
 ها، زندان گوهرشتبگذار زمان بگذرد، بدرودسرودهدرباره مجموعه  ضروری توضیح

 

مجموعه شعری منتشر کرد با شهر بوخوم آلمان،  درآیدا کتاب  نشر (1382) 2003 سال تابستان در

آقای بهروز  ازای مقدمه وکوشش  هها، زندان گوهرشت"، ببگذار زمان بگذرد، بدرودسروده" عنوان

 روشن(. - زاده )بمطلب

شود، یعنی همان نام مستعاری که در میشاعر با نام مستعار ف. خاور معرفی  این مجموعه، در

 .است درج شده های اصلی شعرنوشتهدست

های نوشتهمتن دستچگونگی دست یافتن به به " ...مقدمه "بگذار زمان بگذرد زاده دربهروز مطلبآقای 

موفق به یافتن نام اصلی صاحب  ،وانهد که چگونه علیرغم تالش فرادمیپردازد و توضیح می آن اشعار

 "خاورم."یعنی ، اشعارآن را با همان نام مستعار سراینده ، نیزهمین دلیل  هب ها نشده واین سروده

 منتشر کرده است.

آقای رضا  توسط CDروی  بر این اشعارو پخش کتاب "بگذار زمان بگذرد..." و دکلمه  انتشارمدتی پس از 

به نام یکی از زندانیان وابسته به حزب توده ایران  سراینده اصلی این اشعار، مشخص شد که نافعی

 بیژن حیدریان بوده است.آقای 

احسان آنها را به کرد و استفاده میاین مجموعه ی مندرج در هاسروده آقای فرهاد عاصمی ازدر این بین 

 نمود.طبری منتسب می

تماسی ایمیلی با  طی 1388مصادف با فروردین  2009سال )ف. خاور( در ماه مارس آقای بیژن حیدریان 

" اوست و انتساب ...بگذار زمان بگذرد"دارد که سراینده اشعار اعالم میبه ایشان رسما  آقای عاصمی

ف. خاور و عاصمی  یانهای دیجیتالی بین آقانگاریاست. ظاهرا نامه نادرستاشعار به احسان طبری 

بیژن حیدریان در تاریخ  آقایرسد، نتیجه بحث بین آنها به سرانجامی نمیچون  یابد وادامه می یمدت

جدال با »ای تحت عنوان های آقای عاصمی را در نوشتههای خود و پاسخاستدالل مجموعه 1393

 .کنددر سایت نوید نو منتشر می« مدعی

احسان  از اینکه این اشعار ( با تاکید بر1392)اسفند  2013فوریه سال  آقای عاصمی، در ازسوی دیگر

 بر آنای مقدمه افزودنزاده و حذف مقدمه آقای مطلب " را با...طبری است، متن کتاب "بگذار زمان بگذرد

شعرهای زندان احسان با عنوان "حماسه نبرد انسان، دیالکتیک  برای هریک از اشعار، ییتفسیرهاو 

برای  سوابق امر، ای بهشارهن مجموعه را بدون اای ،. دوستیها" منتشر کردایسایت "توده طبری" در

 .قرار گرفت اسناد اپوزیسیون ایران" آرشیو"در سایت ما فرستاد و از آن تاریخ 

، "حماسه نبرد انسان" و "جدال با مدعی" به همراه دکلمه آقای رضا نافعی ..."اینک "بگذار زمان بگذرد

 .گیردقرار می گرامی اختیارخوانندگان در مجموعه،، در یک "...اشعار کتاب "بگذار زمان بگذرد از

زاده دوست گرامیم آقای بهروز مطلب دکلمه آقای رضا نافعی را CDو نیز  "...زمان بگذرد مجموعه "بگذار

  .من قرار داد در اختیار

 .امبرگرفته" جدال با مدعی" را از سایت "نوید نوها" و "ایرا از سایت "توده "...نبرد انسان حماسۀ"
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