي" وقتي دانست آه من ايراني هستم از زماني يك بلغاري
وقتي پاسخ دادم او را مي شناسم، حالتي گريه مانند به وي دست داد و آه ها آشيد و 

معلوم شد آه خود روزنامه نگار است و حسن شريفي را در زندگي ديده . افسوس ها خورد
از شيريني و دل نشيني نوشته . گيزبودبا اين همه، احساسات او شگفت ان. و مي شناخته

  !" حسن شريفي! آه حسن شريفي : "هايش سخن گفت و دم به دم تكرار مي آرد
  ! چه آرد" قلم زنان"خانواده پهلوي با تبار نويسندگان و يا بنا به يك بيان آه دوست ندارم، 

 ، شاعرآرمانشاهي، نوشين، آارگردانان الهوتي، فرخي ،عارف، عشقيسرنوشت شاعران 
، هنر رحيم نامور، بزرگ علوي، به آذين  ،بهرنگي، جالل آل احمد، هدايت، نويسندگان ذره

را ) طبري(و خود اين نويسنده  آيوانو  گلسرخي، شاعران افراشته، طنزنگار خيرخواه پيشه
   .در نظر آوريد

و  هوتيال: گورها پراآنده است. تنها آساني توانستند ميدان داري آنند آه سر خم آردند
 و آن هايي آه در برلين در خيرخواه، صوفيه در فراشتها، پرالشز در هدايت، مسكو در نوشين

و  بهمنيار و دهخدا  وبهارايران مدفون شدند برخي نام و نشان آشكاري ندارند و برخي مانند 
 رازها و رنج هاي بسياري را زير خاك بردندز مسلما فهرست من سخت نصراهللا فلسفي

  . ست و من از رنج ديدگان فراموش شده پوزش مي طلبمناقص ا
   

عناوين را ما بر حسب حال و روزي که ( دو قطعه زير را     از مجموعه آثار محمد علي افراشته
   :مي خوانيد) اکنون بر ايران حاکم است انتخاب کرده ايم

  ! حکم قاضي مرتضوي براي افراشته
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  تخته کن افراشته مغازه را
  رهاي تازه رااين ادا اطوا

  تازگي شاعر شدستي نم نمک
  چيزکي مي سازي اما کم نمک
  از تو بعد از بيست سال آزگار
  بيش از اينها داشتيمان انتظار
  کارخانه چي از اشعارت ملول
  تاجر از اين بمب پر دارت ملول

  در تمام کارخانه کارگر
  خستگي را مي کند با شعرت در
  بدتر از سيل ملخ؛ اشعار تو

  ائيل ما؛ گفتار توهست عزر
  تخم غوغاي غريبي کاشتي

  جاي يک سانت آشتي نگذاشتي
  مي روم پيش وزير داخله

  مي نمايم سخت از دستت گله
  مي فرستد گوشه زندان ترا
  مي کند تبعيد آبادان ترا
  ايکه غزلقورت بادت حنجره
  اي الهي پرت شي از پنجره

  بي سرو بي پا کجا، اعيان کجا؟
  ن کجا؟برزگر لختي کجا و خا

  کارگر از بي غذائي مرد؟ مرد
  برزگر از بي دوائي مرد؟ مرد

  بانک ملي برده سر بر کهکشان
  سنگر ماهاست، نه زحمتکشان
  کم اگر هستيم اما محکميم
  دزد اگر هستيم اما با هميم

  حيف، آنجوري که بايستي نشد
  هو شد خود بخود" سرحقله"حضرت 

  
  نامه سرگشاده ثاراهللا

   انقالبپس از نابودي نسل
  قبله عالم سالمت باد، مطلب شد تمام
  شد حسين ابن علي با خاندانش قتل عام
  کشته شد در کربال عباس و عون و جعفرش
  تشنه لب بر خاک و خون افتاد حتي اصغرش

  تا نماند در جهان از آل پيغمبر نشان
  عصر عاشورا، زديم آتش به چادرهايشان
  اي يزيد آسوده خاطر باش، داديم انتشار
  در ميان مردمان از اهل هر شهر و ديار

  کاين جماعت خارجي بودند يکسر مرد و زن
  بي وطن" ماجراجو" ياغي« منکر اسالم

  حکم قتل آل پيغمبر، به امضاي شريح
  کار را بسيار آسان کرد فتواي شريح
  کرد هر کس بر عليه پادشاه دين قيام

  واجب القتل است و بايد کشت او را، والسالم
  يد اين جماعت زاده پيغمبرندکس نفمه

  مردم کشور گمان کردند اين ها کافرند
  بسکه تبليغات با پول و طالي بي حساب
  شد، که افکار عمو مي شد بنفع آن جناب
  در زمانه پادشاه دين کسي غير از تو نيست

  اين که طبق امر تو شد کشته مردي اجنبي است
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  گر کسي شد با خبر از کار و از کردار ما
   بردارد به عالم پرده از اسرارماخواست

  چند تن مامور دنبال سرش بگذاشتيم
  با هزاران حيله او را از ميان برداشتيم
  در سر راه تو ديگر نيست مانع، اي يزيد

  بعد از اين نبود کسي حق را مدافع، اي يزيد
  برق آسا، يافت کار دشمنانت خاتمه
  از دم شمشير بگذشتند نسل فاطمه

  کم شد ز آسيب زمانپايه تخت تو مح
  پرچم اقبال تو بگذشت از هفت آسمان
  چون نماند از نسل پيغمبر نشاني بر زمين
  پادشاه کشور اسالم هستي بعد از اين
  ما براه دولت تو جان فشاني کرده ايم
  دشمنانت را همه نابود و فاني کرده ايم
  در ازاي اين فداکار و اين خدمت به ما

   و خلعت به مامرحمت کن مال و جاه و منصب
  تا که در راه تو افزونتر فداکاري کنيم
  بر زمين خون هزاران بيگنه جاري کنيم

   
   

  :  PDF فرمات  

  

 

 

  انتشارجلددوم
  "ها يادمانده "
  مطبوعات ايرانبر

  !چه رفته است

  . ، در امريكا منتشر شداهللا نوح نصرتخاطرات » ها يادمانده«جلد دوم 

نگاري ايران را نه تنها ديده،   سالگي را پشت سر گذاشته، چهار دوره روزنامه٧٠نوح آه اآنون مرز نصرت اهللا 
 مرداد، دوران رآود و سلطه آودتا تا انقالب بهمن ٢٨ تا آودتاي ٣٠ دوران طالئي مطبوعات دهه .است بلكه با آن زيسته

ن دو زيستي مطبوعات در خارج ، دوران شكوفائي آوتاه مدت آزادي مطبوعات در ابتداي پيروزي انقالب و سپس دورا٥٧
نگار نبود و نيست، در شعر ايران  او تنها روزنامه.  شروع شد و همچنان ادامه دارد٦٠و داخل آشور آه از ابتداي دهه 

آه صاحب سبك بود " چلنگر«علي افراشته و در  نگاري را نيز با شعر آغاز آرد، درآنار محمد اهل تحقيق است و روزنامه
اخل و چه در خارج از آشور، هرگاه شعري به طنز و از سر سياست، به زبان مردم سروده و منتشر و هنوز چه در د

  .ماند آه افراشته در اين پهنه پاشيد  بذري مي هاي به حاصل نشسته  به دانه،شود مي

 ماند، حتي اي اي شد و توده  در آنار افراشته توده،اهللا نوح، حزبي بود و با معرفي حزب نزد افراشته رفت نصرت
به " گرگ مجروح"با شعر . بر مطبوعات ايران سايه گسترده بودکودتا هائي آه بختك ساواك و دربار  در بدترين سال

قدم به کارگاه  زندان رفت و اين آغاز ديگري بود براي آبديده شدن کارگري که قلم بدست گرفته بود و از کارگاه نجاري 
  .بودبزرگ ادبيات و سياست ايران گذاشته 
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اهللا نوح درباره زندگي و آثار محمدعلي  وگو با نصرت گفت

  افراشته
  

  

  

اي از زمان شعرش شعار مردم بود و کالمش تا پايين  سخن از افراشته است، مردي که در برهه

توان گفت تا کنون هيچ شاعري چون افراشته نتوانسته است در عمق بجرات مي . کرد ترين طبقات جامعه نفوذ مي

صراحت، سادگي کالم، بي پيرايگي، همدلي و همزباني : علت نفوذ کالم افراشته در مردم نيز همانا. جامعه نفوذ کند

  او با توده مردم است

 .  

  حيا آنيد

  اي تاجران اسلحه شرم و حيا آنيد

  يدشرمي ز روي مادر و هم بچه ها آن

  اي يانكيان جنگ طلب، بندهء دالر

  تا چند آشور آره را توتيا آنيد

  تاآي به سازمان ملل بازي و فريب

  وحشي ترين معاملهء ناروا آنيد

  تاآي به آشيانهء اين ملت غيور

  بمب ناپالم و ميكروب و طاعون رها آنيد

  تاآي زخون ناحق اين مردم رشيد

  در آنج خويش جاري جوي طال آنيد

  يرهاي شرافت شعار راتاآي اس

  در آزمايش اتمي مبتال آنيد

  اي تاجران اسلحه، امپرياليست پست

  اي دشمن تمدن، شرم از خدا آنيد

  مانا، به سعي مردم زحمتكش جهان

  پرتو فكن شود همه جا صلح جاودان

  محمد علي افراشته

  

  

  

تالش در راه . داديد" داد آذين"به همکاران آقاي نصرتاهللا نوح، ضمن تشکر از اينکه فرصت اين مصاحبه را : آذين داد
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عالوه بر اين معرفي چهرهاي . داد است هاي فرهنگي و اجتماعي يکي از اهداف اصلي فعاليت آذين گسترش آگاهي

به همين علت نيز از براي تجديد خاطره . داشت ياد و خاطره آنان براي ما اهميت زيادي دارد فرهنگي و هنري و گرامي

بدون شک محمدعلي افراشته يکي از آن شاعران . مي افراشته، از شما درخواست اين مصاحبه را کرديمبا شاعر مرد

ميهن ماست که چه به لحاظ شکل و چه به لحاظ محتوي در نثر و نظمي که ارايه کرده تاثير کم نظيري در جامعه ايران 

جا که شما با اين شاعر و  از آن. بوده استداشته و در عين حال وي در زمره تالشگران اجتماعي و فرهنگي مردمي 

الزم , ايد ايد و در عين حال مجموعه هاي مختلفي از کارهاي او را منتشر کرده طنزنويس برجسته از نزديک آشنا بوده

  :ديديم که اين مصاحبه را با شما داشته باشيم

زمان تولد، محل . لي افراشته برايمان بگوييدوگو، لطفا اگر ممکن است، در مورد زندگي محمدع در آغاز گفت: داد آذين• 

  ...هاي سياسي، ادبي و اجتماعي اين شاعر مردمي تولد، از نحوي گذران زندگي و از فعاليت

  

يکي از روستاهاي قديمي حومه " بازقلعه"در روستاي )  م ١٩٠٨( شمسي ١٢٨٧محمدعلي افراشته در سال : نوح

کرد و بعد نام  امضا مي" اي راد بازقلعه"دانيم که او در ابتدا  طر نيز ميبه همين خا. شهر رشت چشم به دنيا گشود

 بعنوان شاعري خلقي، مبارز و انساندوست بر سر ١٣٢٠نام افراشته بعد از شهريور . خود را به افراشته تغيير داد

و ديد و بافتي کامال تازه از او چاپ اي نو  اي با شيوه ها و مجالت آن دوره، هر روز شعر و مطلب تازه روزنامه. ها افتاد زبان

در اجتماعاتي که در نقاط مختلف شهر تشکيل مي شد، افراشته شعرهاي تازه خود را براي مردم مي . کردند مي

در واقع مي توان گفت که اين نخستين بار بود که در ايران شاعري، در تجمعات سياسي شعرهاي خود را براي . خواند

  . خواند طرفداران خود مي

از اين تاريخ . شد  آثار افراشته در نشريات حزب توده ايران چاپ مي١٣٢٧ بهمن ١۵هاي بين شهريور بيست تا  در سال

. خاطر غير قانوني اعالم شدن حزب توده ايران، خوانندگان شعر افراشته نيز از خواندن آثار او محروم شدند به بعد، به

 که نشريات غيرعلني حزب توده ايران بتدريج بطور ١٣٢٩ و ١٣٢٨سالهاي ها در طي  ولي با اين وجود، تعدادي از آن

مخفيانه در سراسر کشور به چاپ ميرسيدند و همچنين در دوره بعد از آن در روزنامه هاي علني حزب توده ايران آثار 

انتشار . چلنگر زد افراشته دست به انتشار روزنامه ١٣٢٩ اسفندماه ١٩اما از . چشم مي خورد افراشته کم و بيش به

البته قبل از انتشار روزنامه چلنگر، . شود  بزرگي در دنياي شعر و مطبوعات کشور ما محسوب مي اين روزنامه حادثه

هاي فکاهي ديگري نيز وجود داشتند ازجمله روزنامه فکاهي توفيق که افراشته و گروهي ديگر از شعراي  روزنامه

  .ها به سطح چلنگر نبود ي هيچ کدام از آنفکاهي سرا در آن مطلب مي نوشتند، ول

  

  .در مورد انتخاب نام چلنگر هم بايد بگويم اين نام را صادق هدايت به افراشته پيشنهاد کرده بود

ديد، زيرا شعر افراشته چون دشنه  ترين دشمن خود را مي اي، سرسخت ارتجاع در وجود افراشته، اين شاعر آگاه توده

 مرداد، تالش دستگاه ٢٨بهمين جهت پس از کودتاي شوم . ادي و حاميان آن مي نشستاي بر قلب دستگاه استبد

اما او به آغوش مردمي پناه برده بود که برايشان شعر مي ساخت و . جهنمي شاه براي يافتن افراشته بحد اکثر رسيد

  . ها حفظ کردند ترين تعقيب ها بودند که او را درمدت دو سال با وجود سخت آن

ه بيش از يکسال و نيم پس از کودتا در ايران زندگي کرد، اما واقعيت اين بود که فشار ماشين پليسي شاه بر افراشت

با کشف . شد ها از مبارزان انباشته مي گرده ملت، مخصوصا اقشار آگاه جامعه رو به فزوني مي رفت و هر روز زندان

هايي  اي، هيچ مفري براي انسان يري از افسران تودهسازمان نظامي حزب توده ايران و دستگيري و شهادت گروه کث

براي نمونه، کريم پور شيرازي مدير روزنامه شورش . که روزگاري فريادي عليه ظلم و استثمار کشيده بودند، باقي نماند
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ينه يا دکتر فاطمي، وزير امور خارجه کاب. را در زندان قصر زنده، زنده جلوي چشمان شاه و خواهرش اشرف سوزاندند

در اين گير و دار بود که دوستان و . مصدق را چاقوکشان در محوطه شهرباني شاه ازپا در آوردند و سپس اعدام کردند

  . رفقاي افراشته نسبت به زندگي و جان او بيمناک شدند و او را از ايران خارج کردند

همين دليل  و به. د، بسيار تلخ و ناگوار بوددوري از وطن براي مردي که قلبش با آهنگ زندگي روزانه مردم ايران مي تپي

 ١۶ از ايران خارج شد و در ١٣٣۴او در اواخر سال . چند سالي بيشتر نتوانست در کشورهاي خارج زندگي کند

اش سپري شده بود، به علت سکته قلبي چشم از   سال از زندگي۵١ ، در حالي که تنها ١٣٣٨اريبهشت ماه سال 

کرد، بخاک سپردند و همان بيت  در همان شهري که زندگي مي) بلغارستان(در صوفيه جسدش را . جهان فرو بست

  :معروفش را

  . بر سنگ گورش نقر کردند... پيچي از خدمت محرمان سر...بشکني اي قلم، اي دست اگر

بلغاري هايي به زبان  افراشته در مهاجرت بفاصله يکي دو سال، زبان بلغاري را فرا گرفت و حتا توانست داستان

از آنرو که اين طنزنويس به . طنزنويس بلغاري آشنا شد" ديميتري بالگويف"قبل از آموختن زبان بلغاري نيز با . بنويسد

ها را  گويف بازگو کرده و او آنها و اشعار خود را بزبان ترکي براي ديمتري بال افراشته داستان, زبان ترکي هم مسلط بود

عالوه براين بايد يادآور شد که افراشته در تمام مدت اقامت خود در بلغارستان با . گرداند از ترکي به زبان بلغاري برمي

  . همکاري داشت) زنبور قرمز" (استرشل"روزنامه فکاهي 

  

  .هنري و افکار افراشته بگويد اجتماعي آفرينش –هاي تاريخي لطفا قدري در مورد زمينه: داد آذين• 

  

  

با اعدام حيدر عمواوغلي، مغز متفکر انقالب مشروطه و خاموش شدن آتش قيام جنگل در گيالن، کودتاي شوم : نوح

هاي پيکار آزادي را آشکار و  آوران جبهه سوم اسفند، سنگرهاي مبارزان خلق را يکي پس از ديگري در هم کوبيد و رزم

اما پيکار بي امان مردم متوقف نشد تا جايي که حتا در زير . و يا به سينه گورستان فرستادها  پنهان به سياهچال

. سيطره رژيم ديکتاتوري بيست ساله رضاخان، مبارزان آگاه به پيکار بي امان خود عليه استبداد رضاخاني ادامه دادند

 موسسات کوچک صنعتي با قيمت خون خود ها و هزاران کارگر چاپخانه و اراني ها، حجازي ها، دهگان ها، صفرنوعي

بعد از فرار رضا خان و سقوط ديکتاتوري بيست ساله بود که مردم ايران به . اين شعله مقدس را فروزان نگاه داشتند

  .هايي که در حق آزاديخواهان صورت گرفته بود، آگاه شدند ميزان جنايت

   

لقاسم الهوتي در چنين دوران سياهي سکوت سنگين فرياد ميرزاده عشقي، فرخي يزدي، عارف قزويني و ابوا

  . دانيم که هر يک به نوعي آواره، تبعيد و يا ترور شدند استبداد را در هم شکست و مي

ها، ميزان آگاهي مردم از  امروز وقتي به کارنامه پيکار اين جانبازان خلق مي نگريم بايد به شرايط زماني و مکاني آن

کارگر، آزادي، استعمار و استثمار را در : ت دستگاه استبدادي نسبت به کلماتي مانندمسايل سياسي روز و حساسي

. شد در يک شعر يا در يک مقاله جرم بزرگي محسوب مي" کارگر"بايد بدانيم که بکار بردن کلمه . نظر داشته باشيم

تبديل " فعله"ر کلمه کارگر را به وحشت داشت که براي نمونه، ماموران اداره سانسو" کارگر"قدر از کلمه  استبداد آن

بهمين جهت نقش شاعران و نويسندگان خلقي که بعد از شهريور بيست، براي بيداري توده کارگر و دهقان . مي کردند

در اين دوره هنوز شعر در قالب قصايد مطنطن و غزلهاي پرسوز و گداز عرضه . کردند نهايت اهميت را داشت فعاليت مي

توده مردم به شعر ساده نياز داشتند تا منعکس کننده نيازها، . نيز بدرستي شناخته نشده بودمي شد و راه نيما 
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بي جهت نيست که سيداشرف الدين نسيم شمال در اين سالها . ها باشد احساسات و دردهاي ملموس زندگي آن

 و شعر او شعار روز درخشد کند و محمد علي افراشته پس از او در صحنه مبارزات سياسي و اجتماعي مي گل مي

  .مردم کوچه و بازار مي شود

  

 فعاليت فرهنگي وي را  آيا شعر تنها زمينه. افراشته بيشتر بعنوان يک شاعر طنزنويس شناخته شده است: داد آذين• 

  دهد، يا او آثاري در زمينه هاي ديگر هم دارد؟ تشکيل مي

  

. سي، نمايشنامه نويسي و تعزيه نويسي هم کار کرده استبله، عالوه بر شعر، او در زمينه هاي داستان نوي: نوح 

 بدعوت دولت شوروي صورت ١٣٣٢يک سفرنامه هم دارد که سفرنامه او به شوروي است که در ارديبهشت سال 

او در اين سفر همراه با تعداد ديگري از مدعوين ايراني در جشن اول ماه مه، روز جهاني کارگر، در مسکو . گرفت

هاي آخر انتشار روزنامه چلنگر، در اين روزنامه درج  در ماه" پشت پرده پرقو"اين سفرنامه با عنوان . ودشرکت کرده ب

ها سالها  باين دليل بود که خبرگزاريهاي امپرياليستي و مطبوعات وابسته به آن" پشت پرده قو"انتخاب عنوان . شد

پشت "هاي خود را  به طنز در مقابل، عنوان يادداشتمي ناميدند و او هم " کشور پشت پرده آهنين"کشور شوروي را 

 مرداد ناتمام ٢٨متاسفانه چاپ اين سفرنامه که به شيوه طنز برشته تحرير در آمده بود با کودتاي . نام نهاد" پرده قو

  .ماند

مينه انتشار اولين کار در اين ز. ام من تا کنون سه مجموعه از کارهاي زنده ياد افراشته را گردآوري و منتشر کرده

 با مقدمه اي پيرامون زندگي و بررسي آثار منظوم او بوسيله ١٣۵٩مجموعه اشعار افراشته بود که در اوايل سال

  . انتشارات توکا منتشر شد

هايي به قلم او است، که در روزنامه چلنگر از نوزدهم  است که مجموعه اي از داستان" چهل داستان"ديگري مجموعه 

افراشته در مهاجرت به بلغارستان تصميم داشت ماجراهاي .  انتشار يافته است١٣٣٢ مرداد ماه ٢٨  تا١٣٢٩اسفندماه 

اما . برشته تحرير در آورد)  ادامه يافت١٣٣۴ تا اواسط ٣٢ مرداد سال ٢٨که از (زندگي مخفي خود در تهران را 

چهل "رده بود و ما هم به همين جهت نام تعيين ک" چهل منزل"او نام کتاب خود را . متاسفانه مرگ به او امان نداد

  . را بر اين مجموعه نهاديم تا شايد آرزوي به گور برده شده او برآورده شود" داستان

جانب گردآوري و چاپ  سومين مجموعه از آثار اوست که بوسيله اين" نمايشنامه ها، تعزيه ها و سفرنامه"مجموعه 

ها و سفرنامه او به اتحاد  ها، تعزيه اي است از نمايشنامه د مجموعهآي شده است وهمانطور که از نام کتاب برمي

  . شوروي

هاي  اي از داستان هاي مهاجرت در بلغارستان ضمن همکاري با مطبوعات آن کشور، مجموعه چنين در سال افراشته هم

کتاب منتشر گردد وي بر اثر براي چاپ آماده کرده بود ولي متاسفانه پيش از اينکه اين " دماغ شاه"خود را تحت عنوان 

متاسفانه با تمام کوششي که براي . بنابراين، اين کتاب پس از درگذشت او منتشر شد. سکته قلبي درگذشت

اميدوارم زماني بتوانم ترجمه اين مجموعه را بعنوان . بدست آوردن اين کتاب کردم، هنوز نتوانسته ام به آن دست يابم

در همين جا اجازه دهيد درخواستي از خوانندگان شما .  عالقمندان افراشته عرضه کنممجموعه چهارم از کارهاي او به

داد، مرا در جريان قرار دهد تا شايد بتوانيم  بکنم که اگر کسي، دسترسي به اين کتاب دارد، لطفًا از طريق آدرس آذين

  .اين کار مهم را به سرانجام برسانيم

  

  .برد توضيح دهيد  شيوه و سبکي که زنده ياد افراشته در آثار خود بکار ميآقاي نوح، لطفًا درباره: داد آذين• 
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اي از زمان شعرش شعار مردم بود و کالمش تا پايين ترين طبقات  سخن از افراشته است، مردي که در برهه: نوح 

 جامعه نفوذ بجرات مي توان گفت تا کنون هيچ شاعري چون افراشته نتوانسته است در عمق. کرد جامعه نفوذ مي

صراحت، سادگي کالم، بي پيرايگي، همدلي و همزباني او با توده : علت نفوذ کالم افراشته در مردم نيز همانا. کند

  . مردم است

. دهند هاي محروم، توسري خورده، نفرين شده و آواره شهرها و روستاها تشکيل مي هاي شعر افراشته را آدم سوژه

 اسير زرق و برق کالم، آرايش جمالت و قافيه و رديف شعر هستند با ديدي محمدعلي افراشته به شعرايي که

درست است که اين بي توجهي به تزيين کالم .. تمسخرآميز مي نگريست و خود نيز هرگز در فکر آرايش کالم خود نبود

، راه خود را مي پيمود و ولي او بدون توجه به گفتار اين و آن. را شعراي زمانش نمي پسنديدند و بر او خرده مي گرفتند

  . ميدانست در شعرش با چه گروهي و طبقه اي کار دارد و چگونه شعري مورد نياز و خواست خواننده هاي اوست

روزنامه ها و . ها افتاد نام افراشته پس از شهريور بيست بعنوان شاعري خلقي، مبارز و انساندوست بر سر زبان

در اجتماعاتي که از طرف حزب . ي نو و ديد و بافتي کامال تازه از او چاپ ميکردندمجالت هر روز شعر تازه اي با شيوه ا

در باال اشاره کردم . توده ايران در نقاط مختلف شهر برگزار مي شد افراشته شعرهاي تازه خود را براي مردم مي خواند

 خود را براي طرفداران خود مي که اين امر سابقه نداشت و اولين بار بود که شاعري در اجتماعات سياسي شعرهاي

قدر بديع و تازه بود که  مرد وجود داشت و سوژه هايي که انتخاب کرده بود، آن صداقتي که در کالم اين گيله. خواند

جا که حرف او از دل بر آمده بود، الجرم بر دل  از آن. شعرش بسرعت برق در خاطره ها و حافظه ها نقش مي بست

  .نشست مردم مي

ها،  ها، دربدري بيکاري.  و گزنده اي که در شعرش وجود داشت، خواننده را مي خنداند و گاه مي گرياندطنز تلخ

او گاهي از زبان . محروميت ها، تبعيض ها، رشوه خواريها و فساد حاکم بر دستگاه حاکمه مايه اصلي شعر او بود

ز وابسته به زمين به تشريح دردهاي اجتماعي کارفرما، صاحب کارخانه، گاهي از زبان مالک و گاهي از زبان کشاور

افراشته رابطه اي را که بين طبقات حاکم، براي استثمار طبقه محروم وجود داشت مي ديد و اين رابطه . مي پرداخت

  .کرد را با زباني ساده و توده فهم براي کارگران و ساير طبقات محروم فاش مي

موضوع ها و مسايلي که بسياري از . وشکاف افراشته پنهان نمي ماندهيچ پديده زشت و زيبايي از نظر تيزبين و م

او در پس همه زيبايي ها، . ها به آساني مي گذشتند براي افراشته شعرآفرين بود شعرا و نويسندگان از کنار آن

امل افراشته به مسئوليت خود در قبال جامعه آگاهي ک. زشتي هاي آنرا نيز مي ديد و به تشريح آن مي پرداخت

 است عليه ظلمي که  هر يک از اشعار افراشته فريادي. و هيچگاه از سر سيري و يا براي تفريح شعري نسرود. داشت

نيز هيچگاه " هنر براي هنر"شعار پوچ . در واقع او شعري نسرود که فريادي در آن نباشد. به محرومان اجتماع مي شود

  . و مضمون آن بستگي داشت نه صرفًا به زيبايي کالماز نظر او ارزش شعر به محتوا. او را فريب نداد

  

  .وگوسپاسگزاريم بار ديگر از شما براي اين گفت در پايان يک: داد آذين• 

  ١٣٨٥ ابان ١٥ -اذين داد 
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جمع ١٣٨٥ماه ي د٨ه، :تاريخ انتشار     

   ** ِله مرد، َسَحر َدِمهيه،گ  از شاعر تودهيادي

 .  ها، افراشته  از شاعر تودهيادي
دوستانش . و آرام و قرار نداشت.  نشسته بود که دل تو دلش نبوديابان استانبول مردي در خيا  در کافه١٣٢٩در سال 

ت آن گروه، ي اکثريدادند، ول ياش در همان روز منتشر شده بود، نظر م ن شمارهينخست که يا هر کدام درباره مجله
خورده  م و کتکيتي يها مرد مثل بچه. ش پا افتاده استيها و مطالب آن پ گفتند سوژه يده بودند و ميروزنامه را نپسند

اش را  د و انتشار مجلهيمد و او را بوساز دور به طرف مرد آ. ت از در کافه وارد شديصادق هدا. ز کز کرده بوديپشت م
  . ک گفتيتبر

شانس :  کرد و گفت يا ت خندهيهدا! امدهي من خوششان ني ها از روزنامه ن برو بچهيت، اي هدايآقا: مرد گفت 
م مال مرد. ستيها ن ني تو مال اي روزنامه. شدم يد ميکردند، من هم ناام يف مي تو تعري ها از روزنامه ني، اگر ايآورد

ت ين به مذاق صادق هداين چني که ايا روزنامه. نان است که فقط دو کالس اکابر سواد دارندينش جنوب شهر و زاغه
شود،  ي سخن گفته مي که امروزه کمتر از وينام داشت و آن مرد منزو» چلنگر«ر و آگاه خوش آمده بود، يگ سخت

 . خ جواد مجتهد بوديج شفرزند حا» افراشته«، معروف به »يا  رادباز قلعهيمحمدعل«

 باز ي در روستايدي خورش١٢٨٧ به سال يا خ جواد مجتهد باز قلعهيفرزند حاج ش) افراشته(، يا  رادباز قلعهيمحمدعل
 ي و از بزرگان طنز اجتماعيداران شعر ساده و روان فارس  و از ناميلکيشگامان شعر گياو از پ. ا آمديقلعه رشت به دن

کننده احساس و  از داشتند، تا منعکسيکند که توده مردم به شعر ساده ن ي آغاز مير زمانران است، افراشته ديا
درباره افراشته پس . جهت تبود که شعر او شعار روز مردم کوچه و بازار شده بود يب.  آنها باشدي ملموس زندگيدردها
شد و به  ي در مقاالت جرم شناخته مي مرداد توطئه سکوت اجرا شد، و بردن نام او در مطبوعات و حت٢٨ ياز کودتا

و متأسفانه تا امروز .  داشتيوه کار او آشنائيده بود و با شين جهت نسل پس از کودتا کمتر نام افراشته را شنيهم
 يد خواند در جهت معرفي که خواهينوشتار.  او به نسل جوان صورت گرفته استي در راه شناسائيهم کمتر کوشش
 چون افراشته نتوانسته درعمق اجتماع يچ شاعريتوان گفت ه يبه جرأت م. هاست ر تودهن شاعيمجدد افراشته، ا

ها و  چهره.  او با توده مردم بودي و هم زبانيدل ، هميگيرايپ ي کالم، بين نفوذ کالم، صراحت، سادگيعلت ا. نفوذ کند
 که در يصداقت. رانندي اي و روستاهان شده و آواره شهرهاي خورده، نفري شعر افراشته، مردم محروم، توسريها سوژه
ها،  يکاريب. ها نقش بندد ها و حافظه له مرد وجود داشت موجب شد شعر او به سرعت در خاطرهين گيکالم ا
در .  شعر او بوديه اصليها و فساد حاکم بر دستگاه حاکمه، ما يخوار ها، رشوه ضيها، تبع تيها، محروم يدربدر
 ١٣٢٩ اسفند ١٩از . شد يران چاپ ميات چپ ايآثار افراشته در نشر١٣٢٧ بهمن ١٥تا ست يور بي پس از شهريها سال

 . افراشته روزنامه چلنگر را منتشر کرد

 است که ازآهن، ي شخصيچلنگر به معنا.  رفتي شعر و مطبوعات کشور به شمار ميايک حادثه در دنين روزنامه يا
ل شد ي در تهران تشک١٣٢٥ر ماه سال يران که در تي ايدگان و شعراسنيافراشته در کنگره نو). آهنگر(سازد  يابزار م

 چون ملک يهائ افته بود، چهرهيب ي ترتيران و شوروي اين کنگره که به همت انجمن روابط فرهنگيدر ا. شرکت کرد
 ها شاعر و م کشاورز، حکمت و دهيج، کريوشيما يت، ني، صادق هداي بهار، عالمه دهخدا، احسان طبريالشعرا

د تا آثار ي نوبت به افراشته رسين کنگره وقتيدر هم. افته و به نوبت آثار خود را ارائه داده بودنديگر حضور ي دي سندهينو
 در شمال يم، گروهيدر تهران، ما دو گروه دکتر دار«: و گفت .  به سبک خود صحبت کرديا خود را بخواند، او چند کلمه

و » اسمال بزاز «ي گر هم در جنوب شهر ، مثًال در محلهي دين است و گروه توما٥ت آنها يزيشهر مطب دارند که و
مار ي از روزها بي ممکن است بعضيدکتر شمال شهر. کنند يال مداوا مي ر٥افت يکه مردم را با در» خانه گود زنبورک«

 تومان درآمد ٢٥کند و  يت ميزي پنجاه نفر را وي حتمًا روزيد، اما دکتر جنوب شهريايرش ني هم گينداشته باشد و پول
 طرفدار ي هستم، شعرم مال مردم جنوب شهر است و ممکن است شعرايمن شاعر، مانند آن دکتر جنوب شهر. دارد

 شغال محکوم «ن کنگره شعر ياو در ا» . من طرفداران خودم را دارمي آن را نپسندند ولي و عسجديپر و پا قرص انور
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خ پنجشنبه ي چلنگر در چهار صفحه به تارياسي و سي فکاهي ن شماره نامهياول. ندرا خوا»   چهارده سالهيپالتو «و » 
شتر اشعار و مطالب آن متعلق به شخص افراشته بود، و دفتر چلنگر يال منتشر شد که بيمت دو ري به ق١٧/١٢/١٣٢٩

مورد حمله اوباش و  که بعدها يمنزل. ر شديز بود، داي افراشته نين حال منزل مسکونيابان نواب که در عيدر خ
 ديام با مطبوعات را از روزنامه يش از انتشار چلنگر همکاريافراشته ب. ران شديز آن وي قرار گرفت و همه چيمخالفان و
 روزنامه ١٣٣٢ مرداد ٢٨ ي ضدمردمي تا کودتايو.  طنز خود را آزمودقيتوف آغاز کرد و بعدها در روزنامه ١٣١٤در سال 

 افراشته مشخص خواهد شد که از کجا برخاسته بود و يشتي معي زندگي  با توجه به کارنامه.کرد يچلنگر را منتشر م
 معامالت يها  بنگاهي، شاگردي ساختماني شرکت هاي، شاگرد پادوئيفروش گچ: ران بود ي مردم ايها چرا شاعر توده

! ي و شاعرينگار جام روزنامه و سراني، نقاشيساز ، تئاتر، مجسمهيشگي، هنرپي، آموزگاريامالک، معمار شهردار
 زبان مردم يري بارز شعر او، به کارگيژگيو. سواد بودند  و کميمردم عام) اعم از نظم و نثر(مخاطب طنز افراشته 

اوج . د نبودي مقي در اشعار موزون و مقّفيگفت و به اشکال سنت يف و ساده شعر مين، ظريرياو ش.  بوديعام
. دانند ي ميلکينده اشعار گين سرايتر  سروده، تا آنجا که او را بزرگيلکيه به زبان گ است کيي او در شعرهاييهنرنما

 يري خود، جامعه را صحنه درگياسي و سيدتي عقيها يريگ نوشت و به تناسب جهت ي ميدر نثر، شتابزده وگزارش
ق ي توفي و بازاري اداريها پيف تي مردم خرده پا، در توصيک با زندگي نزدييو به سبب آشنا. ديد ي ميمنافع طبقات

ت افراشته اوج گرفت و افراشته چهل ي کردن نفت، فعاليت روزنامه چلنگر و دوران جنبش مليدر دوران فعال. داشت
.  داشتيات محلي ادبي فراوان به گردآوري افراشته همواره عشق و عالقه. ها منتشر کرد ن ساليز در هميقصة کوتاه ن

.  اختصاص داديات محلي را به ادبيا  اول صفحهي شد، اما از همان شماره ي منتشر ميسو اگرچه چلنگر به زبان فار
 يلکيسهم اشعار گ..  و ي، مازندراني، لري، ترکمني، کرديجاني، آذربايلکيشد به گ ي چاپ مين صفحه اشعاريدر ا
 از چلنگر منتشر نشد و ن صفحهي ايپس از مدت.  سرآمد بوديلکيشتر بود، به خاطر خود افراشته که در شعر گيب

ها  ن همه افراشته که به شاعر تودهيبا ا.  کرده استيري جلوگيات محلي از انتشار ادبيافراشته اعالم کرد که شهربان
ق استعداد ي در تشويق کرد که از او انتقاد کنند و سعيه را تشويمبدل شده بود از پا ننشست و حتا خوانندگان نشر

 از ي قلبيل نارسائي از پسرانش را به دليکيد، ي همسر و سه پسر بود که در دوران تبعيراافراشته دا. جوانان داشت
ن دوران که يتاکنون کمتراز حال و روز او در ا.  خود را آغاز کردي مخفي به بعد زندگ١٣٣٢افراشته از سال . دست داد

افراشته پس از کودتا . اند ست، نوشتهيناه بعد از کودتا ي سيها  از روشنفکرها در سالياريت بسيشباهت به وضع يب
از .  اشعارش بودنديها کرد که سوژه ي مي زندگي همان مردميها  بود و در خانهيران مخفيم در ايک سال و نيتا 

. ران در توان و تحمل او نبودي از ايدر بلغارستان ساکن شد، اما دور. خت و به مهاجرت رفتي گري نظاميچنگ فرماندار
او . نوشت ي داستان ميبه زبان بلغار) زنبور قرمز(» استرشل«نامه   در بلغارستان در هفته١٣٣٦ در ش از مرگشيپ

سپرد تا به  يگران مي خود را به ديها اد نوشتهي با زحمت زيو. برد ي نوشتن داستان به کار مي برايکوشش فراوان
ران خارج ي از ا١٣٣٤افراشته که در اواخر سال .  داشتيارين حال او خوانندگان بسيبا ا.  ترجمه کننديا ترکي يبلغار

شه ي همي قلبش از طپش بازماند و براي سالگ٥١ار زودهنگام و درسن ي، بس١٣٣٨بهشت ماه ي ارد١٦شده بود در 
شناختند، در گورستان معروف شهر به خاک  يم» يفيحسن شر«ه با نام مستعار ياو را که در صوف. خاموش شد

 . سپردند

تر روزنامه چلنگر بود، يها سرت که سال»  ازخدمت محرومان سريچيپ/  دست اگر ي قلم اي ايبشکن« او ت معروفيو ب
 .  کنده شد که بر گورش نهادندي سنگيشانيبر پ

   افراشتهيلکي گيعنوان شعر. ک استي، سحر نزد)يالنيگ(لک ي مرد گيا .

/ ن يآذ به. ا. م. ٢ ١٣٧٤زمستان / کان ينشر گل/ شته  افرايلکي گيشعرها/ ، محمود ينده لنگروديپا. ١ منابع و مآخذ 
شه و يان انديک صد سال جدال مي/ ، احسان يطبر. ٣ ١٣٥٨/ ل يانتشارات ن / يلکي و گي اشعار فارسي دهيبرگز

 ١٣٥٨/ نشر توکا / اله نوح  مجموعه آثار به کوشش نصرت / يافراشته، محمدعل. ٤! ک مقالهي از يهائ بخش/ استبداد 
له يپابرانده گ / يافراشته، محمدعل. ٦ ١٣٥٧زمستان / نشر رفعت / ده شعرها يچلنگر، برگز / يافراشته، محمدعل. ٥

. ٨ ١٣٧٣/ سالنامه گل آقا / ه طنز، چلنگر يک نشري يمعرف/ ، مراد يمحب. ٧شه صومعه سرا يانتشارات اند/ مرد 
گاه يپا. http : //www.persian-language.org 9 : ين به نشايات فارسي گسترش زبان و ادبي شوراينترنتيگاه ايپا
 . http://www ي ورگ به نشانينترنتيا

  :  از جمله ( و همينطور در سايت هاِی ديگری –  ناِم نويسندهيمنتشر شد ب» رونا « اين نوشته ، اولين بار در ** 
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   : )   با افزودِن اين عکس،  Jan 12,2007 تاريخ درج  

  

 : و همچنين در  آمده استاحمد زاهدی لنگرودی ،   فــرهـنـگــــات و ي ادب در نام نويسنده 

جواهر «     اما ناِم نويسنده در  .  
    آيل بيگی. م– . است   » يلنگرود
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 مردم بود شعر او طنز نبود، درد و غم
گرچه کمي دير است و در . ارديبهشت ماه هرسال، سالروز درگذشت شاعر محبوب گيلک، محمدعلي افراشته است

ا اين ديرکرد را بر فراموشي و مشغله من ببخشيد و اين يادداشت را که به قلم آقاي بريم، ام خرداد ماه به سر مي
 :...اله نوح و درباره افراشته بزرگ است بپذيريد نصرت

    

  

. توده مردم به شعر ساده نياز داشتند، تا منعکس کننده نيازها، احساس و دردهاي ملموس زندگي آنها باشد«

کند و محمدعلي افراشته پس از او، در صحنه   دراين سالها گل ميجهت نبود که سيد اشرف الدين نسيم شمال بي

درباره افراشته پس از . درخشد و شعر او شعار روز مردم کوچه و بازار مي شود مبارزات سياسي و اجتماعي مي

ين  مرداد توطئه سکوت اجرا شد، و بردن نام او در مطبوعات و حتي در مقاالت جرم شناخته مي شد و بهم٢٨کودتاي 

اوراق فرسوده روزنامه . جهت نسل پس از کودتا کمتر نام افراشته را شنيده بود و با شيوه کار او آشنائي داشت

دهنده تالش او در راه رهائي و بيداري مردم  چلنگر، که کارنامه سياسي و ادبي اين شاعر مردمي و بيدار است نشان

علت اين نفوذ . اشته نتوانسته در عمق اجتماعي نفوذ کندبه جرات مي توان گفت هيچ شاعري چون افر. ايران است

هاي شعر  ها و سوژه چهره. زباني او با توده مردم بود دلي و هم گي، هم کالم، صراحت، سادگي کالم، بي پيرايه

صداقتي که در کالم اين . اند افراشته مردم محروم، توسري خورده، نفرين شده و آواره شهرها و روستاهاي ايران

اي که در  طنز تلخ و گزنده. مرد وجود داشت موجب شد شعر او بسرعت برق در خاطره ها و حافظه ها نقش بندد لهگي

ها،  ها، تبعيض ها، محروميت ها، دربدري بيکاري. خنداند و گاه مي گرياند شعرش وجود داشت خواننده را مي

 ١٥در سال هاي پس از شهريور بيست تا .  بودها و فساد حاکم بر دستگاه حاکمه، مايه اصلي شعر او خواري رشوه

از اين سال به بعد و با اعالم غير قانوني شدن .  آثار افراشته در نشريات حزب توده ايران چاپ مي شد١٣٢٧بهمن 

 افراشته روزنامه چلنگر را ١٣٢٩ اسفند ١٩، از )پس از ترور ناتمام شاه که حزب توده ايران متهم به آن شد(حزب 

نام روزنامه را صادق هدايت به افراشته . اين روزنامه يک حادثه در دنياي شعر و مطبوعات کشور بود. منتشر کرد

از شاهکارهاي شعري افراشته » عريضه«و » آ ميرزا«، »برف«شعرهاي . پيشنهاد کرده بود و افراشته نيز آن را پذيرفت

  .است

دراين کنگره .  در تهران تشکيل شد شرکت کرد١٣٢٥ سال افراشته در کنگره نويسندگان و شعراي ايران که در تيرماه

که به همت انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي ترتيب يافته بود، چهره هائي چون ملک الشعراي بهار، عالمه 

دهخدا، احسان طبري، صادق هدايت، نيما، کريم کشاورز، حکمت و دهها شاعر و نويسنده ديگر حضور يافته و به نوبت 

  . از خود را ارائه داده بودندآثاري
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. درهمين کنگره وقتي نوبت به افراشته رسيد تا آثار خود را بخواند، او چند کلمه اي هم به سبک خود صحبت کرد

  :گفت

 تومان است و گروهي ديگر هم ٥گروهي در شمال شهر مطب دارند که ويزيت آنها . درتهران، ما دو گروه دکتر داريم« 

دکتر شمال .  ريال مداوا مي کنند٥ در محله اسمال بزاز و گود زنبورک خانه که مردم را با دريافت در جنوب شهر، مثال

شهري ممکن است بعضي از روزها بيمار نداشته باشد و پولي هم گيرش نيايد، اما دکتر جنوب شهري حتما روزي 

دکتر جنوب شهري هستم، شعرم مال مردم من شاعر، مانند آن .  تومان در آمد دارد٢٥پنجاه نفر را ويزيت مي کند و 

جنوب شهر است و ممکن است شعراي طرفدار پروپاقرص انوري و عسجدي آن را نپسندند ولي من طرفداران خودم را 

  ».دارم

  

  .را خواند» پالتوي چهارده ساله«و » شغال محکوم«او دراين کنگره شعر 

  . منزل و دفتر کار افراشته غارت شددراين حمله. ، به خانه اش حمله کردند١٣٣٠ آذر سال ١٤

هايش نيز خواننده با مردم کوچه و بازار، با دالالن،  در داستان. افراشته در نثر نيز شيوه اي به گونه شعر خود داشت

چي، کارگران و روستائيان محروم، بازاريان متدين و ساده دل سروکار  محتکران، کارمندان دون پايه، روساي بندوبست

  .نويسي و اشعار گيلکي او نيز پرداخته نشده است گونه که بايد به نمايشنامه وز آنهن. دارد

اي بر قلب  استبداد نيز شعر افراشته را چون دشنه. ارتجاع در وجود افراشته، سرسخت ترين دشمن خود را مي ديد

کرد که  دمي زندگي ميهاي همان مر پس از کودتا تا يک سال و نيم درايران مخفي بود و در خانه. ديد خود مي

در بلغارستان ساکن شد، اما دوري از . از چنگ فرمانداري نظامي گريخت و به مهاجر رفت. هاي اشعارش بودند سوژه

، بسيار ١٣٣٨ ارديبهشت ماه ١٦ از ايران خارج شده بود در ١٣٣٤او که در اواخر سال . ايران در توان تحمل او نبود

او را در صوفيه پايتخت بلغارستان . ش از طپش بازماند و براي هميشه خاموش شد سالگي قلب٥١زودهنگام و در سن 

ها سرتيتر  که سال..." بشکني اي قلم"بيت معروف او . در زميني کاشتند که سرزمين او نبود، بلکه پناهگاهش بود

  .روزنامه چلنگر بود، بر پيشاني سنگي کنده شد که بر گورش نهادند

يکي از روستاهاي قديمي حومه رشت چشم بر جهان گشود و در آغاز » بازقلعه«ر روستاي  د١٢٧١افراشته در سال 

اش بنگريد تا بهتر بدانيد از کجا برخاسته بود و  به کارنامه زندگي معيشتي. کرد امضا مي» اي رادبازقلعه«کار هنري اش 

  :هاي مردم ايران بود چرا شاعر توده

 -  آموزگاري-  معمار شهرداري- هاي معامالت امالک  شاگردي بنگاه-ختمانيهاي سا  شاگرد پادوئي شرکت-فروشي گچ

  ».نگاري و شاعري  نقاشي و سرانجام روزنامه-  مجسمه سازي- هنرپيشگي تئاتر
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اي نزديک به  کنم، با اين وعده که در آينده گان ورگ مي افراشته را تقديم خواننده» ِسِجل فاگيران « در پايان، شعر 

در زمان . گيري عر معروف گيلک بپردازيم، با اين توضيح که ِسِجل فاگيري يعني شناسنامهمعرفي بيشتر اشعار اين شا

. گيران را برگزار کنند تاسيس شد و مامورين به روستاها رفتند تا آئين سجل) اداره آمار امروزي(رضاخان، سجل احوال 

يا در بيشتر مواقع . »قدم پيش«شد  ياش م شد، فاميلي اگر جايي، فالن کدخدا اولين داوطلب گرفتن شناسنامه مي

و با توجه به تاريخ تولد، جوانان را به سربازي ... رضازاده و. نژاد علي. پور حسين: مثل. گرفتند به نام پدر سجل مي

  :فرستادند مي) اجباري(

  ]آشور اسم خاص است [فاگيران بامودي؟ خبر داري ِسِجل! ه»آشور«ره 

  افغان بامودي؟نه اي نفر، نه دو نفر، عّده ي 

  پاتوک پاتوک، پرچينِ  کون جوخوس، بيدين چي خبره

  دس، کْيخدا خانه محشره نشان بزه، عصابه

  گه، ايتا آپاره َاشانِ  کواليِ  اسبِ  نال، َهه پيله

  !]اوات استجا کنايه از کر بند همان بند قنداق تفنگ است که اين قونداق [ !َبند دره يه، َگرَدنا قونداق َاشاني عصا، لو پايه

  ]نشان يک خال کوچولو دارد [ اون کي اوني ديمِ  کوله، خالِ  ذره نشان دره

  تره فارسي گب زنه َهَمش، هون هوشانِ  پيله

  ]النگو و دستبند: تونگ [!اي لنگه تونگ به دس داره، او تونگ چره ساعت داره؟

  !من کي نيده بوم تاهسا، مرداک و تونگ؛ ره آشوره

  ]مسئول نوشتن و ثبت. منشي: ميرزا [ونه، خو ميرزانا دستور َدِههتالرِ  سر فامج ک

  عينه اربابهٰ مانه فاش َدهه، خنده کونه، به

  تراف تراف: ديروز بوشوم ِسِجلدِ  ره، مي ديل ِزئي

  نامت چيه؟ مي ديل بکفته به مي ناف: تا دوخاده

  بچه، خاشِ  َحَسِنه، تقي پسر غوالم: بگوفتمه

  !ه، فاندرستي، خاک به مي سرخو چومانه زاغ دگاد

  مي گازِ  گوشتا فاندرست، مي گوشِ  پوشتا فاندرست

  مي گردنِ  رگا بيده، ايپچه مي موشتا فاندرست

  ]لکنت و گرفتگي زبان: جوِدکي [مي ديم بوبو ديوارِ  گيل، ِهي مرا جودکي اوکوفت

  شين َارسو َدَکفت َاسا مگر ِوال کونه؟ چومان مي

  تا از سياه سفيد سه تا زاي، همهمي مار، مي زن، مي 

  يکان يکان من بوگوفتم، اون بينيويشت قبضِ  رسيد

  !ُا پسر، حسن: کالِ  ره، بوگوفته ايوار بيدئم کال

  تو بيست و يک، معطل نکن، اينجا را يک انگشت بزن

  ]کنايه از داشتن سن مناسب سربازي: تو بيست و يک[

  ه آبمرا گويي؟ چنگرا بوم، خيال بوکون موشورف

  فوُوو مي گردنِ  پسه، گوالب تي رو، بوبوم خراب

  !ره حسنه: ايوار بيدئم کْيخدا صفر، َهراي َزنه

  چيره گبه جواب ندي؟ تي َدَهنه زبان دينه؟
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  ايوار دووار خاستيم بگم، تي سر قسم، کْيخدا صفر

  آي، تي کوچِ  پسر، تي پيلِ  پسر پولِ  مرا، جيويزانه

  ي خوتکا تي مورغ تي سکتي همسايه، تي دارسايه، ت

  !همه معاف، همه لحاف، خاشِ  حسنه الپ بيس و يک؟

  فردا من اجباري بشم، مي جغالنه کي وا بداره؟

  غرامته کي واسي فاده؟ مي مزرعهٰ کي وا بکاره؟

  چي دردسر، مي پيلِ  انگوشتا بزئم باموم بجير

  .فاگير الل بميري کْيخدا صفر، خير نوخوري سجل

  

  

  

  افراشته محمدعلي

  

     آتشي مزاج
. چهل داستان، به آوشش نصرت اهللا نوح. محمدعلي افراشته،: برگرفته از  

      .1260 حيدربابا،: تهران

   

قريب  خوردن ناشتايي،  صبح زود، آقاي ارباب در نتيجه گفتگوي زن و شوهري با خانمش، به طور قهر آميز بدون  

   .نيم ساعت زودتر از وقت همه روزه از خانه بيرون آمد

آرد با آمال فراغت در سه  ر تصور مياتفاقًا شوفر اتوموبيلش آه از روي ساعت، موقع آمدن ارباب را نيم ساعت ديرت

   .مي آرد آنجي تشك عقب يك ور لميده پا روي پا گذاشته آتاب مطالعه

   .قيل و قال آردن و داد و فرياد راه انداختن همينكه آقاي مخمل باف، شوفر را به آن وصف و حال ديد شروع آرد به

 لعنت خدا بر شيطان گفت، اتومبيل را به عادت هر روزه پس از آنكه چندتا نشسته، شوفر بي نوا آهسته به جاي خود  

   :همينكه سر دو راهي خيابان خواست بپيچد ارباب فرياد زد. آارخانه مخمل باف حرآت داد به طرف
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   ـ آجا؟ آجا؟

   .ـ قربان آارخانه

   .ـ الزم نيست، راست برو

   :همين خيابان فرياد ارباب بلند شد باز در وسط

   ـ آجا؟ آجا؟

   . عرض آنم، شما فرموديدـ چه

برو توي آوچه دست  ـ عجب بساطي است، پسر مگر من بايد هر آجا آه دلخواه تو باشد حرآت آنم؟ عقب بزن

   .باز آه داري دور مي زني گفتم عقب عقب برو....چپ

   .وسط خيابان عقب زدن قدغن است ـ قربان در

  ـ يعني چه؟ من آدم تو هستم، يا تو آدم مني؟

   .ود مقصدتان را مي فرموديدبهتر ب ـ

مي خواهم آجا بروم؟ منزل برادر زنم مي روم فهميدي؟ من شوفري  ـ احمق، بيشعور، نااليق، چرا نبايد بفهمي من

. الزم ندارم آتابخانه و تنبل خانه درست مي آند و اينقدر فهم ندارد آه مقصد حرآت مرا بداند ابدًا آه اتومبيل مرا

   از دفتر بگير و برو پي آارت، قحطي شوفر آه نيامده،همين امروز حسابت را 

بدون اينكه داخل سالون  بدون تعارف و مقدمه. خالصه، ارباب مثل برج زهر مار به منزل برادر زنش رسيد   

تعريف آرده و تأآيد نمود آه اگر تا ظهر خانم براي   همينطور سر پله جريان دعواي ديشب را به برادر خانم بشود

   .شرطي بعدازظهر براي طالق در محضر آقاي فطن الدوله بايد آماده شود هي حاضر نشوند بدون هيچعذرخوا

راست برو، بپيچ، عقب  سوار اتومبيل شد باز هم بدون اينكه مقصد حرآت را به شوفر بگويد همينطور چپ برو، دوباره  

   .و بعدًا به آارخانه رفتزد  بزن، شصت برو، هفتاد برو، به منزل چند نفر از اقوام خانم سري

پيشخدمت مخصوص، براي گرفتن آاله . فاصله ناشتا آشيده بود ارباب صبح تا آن موقع بيشتر از پانزده سيگار بدون 

را  همينكه پيشخدمت دستها.  مي خواست مجددًا سيگار آتش بزند قوطي سيگار طال را باز آرده اتفاقًا ارباب. جلو آمد

باز را به طرف پيشخدمت  ورد، ارباب از شدت حواس پرتي بجاي دادان آاله، قوطي سيگاربراي گرفتن آاله جلو آ

آقا سر لطف و مرحمت آمده به او سيگار تعارف  نگاهداشت، پيشخدمت اجل برگشته از همه جا بي خبر به خيالش آه

ا براي برداشتن سيگار جلو با خنده حاآي از اظهار امتنان دو انگشت ر مي آند با خضوع و خشوع و فروتني مخصوص و

 در همين موقع ارباب به خود آمد و ديد پيشخدمت با او مثل دوست صميمي. از قوطي برداشت آورده يك سيگار

   :معامله مي آند، آفرش به جوش آمد، شروع آرد به هوار هوار آشيدن
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   .فضول، برو از آارخانه بيرون ترتيب، وحشي، ـ احمق، بي

آارخانه مثل توپ صدا آرد همه آارگران فهميدند آه باز هم بين آقاي مدير و  يشخدمت، درخبر انفصال شوفر و پ 

مبادا قرعه به نام  مي توانستند احتياط مي آردند آه به اين جهت همه شان هر چه. شكرآب شده باشد خانمش بايد

( شت ولي چون ارباب مشغول نوشتن ميز ارباب گذا آنها اصابت آندحسابدار آارخانه، طبق معمول بيالن روزانه را روي

ابدًا متوجه ورود و خروج   بود و براي خانم نفرين نامه تنظيم مي آرد ،  )الهي يار سنگين دل، تنت اندر بالبينم 

بادبزن روي ميز در . آند اتفاقًا با آدم عصباني در و ديوار حتي بادبزن الكتريكي هم شوخي و مزاح مي. نگرديد حسابدار

نفرين نامه تمام . باغ مشجر محوطه آارخانه پرتاب نمود آردن، ورقه را به هوا بلند آرده از طريق پنجره بهضمن پرپر 

  :حسابدار را احضار نمود. شد

   ـ نزديك ظهر است، چرا بيالن نمي فرستيد؟

   .گذاشتم ـ صبح اول وقت، روي ميز شما

   ـ پس چطور شد؟

   .ائيدـ چه عرض آنم زير آاغذها را مبالحظه بفرم

   .چرا مردم را دست مي اندازيد؟ نمي توانيد آار بكنيد؟ مجبور نيستيد ـ

   .بدهيد يك نسخه ديگر تهيه آنم ـ اجازه

   .خودتان را تنظيم آنيد ـ خير الزم نيست، شما فقط برويد يك نسخه استعفاي

تمام نامه ها را .  و بدبيني نگاه مي آردآارها را با نظر خرده گيري تمام اوراق و. ارباب همينطور به آائنات بد مي گفت 

نرمه  در اين ضمن، سر يك سنجاق از البالي آاغذ درآمده. به يك طرف پرتاب مي نمود» نمي شود موافقت«با نوشتن 

   :پيشخدمت را خواست فرياد زد. خون درآمد. دستش را خراش داد

  ر تنتور.فو .تنتور. ـ تنتور

زد آه شايد تاري، ويولوني،  تمام اعضاء و اجزاء  نتور را سنتور شنيد دست به دامانپيشخدمت اتاق، ترسان و لرزان، ت 

اتفاقًا يك دسته لوطي عنتري از جلوي آارخانه عبور . عصبانيت آقا فراهم نمايند سازي، سنتوري، براي سرگرمي و رفع

تمامتر به در اتاق  ق هر چهپيشخدمت مثل اينكه خدا رسانده باشد لوطي عنتري ها را با شوق و ذو. آردند مي

   :خودش وارد شد، گفت. رساند

   .فرمائيد ـ قربان حاضر هستند، اجازه مي

مئيس سرشان نمي شد، بدون اجازه وارد  لوطي عنتري ها آه چندان مقيد به رعايت مقررات آارخانه نبوده و رئيس 

   .»انشااهللا مبارك بادا !حق مبارك بادا «اتاق شده شروع آردند به 
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 قوت حرف زدن هم نداشت براي اينكه گلويش  ولي از غيظ، .ارباب ابدًا معني ورود لوطي هاي عنتري را نمي فهميد  

گوشي تلفن را با گيالس پاريسي اشتباه . در اين بين تلفن صدا آرد. را برداشت را باز آند گيالس پاريسي آب يخ

   .يخ را به سر و گردن و سينه خود سرازير نمود نموده آب

عذرخواهي واردين . پلوغي، خانم و برادر خانم براي عذرخواهي وارد شدند شانس پيشخدمت گفت آه در اين شلوغ  

 در مزاج عصباني و الم شنگه لوطي عنتري ها، اسباب فرو نشستن خشم آقاي مدير گرديد و و تأثير آب خنك

  .پيشخدمت از اخراج نجات يافت

  شناسنامه محمدعلي افراشته

   محمدعلي:نام
افراشته: نام خانوادگي   

نامهاي مستعار   پرستو چلچله زاده، معمارباشي :
باز قلعه در حومه رشت: محل تولد  

  1271 :تاريخ تولد
صوفيه بلغارستان: محل وفات  
١٣٣٨: تاريخ وفات  

چهل: نام فرزندان طبع ه ها، روزنامهداستان، مجموعه اشعار فارسي و گيلكي، نمايشنامه ها، تعزيه ها، سفرنام   
  چلنگر

  

  

  هفته  پيک

 

 

  بمب اتم
  ر استبمب اتم وافو ]از [ خانمان سوزتر

  افراشتهيمحمد عل
البته به اين شرط آه بخواهد .  افراشته نيآموخته باشدي در ايران نيست آه از محمد عليهيچ شاعر طنزپرداز و مطرح

 يشعر بمب اتم او مربوط به سالهائ. ببرند" مردم آن را مثل نقل و نبات" طنزش ماندگار باشد و بقول خود افراشته 
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 يبا يك حادثه و يا يك آار جاسوس.  بردي به بمب اتم بسر مي يافتن آلمان هيتلراست آه جهان در وحشت دست
آلمان .  آنكه بدست هيتلر ساخته شود بدست امريكا ساخته شدي بمب اتم بجاي جهانيبزرگ و يا از بيم فاجعه ا

 آه به چنگ آورده بود  رايبدون استفاده از بمب اتم شكست خورد و رژيم هيتلر سقوط آرد، اما امريكا سالح مرگبار
 خود، آن را در ژاپن در آستانه تسليم بكار برد و فاجعه هيروشيما ي زهرچشم گرفتن از جهانيان و نشان دادن برتريبرا

 ي از امروز ايران اتمي از اين شعر آه به مردم گرسنه و خرافات زده باز ميگردد، وصف حاليبخش.  را ساختيو ناآازاآ
 :بخوانيد. نيز هست

  

يز جيز، پف پف، آيپ است عجب اين وافورج  
 چشمم از حدقه در آمد، زده ام از بس زور

*** 
 ميرزا محمود، تو از ما همه فهميده تري

  فهم است آه دالل قماش و شكرييرو
  آه وآيل اند تو با اغلبشانيتاجران

 همنشين، هم سرپا، همره و هم سروسري
 چيست اين مسئله بمب اتم الآردار؟

  در بازاريرد زبان همگآه شده و
** 

  بله، از بمب اتم با خبرستم اما- 
 درز بايست آه پيدا نكند مطلب ما
 من به اندازه آن مخترعش مطلعم

  بنده بدانم و شماي دهم شرح وليم
 به سر حقه قسم، ديده نديده باشيد
 باالغيرت آه اصوال نشنيده باشيد

** 
 تك خشخاش از اينها آه بيفتد به زمين

ند همه را صد آيلومتر و صد و بيست پرايم  
  آه از اين بمب اتمي وصليجل! عجبا

  از شاخ اتم، دم اتم، سم اتمي هيه
 نزده دست به اين حربه اگر هيتلرخان

  آمده؟ نچ، نچ قربانيبه خيالت آه قپ
 روز تسليم بالشرط آه شد، در آن شب
 ول آند هيتلر از اين بمب، وليكن زعقب

*** 
  خانه خراب؟يم را چه آنبمب ات! يشيره ا
، تو خودت را دريابي و مردي گوئيراست م  

 خانمان سوزتر از بمب، همين وافور است
 انفجاريست دراين حقه آه نايد به حساب

  و بيچاره گرييبشكن اين معدن بدبخت
 چشم واآن آه جهان راست مبارك خبري

 
  
 
 

  اشعار دشنه گون
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