توضیح ضروری درباره مجموعه بگذار زمان بگذرد ،بدرودسرودهها ،زندان گوهرشت

در تابستان سال  )1382( 2003نشر کتاب آیدا در شهر بوخوم آلمان ،مجموعه شعری منتشر کرد با
عنوان "بگذار زمان بگذرد ،بدرودسرودهها ،زندان گوهرشت" ،به کوشش و مقدمهای از آقای بهروز
مطلبزاده (ب  -روشن).
در این مجموعه ،شاعر با نام مستعار ف .خاور معرفی میشود ،یعنی همان نام مستعاری که در
دستنوشتههای اصلی شعر درج شده است.
آقای بهروز مطلبزاده در مقدمه "بگذار زمان بگذرد "...به چگونگی دست یافتن به متن دستنوشتههای
آن اشعار میپردازد و توضیح میدهد که چگونه علیرغم تالش فراوان ،موفق به یافتن نام اصلی صاحب
این سرودهها نشده و به همین دلیل نیز ،آن را با همان نام مستعار سراینده اشعار ،یعنی "م.خاور"
منتشر کرده است.
مدتی پس از انتشار کتاب "بگذار زمان بگذرد "...و دکلمه و پخش این اشعار بر روی  CDتوسط آقای رضا
نافعی ،مشخص شد که سراینده اصلی این اشعار یکی از زندانیان وابسته به حزب توده ایران به نام
آقای بیژن حیدریان بوده است.
در این بین آقای فرهاد عاصمی از سرودههای مندرج در این مجموعه استفاده میکرد و آنها را به احسان
طبری منتسب مینمود.
آقای بیژن حیدریان (ف .خاور) در ماه مارس سال  2009مصادف با فروردین  1388طی تماسی ایمیلی با
آقای عاصمی رسما به ایشان اعالم میدارد که سراینده اشعار "بگذار زمان بگذرد "...اوست و انتساب
اشعار به احسان طبری نادرست است .ظاهرا نامهنگاریهای دیجیتالی بین آقایان ف .خاور و عاصمی
مدتی ادامه مییابد و چون نتیجه بحث بین آنها به سرانجامی نمیرسد ،آقای بیژن حیدریان در تاریخ
 1393مجموعه استداللهای خود و پاسخهای آقای عاصمی را در نوشتهای تحت عنوان «جدال با
مدعی» در سایت نوید نو منتشر میکند.
ازسوی دیگر آقای عاصمی ،در فوریه سال ( 2013اسفند  )1392با تاکید بر اینکه این اشعار از احسان
طبری است ،متن کتاب "بگذار زمان بگذرد "...را با حذف مقدمه آقای مطلبزاده و افزودن مقدمهای بر آن
و تفسیرهایی برای هریک از اشعار ،با عنوان "حماسه نبرد انسان ،دیالکتیک شعرهای زندان احسان
طبری" در سایت "تودهایها" منتشر کرد .دوستی ،این مجموعه را بدون اشارهای به سوابق امر ،برای
ما فرستاد و از آن تاریخ در سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" قرار گرفت.
اینک "بگذار زمان بگذرد" ،"...حماسه نبرد انسان" و "جدال با مدعی" به همراه دکلمه آقای رضا نافعی
از اشعار کتاب "بگذار زمان بگذرد ،"...در یک مجموعه ،در اختیارخوانندگان گرامی قرار میگیرد.
مجموعه "بگذار زمان بگذرد "...و نیز  CDدکلمه آقای رضا نافعی را دوست گرامیم آقای بهروز مطلبزاده
در اختیار من قرار داد.
"حماسۀ نبرد انسان "...را از سایت "تودهایها" و "جدال با مدعی" را از سایت "نوید نو" برگرفتهام.
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