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 اثر ندۀاز سُرایَ و توضیحی "با پچپچۀ پاییز"کتاب  لِچاپ اوّ شناسنامۀ
 

   

 نده گوید:سُرایَ

، یعنی دفتر ثر موزون شاعرانه ن خود از این دست ندۀ این دفتر، احسان طبری؛ در مقدمه ای که بر دفتر نخستِسُرایَ

 ، چنین می گوید:نگاشته است "هخوابگون ترانه های –ز میان ریگ ها و الماس ها ا"

 

 مِه آلود و شناورِ ه با منطقِشاعرانۀ اندیشه های مشخصی است ک -ترانۀ خوابگونه، تقطیرِ فلسفی

د به هم نواییِ واژه ها وُ رویاها بیان می شود. کسی که نخواهد مَضمون آن را دریابد، می توان

 فتیِ پندارها بَسَنده کند. شِگِ

ریر را بِدرّد و در تخیّلِ خود مَدَد گیرد و حِجابِ حَ کسی که بخواهد آن را بفهمد، باید از نیرویِ

 واژه ها گام گذارد... رایِماوَ

ر متنِ نقش های با خاربوته ای است ناچیز که آرزو دارد د ،این نیز در جادّۀ بی پایانِ شعرِ پارسی؛

 شُکوه وُ شِگرفَش جایی بیابد. 

 *   "فریبندۀ انسانی! ی آرزویِآه، اِ"
 

............................................................................................................................................................................................................ 

 :   پیش از میالددر سدۀ رومِ باستان  سیاستمدارِ خطیب و ،شاعر ( فیلسوف،Ciceroرون)سیسِنی از * سُخَ

O! Fallaciem hominem spem 
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 دیوِ کشوری باشم که خَهتربِ  م،ریابَرازی را دَ                                                                             

 موکریتوس()دِ                                                                                                                           

   دیباچه
 

 

ِشعر، یک نیاز، یک پاسخ به رستاخیِز درونی است و نه زادۂ قریحه و موهبِت برای این ُسراینده، 

د.شاعرانه اش، و این مومیایی از س    نگ ها به دشواری می تراو 

کامه ها تا ترانه هایِ سُ « عرشِ »راخ با آنکه سراسِر عمر، در طیفی ف   ی که اینک دفتِر یرؤیا روده ام )از چ 

خنی است به این سُ  و نپنداشته ام« شاعر»د(، با این حال هرگز خود را دّومی از این دست، نشر می یاب

 حق، بی فروتنِی دروغین و ریاکارانه. شاعران زاده می شوند و کسانی از زمرۂ من ساخته می شوند.

 

بشناسند، از روزِن « شکِل خاصّ »ُسراینده، تنها در این  نِ عنواه نجانی بخواهند مرا بخن س  ولی اگر سُ 

خورِد راسِر طیف )در آن بخش که درع خواهد بود که س  ری، هنگامی جامِ گریسته اند. داو  بر من نِ ُخردی 

 تا کنون بدان فرصت نبخشیده است.  گسترده شود ومتأسفانه، ناهموارِی روزگار عرضه است!(

 ما، چیزی در این میانه باخت نمی کند. امروزِ  وُ  چه باک! زیرا ادِب واالِی دیروز

 

 ما می گفت:  ن است که ماهیّت میسازد. مولوِی بزرگِضموُ وا و م  حت  بسیار چیزها، مُ  مانندِ  نر،در هُ 

 « جامۀ ش عر است ِشعر و تا دروِن جامه کیست؟ یا که حوری جامه زیب ُو یا که دیوی جامه کن.»

 شاعرانه را مانندِ  پِرس، نثِر موزونِ  س ن ژان   سعدِی شیرازی، تا پابلو نِرودا واز خواجه عبدهللا انصاری و

است که گرایش دارم. آنچه در « ناشاعرانه»شعر کل  سوی این شِ ه دست افزاری به کار برده اند. من نیز ب

و ناشیانه و ناهموار، برای لخن چیست و یا الاقل چه پلکانی را، و  این میان اصل است، اینست که جوهِر سُ 

 قریحه هاِی راستیِن دیگر ساخته است.  جِ ُعرو

 

کوهکنی  گارگِر چیره دستی نبود، الاقل فرهادِ نظامی، نِ « شیرینِ  خسرو وُ » در« اششاپوِر نقّ »چون  راگ

ما  و ایهسرم جهانِ  نگیده و بی قلبِ س   س، در این کوهسارانِ سالوُ ُو احساسی بی شائبه  هیبِ باشد، با ن  

 سی که در ماست.تیزِی احسا ندی وُ خود را نمی پوشانیم، از تُ  جِ نر   ایرانیان، عاطفه وُ 

  

عر شِ  "خواستاراِن چیِز دیگری" از نوعِ  ندیِ رس  س ها"، این دفتر شاید ناخُ لماا "ازمیاِن ریگ ها وپس از

  شق به تباِر انسانِی خویش بجوشد:صارۂ خود، با ععُ داقت در آنست که هرکس دررا برانگیزد، ولی صِ 

الد س جدا می شود و پوُ ر از مِ ر کورۂ آزمون، ز  و آن گاه د "*م، می روی مرورد  "که از آن دست که می پ  

 رویزِن روزگار در کار است.از ُسفال. پ  

 

ماسۀ انسان" است و شاعر در پِس هر رآینِد این همه تصویرهای د ره م که در این دفتر انباشته شده، "ح  و ب  

      جوی تا بیابی!اندیشۀ خود را پنهان ساخته است. پس بِ  طری، باغی از عاطفه وُ س  

 

  احسان طبری                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                            
م وُ غزلیات  مضموِن بیتی از *  ن آرایی هستم  گر ُگل، چ   حافظ: "من اگر خار 

م، می روی م"  که                                                                                 د    از آن دست که او می ِکش 
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 1بند
 

 

 

 

 فرا را می لرزاند. در زیرِ ه های ا  پرّ  ،بدارکوُ  شِ شد و چکّ نگ می کِ ر بر ماسه ها چ  ز  خ   خیزابِ 

 لسِ ف   ،خورشید چاله می شوند. نورِ جنگلی مُ  زروهایِ ، مارمولک ها در بُ "توس" رنگِ  رخسُ  لفانِ زُ 

 د. ر  سوی خاور می پ  ه زاغچه ای را می بینم که ب ریبِ اُ  سازد و من پروازِ  یال مرین آنها را برم  جُ آ

 

رنگ  سته را گوئی با خوابی آبیشُ  نزارهایِ م  چ   باران است؛ چارگوشِ  کرده از ساچمۀ آماس   ابرها،

 یادگارها را در شیارهایِ  زندگی و بویِ  ، عطرِ ل آلودگِ  آبله رو از چاله هایِ  . زمینِ پوشانده اند

 رنگ همراه دارد.  دنیچُ 

 

شته ای کمانی تکیه کرده، با ه می زند: بر پُ فرِ ها ط   مانداب رقاب ها وُ خورشید از غ   گرفیِ ن  ش   گویِ 

روب در و خورشیِد غُ  ،عاع های خود را می افشاند. شالیزاِر کهُربایی آشفتهشُ  نگاهی بیمارگونه،

 بِستِر احتضار است.

 

را ِک هذیان آلودشان ف  ِر شاخه ها جیک جیند. بر س  ر  نجشکان می پ  ، گزارروِغ ن  وایری از فُ در د  

د که ناگاه، آسمان ابرو د   فتۀ س مندها، از ابرهاِی شد و آویزهاِی باران چون یاِل آشُ م می کِ ه   رنمی بُر 

 ّرابۀ خود را می آویزند.، ش   آهنین فام   ه وُ ربِ ف  

 

رزاها  پایِ  سنگین و ُمژه هایی بور دارند، بر این زمین های هائی  ک، پلسوزان که د میچرکیِن و 

 غزان می گذرد.شفّاف مانند الماس، ل  

 کند.موشِی سنگین را نمی شِ ها، خ   رغابیاِن وحشِی باتالقو ِصیحۀ گه گاهِی مُ 

 

 م انگیِز س گاِن گلّه بان: پارِس غ   هاست وُ  می کنند. زوزۂ ُشغال ربیل  روب را بر جهان غ  غاِل غُ ذُ 

دی در سوسوِی چراِغ نوم  ت  دهقانی  رون ها بُ  دندان نفتی نشسته و کودکی، زبان را از میانِ ند بر ن م 

 شق می نویسد.، م  غزاندهل  
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 2بند 
 

 

 

 

ِزج و خشمآلوِد با ماّدۂ لِ  شنام گویان به اُسطوره های د غ ل،رفاِی سایۀ خود، دُ غشوش از ژ  با گام هاِی م  

 م.ز  فرۂ خود برون می خ  دِن سکوت، در زیر آسماِن ُصلِب هستی، از حُ نوشی یاندیشه، در آرزو

ِت من کین انباید.قه های پُ د  مور، در ح  روِب ن  باِر بادها در این غُ غُ   ر س طو 

 د، گوئی رژۂ اشباح است.مودی در استخوان بندِی روُ عضالِت آب با تاب های ع  

 

ربیز، راهزنانی راپا گوه  ک های الماس، س  ِرش  ت و سِ وُ یاران می روم: یارانی با سینه هاِی یاق به سویِ 

نگند و زاالن می ج  حشی با گلّۀ غ  ن گاه که کرکس های و  نام؛ آ ت  زرگِ سرنوشبُ رد بر این جادۂ جوانم  

 ند.   ر  مِت ساعات، کالغاِن غوغاگر می پ  ظِ در ع  

 

ت و نیرو. رواِن تب آلودم در ک رنامن فرزنِد ش   ِی انهداِم جهان های کهنه و چرکین هریورم: الهۀ س طو 

ها میسوزم. از ّرین. با آز  واِن شیدایم جویاِی نوایی است ز  رو پاشد. ر  فُ « ا ریحا» د تا باروهای م  د   می

 ه های فروردین، بر جدوِل زمین، برآشفته ام.ب چگان، در این مِ  زایِش دیو

هایش   ن در خفقاِن ز   ِه سیاه، یا چون موش های ن قب  پید در این شامگام با ِشراع های سِ آه که خواهاِن ر 

نب رآمیز، برای تکاندِن استخوان های س   ماهیچه های  از خستگی، و ،بزاطاق ها: به عشِق فراخائی ع 

 رد.از د   ،انبوه

 

تشنۀ یک قطره آب، همه جا  کزارهائی لب  رداب هائی تُهی از افسوس، در نم  مُ  در گودِی بیشه ها، بر

مِس پیکِر خود، با ل   گاِه گستاِخ شب، به سوی زایشگاِه پرتو، برای نوسازِی جهان وُ از نِ  خواهاِن گریزم

م و لرزِش نامشهوِد سایه ها: برای زایشی دیگر در م   د  . در نیاکاِن خود و در رگ انگشتاِن الغِر ع 

 وادگاِن خود.ن  

 عله هاِی دریایِ می زی م. در شُ  ریان تا مغِز استخوان، تُهی دست، بی حوصله، در تُهی گاِه بیگانهعُ 

رو می م با انفجار فُ زمین ها و خدایان، میوۂ نام   مِ خار میشود. در تصادُ ختم بُ رب  وجود، واژه های شوُ 

 لی سیاه تخمیر می گردد.م در گِ پاشد و روان  

هره ویی، بی بطه زدن در اقیانوِس فراسعمت، پایاِن تکویِن من است: برای غوُ صیب از عشق و نِ بی ن  

ش، در تبعیدی پوُ و  رِد آسمان های آینده و ف  و  از الژ ک، منعکس در آینۀ دوگانۀ بود و راِن ابرهاِی آتشبار 

 نبود.

ُسنبله گیِر صارۂ فراز  . باز می گردم با عُ نز   و ستارگاِن بانگ  می گردم با پادشاهاِن تگرگ  ولی باز

  ندان های شماست.م در میاِن دمینۀ روح  ها. برای لِشتِن آتِش پوسِت شما زنده ها، و تافتۀ نر

 وازیم:ماهنگِی گرِم آسمان ها را بن  ه  باز می گردم تا در همۀ ریشه ها، 

 عصوم.در روزی م  

 ند.  دم  ر  در روزی خِ 
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 3بند 
 

 

 

میرم و نگاهی ناشناس بر ض   ،نده، آِه روشِن اُمید برمی خیزدپ  در این شِب بنفش که از سینۀ ط

ه که گوئی از زُ پید می خوان  مه ای سِ مزنده، زِ ز  خ   نگ و حِ د، و    یرانم!الِل ساغری مین وی، م 

 

راسان با ه   بادهایی دگرگون و ها می کند وهستی، امواجی دیوانه ر   رِ این شِب بنفش که ساحِ  در

  یدادم.زایِش یک روُ  شم به راِه آفریده هایی بالدار بر باِم خانه می نشیند، تا بامداد، چ  

 

رندگاِن برآلود و پژواِک لرزانم بر ِزه های ب م، سخن گویند، چون پ  خم با پیشانِی ا  دیِگ دوز  در 

  م.به  گریان با لفظی مُ 

 

رب فت ها وُ  رخوشی؛ تنها شکوفه رانۀ س  ناِز بهشتی و نه ت   عل، نه سرو  نه گهواره های ل   نه غوطۀ ز 

  ن سار، در این شِب بیدار.گوکسار بر آبگیری نِ بُ ای از آرزو هستم با سایه ای س  

 

نگ؛ آژنِگ قّصه رغزاِر شبر  بر م   ندهمیر   تارگانِ حرا و سِ ونده و عنکبوتاِن ص  رم هاِی ج  س کِ چه ب  

م با خاطره هایی خون   م  ن  ریوُ رنگ؛ د   گوِی غ    گ.زه ای درازپوی م از کرانه هاِی گ 

 

و  ،مون و نسیِم واژُون و ماخولیای ُجنونهّر و خاربوتۀ ُگل کبوِد هاالِل ُمط  در این شِب بنفش با هِ 

رگ، در توأمانِی بِستر و گور، چون رگِ بی م  نده بر گلب  و  نبش های ر  بازتاب های فیروزه گون و جُ 

 ر.بوُ نجوِر دوشیزگاِن ص  بر بالیِن ر  
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 4بند 
 

 

 

ریدۂ خزانی باغ هاِی شوُ  هر ماه، به سویِ سته از سالیان ، در این بامداِد نیلِی مِ بر زانوهائی خ  

 ک.تروُ جالیزهای م   میروم وُ 

ک پیس و ِگل آلوِد مو وُ  ک وُ نجه هاِی ل  پ   کند. کبود ریگها می  . جادۂ ندشانه هایم را می سای   ،پیچ  ژ 

رد  رد .ر د  سته و پُ رد، چاله ها زنگار ب  سته است و س  ، زمین باران شُ چمن پاکوفته است و ز 

روشنی  آسایِ زعجِ خنه های مُ د . رِ روز می لرز   ن الله عروسان در نورِ لی فامی چوگُ  شمعدانیِ 

 رجد و الماس می سازد. ب  ز  ، ردهمُ  نگر است که از جسمِ رگری افسوُ رم های تیره. ز  است در جِ 

نگان از شاخه و  زّرین، آگوجه ها و قُبۀ ُکرکینۀ بِِه  رخِ سُ  بادمجان در جالیز و اطلسِ  یقلیِ صِ  و گنبدِ 

 نگ ها.خوردگِی س   ش. و نقّاش، استادی است به سال  های بنف

 

مغ آلود، رقِص د رناسوِی سرو  آن  ن.ختچه هاِی ُشعله ز  در  م پیِچ شاخه های بید، وه  زها بامیوه های ص 

 گسی بر جداِر شیشه ها. نۀ خرم  قاّلی اوباشامینا، و ت   رۂ غوغاگِر زنبور بر ِگرِد گلِ نب  چ  

 

 ِر زیستن است.و می کاهد  و این هر دو، گوه  رگرما می گریزد. روشنی فُ 

ند. دیوارهاِی چینه ای باغ را در ِحصار گرفته. رد خود را می جور  گنجشک ها بر چفِت چوبیِن ز  

بوس، ل گردیده اند. سبِز بهاری به کاِه زشت ب د  رس   هایِ  در پای آنها، علف دو گوسفنِد ا بل ق ُو ع 

غی مِ های پالسیدۂ شاخه ای شکسته را برگ ز   زشت خفته است. میازهایِ سین فام، در خ  می خایند و و 

 

رغی در فضاِی اِشباع از نور می نگرد. باِل مُ  شم نشسته است و به بال  نیمی از زندگی بر دریچۀ چ  

ِل برِف نخُ  فائی،ق   نگره های کوهِ کُ  هری آغوش گشوده. برپِ از خاوران تا باختران سِ  لم  لوه ستین جِ م 

 گری می کند. 

 

ِع بهار گوش فرا سموُ ژدۂ نام  خم آلوِد زمان، به مُ فِق ا  . از آن سوی اُ نگ پارۂ چرکین می نشینمبر س  

وال  پاییزمی دهم.   تا زایش. ! پُلی است از ز 

 

 طالیِی تبریزی ها. گی ِکز کرده، گربه ای پیر، ایست تاج ِب، س  کبوِد یک تیغ، خاموشِی بی آشوُ 

 ه وار گریخت و می گریزد.  م ماسِ ِی انگشتان  دیّت که از اللحظه ای از اب  
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نگر بر خویش تم و نادانی. و آتش از دو س  خواستم انسان باشم و دو سپاه را برخویش بر انگیختم: سِ 

دان نداشتم. مِ  نقاِر کرکسان نداشتم. با نیِش کینه نبودم. با خارایی در گشودم: آشنا و بیگانه. چنگاِل د 

رد، آمیختن نُجستم. ب   سینه رد، گریختن نخواستم. با نام  گیرم شد. ُصوِر  نِد حقیقت پای  نبودم. از ناو 

 سرنوشت آژیرم شد.

 

زمی است که ح. ر  ح در روُ ی طبّال که دوراِن چرخش است: ِگردباِد خون بر خاک. طوفاِن نوُ ب اِ کوُ بِ 

 الک، ناچیز است.من ِشراعم در این کوُ ش شایستی، و ندبادان  ش بایستی. ب حری است که س  ُرستمان  

 

م. ولی دالوری در خاموشی است؛ دخواهان نگرانند که تا ِکی از فشاِر دشنه بر سینه فریاد بر آور  ب  

عشۀ زِم پیمان ایستاده ام. از خواب تا عذاب، بیدارِی من ر  بسته با ع   دمندی در دریافتن است. لب  ر  خِ 

 چشم به راهی است. 

س ن های آینده را بِکِ روشی می گو سُ  هاِی  د، از دروِن موجآموُ رفینۀ گوه  ش تا این س  وید: با تماِم توان ر 

 کف آلود، فراتر و فراتر آید.

 

رکنان انباشتن می نگ است و آن را گوُ کن! ُکریچه ام ت  رواز م  فری! پ  برهای نیلوُ بر ا   رِغ آتشینی سیمُ اِ 

 خواهند. 

 سته نیابی؟رهای ُکریچه را ب  دیگر، د   بحِ اندکی بپای! چه دانی که تا صُ 

 

 رواز است.ها از پ   رغ را بالولی سیمُ 
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ـراِز جـزایـِر اسـیـرى. دیگر كـجـاسـت بـركـِت طـوفـان ف   م بـا بـارى از پنـبـۀ پیـرى بـرك مـى رو  ایـنـ  

ردش؛ و سرخىِ  عر وُ چشمـۀ شِ  سیِب تُرد وُ  هـا وُ  تلخ ُگِل صحرائى ُو كبوِد دیوانۀ افق؛ و  نوشابۀ الژو 

 رف.سۀ گلب  رق ُو نشست كبوتران ُو بوُ دریچۀ ب  

 

ـكم را در ربودنـد و د  خورشیـِد سیمینـ   قایق را م در ُمغاِك زمسـتانی درافتـاد و كالغان، چینـه هاى مرُدم 

 ـیـد. شـانزمــان، چون مــاهـی هـاى طـالئـى در امــواِج تــاریـِك خـویـش كـِ 

 رده اند.شكید و واژه ها چون گلى پژمُ روخُ م فُ هـبـاز  هــاى شـ   نگچ  

 ـرگ هــا. یــاهــوِى كـودكــان و ِخـش ِخـِش بـ  ایـنـك ویــرانـى هـسـتـم در كــویــرى تـُهـى از هـ  

نـد آدمـى را خـاكسـتـرى؛ و خداو آور وُ  الل  كـرار" لعـنِت هـستـى است: م  طـِن دگرگونى هـا، "ت  در بـ  

 آرزومنـد آفـریــد. 

و  ؛ــارِى یـاخـتـه هــا و گویچه هاولـى "تـكــرار" تمــریـن اسـت و تمــریـِن زرگرى و ریــزه ك

 باِر م الل را مى ِستُرد.غُ  ،یدگرگون

ــدیــشـۀ ان بـیـنـه اسـت: شمــشـیــِر واژه هــا. در پاســدارىِ شمــشـیــرم چوُ  م ود مــى رو  رـــب  بـه ن  

ـصـائـى، لـیـمـان بـرع  سُ  مـانـنـدِ  پیـرامـونم مـى لـُولـنـد؛ هـاِى وسـوسه در شیـطـان چروكـیـده ام. خــود

 رگ.ریند؛ با اشِك ب رگ و م  مى گِ  رگ لند باال با اشِك ب  ران، ایستاده ام. درختاِن بُ از جویدِن موُ  پوك  

 

 م.دارهاِى ناشناس، كرانه اى را می جوی  . در این گُ عطِر زمین را مي بوی م، در شوِق گمشدۂ خود

م ُگنگم  ولـى زبـاِن حـشـره هـاِى رنگین را مـى دانم. خـواب ُرویـى هـسـتـم مـ   هـتـاب پرسـت. و آن د 

ر در د واج كشیـده اند، من بـر بام ها و ِهـّره ها سرگردانم. پس كـسى است بـه دنباِل تو فـتگان س  كه خُ 

 ِى زمان تو را مى جوی م.من! پژواكت در اندروِن من است. تا واپسین باروُ  ى گرامىِ اِ 

ـرِ چه ُجـبّه هـاى چركـین را بـایـد بـ   ـرم  ـنـد تـا م  ـزرگ در خلـیِج ـشـتـِى بُ شـود. و كِ مـودار انـسـانـى نِ  رك 

 ، بـیـاسـایـد. آرام  

. آِخـر در ایـن كهـكـشـان هـا چیزى ـكـشـیـده ایمهـا گردن ن ّرافگان بـراى جـویـدِن بـرگز   مـا مـانـنـدِ 

 میگرى.زینگى تا آد  را مي جوئیم: از بوُ 

 

مـى خـواهـیـم از تـورِى جـاذبـه بگذریم و بـه المـ كـان جـكـِش فـرهـنگى دیـریـنـه ایم وننگیـاِن ر  مـا ز  

رویـن مـی پیچیم و نجـه بـر پ  ه اسـت. پ  گمـرا ُصـعـود كـنـیـم. آنجـا كـه ِهـالل پلـه ایـسـت و اُسـطُـرالب  

 ستاخیز مى كنیم.روزاِن خورشیدها ر  در آماِس فُ 

 

 .رش گراِن كنجكاومیزادگانیم: شوُ ما آد  

 دمند، قافله اى ِكش پایان ن ه.ر  مُوراِن خِ 
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ا آسمان، سایه با کان، اکنون با گذشته، زمین بگشای! گالویِز زمان با م  ریِن ُخفتن را بُ بُلو دروازۂ

 ر با باختر.تصویر، این سو با فراسو، خاو  

ردگان و شبکۀ نان و قطارهای ب  دریاز   بازارهای دارچین و ناوهایِ  فیروزه و هایِ  به سوی کاخ

م ر    .آبنوِس ح 

هُروی واری زیناو  گاه درویشی، گاه شهس   ن بانی بر خاکستر، گاه عارفی بر دار و گاه  ر  ند، گاه ُگلخ 

 ه .گمرا

 نسبیّت.  یِ نجپ  در آئینه های سِ 

 بور.در کتاِب بی عاطفۀ عُ 

 ساز را می گیرم:  ریباِن لُعب ت  رشِت انسانی، گِ با ُمشِت دُ 

رازیر م کن! با خود و ِعناِد خود برای کاری بزرگ به س رای وجود ندوق های نیستی س  مرا به ص  "

خشم آمده ام تا مانند گِل تاج    وم ببال ناورختی ت  ِرشِت خود چون درسِ  . درخروس با صد زبان بِدر 

 ر دهد.س   غمهن   ندهر  پ   زیباترین ،باالترین شاخه امبر

ت برپا انسانیّ  راسرِ را برای س   نیلگون   قِ ن  رو  ؛ خ  استادکاران رفتن راغِ تیشه و ماله به سُ  با کوله بارِ 

؛ با ردنشمُ  رگی از بیشه ایخود را ب .نپوسیدن ث  ب  های ع   س؛ در هو  ه در آمدنداشتن؛ از خود ب

بیداری با  تابناکِ  هنۀدر پ  . ختننگاه جهان را افروُ  شِ شخفرو باریدن؛ با در   برکت خیز   بارشِ 

 ..."جهانیان برداشتن سویِ ه مع آسا بر را ش  عله و  شُ  هزاران ستاره تافتن و انگشتانِ 

 

حال م   افسانه های نبورِ آنها ط  ریلی بی خیال افتادم و ببه میان خ   ساز گمراه زمانی من، جادوگرِ 

رزو آ شهرِ  ،فتای شگِ و اِ   اد نبودمادی صیّ این پیچ است و من شیّ  آرزو در پسِ  واختم. گفتم که شهرِ ن  

 پیچ بود! در پسِ 

 گ در جادۂن  گُ  سمارِ ی سوُ اِ  نیز م پخش شد. در شماوان  بای شما ر  هرُ در ک   !سون سازای واژه های فُ 

 .زمان درازِ 

   . نااستوار کیلب  ینده ها: گامی کوتاه، جُ آ گذشته ها وُ  بین دیوارهای«. اکنون» این سامان   م درغریب  

تو  ریاب تا در پیکرِ را د   . آنسرار، نقشی است از ا  باستان شناس یم، اِ نام   "واژۂ" و در افزار  

 . م زنده شودستر  خاکِ 

 با ُسروِد حافظ زیسته ام.  ن گو! چنانکه من نیزخ  شخندی سُ نوُ  خود با نیایِ  رشکِ بر سِ 

گیِر دل هاست و کبوتِر قاصِد شعر، این جاسوِس  برق   شته کشیده اند. دل هاا اینجا به رِ جان ها ر

د، جایی در سایۀ درخِت روان ها، بر شما فرود می آید، بر شما اِ  ب روِت ِخر  ی جهان های شاد با ج 

 نِج پیشینیان.ِسدر و به دور از ر  

 

 لیده را می شناسید؟  این غریبۀ ژوُ 
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 مندِ نی با ریشه های آز  نارو   گاه؛ یارت  پ   ندها بر تُندۂه ها و ب  رِ ه آلود با گِ زِ نگی دیدم خ  رس  خود را خ  

رد در یا عنکبوتی خُ . مم و چشمه ساری در پای  کی بر تاج  ک ل  خار؛ ل   ایِ ه رچینپ   صارِ آرزو در حِ 

 اشان.فّ خُ  شگاهِ رّ دی ویرانه ؛ پ  عب  غی در م  فر  مِ  تیبُ لود. یا ردآتاری گ   کمینِ 

م بود با یدای  آسمان شِ  آدمی گری، زیرا گنبدِ  آن، آری تا این پلکانِ  دیِ ب  ا   م در تمرینِ آفرینش  ۀ ناممز  ر  

ه شم بها هزاره چ   زمان میلیون شکیبایِ  ها. و خداوندِ  حابیس   نگرفینِ ش های ش  رکِ نوری فراگیر و ت  

 .راه نشست

 دیِ بی کران از کبوُ  یک جهانِ ، رید؟ آر  را پ  خود چگونه ف   آسمانیِ  رکنده به آشیانِ مای پ  این هُ و 

 !: انسانمگن  س   ریِ پُ له دِ ن ، نر  تسن   زنم. نه خوشۀ ستاره، نه شاخۀرون دارم . نه گلّۀ گو  روان در د  

 

غال به راه اندازم تا از ذُ ه یی بآن دارم که غوغا د، سرِ ر  خِ  نام و کاالیِ غز  م   نِ سیمابگوُ  تودۂ با این

 ! باز آمده ام .من کد گویم که این  خویش دروُ  رگِتُ سِ  ، مادرِ ل شوم. به کیهاند  ر ب  نوُ 

م م. عشق و آز  م. در منزلگاهی نمی آسای  زیستخراپا ر  م. س  ر  نده و دیوانه س  ن جو، شور  زوُ ه که چه فُ و  

 .ن استه ز  زبانِ 

ندینم از ر  پ   نِ س  کاروانم و ر   راپایِ . من س  قبیله ام راپایِ . من س  ر تابوتمرد درد و ز  گر که س  نِ بدان م  

 م و پویائیِ لع  ب   کیب تا خورشیدها را فروُ ش  . بِ خگرممن در آن ا   کاه وُ  د. جهان تودۂب  ا   خِ ل تا میز  ا   میخِ 

 راکنم.پ  رده بِ زیستن را در فضاهای مُ 

 

شیفتگی، از  تش می گذرد. از بسیاریِ گم آر   گ ام. از ر   سیدهانتظار دیری زایش را بیوُ  هدانِ در زِ 

می ی را جدّ  نآ کمتر کسانی .«!به بیراهه نرویم»ستم. فریاد زدم: بیزاری جُ  خویش صیبِ ن  

 : و گفت ریدرا پ  گنجشکی نشستم . کبوتری ف   بان  ز   ۀپنداشتند. در سای

 

 نجیسف  شکد ، قلبت چون اِ ها بخُ دد، روُ شو ت چوبینهکرار کن تا زبان  خود را هزاران بار ت   ردِ وِ  »

ت. چشمانت را ت بیاویزند  لعن   . از دارِ ل شودد  ب   ه ات به خون  غزت به خاک و سین  چروکد. م  رده بِ مُ 

ست ن کنان به دنبالشان برو و آنها را از طِ  غیز  ر کن و چون و  ب    «لسِم شیطان بر حذر دار!کور، ج 

 

 .و من نیز چنین کردم

هاِن بسیار با من بودند.  و ه مر 
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نها دست آّراق، ولی ب   س وُ وُ لد را نوازش می کنند: عروسک هایی ک های خواین سوداگران، ش عر  

ب ق موی   ، خنده  فروشاِن بازارهای تنگ اند. سفیراِن خویش اند. ناگهان مردی غریب، درازگیسو، ش 

 عره می کشد: ر می رسد و ن  مندی بالدار دروارید، سوار بر س  مُ 

ّکانچۀ نزول خوارِی شما نخواهم نشست. این سفرۂ پولک ها و هوت! من در دُ ش   رور وُ ستاِن غُ ی م  اِ "

همناک دارم تا همۀ ابعاد ک ها را به باد دهید! با دلی ماالمال از آتش و خون آمده ام. پیامی س  عروس  

د و شاقوِل تجربه را جانشیِن ع  واژگون شوند. همۀ خوارشدگان باال بیفزایند. م م خوانِی زایِ ن ریاّضیاِت ِخر 

رید که در شمُ سوِل نابودی ن  م. مرا ر  م تا شما را به خود آور  ساِط گسترده می تاز  بِ تیق خواهم ساخت. برع  

نگالخی خارآگین وجودم ستاره هاِی عشق و دلبستگی، گوهِر سازندگی و همبستگی است. من انقالبم! س  

کان را دریابیم! به ِستیغ برآییم تا تپّه های به دریا برویم تا ناچیزِی استخر غوُ  ِن م رغزاِر کبُود.در آستا

ن پوش را رها کنیم ! نغمۀ خورشید را در م   خوش نباشیم!  ل  قک ها دِ دارها بشنویم تا به بانگِ قاشُ گژ 

 "گشائیم!دروازۂ شهرهاِی ناگشوده را بُ 

 ردند و گفتند: شُ آوِر خود را بر سینه فِ ک های خنده و آن جماعت، آدم  

ند. همۀ پیام آوراِن دگرگونی را ا سوالِن آینده دیوانگاِن خطرناکاین مرد دیوانۀ خطرناکی است. همۀ ر  "

 ند شدند.رس  خُ  چنین کردند وُ  "لیب کوبید.نکراِن بُت های موجود را باید به ص  باید در خاک کرد. همۀ مُ 

نده ای آنها را لرزاند. سواِر دراز گیسو آنجا بود. سواِر دراز گیسو پیوسته آنجاست ش آوِر خا بانگِ چندِ امّ 

 و هذیاِن ه ول آورش که آرامِش افیون را می آشوبد، پیوسته آنجاست. 

 

ر در ناقوس نارِ  های ز  ند که آرامش رانگیزی می طراز  ند، چه آهنگ هاِی شوُ می لرز   لُوره های بُ م 

ندند. کودکان در بنفشه رند. زمین با آسمان آمیخته، درختان می خ  انی از هوا می پ  ند. قوهای نوربرانداز  

ف ها از د  زند. دریا سراسر ِشراع است. ص  ِد نیلی به سوِی دریا می خ  وند. بیشه ها چون دوُ زارها می د  

 دۂ نهنگ ها فرا می رسد و بوی ُمشک بندرگاه را می انباید .روارید آبستن میشوند، س  مُ 

د روئید: این نه قُّدومِ پویِش افسانه ها را در این دخمۀ قیرگوُ  من ، ه استن می بینم. از خاِک سیاه گیاِه ِخر 

لنگ  ن؛ این طوباِی بهشتی است.و نه آویش   ،نه خ 

 

رگاهم ایستاده. دستاِن ُسقراط جز به شوکران نرسید. گردِن عیُن نگ و م رگ بر د  میدانم که گورکِن ج  

س   قبرۂ نین در م  علۀ تنور آشنا نشد. هنوز لِ ُمقفّع جز با شُ  نِ هاِی اب ِن موئین را نبوسید. استخوانالقّضاة جز ر 

ر خفته است. هنوز نُ  رم  ستِ طفۀ زرتُ م  ند ولی ُمژده گویاِن فّرخ پی در راه   ۀاست. هم هشت در دریاچۀ چیچ 

 خواهند رسید. راه افتادگان فرابه 

نِد تو زیسته ام. در گوش های ناخواسته از زمان، در دخمۀ نوشخ   من! با رؤیایِ  ۂبیرمرا ببخش ای ن  

زای د. هر آغازی خطر اِکسیرسازان پندار بافتم تا از آن حقیقت بِ  ناساخته از مکان و ماننِد کیمیاگران وُ 

 ن.رد  رو  آرزو پ   کردن است وُ 

فتم، ستم، خُ ش  م شدم، نِ ایستادم، خ  ردم، سُ ندیسی فِ ت  پیما، چون  شب   سافرِ درآستاِن اطلسیِن سحرگاه، من، مُ 

م افشاند و جان دادم، خاک   ای ،بنگرمبه لبخنِد پیروزِی انسانِی تو تابه دسِت چرخِش جاوید سپرد  شدم، باد 

 من! ۂبیرن  

ر مزن! سرنوشِت لزارۂ رامِ رد. در گُ ب  صیِب من آسیب بود و توشۀ من ن  ن   ِش خود بر خارآگینِی من ت سخ 

 تو آسان نبود. دیری است می گفتم. دیری است می دانستم. نیای تو و نیاکانِ 
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« ستارگان باشم؟سرارِ ا   یایمن است، چرا جوُ  برابرِ  یردگب   رگ وُ تا م  »گفت: یرزم آو  ر  

را  یو جهاندار یسائآن طیع دارم ، چرا ت  مُ  غالمانِ  روش وُ خود فُ  رانِ یتا دب»گفت:  یفرمانروائ

 « ؟کنمآرزو ن  

 

ی بود و اِ  نیچن وستهی. پمیگون سازگرالزم است تا د "لم  ع  ". تنها میفشاء کنکه اِ  ستین یتازه ا زِ را

 باد!م   نیچن وستهیپ کاش

. نده بودنز  نده را س  ارز   یگذشتن و کار« عمل» لِ نبیدن، از پُ خن جُ سُ  یراشوار است از س  چه دُ  ،آه

 رکه د   دیرس ییجاه فرین باد! بآ»گفت: نو  دینبوس ی  را پا ختهیدار آوه ب دزدِ  یبسطام زاهدِ  هودهیب

 «ر شد.دا نیا خوردِ 

 

کنند.  یم ریعمل تقط نبیقِ ند و در ا  گداز   یعمل م ۀ. جهان را در بوتعمل است اتِ رّ ذ   ،همه

 دنیزکه خ   دیئچندان روُ  اهیشد. گ اهیکه گ دینگ چندان غلطس   :است خیتار غز دفترِ م   یارهایش

. تازیانه رگم   لود! بارانِ آخون  د طلوع کرد. عمل! عملِ ر  خِ  دِ یناگاه خورش ،ژادنِ  ندهز  آموخت. از خ  

 .است دهیبرگز شیخو یم را برات  و سِ  زهیتسِ  روزگار که زبانِ  بِ سب یب یها

 

 .میستیا یهکده نمدِ  نیما در ا یول

 .گرید یزبان یِ ایو جو میدب  ا   سافرانِ و ما مُ 

 گرد.نِ  یم شیخوه که در چشمه سارها ب میتسین یدشت خود پسندِ  رگسِ ما ن   و

 .میور   یانجام م یب یمانراز  ف   یو به سو میهست یآسمان تاکِ  ما

 

. ما میردنو   یستارگان را در م نگالخِ . ما س  میا هودهیب کاهِ  نیدر ا نیرّ ز   ی. دانه هامینور اتِ رّ ذ   ما

  : انسان!میرفگ  شِ  ینوانعُ  ۂدارند

 ...نشیلوربُ  نِ یطن ۀهره: انسان! با همرز  ، نه هزارپا، نه خ  ک  ده ، نه غوُ دب  ر، نه ب  نه مار، نه موُ 

 

 . رود یم اقوتی که به کوهِ  میهن   یدر جاده ا ی  و پا میخود بران ۀپندار را از کلب گارِ خوش نِ  انِ یافع

 جاست. نیدر هم ستنیز جِ نت و ر  ذّ ل  

 .رگس نِ واپ   یها زهیرغ   یِ نه در چاکر و
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 ،مگر  نِ  یخود مه . بر استکالغ پ   تنگِ ،مگر  نِ  ی. به آسمان مک استبُ س  ، مگر  نِ  یخود م یِ تان  به چ  

 ر؟یناپذ یریس ردِ م   یبر تو اِ  ی! وادماوند است کوهِ  ،مگر  نِ  یدر آستانم. به آرزوها م یسافرمُ  گرید

 

توده ها، در  ششِ جوُ  در ده،نیآ یِ ایرؤ ، درایر یب تالشِ ر دوستان، د ۂچهر خود را در نِ یسکت  

 توانم باز دارم:  یزمان را نم رای. زابمی یم عتیطب یِ بائی، در ز ل  دِ  یِ پارسائ

 !انوسیاق ناکِ  بض  غ   یها موج رد وُ خُ  یشه اپ  

 

 یِ سراپا ناشناس. یشود، کرانه ا یم کینزد کیتار ۀقم به کرانطپش ، زور   ن  ینگس   یها گام با

 .روازه پ  کوت   ب وحجوُ م  بود  یقاصد مر چون گلِ عُ 

 

 بودن را به آرمان وُ   غ  بچراش   گوهرِ ، غیدر یب نیجوان که چن وُ  نیخون یگورها نیاه ب شیو ستا

 .ستین آسان .خود دادند نِ ید وُ  هنیم

 ربِ خود را به ض   نیکه چن نیآرزومند را بب ۂچهر نی، ا دهیمنو د   خطّ  نیخشان، ادر   یها شمچ   نیا

 رد.مپاره ها سپُ خُ  ختِ س   کانِ نده ، به تِ سوزان ردآور وُ د  

 

 .تابناک یجله هاحِ  . از کشورِ میدانیشه ما از کشورِ  ،یآر

 شدگان.  غالسوختگان و ذُ  ۀلی. از قبمیرزمندگان لهیما از قب ،یآر

 .میگذار یها م خود را بر تابوت نِ بنفشه گوُ  یعرهاما ش   ،یآر

 .میکن یم مگورها خ   خود را در برابرِ  دِ یپسِ  یِ رهاس   ، ما یرآ

 . میکش یپوش بانگ م اهیس ما با مادرانِ  ،یآر

 . میآغاز ما از سامان   ،یآر

 .میا وستهیپ انیجو ندهیآ ما به کاروانِ  ،یآر

 

 د است. خون و دوُ  زِ یراس انگه   یِ بو ۀوانید و دز  خ   یم یشتداغ چون خارپُ  یِ ها گ یر نیدر ا عرشِ 

 ن.کاروُ  یِ لودآل توپ، گاه به گِ  شِ رکِ رود ، گاه به ت  سُ  نِ یاشک، گاه به طن یِ گاه به شور

نادِی و خود را مُ  ،سپُردن ل  فتِگی های انقالب دِ انسان بودن و ایرانی بودن و به دگرگونی ها و ِشگُ 

 ریب کاری!ریب روزگاری! غ  ردن؟ غ  مُ تاریخ شِ 

 

نگِدل است وشم  دُ  غرُوریم! لین س   ما م 
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م  ه ب زندگی را  یید وُ را روُ محبِّت ما ف   ژُمردنی بود. و بُلورِ پ  ی زیباِی من و عشِق ما ن  ت اِ یاد دار 

رِخشِت سالیان از ما ُعصاره ای تلخ    چکانید.  ساخت. چ 

 هفته ُو ناگفته!ردهای ن  آه، چه اشک ها و چه د  

 دفن شدۂ بسیاریست. شِت سِر ما گورهاست، و در پشِت سِر ما یادهایِ و در پُ 

موشی گرایید و در تنهایِی غمگیِن اکنون، چه طنین هاِی دور و غریبه نده های ما به خ  ونه خ  چگ

 باقی گذاشت.

 ُشردیم، و ما دندانها را نیز.ما دستهاِی هم را فِ 

 خ ها گذشتیم!ز  ها و از چه دوُ  و از چه رنگین کمان

 شد! ربال  بُک س رانه غ  رواریدهای شب و روزمان چه س  و مُ 

 پیچید! روُ ُعمر، طاقۀ ابریشمیِن خود را فُ و چگونه 

 

ن    ن  گ و شِ در  تاب می ورزد. ماندن گ را دوست دارد، ولی شِ تاب هر دو در ِسرشِت آدمی است: در 

 د. و فرزنداِن ما و دوستاِن ما را به یاد آر!را می خواهد، ولی رفتن را می ب سیج  

 ر!ش آو  ل انگیز و چندِ اتی! دِ ل انگیزی! آه چه خاطرصلت هاِی دِ چه سیماها و چه خِ 

 همانس را.غناطیِس دوستی بود و کلبۀ ما مِ و رواِن ما مِ 

 یرت ها، انتظارها.یدادها، حِ ران، روُ صری است تماشایی؛ با معاصِ صری، ق  و هر ع  

 زن دوزِی بی انتهایی بود.انتظار در چارچوِب هستِی ما، سوُ 

 

هی انتظار را با نوِر بزرگِ خود پُر کردی و مرا از تُ  رستیدۂ من، ُحفره های تاریِک اینی پ  و تو اِ 

و در زیِر آسماِن  ،فتهدریاهاِی آشُ  رف وُ کناِر دّره هاِی ژ   هم، در ما با هاندی وبودِن سرنوشت ر  

 ناک ایستادیم.شم  خ  

 

 ،را می رسد. و من آرزومندم که از آنروج ف  انجام دِر خُ رکس های گوناگون، سر این داالِن ع  و د

 شاطی از جهان ببینم: سالیاِن دراز.باشندۂ پُر نِ  ،م و تو را هنوزو  خستین کس خارج ش  نها و ن  ت

 جهان را بی تو پنداشتن نمی توانم.

 جهان را بی تو اِنگاشتن نمی خواهم. 
 

  

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 13بند 
 

 

 

 

 

دوده زُ  یادگارهای خود را نوشته اند. ادگارِ یها  انسان ،نبُ  ر وُ س   یدراز و ب ۀکوچ نیا وارِ یو بر د

 یرو مرا فُ  یلگِ  یها نهیچ ،یزیپائ رمِ ن   بارانِ  نیک است. و اند  مانده ا   یادگارهایاست و  اریبس

 شوند. یدوده مزُ ها ادگاری ها مانندِ  زمان و پاشد.

 

 رد شده وُ ز   یها فل  شده اند و ع   مگُ  نیرید یها نرق کرده اند و تمدّ بادها، شهرها را غ   ن  شِ 

 است. یجهان ،یستاننگِ ل  هر خ   رِ یمارند و در زشُ  یفته بر  ربادب  

 است . گانهی خود بودِ  زاد وُ  مکان وُ  زمان وُ  ندِ ه ب  رِ در گِ  یآدم ، همه نیا با

ت ُکنان. : با«اوست! نیا: »ینیو خواه شاه یسنگ پشت خواه  انگشِت اِشار 

 

باش  یشا. جوالهباش کوُ  ی، کسیدب  ا   ۀلفکن. در قافرا  و نه خود را د   نیزرگُ ، نه خود را ب  گانهی یاِ 

، ری، خواه گرمسکخواه گدوُ  ابان،یخواه ب ،ییایرؤ یِ راد   یها گ! در بانیبشر فرهنگِ ۀتافت ۂبافند

، ادگاری نی. اسیخود را بنو ادگارِ ، یحروُ  غالِ سودمند باش! و با ذُ  یاریرا  گرانید، ریردسخواه س  

 یِ پا یِ و جا ن،یغارنش از انسانِ  ،ها شیها و گاوم زال. غ  یآدم شِ نِ کُ  انِ یپا یب جِ س  است از ن   یهرِ گِ 

 است.  ادگاریخره ها، همه بر ص   اختگانی ک  ت   ه ها وُ زِ خ   ۀو نشان ،وارها مونیم ۂدینگس  

 

 راه است. ه شم بچ   زادِ یآدم ادگاهِ ی ،خیتار سراسرِ 

 ع.توقّ  یو بگر خدمت یِ زادهایآدم ادگارِ ی

 !سیبنو یادگاری نیچن زیخودآگاه. تو ن یِ زادیآدم به ییزادهایآدم ادگاری

 . آرام ینده و برخ  چ  و ایپوُ  اتِ ذرّ  شِ نِ کُ  ادگارِ ی

 آرام باش! ینده و برخ  و چ   اینا و پوُ کُ ، آنها پس تو مانندِ 

 

 یِ ندظفرم   نجای. ایشو یم زروُ یرگ پو بر م   یوندیپ یم تیّ دبه اب   یرپ  سِ  ۀگانی یاِ که  نجاستیا

 . «ِمفیستوفِلِس»کارِی بر نابِ  «ستوئفا» عشقِ 

 

 و دندان ها را می فُِشریم. را و اینجا من ُو همراِه زندگیم، باِر دیگر دست ها

 

ویم، از کومۀ ِسپ ری به کاِخ جاوید.    اینک از س راِی زیستن به جاّدۂ بودن می ر 
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 م را شنیدی؟ریـاِد بـهـاری  در پچپچۀ پائـیـز فـ  

  

 ـرمـا مـى گشـایم.بـائـِى خـود را در س  گیِن كـهـرُ مـن چون گِل یـخ، نِ 

  

 بـث وُ ـ  ـیـاهـوى ع  نـد: مگر ایـن ه  ا ـخـت گونـاگونزبـان هـا س   ـه هـا وُ ـهجِ در بـرِج بـابِل، شعـِر ل  

 كـارى بـود؟ م به پوچ  

 

 ر ساخت. عله و  ان مرا شُ خـِش خدایـرود نـیـامـد ولـى آذر  جـاِن مـن فُ  الـهۀ ِشعـر در

 زشى پیام دارم. ناچیز؛ ولى از سوُ  خته ام بى بها وُ ُكنده اى سوُ 

 

خـن بـه ـرهـاى سُ ، آغـاِز انـدیـشـیـدن. كـسـى بـا گوه  ـنـدى، آغـاِز عـشـق اسـت و عـشـق  دردم  

 خـویـش.  ۂپا افـتـاد شِ ى احـسـاسـاِت پیــهـره هـاـرمُ جـمعـه بـازاِر زمـان مـى آیـد و كـسـى بـا خ  

 

گریـسـت: در د نـیـز نِ ـبـوُ هـره هـاِى ك  ـرمـُ به ایـن خ   ،چركـین ۂـفـرولـى مـى تـوان دركـنـاِر ایـن سُ 

 كبودِى آنها آسمان است، دریاست، ماتم است، پندار است، رؤیاست. 

 

 .ی..زانمیِن خ  غ   ۀدر پچپچ فام   دهره هاى ناچیِز كبوُ رمُ این خ   ۂنم فروشندو م  
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 واژه نامه 

 آ 

 
 آبنُوس = نوعی چوب سیاه رنگ و گران بها

نگ = چین و شکن چهره  ناشی از پیری و یا خشم آژ 

م شد = مرا آگاه و هوشیار کرد   آژیر 

م ر   ، برآمدگیآماس = و 

، ستاره های متوسط مانند خورشید، در اثِر ازدست دادن تئوریهای علمیآماِس خورشیدها = براساس 

اد کنونِی خود برابِرابع ۹۱2خود، پس ازمیلیاردها سال بتدریج تا و کاهش نیروی گرانشیِ ذخیره سوخت 

"آماس"می کنند تا آنجا که سیاره های خود را می بلعند و حیاتی اگر در آنها باشد، نابود خواهد شد. دراین 

فرآیند، خورشیدها پس از"آماس"، به اندازه تعادل با نیروی گرانش باقیمانده خود، دوباره در خود فرو 

د به هنگام "آماس" بطورکامل ذوب نشده می ریزند و کوچک می شوند وآن گاه، درسیاراتی که شای

در ، مردن ۳دربند طبریمنظور باشند، شاید "حیات" دوباره جوانه بزند و ازسرگرفته شود.

 زایشی نو به هنگام فروکش کردن پدیده "آماس" بوده است. رستاخیز و "آماِس"خورشید، وسپس 

 آونگان = آویخته، آویزان

 آویش ن = گیاه معطّر صحرایی

 

 ا

 
نگا    بل ق = سیاه ُوسفید؛ دور 

 ا ریحا = شهری در فلسطین قدیم

 اُسطُرالب = آلتی برای یافتن ارتفاع ستارگان، طول یاب، اصل کلمه یونانی بمعنای ترازوی آفتاب

 انباید = انبان د، انباشته می کند

 قر  صاره و ع  ا نبیق =  ظرفی برای تقطیِر مایعات و گرفتن عُ 

 

 

 ب

 
نده = ساکن،   مقیمباش 

 ل کن، صبر کنبِپای = تحمّ 

 ب دب ده = بلدرچین؛ نوعی مرغ

اشاره شده  ل = ساختمانی چند طبقه که در ِسف ر )کتاب( پنجم تورات موسوم به سفر پیدایش به آنبابِ  رجِ بُ 

 سراسرِ  آنها را در ولی پروردگاربرسند.  به آسمان و جایگاه خدامردمی همزبان آنرا می ساختند تا است. 

 شان متفاوت بود.قوم های مختلف پراکند که زبان  رتِ به صو زمین

 وبُزرو = کوره راه ، مال رُ 

بور باش  بِش کیب = ش کیبا و ص 

 بیوسیده ام = )ازمصدر بیوسیدن به معنای انتظارداشتن و انتظارکشیدن(؛ انتظار کشیده ام 

http://www.asriran.com/fa/news/79960/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%AF


21 

 

 پ 

 
ندین = ابریشمین، حریری  پ ر 

ن = صافی، غربال، الک  پ رویز 

 تایی از ستارگان به شکل خوشۀ انگور ۳ین = دسته ای پرو

 پّره های آفرا = اشاره به برگ های کوچک و پنجه شکل درخت ا فرا

 پولک = کنایه از پول

 

 

 ت

 
 تافته = پارچۀ ابریشمین لطیف

 تاک = درخت مو باال رونده

ر به معنای: ت م سُخر، ریشخند، استهز  ر مزن = ت م سُخر مکن  )ت سخ   اء،... فرهنگ دهخدا( ت سخ 

 تُنِده = سراشیبِی تُنِد کوه

 تندیس = پیکره، مجسمه

 ، آنگاه که کالغان می پرند، آخرشِب قماربازان نگِ کالغ پر= نزدیِک روشنایی صبح یا نزدیِک غروبت  

 تنۀ سفید؛ اشاره به برگ های قرمز پاییزی درخت توس س = درختی با پوستِ توُ 

 ز شعاع آفتابتیغ = بلندی سِر کوه؛ نی

 

 

 ج

 
 ه زیب = آراسته به جامه و لباسجامِ 

د = عظمت و قدرِت عقل  ب روِت ِخر    ج 

 ُجبّه = باال پوش، لباِس رو

 جواله = بافنده، ن ّساج، سازنده

 

 

 چ

 
رِخشت = حوض و  چرخی که درآن انگور را بفشارند تا عصارۂ آن بگیرند؛ کنایه است از چرِخ زمان چ 

 تاک انگور و مانند آنِچفت = چوب بنِد 

نتا = چنته، کیسه، توشه دان  چ 

ستِه = نام قدیم دریای ارومیه )نگاه کنید به: دریاچۀ چیچسته(  چیچ 

 چین = چینه، دیوار ِگلین

 چینه = دیواِر ِگلین؛ نیز به معنای دانۀ مرغان
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 خ

 
 خارایی = سختی و درشتی تمام )خارا = سنگ(

 بودن خارآگین = خاردار بودن، پُرخار

ر هم گفته شده( دیو  دیو = خداوند، پادشاه، امیر، فرمانروا )خ   خ 

نده هِره = درختی بوته مانند با گلهای سرخ و سفید اما تلخ و سمی و ُکش  رز   خ 

رس نگ = س نگِ بزرگ  خ 

ل    ، و به معنای دورنگ یا ا بل قنگ = گیاهی است؛ نیز خس و خارخ 

لنگ زار؛ زمین پُر خ لنِگستان = خ   س و خار و متروک ؛ خارستانخ 

میازه میاز = خ   خ 

رن ق = نام قصری در زمان ساسانیان؛ کاخ؛ نیز نام ن هری است به کوفه و   خ 

 خیزاب = موج آب ؛ کوهۀ آب

 

 د

 
س،د رای = زنگ ر   ، ج 

 د رخورد = شایسته، الیق، س زاوار

 ه = دریاچۀ ارومیهستِ دریاچۀ چیچ  

 گداد ریُوِزه = سائل و سؤال کننده، 

شم و بُغض  ِدلپُر = پُر از خ 

ِم سوزان = نفِس داغ  د 

 د واج = لحاف، رو انداز

 

 ر

 
 ِرشتِه = ب ند 

 

 ز

 
 زبانه زن است = شعله می کشد

ند = کامالً ُمسلّح  زیناو 

د  ب رج   = از سنگهای قیمتی، نوعی از آلومین رنگین به رنگ زرد یا سبزز 

 

 س

 
 ساِحر = افسونگر، جادوگر

نده، گذرا، نابود و تمام شوندهِسپ ری =   گذر 

 ِسپ نج = گذرا ، دنیای گذرا
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 ِسدر= از درختان بهشتی که گویند خاردار ولی سایه بسیار سنگین و لطیفی دارد با عمری دوهزارساله 

 ، سرِو نون هال، و اشاره به معشوق خوش قّد ُو قام ت ستهسرِو ناز = سرِو نو رُ 

ر  ناز = نام دخترانه )بر وزسرو    ناز(، و نام نوایی در موسیقی اصیِل ایرانی  ِن س ح 

 ُسروش = الهام؛ نداِی درون

نده = س زاوار  س ز 

هاب ت ت = ِحشمت و م   س طو 

فینه = ِکشتی  س 

ند = اسب؛ اسبی که رنگش مایل به زردی باشد م   س 

نگیده = س نگ شده ؛ فُسیلی  س 

 سیمابگون = به رنگ سیماب )جیوه( یا نقره 

 

 

 ش

 
نگ= شبگون، سیاه و تیره و تاریک مانند شبش    بر 

ب ق = مشکی، سیاه  ش 

نگوله ّرابه = آویز، طُّره، م   ش 

 ِشراع = بادبان

 ش عر= مو؛ جامۀ ش عر اشاره است به پوششی از مو 

نگ رف = )رنگِ( ُسرخ ، ُسرخ فام، سولفورجیوه، یکی ازسنگهای معدِن جیوه با رگه هایی به رنگ سرخ یا ش 

 (قهوه ای

 شوکران = گیاِه مسموم کننده؛ زهر 

 شاه باز، بهترین باِز شکاری )نوعی پرنده شکاری(   هباز = ش   

 ش هس وار = سوار؛ دلیر و دالور

 

 

 ص

 
 ُصلب = استوار، محکم، پابرجا 

مغ = شیرۂ گیاه   ان که پس از سالها تبدیل به سنگی قیمتی و زیبا میشود )نگاه کنید به: کهربا(ص 

 بانگِ بلند، فریاد، آوا، آوازِصیحه = 

 

 

 ط 

 
 طنبور= تنبور، نوعی آلت موسیقی شبیه به سه تار

قرآن آمده یکبار درفقط ، نام طوبی آن بیاویزد به بهشت برده شودهرکس به که  بهشتی اندرختاز طوبا = 

 (۹۱)سورۂ رعد، آیه

 



24 

 

 

 ع

 
زایِم خوانی = ِورد و افسون و ُدعا خواندن  ع 

نب رآمیز= خوشب معده ماهی  در روده وکه و، آلوده به بوی عنبر)ماده ای خوشبو به رنگ خاکستری ع 

 ( تولید می شود و روی آب دریا جمع می شود عنبر

 

 غ
 

 غوکان = غورباغه ها )جمع غوک(

 

 ف 

 
 فام = رنگ 

نمایشنامه  فائوست = نام جادوگر و حقه باز در ادبیات و افسانه های قدیم اروپا و به ویژه آلمان. اشاره به

م، که در آن فائوست روحش را در ازای قدرت و دانش به ۹۳2۱دکتر فائوست نوشته کریستوفر مارلو، 

 شیطان می فروشد. 

د = قطع نمی شود   ف را نِمی بُر 

 گشادگی و فراخی فراخنا، فراخا = 

 گیر = باال روندهفراز  

 مان = بلندی، بلندا ف راز  

 یانروِغ ن زار = آفتاب رو به پافُ 

 

 

 ق
 

نتور   قاُشق ک = ِمضراِب س 

وی؛ قبة زرین، کنایه است از آفتاب   قُبّه = برآمدگی ِگرد و ُکر 

 قُّدوِمه = گیاهی با دانه های زرد و خاصیت دارویی 

 فایی = بنفش رنگق  

 

 ک

 
 ک رنا = بوق و شیپور 

 ُکریِچه = کلبه 

 شگر نِ ننده، کُ ُکنا =  کُ 

 کومه = آلون ک، کلبه

مِغ فسیل شده درخت کاج با خاصیت مغناطیسیو زیبا از = کاه ُربا، سنگی قیمتی  باکهرُ   (amber) ، ص 
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 گ
 

عب ر )از رود(   ُگدار = گذرگاه و م 

 گدُوک = گردنۀ کوه، ُکت ل 

 ِگِره ب ند = آمیزه، آمیزش، ترکیب 

ن پوش = پوشیده از گیاه؛ گژ در زبان کردی به معنای گیاه خودرو و مرز است   گژ 

ن =  آتشدان، آتشگاه، آتش خانه   ُگلخ 

نگِ گل، سرح رنگ   گلی فام = به ر 

 ُگنگ = الل 

 گوه ر آمود = گوهر آذین 

 گوه ربیز = جواهرنشان

 

 ل
 

رد، اشاره به آسمان، سنگی قیمتی به رنگ آبِی آسمانی، نیلی، آبِی تیره یا کبود  رد = الجو   الژو 

 لِشت ن = لیسیدن

 از دنیای بازیگرلُعب ت ساز = کنایه 

 

 م
 

 ماخولیا = مالیخولیا 

 ُمغاک = گودال، حفره 

ِمفیستوفِلِس = شخصیتی ابلیسی و اهریمنی است درافسانه های آلمانی که سعی میکند دکتر فائوست را از 

 فروختن روحش به شیطان برحذر دارد. 

لم ل =   نازک  و پارچه سفیدنوعی م 

ند می خای ند = )از مصدر خاییدن به مع و   نای جویدن(، به دندان می ج 

ند = غّر ُو لُند می کنند  ک   می ژ 

ند = می سازند، می آرایند   می ط راز 

 مین وی = بهشتی

 

 ن
 

رد = نبرد، پیکار   ناو 

 نُمود = )عالم( فانی و ناسوت

 

 و
 

 واژُون = واژگون 

رزا = گاِو ن ر  و 

غه )جانوری شبیه به چلپ ز  غ = غورباغه، و جمع و  ز   اسه(و 
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With Autumn’s  Whisper  by: Ehsan Tabari         

 و تَکمِله ای بر این دفتر
 

 بند پایانی( –)ا.ط  "در پچپچۀ پاییز، فریادِ بهاریَم را شنیدی؟"
 

در این کوُهسارانِ سَنگیده و بی قلبِ جهانِ "را به مثابه سندِ هنریِ نیرومندی یافتیم برای محکومیتِ پاسدارانِ تاریکی،  "پچۀ پاییزبا پچ"
لم و ؛ و برای ساختن تازیانه ای از جنسِ شعر وُ ترانه وُ سرود، در دستانِ تاریخ سازِ فرزندانِ رَنج و کارِ میهن که رویارویِ دستگاهِ ظ"سرمایه

)به تعبیر س.ک( گردن فرازیده اند و دالورانه می رزمند ...، و بر آن شدیم که همزمان با خروش خلق "این قحبگانِ نان به پلیدی خور"ستمِ 
 م. فراهم آوری -احسان طبری -متنی برای عرضه به فرزندانِ پاکبازِ سُرایندۀ اثر  -در این ناوَردِ سرنوشت ساز، آن را در مجموعه ای صوتی

گزمگانِ ارتجاع و عواملِ امپریالیسم که به حذف فیزیکی وی و انبوهی  "تقلّای اوباشانۀ"طبری نازنین به رَغمِ "فریادهای بهاری"به باورِ ما، 
.. نه تنها و آن تابستان سیاه و شهریورِ شوم. 06از دانشمندان و یارانش انجامید، حتی با گذشت بیش از سه دهه از قتلِ عامِ شقایق ها در دهه

 بشریتِ معاصر را برای ما ایرانیان روایت می کند.    "رَنج و رزمِ توامانِ"و حکایتِ  "حماسۀ انسان"گُم نشد، بلکه همچنان
. ها.. بی تردید، اندیشه های واال وُ انسانی احسان طبری نیز مانند مزدک و بابک و مانی و حیدر و ارانی...، و تیزابی ها و رحمان ها و سیمین

 . چون موشی نقب زَن، داوریِ خود را از خاللِ سده ها به همراه خواهد برد و همگی آنها در پیکرۀ جاویدانِ بشریت و تا ابدیت خواهند زیست
  "شوُرش گرانی کُنجکاو، و مورانی خردمند..."قافله ای بی پایان از 

 همین تِمِ نثرِ موزونِ شاعرانه در پچپچه ها را به کار گرفته است.   شایان توجه اینکه طبری در درس نامه های پیش و پس از این اثر نیز،
، خود نشانه دیگری است از تمرکز دائمی او "با پچپچه پاییز"نمونه زیر )به نقل از مجلۀ چیستا(* عالوه بر اینکه نثری است موزون و از جنسِ

 یانِ شعر وُ ادبِ پارسی که جا دارد آنرا در پایان این دفتر با هم ترنّم کنیم: در جادۀ بی پا"انسان! با همۀ طنینِ بلورینش!"بر رهایی و سعادتِ 
 

و اینَک در خُنَکایِ این عصرِ پاییزی، من در نقطۀ مجهولِ تاریخ، ولی بر سرِ شاهراهِ عظیمِ چرخشِ آن ایستاده "
مطمئنم. می دانم که دنیا ابدا و ابدا تابعِ ام. قلبم نیمی خون و نیمی نور است. به فردا مشکوک و به پس فردا 

آرزوهای من نیست و آرزوهای من، سَخت دور و دراز است و من چاره ای ندارم جز اینکه این رشتۀ طالیی را بر 
خود بپیچم و با آن در دخمۀ ابدیِ نیستی پای گذارم. ولی مسلما در پیکرۀ جاویدانِ بشریت، کوشَنده و پویَنده 

نان که تمامِ سازندگانِ تمدّنِ انسانی در من و معاصرانِ من زیستند و من لحظه ای گذرا از خواهم زیست. چ
 *"نام دارد. "بشر"هستیِ جاویدِ پهلوانِ تناور و قدرتمندی بودم که 
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